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Samenvatting
Dit technisch rapport geeft informatie over de aanpassing van 

de subtests Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken van 
de WISC-V naar een digitale versie voor Q-interactive, Pearsons 
platform voor het digitaal afnemen en scoren van tests. Sinds de 
publicatie in april 2016 is het mogelijk deze subtests op het Q-inter-
active platform digitaal af te nemen en te scoren, en stimuli digitaal 
aan te bieden en te beantwoorden.

Deze digitale subtests hebben aanzienlijke veranderingen on-
dergaan in de interactie tussen cliënt en tablet, zoals de 
mogelijkheid van het aanraken en vastleggen van antwoorden op 
het scherm, scroll-stimuli en het verwijderen van de 
mogelijkheid tot zelfgeschreven antwoorden en zelfcorrecties. 
Vanwege deze veranderingen is nieuwe data verzameld om 
aanvullend bewijs te leveren voor betrouwbaarheid en validiteit. 
Dit wordt in dit technisch rapport beschreven. 



Inleiding

Het voornaamste doel van de eerste fase van de aanpassing 
van gepubliceerde tests voor het Q-interactive platform 
was het behouden van de ruwe score-equivalentie bij het 
afnemen en scoren van de digitale en papieren versies van 
de subtests.
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Het bereiken van ruwe score-equivalentie werd vergemakkelijkt 
door de effecten van de interactie tussen cliënt en tablet te 
minimaliseren en bijvoorbeeld bij het onderzoek in de digitale 
omgeving externe testvoorwerpen (zoals o.a. blokken en 
responsformulieren) te blijven gebruiken. De equivalentie van de 
papieren en digitale versies van de WISC-V werd aangetoond door 
Daniel, Wahlstrom, en Zhang (2014); hierdoor kon de informatie 
die werd verzameld over de normen, betrouwbaarheid en 
validiteit van de papieren versie van de WISC-V, worden toegepast 
op de digitale versie. Voor de uitgave van de WISC-V op Q-
interactive in september 2014 werd voor het afnemen en scoren 
van alle subtests voor Verwerkingssnelheid gebruik gemaakt van 
een papieren responsboekje voor het aanbieden van stimuli en 
de beantwoording door de proefpersoon, een scoringsmal om de 
taken handmatig te scoren en de testleidertablet (d.w.z. de iPad 
die de testleider gebruikte) om de afgeleide informatie in te 
voeren in Q-interactive zodat geschaalde scores konden worden 
vastgesteld. 

Er is van september 2014 tot februari 2016 gewerkt aan het 
ontwerp en de ontwikkeling van de subtests voor 
Verwerkingssnelheid. Deze inspanningen resulteerden in april 
2016 in de uitgave van de subtests Symbool Substitutie Coderen 
en Symbool Zoeken, waarbij het afnemen, het aanbieden van 
stimuli, het antwoorden en scoren allemaal digitaal gebeurt 
binnen het Q-interactive platform en er geen externe onderdelen 
meer nodig zijn. Het scoren is geautomatiseerd; de gebruiker 
hoeft hier niets voor te doen. Figuur Zoeken kon niet worden 
aangepast aan een digitale afnamewijze, dus deze test behoudt 
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zijn papieren vorm en kan op Q-interactive worden afgenomen 
met behulp van een responsboekje. Vanaf het begin van het WISC-
V-project was het de bedoeling een omzettingsschaal te creëren om 
de scores van de digitale versie van de subtests Symbool Substitutie 
Coderen en Symbool Zoeken om te zetten naar de pen en papier 
versie, zodat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat elke versie 
hetzelfde resultaat oplevert voor klinisch gebruik. Voordat deze 
omzettingsschaal kon worden vastgesteld, werden de twee 
versies van beide subtests onderzocht om vast te stellen of zij 
hetzelfde construct meten en dezelfde psychometrische 
eigenschappen hebben.

Vergeleken met de papieren versie zijn aan de digitale 
versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken veel 
dingen veranderd op het gebied van de interactie tussen 
proefpersoon en tablet, zoals de mogelijkheid van het 
aanraken en vastleggen van antwoorden op het scherm, scroll-
stimuli en het verwijderen van de mogelijkheid tot 
zelfgeschreven antwoorden en zelfcorrecties. Daarom werden 
voor dit technisch rapport nieuwe gegevens verzameld, waarmee 
aanvullend bewijs voor betrouwbaarheid en validiteit voor de 
interpretatie van scores werd geleverd. De onder-
zoeksprocedures, standaardisatie en techniek voor het vaststellen 
van de omzettingsschaal worden beschreven. 

Onderzoek, standaardisatie en 
procedures voor het opstellen 
van de omzettingsschaal 
Het onderzoeksprogramma dat leidde tot de publicatie van de di-
gitale versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken 
was een iteratief proces, waarbij elke ontwikkelingsfase leidde tot 
verdere verfijning van de subtests. De Standards for Educational and 
Psychological Testing (Standards; American Educational Research 
Association [AERA], American Psychological Association [APA], & 
National Council on Measurement in Education [NCME], 2014) 
dienden tijdens het hele project als voornaamste bron. 
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Belangrijke onderzoeksfasen
Conceptuele ontwikkelingsfase

Het oorspronkelijke doel was de Verwerkingssnelheidsubtests te 
ontwikkelen voor digitale afname zonder papieren responsboekjes, 
terwijl toch een grote overeenkomst met de papieren versie bleef 
bestaan. Voor het ontwikkelen van de eerste concepten werd infor-
matie ingewonnen bij ontwerpers van gebruikersinterfaces, experts 
op het gebied van cognitieve vaardigheidstesten en uit literatuur 
over geautomatiseerd testen. 

