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WISC-V-NL: Wechsler Intelligence Scale for Children - V 
© 2014, Pearson 
 

Met de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) brengt u de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6 tot 

17 jaar in kaart. Door het afnemen van 14 subtests wordt de algemene intelligentie van een kind in kaart gebracht. 

 

De WISC-V-NL kan gebruikt worden als psychodiagnostisch instrument in een uitgebreid onderzoek naar het 

intellectueel functioneren van het kind. Denk hierbij aan onderdeel van een testbatterij om hoogbegaafdheid, een 

verstandelijke beperking of een sterkte-zwakte-profiel van het intellectueel functioneren vast te stellen. 

 

LET OP: in BergOp voert u de ruwe subtest-scores in. Voor de volledige afname heeft u de scoreformulieren en 

testkoffer van Pearson nodig. 

 

 

De test 
 

 

Vragen 

In 14 subtests worden het kind verschillende opdrachten voorgelegd. Bijvoorbeeld bij het 
onderdeel Blokpatronen dient het kind binnen een tijdslimiet met rood-witte blokken de 
bovenzijde van een driedimensionaal model of afgebeeld patroon na te leggen. 
 

Afnameduur  
De afnameduur varieert afhankelijk van de leeftijd, het vaardigheidsniveau en testgedrag 
van het kind. Ook kan een testleider ervoor kiezen om niet alle subtests af te nemen. 
 
Per subtest duurt de afname gemiddeld tussen de 3 en 11 minuten. Voor het TIQ duurde de 
afname gemiddeld tussen de 41 en 53 minuten. 
 

Informanten  

Kinderen van 6 tot 17 jaar.  

De WISC wordt afgenomen door getrainde professionals. Gebruikers dienen een relevante 

opleiding te hebben gevolgd en ervaring te hebben met het afnemen en interpreteren van 
gestandaardiseerde klinische instrumenten. Bovendien dienen gebruikers bekend te zijn met 
de beroepscode voor psychologen (NIP) en de Algemene Standaard Testgebruik (AST). 

Specifieke trainingen voor het afnemen van de WISC zijn te volgen bij Pearson.  

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De WISC omvat 14 subtests. Er zijn zeven subtests nodig om het totale IQ (TIQ) te bepalen 
(blauw in onderstaande tabel). Met de overige subtests kunnen aanvullende indexscores 
worden bepaald. 
 

Primaire indexen en bijbehorende subtests 
1. Verbaal Begrip (VBI) 

• Overeenkomsten 

• Woordenschat 

• Begrijpen 
2. Visueel Ruimtelijk (VRI) 

• Blokpatronen 

• Figuur Samenstellen 
3. Fluid Redeneren (FRI) 

• Matrix Redeneren 

• Gewichten 

• Rekenen 
4. Werkgeheugen (WgI) 

• Cijferreeksen 

• Plaatjesreeksen 

• Cijfers en Letters Nazeggen 
 

https://www.pearsonacademy.nl/wisc-v-nl-basistraining
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5. Verwerkingssnelheid (VsI) 

• Symbool Substitutie Coderen 

• Symbool Zoeken 

• Figuur Zoeken 
 
De subtests krijgen allen een standaardscore. De indexen en totaalscore worden berekend 
met deze standaardscores en vervolgens omgezet naar een IQ-score met gemiddelde 100 en 
standaardafwijking 15. Van elke score wordt een betrouwbaarheidsinterval weergegeven. 
 
Naast deze primaire indexen, zijn nog aanvullende indexen en analyses mogelijk. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De WISC-V-NL is in 2018 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl. 
 
De normering van de WISC-V-NL is gebaseerd op onderzoek onder 395 Vlaamse en 1038 
Nederlandse respondenten. De betrouwbaarheid is voldoende tot goed voor alle indexen en 
subtests (alpha tussen .75 en .95). Ook de validiteit is als goed te beoordelen. 
 
Er zijn aparte normen voor Nederland en voor Nederland en Vlaanderen gecombineerd 
beschikbaar. Er zijn normgroepen tussen 6 en 17 jaar beschikbaar, per drie maanden 
uitgesplitst. 
 

Lees hier meer over het psychometrisch onderzoek. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De WISC is ontwikkeld door D. Wechsler. De Nederlandse bewerking is gemaakt door M.P.H. 
Hendriks en S. Ruiter. 
 
Om de WISC te kunnen afnemen, heeft u een testkoffer nodig. Bestel bij uitgever Pearson de 
benodigde materialen. 

 

 

BergOp 
 

 

De ruwe scores op deze test kan via BergOp ingevoerd worden en er wordt een profiel 
weergegeven met de hierboven beschreven scores. 
 
LET OP: in BergOp voert u de ruwe subtest-scores in. Voor de volledige afname heeft u de 
scoreformulieren en testkoffer van Pearson nodig. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze test. De kosten zijn per afname en staan 

vermeld in het testoverzicht op www.bergop.info 
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