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Overzichten diagnostisch materiaal Cognitief Sterk Functioneren
en Cognitief Zwak Functioneren
In kaart brengen van verschillende cognitieve vaardigheden
10 kernsubtests en 5 aanvullende of optionele subtests,
verdeeld over 4 indexen:
Verbaal begrip index
Kernsubtests: Overeenkomsten, Woordenschat, Informatie
Optionele subtest: Begrijpen
Perceptueel redeneren index
Kernsubtests: Blokpatronen, Matrix Redeneren, Figuur
samenstellen
Optionele subtests: Gewichten, Onvolledige tekeningen
Werkgeheugen index
Kernsubtests: Cijferreeksen, Rekenen
Optionele subtest: Cijfers en letters nazeggen
Verwerkingssnelheid index
Kernsubtests: Symbool zoeken, Symbool substitutie coderen
Optionele subtest: Figuur zoeken
Iedere indexschaal draagt bij aan de Totale score.
Binnen CHC (zie CHC-platform):
Gf: vloeiende intelligentie (Matrix redeneren en Gewichten)
Gq: kwantitatieve intelligentie (Rekenen)
Gc: gekristalliseerde intelligentie (Informatie, Overeenkomsten,
Woordenschat, Begrijpen)
Gv: visuele informatieverwerking (Blokpatronen, Figuur
samenstellen, Onvolledige tekeningen)
Gsm: kortetermijngeheugen (Cijferreeksen, Cijfers en Letters
nazeggen)
Gs: verwerkingssnelheid (Symbool zoeken, Symbool substitutie
coderen, Figuur zoeken)
Leerling
Jongeren en volwassenen van 16 jaar tot 84 jaar 11 maanden
Nederlandse (1009) en Vlaamse (510) normering via pen en
papier van augustus 2010 tot mei 2011. De Nederlandse en
Vlaamse steekproeven waren representatief voor regio en
urbanisatiegraad en werden gewogen voor geslacht en
opleidingsniveau. In beide steekproeven was er een
oververtegenwoordiging van autochtonen maar omwille van
geringe invloed op het gemiddelde TIQ werd er niet gewogen
voor etniciteit. De Vlaamse steekproef bestond uit ongeveer 50
personen per normgroep; de Nederlandse uit 100 per groep.
De subtestscores worden per land gescoord. Voor de Indexen
en IQ worden Nederland en Vlaanderen samengenomen.
Individuele afname, met pen en papier of via Q-interactive.
volledige batterij duurt 1,5 tot 2,5 uur
Nederlandstalige versie van WAIS-IV
2017
Normen: Recent, +
Betrouwbaarheid en Validiteit: De WAIS-IV voldoet qua
betrouwbaarheid, interne structuur en (interne) validiteit aan alle
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Commissie
Psychodiagnostiek
(BFP)
Faire diagnostiek

Beoordeling Prodia
Datum opmaak fiche

eisen die men mag/kan stellen aan een hedendaagse
psychometrische/diagnostische intelligentietest.
2019
Algemene intelligentietest (type a)
Kwalificatie A (goed)
De klinische bruikbaarheid van het instrument is vergroot
(tegenover de WAIS-III) door bijvoorbeeld het vergemakkelijken
van het ‘taalniveau’ van de instructies en het verwijderen van de
subtest ‘Plaatjes Ordenen’. Ook is de invloed van motorische
vaardigheden en snelheid verkleind, de invloed van een slecht
gehoor op de subtests uitgesloten en zijn de visuele stimuli
vergroot.
Zie Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren.
1e keuze, gebruik van subtestscores los van de index- of IQscores 2e keuze (enkel papieren versie)
juni 2020
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