Pilotfase
Pilot 1

De eerste digitale versies van Symbool Substitutie Coderen, Sym-
bool Zoeken en Figuur Zoeken werden gemaakt voor de eerste 
pilot, die tegelijkertijd met de standaardisatiefase van de WISC-V 
werd uitgevoerd. De versies voor pilot 1 bleven, zonder dat pen en 
papier nodig was, zo dicht mogelijk bij de papieren versie. Het kind 
moest bijvoorbeeld voor elke “pagina” met items (d.w.z. 9 items voor 
Symbool Substitutie Coderen en 10 items voor Symbool Zoeken) een 
pijl aanraken om naar de volgende pagina te gaan, zodat zelfcorrec-
ties konden worden gemaakt. Voor Symbool Substitutie Coderen 
gebruikte het kind een stylus om te antwoorden. Symbool Zoeken 
en Figuur Zoeken werden zo geprogrammeerd dat het mogelijk 
was om de antwoorden aan te raken en het programma hierop 
reageerde. Figuur Zoeken werd opgedeeld in vier kwadranten die 
moesten worden afgerond in vier intervallen van elk 15 seconden. 
De steekproef voor de eerste pilot was hetzelfde als die wordt be-
schreven in Daniel et al. (2014). 

De aanname was dat de ruwe scores van de gestandaardiseerde 
papieren versie en de digitale versie van pilot 1 door het verschil 
in de manier van antwoorden niet gelijk zouden zijn, maar dat er 
voldoende correlatie zou zijn om de gegevens van elke versie te on-
derwerpen aan equivalentie-procedures. De resultaten gaven echter 
aan dat er zowel vanuit empirisch oogpunt als vanuit het oogpunt 
van antwoordprocessen onvoldoende overeenkomst was tussen de 
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gestandaardiseerde papieren versie van de WISC-V en de digitale 
versie van pilot 1, om het gebruik van equivalentie-procedures te 
ondersteunen. Er deden zich een aantal specifieke problemen voor. 
Zo lagen een aantal correlaties onder de grenswaarde van 0.7, en 
een aantal was zelfs veel lager (de correlatie tussen de twee versies 
voor Symbool Substitutie Coderen voor 6-7 jaar was bijvoorbeeld 
minder dan 0.4). Verder bleek uit een videobeoordeling van uitge-
voerde afnames die werden gedaan om de antwoordprocessen 
van de digitale versie van pilot 1 te onderzoeken, dat als de proef-
persoon een pijl onderaan elke “pagina” van Symbool Substitutie 
Coderen en Symbool Zoeken moest aanraken, hiervoor selectieve 
aandacht en cognitieve flexibiliteit nodig was. Beide taken vereisen 
perceptuele snelheid, maar het vloeiende verloop van het proces 
werd hierdoor verstoord. Het onderzoeksteam merkte tijdens 
de videobeoordeling ook op dat kinderen zichtbaar pauzeerden en 
zich heroriënteerden als nieuwe “pagina’s” verschenen na het 
aanraken van de pijl. Dit effect deed zich met name voor bij 
jongere kinderen (d.w.z. van 6 tot 7 jaar). Verder hadden de 
kinderen tijdens het schrijven met de stylus de neiging hun pols op 
het scherm te leggen. Hierdoor schakelde soms toch het 
antwoordgedeelte waar zij op schreven uit, ondanks de niet-
actieve gebieden die gecreëerd zijn op de iPad. Als gevolg hiervan 
accepteerde de tablet de antwoorden niet goed. 

Minipilot 1

In een poging het pauze- en heroriëntatie-effect af te leren werden 
de instructies voor de digitale versies van de subtests voor pilot 1 
aangepast om dit duidelijker te kunnen maken voor de kinderen. 
Voor jonge kinderen van 6-7 jaar werden tablethoezen en grote-
re stylussen aangeschaft. Er werd een minipilot (minipilot 1) met 
30 proefpersonen gedaan, waarbij gebruik werd gemaakt van de 
uitgebreidere instructies, de nieuwe hoezen (om de hand van het 
kind iets op te tillen en zo uitschakeling van het scherm te voorko-
men) en de nieuwe stylussen (om de greep van jonge kinderen te 
stabiliseren en te voorkomen dat hun handen naar beneden gle-
den en het scherm uitschakelden). Alle afnames werden op video 
vastgelegd. Uit de feedback van testleiders en de beoordeling van 
de afnamevideo’s van minipilot 1 kwam naar voren dat het pauze- 
en heroriëntatie-effect ondanks de extra instructies bleef bestaan. 
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Verder zorgde de hoes voor een onhandige positie van de handen 
van de kinderen en leverde de grotere stylus voor sommige kinde-
ren een vreemde pengreep op. 

