Instrument

Wechsler Intelligence Scale for Children - Third edition Nederlandstalige bewerking (WISC-III NL)
De Wechsler Intelligence Scale for Children - Third edition - Nederlandstalige bewerking (WISC-III NL) is een algemene
intelligentietest voor kinderen en jeugdigen van 6 tot 17 jaar.

Doelgroep
De test is geschikt voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar, die tenminste zes jaar in Nederland wonen. De test is niet
geschikt voor kinderen die zeer ernstig mentaal en/of lichamelijk gehandicapt zijn.

Materialen
Dit instrument bestaat uit een handleiding, antwoordformulieren en verschillend testmateriaal zoals werkboeken, een stimulus
testboek, kaarten, doos met blokken, legpuzzels, een scherm en scoringssleutels.

Gebruik
De WISC-III NL eist bepaalde kwalificaties van de afnemer. Het instrument moet door een diagnostisch geschoolde psycholoog
of (ortho)pedagoog worden afgenomen.
Bij voorkeur moet de gehele test in één keer afgenomen worden. De subtests moeten in volgorde van moeilijkheidsgraad
worden afgenomen waarbij de verbale en performale subtests elkaar afwisselen. De subtests Cijferreeksen en Doolhoven
worden niet standaard afgenomen. Ze kunnen respectievelijk een verbale en performale subtest vervangen, als een van de
standaard substests niet kan worden afgenomen. Ook kunnen ze aanvullend gebruikt worden, maar dan tellen ze niet mee
voor de berekening van het Intelligentie Quotient (IQ). De subtest Symbolen vergelijken is ook een keuzetest maar kan geen
van de andere subtests vervangen bij de berekening van het IQ.
De afnemer moet zich houden aan de instap- en afbreekregels die rekening houden met de leeftijd van een kind. Bij sommige
subtests moet geregistreerd worden hoeveel tijd het kind nodig heeft om de opgave op te lossen. De tijd moet zo onopvallend
mogelijk opgenomen worden zodat het kind niet afgeleid raakt of onnodige onder druk wordt gezet. Ook moet de afnemer zich
houden aan de instructies die gelden voor het herhalen of toelichten van een opgave of het corrigeren van een opdracht.
Verder moet de omgeving waarin de test wordt afgenomen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om afleiding te voorkomen
moet de test afgenomen worden in een rustige, goed geventileerde ruimte waar alleen het kind en de testafnemer aanwezig
zijn. De tafel waaraan de testafname plaatsvindt moet een glad oppervlak hebben, een hoogte die aangepast is aan het kind
en zodanig zijn opgesteld dat de afnemer recht tegenover het kind zit. Het testmateriaal moet binnen handbereik zijn en buiten
het zicht van het kind blijven tot het betreffende onderdeel wordt afgenomen.
Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)
Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt
voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie
www.pearsonclinical.nl

Beoordeling door COTAN
De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de
kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.
Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Naar de beoordeling (inloggen noodzakelijk)

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald
door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw
universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een
abonnement afsluiten.

Bestellen
Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 581 5500
E-mail: info-nl@pearson.com
Website: www.pearsonclinical.nl
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