Experts op het gebied van interfaceontwerp voor kinderen beke-
ken de versies van de subtests van pilot 1 en minipilot 1. Na overleg 
bleek dat het heroriëntatie-effect als reactie op nieuwe stimuli die 
zonder overgang worden gepresenteerd, een bekend fenomeen 
is in de media-industrie voor kinderen. Om heroriëntatie-effecten 
te voorkomen werd aangeraden ontwerpen te gebruiken met een 
soepelere overgang (d.w.z. door de stimuli die elkaar automatisch 
opvolgen). De experts op het gebied van interfaceontwerp beves-
tigden ook dat voor dit soort taken geen stylussen moeten worden 
gebruikt vanwege de redenen die in pilot 1 en minipilot 1 werden 
ontdekt. De experts op het gebied van interfaceontwerp hadden 
verder geen suggesties voor het aanpassen van de subtest Figuur 
Zoeken, dus deze behield zijn papieren vorm en kan op Q-interactive 
worden gebruikt met behulp van een responsboekje.

Minipilot 2

De experts op het gebied van interfaceontwerp voor kinderen en 
de interne interfaceontwerpers van Pearson werkten samen met 
het onderzoeksteam aan de ontwikkeling van drie prototypes van 
de subtests Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken, die 
de voorgestelde concepten toepasten en de problemen, die in 
de eerdere uitgaven werden ontdekt, verhielpen. De prototypes 
werden intern beoordeeld door een expert. Er werd een tweede 
minipilot (minipilot 2) gedaan met de prototypes bij een gelegen-
heidssteekproef (N=10); alle afnames werden weer vastgelegd op 
video en beoordeeld door het onderzoeksteam. 

Er werd een adviespanel samengesteld, bestaande uit behan-
delaars die Q-interactive op dat moment gebruikten voor klinische 
assessments en psychologen die landelijk bekend staan als des-
kundigen op het gebied van klinische kinderpsychologie, neuro-
psychologie en leerstoornissen. Het panel beoordeelde de nieuwe 
prototypes en gaf hun mening over gebruiksvriendelijkheid, re-
acties, gedrag en observaties van proefpersonen, antwoordpro-
cessen, en het gemeten construct. De prototypes leken, op basis 
van semigestructureerde enquêtes en interactieve interviews, de 
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verwerkingssnelheid te meten, de verwachte antwoordprocessen 
op te roepen en de nadelen van de eerdere versies te omzeilen. 

Pilot 2

De gezamenlijke feedback op de minipilots, videobeoordeling en 
panelbeoordeling resulteerde in een concept voor een hybride 
prototype, samengesteld op basis van twee van de drie versies 
van Symbool Substitutie Coderen, en een van de drie prototypes 
van Symbool Zoeken. De gekozen prototypes werden verder ont-
wikkeld (er werden bijvoorbeeld volledige itemsets opgesteld en 
gegevensvastlegging werd mogelijk gemaakt) en meegenomen naar 
een tweede pilot (d.w.z. pilot 2). 

Pilot 2 bevatte 100 proefpersonen (n = 50 kinderen van 6–7 jaar 
en n = 50 8–9 jaar) zonder klinische aandoeningen. Er werd ook 
een aantal kinderen met een verstandelijke beperking getest om 
te controleren of de instructies duidelijk waren en of zij de taak 
konden begrijpen. Ongeveer 10% van de afnames bij niet-klinische 
kinderen en alle afnames bij kinderen met een verstandelijke be-
perking werden op video opgenomen. Verschillende leden van het 
onderzoeksteam namen deel als testleider. De doelstellingen van 
pilot 2 waren het zorgen voor vertrouwen in de correlaties tussen 
de papieren en digitale subtests, het onderzoeken van de antwoord-
processen bij jongere kinderen om te controleren of de uitbreidin-
gen hadden geleid tot verbetering en de eerdere problemen waren 
opgelost, en het onderzoeken van de correlatie tussen de digitale 
subtests onderling. De resultaten gaven aan dat de correlaties van 
de papieren en digitale versie van elke subtest, zowel voor Formulier 
A als Formulier B, hoger waren dan .70. Verder wezen videobeoor-
deling, interviews en aantekeningen van testleiders erop dat de 
antwoordprocessen waren zoals verwacht. Zoals verwacht was de 
correlatie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken in 
digitaal formaat hoger dan .5. 

Pilot 3

Na pilot 2 werden de subtests officieel op Q-interactive gezet om 
een derde pilot te ondergaan. Voor pilot 3 werden kinderen zonder 
klinische aandoeningen random toegewezen aan de digitale versie 
of aan een wachtlijstconditie, in afwachting van de counterbalanced 
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onderzoeksopzet die was gepland voor de standaardisatiefase. Voor 
pilot 3 werden in totaal 70 proefpersonen zonder klinische aandoe-
ningen getest (n = 35 kinderen van 6–7 jaar en n = 35 8–9 jaar). De 
steekproeven voor beide leeftijdsgroepen werden gestratificeerd 
om ze, binnen 4% van de doelpopulatie overeen te laten komen 
met de stratificatiecriteria. Geslacht werd binnen elke leeftijdsgroep 
ongeveer gelijk verdeeld. 

Het doel van pilot 3 was de verdeling van scores te onderzoeken 
voor de digitale versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken, de intercorrelaties van de digitale en papieren versie van 
Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken, en de correlaties 
van de digitale versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken met de overige 10 primaire subtests. Tegelijkertijd werden 
ook verschillende kinderen uit speciale groepen getest (d.w.z. hoog-
begaafdheid, intellectuele beperking, aandachtstekortstoornis met 
of zonder hyperactiviteit, autismespectrumstoornis), om specifieke 
onderzoeksvragen te onderzoeken die betrekking hebben op de 
interactie van kinderen met speciale aandoeningen met de nieuwe 
kenmerken van de subtests. Er werden bijvoorbeeld hoogbegaafde 
kinderen getest en op video opgenomen om te bestuderen hoe zij 
reageerden op het feit dat ze geen mogelijkheid hadden om hun 
antwoorden te corrigeren. Kinderen met een autismespectrum-
stoornis werden getest en op video opgenomen om de mogelijke 
invloed van de scroll-stimuli te onderzoeken bij kinderen met sen-
sorische problemen. De resultaten gaven aan dat de digitale versies 
van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken zich zoals ver-
wacht verhielden tot andere subtests en dat kinderen met klinische 
aandoeningen op de verwachte manier met de digitale subtests 
omgingen, zonder nadelige reacties op nieuwe kenmerken. Verder 
gaven videobeoordeling, interviews en aantekeningen van testlei-
ders aan dat de digitale subtests naar verwachting functioneerden. 

Standaardisatiefase

Op basis van de kwaliteit van de resultaten van de pilot 3-versie 
werden dezelfde versies van de subtests gebruikt om gegevens 
te verzamelen voor de standaardisatiefase. Aangezien er geen 
wijzigingen nodig waren, werden de gegevens van pilot 3 in de 
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standaardisatieonderzoeken meegenomen. 

De standaardisatiefase richtte zich op het bepalen van stan-
daardscores en het leveren van bewijs voor betrouwbaarheid, validi-
teit en klinische bruikbaarheid voor de uiteindelijke digitale versies 
van de subtests. Er werden gegevens verkregen uit een gestrati-
ficeerde steekproef van 329 kinderen in de leeftijd van 6:0–16:11 
jaar, bij wie zowel de digitale als de papieren versie van Symbool 
Substitutie Coderen en Symbool Zoeken werd afgenomen (d.w.z. 
de schaalsteekproef). De digitale versies van Symbool Substitutie 
Coderen en Symbool Zoeken werden samen met de resterende 
acht primaire subtests ingevoegd in de volgorde van de standaar-
dafname (zie de Afname- en scoringshandleiding van de WISC-V). 
Voor kinderen in de schaalsteekproef werd de papieren versie van 
Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken afgenomen nadat 
de 10 primaire subtests waren afgerond. Bij de steekproeven van 
kinderen uit speciale groepen werd volgens dezelfde procedure 
dezelfde batterij afgenomen. Ook werd een test-hertestonderzoek 
gedaan en werden gegevens verzameld voor een counterbalanced 
correlatieonderzoek met de papieren versie van de subtests.

Uiteindelijke samenstelling en evaluatiefase

In de uiteindelijke versie werden alle instructies aan het kind voor 
Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken precies hetzelf-
de gehouden als bij standaardisatie. De gestandaardiseerde af-
nameprocedures voor de subtests werden niet gewijzigd, hoewel 
de formulering van de instructies voor de testleider enigszins zijn 
aangepast ten behoeve van de duidelijkheid. Er werden geen stimuli 
gewijzigd. 

Standaardisatie

Het werven en testen van proefpersonen

De deelnamecriteria voor de niet-klinische onderzoeken en de on-
derzoeken van de speciale groepen waren identiek aan de criteria 



R A P P O R T  1 2  |  A P R I L  2 0 1 6  |  1 5

gebruikt voor de normeringsonderzoeken en de onderzoeken van 
speciale groepen die werden uitgevoerd voor de standaardisatiefase 
van de technische handleiding van de WISC-V. Dezelfde procedures 
werden gebruikt voor het opleiden van de testleiders en onderzoekers, 
en voor het verzamelen en behandelen van de gegevens. 

Beschrijving van de schaalsteekproef

De schaalsteekproef werd verzameld van juli 2015 tot en met ja-
nuari 2016 en vertegenwoordigt de Amerikaans-Engels sprekende 
populatie kinderen van 6:0–16:11 jaar. Een gestratificeerd steek-
proefplan zorgde ervoor dat de normeringssteekproef representa-
tieve verhoudingen van kinderen bevatte in overeenstemming 
met de gekozen demografische variabelen. Een analyse van 
gegevens, die door het U.S. Bureau of the Census in 2013 werden 
verzameld, leverde de basis voor stratificatie met de volgende 
variabelen binnen elke leeftijdsgroep: opleidingsniveau, 
geslacht, ras/etnische achtergrond en geografische regio. De 
volgende paragrafen tonen de eigenschappen van de niet-
klinische steekproef.

Leeftijd. De steekproef bevatte 329 kinderen verdeeld over 11 
leeftijdsgroepen: 6:0–6:11, 7:0–7:11, 8:0–8:11, 9:0–9:11, 10:0–10:11, 
11:0–11:11, 12:0–12:11, 13:0–13:11, 14:0–14:11,15:0–15:11, en 
16:0–16:11. De eerste twee leeftijdsgroepen werden, met respec-
tievelijk n = 45 en 49, sterker vertegenwoordigd dan de overige 
leeftijdsgroepen, omdat Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken aparte formulieren hebben voor de leeftijden 6–7 jaar. De 
resterende leeftijdsgroepen bevatten elk ongeveer 20–30 deelne-
mers.

Opleidingsniveau. De steekproef werd gestratificeerd aan de hand 
van vier opleidingsniveaus, gebaseerd op het aantal jaren school 
afgerond door de ouder(s). Als het kind bij slechts een ouder of 
verzorger woonde, werd het opleidingsniveau van die ouder of ver-
zorger gebruikt. Als het kind bij beide ouders of bij twee verzorgers 
woonde, werd het gemiddelde van het opleidingsniveau van beide 
personen gebruikt, waarbij gedeeltelijke niveaus naar boven werden 
afgerond. De vier opleidingsniveaus werden als volgt gedefinieerd: 
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12 jaar of minder onderwijs gevolgd afgerond zonder middelbare 
schooldiploma of vergelijkbaar diploma, middelbare schooldiploma 
of vergelijkbaar, 13–15 jaar (een college of associate’s degree), en 
≥16 jaar (college of graduate degree) officieel onderwijs.

Geslacht. De steekproef werd niet gebaseerd op percentages van 
de bevolking maar bestond uit ongeveer gelijke aantallen meisjes 
en jongens in elke groep.

Ras/etnische achtergrond. In elke leeftijdsgroep in de normatieve 
steekproef waren Afrikaans-Amerikaanse, Aziatische, Latijns-Ame-
rikaanse, blanke en andere etnische groepen vertegenwoordigd. 

Regio. De Verenigde Staten werden verdeeld in vier grote geogra-
fische regio’s, zoals gespecificeerd door de bevolkingsrapporten: 
Midwesten (MW), Noordoosten (NO), Zuiden (Z) en Westen (W). 
Er werd geprobeerd elke regio te vertegenwoordigen binnen elke 
leeftijdsgroep in de steekproef.

Representativiteit van de steekproef

Tabel 1 en 2 geven gedetailleerde demografische informatie voor de 
schaalsteekproef en de Amerikaanse bevolking, naar leeftijdsgroep, 
geslacht, ras/etnische achtergrond, opleidingsniveau ouder(s) en 
geografische regio.

Schalingsprocedures
Voorwaarden

Dorans (2004) geeft aan dat voordat gelijkschalingsmethoden 
kunnen worden toegepast aan een paar voorwaarden moet zijn 
voldaan. Ten eerste is er voldoende betrouwbaarheid nodig om 
te zorgen dat de resultaten informatief zijn. De test-hertestcoëf-
ficiënt wordt hier gebruikt omdat de split-halfcoëfficiënt geen 
goede betrouwbaarheidsschatting is voor Symbool Substitutie Co-
deren en Symbool Zoeken. Ten tweede mogen scores die op een 
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Tabel 1 Percentages van de schaalsteekproef en de Amerikaanse bevolking per leeftijdsgroep, 
opleidingsniveau ouder(s) en geslacht

Leeftijdsgroep
Opleidingsniveau ouder(s) Geslacht

1 2 3 4 Vrouw Man

6
Amerikaanse bevolking 10.1 20.9 35.4 33.6 50.0 50.0
schaalsteekproef 15.6 17.8 33.3 33.3 51.1 48.9

7
Amerikaanse bevolking 10.4 20.5 35.1 34.0 50.0 50.0
schaalsteekproef 10.2 24.5 30.6 34.7 57.1 42.9

8
Amerikaanse bevolking 10.8 20.1 34.7 34.4 50.0 50.0
schaalsteekproef 20.0 16.0 28.0 36.0 56.0 44.0

9
Amerikaanse bevolking 11.0 20.3 35.2 33.6 50.0 50.0
schaalsteekproef 16.7 20.0 33.3 30.0 46.7 53.3

10
Amerikaanse bevolking 10.7 20.2 35.3 33.7 50.0 50.0
schaalsteekproef 18.5 18.5 33.3 29.6 51.9 48.1

11
Amerikaanse bevolking 11.2 20.7 35.5 32.7 50.0 50.0
schaalsteekproef 8.0 20.0 36.0 36.0 56.0 44.0

12
Amerikaanse bevolking 11.5 20.9 35.3 32.3 50.0 50.0
schaalsteekproef 7.7 23.1 34.6 34.6 53.8 46.2

13
Amerikaanse bevolking 11.6 20.8 35.6 32.0 50.0 50.0
schaalsteekproef 15.4 15.4 30.8 38.5 57.7 42.3

14
Amerikaanse bevolking 11.2 21.3 35.5 32.0 50.0 50.0
schaalsteekproef 5.3 26.3 42.1 26.3 47.4 52.6

15
Amerikaanse bevolking 11.6 21.8 34.8 31.8 50.0 50.0
schaalsteekproef 14.8 25.9 29.6 29.6 48.1 51.9

16
Amerikaanse bevolking 11.7 21.4 35.9 31.0 50.0 50.0
schaalsteekproef 16.7 20.0 30.0 33.3 46.7 53.3

Tabel 2 Percentages van de schaalsteekproef per ras/etnische achtergrond en geografische regio

Ras/etnische achtergrond Geografische regio

Leef-
tijds 

groep
Afrikaans- 

Amerikaans Aziatisch Latijns- 
Amerikaans Overige Blank Mid-

westen
Noord-

oost Zuiden Westen

6 13.3 — 15.6 13.3 57.8 6.7 31.1 44.4 17.8
7 14.3 2.0 26.5 6.1 51.0 10.2 8.2 55.1 26.5
8 — — 32.0 — 68.0 8.0 20.0 52.0 20.0
9 10.0 3.3 36.7 10.0 40.0 16.7 13.3 50.0 20.0

10 — — 44.4 11.1 44.4 7.4 11.1 48.1 33.3
11 4.0 — 32.0 4.0 60.0 12.0 16.0 60.0 12.0
12 — 7.7 23.1 7.7 61.5 3.8 11.5 30.8 53.8
13 7.7 — 19.2 7.7 65.4 19.2 11.5 46.2 23.1
14 10.5 5.3 21.1 — 63.2 21.1 10.5 42.1 26.3
15 14.8 — 22.2 11.1 51.9 7.4 11.1 63.0 18.5

16 16.7 — 16.7 6.7 60.0 16.7 16.7 50.0 16.7
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gemeenschappelijke schaal zijn geplaatst, alleen worden vergeleken 
als zij hetzelfde construct met evenveel betrouwbaarheid meten 
en zich over verschillende subpopulaties en afnamewijzen heen op 
dezelfde manier tot elkaar verhouden. Ten derde moet de correlatie 
tussen de ruwe scores van de twee afnamewijzen hoog zijn. 

Afgeleide schalingsmethode 

Er zijn meerdere methodes beschikbaar voor het gelijkschalen van 
geobserveerde scores. De methode die wordt gebruikt voor de 
subtests Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken is de af-
geleide schalingsmethode (Zhu & Chen, 2011), waarbij ruwe scores 
van twee testafnamewijzen worden omgezet naar scores op dezelf-
de standaardschaal om een relatie vast te stellen. Afgeleid schalen 
heeft volgens Wilkins, Rolfhus, Weiss, en Zhu (2005) verschillende 
voordelen boven traditionele methoden. Ten eerste kan de metho-
de nuttig zijn bij kleinere steekproeven, omdat hierbij geprofiteerd 
wordt van informatie over verschillende leeftijdsgroepen heen om 
schattingen te ontwikkelen van de verdelingen van de ruwe scores 
van de populatie voor elke aparte leeftijdsgroep. De methode benut 
dus alle beschikbare informatie, zodat de relatie tussen ruwe score 
en geschaalde score voor elke leeftijdsgroep wordt aangepast met 
behulp van informatie uit de gehele steekproef. Ten tweede ge-
bruikt de methode deskundige kennis en inzicht om de fit van een 
polynome curve voor de gegevens vast te stellen. Dit vergroot de 
kwaliteit van de schalen door de steekproeffout te verkleinen. Ten 
derde gebruikt de methode informatie over de populatieverdeling 
in het schattingsproces. Ten vierde is de methode gebaseerd op 
gesmoothe en geschatte populatiegegevens. Als laatste kan indien 
nodig, zowel binnen leeftijdsgroepen als over leeftijdsgroepen heen, 
handmatig worden gesmooth om te zorgen dat de verbanden tus-
sen scores juist zijn vastgesteld en binnen de toleranties vallen voor 
de leeftijdsgroep en de algehele steekproefvereiste. Afgeleid schalen 
is, op basis van deze sterke punten, ontworpen om nauwkeurigere 
resultaten te leveren dan andere methoden die vergelijkbare steek-
proefgroottes gebruiken. 
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Resultaten

Uit de resultaten van de betrouwbaarheids- en validiteitsonder-
zoeken die verderop in dit rapport worden besproken bleek dat 
de gegevens voldeden aan de noodzakelijke vereisten voor gelijk-
schalingsmethoden. Op basis van deze gunstige resultaten werd de 
afgeleide schalingsmethode gekozen en op de gegevens toegepast. 
De ruwe scores uit de digitale versie werden aan afgeleide scha-
lingsprocedures onderworpen om geschaalde scores te creëren. Als 
gevolg hiervan bevonden de ruwe scores afgeleid van de digitale en 
papieren versies zich op dezelfde schaal (d.w.z. geschaalde scores). 
De geschaalde scores werden vervolgens onderworpen aan de 
analyses die verderop in dit rapport worden gepresenteerd. Deze 
analyses laten zien dat er geen noemenswaardige verschillen zijn 
tussen de digitale geschaalde scores en de papieren geschaalde 
scores verkregen met afgeleide schaling.

Wanneer de digitale versie wordt afgenomen, hebben de ruwe 
score en de geschaalde score die worden weergegeven in het sub-
testoverzicht en op het tabblad resultaten in Assess (de app voor 
de Q-interactive), en op Central (de online portal van Q-interactive), 
betrekking op de digitale versie. Er is dan dus geen handmatig sco-
ren of aanpassen nodig.

Bewijs voor betrouwbaarheid
Het bewijs voor de test-herteststabiliteit van de geschaalde sco-

res van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken werd ver-
kregen door de digitale versie van de subtests op twee momenten 
af te nemen. Tabel 3 toont de demografische eigenschappen en 
testinterval-statistieken van de steekproef voor de test-hertestbe-
trouwbaarheid.

De test-herteststabiliteit werd geschat voor twee brede leef-
tijdsgroepen (d.w.z. 6–7, 8–16) en voor alle leeftijden apart. De ge-
middelde subtestscores en SD’s van Symbool Substitutie Coderen 
en Symbool Zoeken worden voor alle leeftijden en voor elk van de 
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Noot. De gegevens worden, afgezien van steekproefgrootte, testinterval en leeftijd, aangeduid in percenta-
ges. Door afronding kan het voorkomen dat het totale percentage niet op 100 uitkomt.

Tabel 3 Demografische eigenschappen van de steekproef voor test-hertestbetrouwbaarheid

Steekproef Leeftijd 6-7 Leeftijd 8-16 Alle leeftijden

N 33 35 68

Leeftijd

Gemiddelde 7.0 12.4 9.8

SD 0.6 3.2 3.6

Bereik 6-7 8-16 6-16

Testinterval

Intervalgemiddelde 25.8 24.8 25.3

Intervalbereik 14–72 14–52 14–72

Opleiding ouder(s)

0-12 jaar school, geen diploma 6.1 11.4 8.8

Middelbare schooldiploma of vergelijkbaar 6.1 14.3 10.3

College of technical school, associate’s degree 33.3 40.0 36.8

Bachelor’s degree 54.5 34.3 44.1

Ras/etnische achtergrond

Afrikaans-Amerikaans 12.1 11.4 11.8

Aziatisch 3.0 5.7 4.4

Latijns-Amerikaans 21.2 28.6 25.0

Overige 3.0 11.4 7.4

Blank 60.6 42.9 51.5

Regio

Midwesten 21.2 8.6 14.7

Noordoosten 3.0 8.6 5.9

Zuiden 57.6 57.1 57.4

Westen 18.2 25.7 22.1

Geslacht

Vrouw 51.5 37.1 44.1

Man 48.5 62.9 55.9
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twee brede leeftijdsgroepen gegeven in Tabel 4. De gemiddelde 
stabiliteitscoëfficiënten voor alle leeftijden werden berekend met 
Fisher’s z-transformatie. De tabel vermeldt ook de standaardver-
schillen (d.w.z. de effectgroottes) tussen de eerste en tweede keer 
testen en de correlatiecoëfficiënten die zijn gecorrigeerd voor de 
theoretische standaardafwijking (d.w.z. 3.0). Het standaardverschil 
werd berekend met behulp van het gemiddelde scoreverschil tus-
sen de twee testmomenten, gedeeld door de vierkantswortel van 
de gepoolde variantie (Cohen, 1988).

Tabel 4 Stabiliteitscoëfficiënten van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken 

Totaal Eerste 
testmoment

Tweede 
testmoment r Ge corrigeerde 

r
Standaard-

verschil

Gemiddel-
de SD Gemiddel-

de SD

Geschaalde score 
Symbool Substitutie 

Coderen
11.0 3.5 12.0 3.4 .75 .29

Geschaalde score
Symbool Zoeken 11.6 2.9 13.3 3.4 .80 .54

Leeftijd 6-7 Eerste 
testmoment

Tweede 
testmoment r Ge corrigeerde 

r
Standaard-

verschil

Gemiddel-
de SD Gemiddel-

de SD

Geschaalde score 
Symbool Substitutie 

Coderen
10.3 2.8 11.1 2.9 .77 .28

Geschaalde score
Symbool Zoeken 11.3 2.9 13.5 3 .79 .75

Leeftijd 8-16 Eerste 
testmoment

Tweede 
testmoment r Ge corrigeerde 

r
Standaard-

verschil

Gemiddel-
de SD Gemiddel-

de SD

Geschaalde score 
Symbool Substitutie 

Coderen
11.6 4.0 12.9 3.6 .73 .34

Geschaalde score
Symbool Zoeken 11.9 2.8 13.1 3.8 .81 .36
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Symbool Substitutie Coderen heeft voldoende stabiliteit en 
Symbool Zoeken een goede stabiliteit voor alle leeftijden, zoals in 
Tabel 4 te zien is. Ook laten de gegevens zien dat de gemiddelde 
hertest-scores voor beide subtests hoger zijn dan de 
gemiddelde scores van het eerste testmoment. Deze resultaten 
komen overeen met de resultaten die werden gerapporteerd 
voor de papieren versie (Wechsler, 2014).

Bewijs voor validiteit

Bewijs gebaseerd op interne structuur 
Intercorrelaties

Er werden verschillende a priori hypothesen opgesteld voor het 
onderzoek naar de intercorrelatie van de digitale versie van Sym-
bool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken met de andere pri-
maire subtests en indexscores. Gebaseerd op de aanname dat alle 
subtests een algemene intelligentiefactor (d.w.z. g) meten, werd 
net als bij de papieren versie aangenomen dat alle scores lage tot 
gemiddelde correlaties met elkaar zouden vertonen. Ten tweede 
werd verwacht dat Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken 
hogere correlaties met elkaar zouden hebben dan met subtests uit 
andere cognitieve domeinen. Ten derde werd voorzien dat de acht 
resterende primaire subtests hoger met elkaar zouden correleren 
dan met Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken, omdat 
subtests voor Verwerkingssnelheid normaal gesproken een zwak-
kere relatie hebben met algemene intelligentie dan subtests uit 
andere cognitieve domeinen. 

De gegevens werden verkregen uit een steekproef van kinderen 
bij wie zowel de digitale als de papieren versie van Symbool Substi-
tutie Coderen en Symbool Zoeken werd afgenomen, in counterba-
lanced volgorde. Binnen elke cel van een matrix die rekening hield 
met leeftijd, opleidingsniveau ouder(s) en geslacht, werd de helft 
van de kinderen random toegewezen aan ofwel eerst een digitale, 
ofwel eerst een papieren afname. Voor elke volgorde werd de eerste 
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afnamewijze voor Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken 
ingevoegd in de standaard afnamevolgorde (zie de Afname- en sco-
ringshandleiding van de WISC-V) met de resterende acht primaire 
subtests, en de tweede afnamewijze werd afgenomen nadat de 10 
primaire subtests waren afgerond. De demografische eigenschap-
pen van de steekproef die werd gebruikt voor het onderzoek naar 
intercorrelatie staan in Tabel 5.

Tabel 5 Demografische gegevens van het onderzoek naar intercorrelatie

N 24

Leeftijd
Gemiddelde 10.9

SD 3.3
Bereik 6–16

Opleiding ouder(s)
0-12 jaar school, geen diploma 12.6

Middelbare schooldiploma of vergelijkbaar 20.4
College of technical school, associate’s degree 33.5

Bachelor’s degree 33.5

Ras/etnische achtergrond
Afrikaans-Amerikaans 11.8

Aziatisch 1.4
Latijns-Amerikaans 24.4

Overige 7.1
Blank 55.3

Regio
Midwesten 12.3

Noordoosten 14.0
Zuiden 48.5

Westen 25.2

Geslacht
Vrouw 51.8

Man 48.2

Noot. De gegevens worden, afgezien van steekproefgrootte, testinterval en leeftijd, aangeduid in per-
centages. Door afronding kan het voorkomen dat het totale percentage niet op 100 uitkomt.
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De steekproef heeft in het algemeen een bijna gelijke vertegen-
woordiging van elke leeftijd, en heeft landelijk representatieve ver-
houdingen van etnische groepen. Latijns-Amerikaanse kinderen zijn 
iets oververtegenwoordigd vergeleken met de algemene bevolking.

De gemiddelde intercorrelaties van de subtest en de samenge-
stelde scores werden berekend voor alle leeftijden (berekend met 
Fisher’s z-transformatie) en voor de twee leeftijdsgroepen die over-
eenkomen met de twee versies van Symbool Substitutie Coderen 
en Symbool Zoeken (d.w.z. 6–7 en 8–16). De intercorrelaties staan in 
Tabel 6. De tabel bevat de correlaties van de subtests met de 
sommen van de geschaalde scores voor elk van de indexscores. De 
correlatie tussen de som van de geschaalde score voor een index-
score en de geschaalde score voor elke bijdragende subtest werd 
gecorrigeerd door die geschaalde subtestscore te verwijderen uit 
de som van de geschaalde scores, om te kunnen controleren voor 
abnormaal hoge waarden. De ongecorrigeerde coëfficiënten staan 
onder de schuine streep en de gecorrigeerde coëfficiënten staan 
boven de schuine streep in het gearceerde gedeelte.

Alle intersubtestcorrelaties zijn statistisch significant en alle sub-
tests correleren tot op zekere hoogte met elkaar. Het patroon van 
de intercorrelaties is vergelijkbaar met het patroon zoals gevonden 
voor de papieren versie van de WISC-V (Wechsler, 2014) en andere 
Wechsler intelligentietesten (Wechsler, 2003, 2008, 2012). De corre-
laties tussen de subtests voor Verwerkingssnelheid en alle andere 
primaire subtests zijn zoals verwacht laag. Symbool Zoeken heeft 
de laagste correlatie met de TIQ van alle primaire subtests die niet 
bijdragen aan de TIQ. Als de correlatie voor Symbool Substitutie 
Coderen wordt gecorrigeerd, deelt deze de laagste correlatie met de 
TIQ van alle primaire subtests. Ook de VSI heeft een lagere correlatie 
met de TIQ dan de andere primaire indexscores. Deze patronen 
worden over het algemeen herhaald over de twee leeftijdsgroepen 
heen, hoewel de correlatiewaarden iets variëren. 

De consistentie van de huidige bevindingen met de bevindingen 
uit een onderzoek naar de WISC-V afgenomen met de papieren ver-
sie (Wechsler, 2014) wijst erop dat beide versies van Symbool Substi-
tutie Coderen, Symbool Zoeken en de VSI vergelijkbare constructen 
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meten. Deze resultaten leveren bewijs dat de WISC-V, bij het digitaal 
afnemen van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken, 
scores oplevert die consistent zijn met resultaten van de papieren 
versie.

Bevestigende factoranalytische 
onderzoeken
Modellen

De steekproef voor de confirmatieve factoranalytische onderzoeken 
was hetzelfde als de steekproef gebruikt voor het equivalentie-
onderzoek van de papieren en digitale versie. Bij deze steekproef 
werd ook de papieren versie van Symbool Substitutie Coderen en 
Symbool Zoeken afgenomen, in een counterbalanced volgorde. De 
demografische eigenschappen van de steekproef staan in Tabel 
5. Het WISC-V factormodel komt overeen met de theoretische 
opzet. Een tweede-orde factormodel met vijf eerste-orde 
factoren (de vijf vaardigheidsdomeinen) en een tweede-orde 
factor (algemene intelligentie, oftewel g) werd ondersteund voor 
de papieren versie van de WISC-V (Wechsler, 2014). Hetzelfde 
model werd verwacht voor de digitale versie van de WISC-V. 

Het eerste model in de serie (Model 1) was een hiërarchisch mo-
del met algemene vaardigheid als hogere-orde factor en eerste-orde 
factoren die de domeinen Verbaal Begrip, Visueel-Ruimtelijk, Fluid 
Redeneren en Verwerkingssnelheid vertegenwoordigen. De subtests 
van deze domeinen laadden op hun respectievelijke factoren. Mo-
del 2 verving de digitale versie van Symbool Substitutie Coderen en 
Symbool Zoeken door de papieren versie van deze subtests. Als de 
fit van het model niet merkbaar beter is bij een van de twee versies, 
worden de gegevens ongeacht de versie ongeveer even goed ver-
klaard door het model, en wordt de constructequivalentie van zowel 
de digitale als de papieren versie ondersteund. De wijziging van fit 
wordt geëvalueerd door middel van een subjectieve vergelijking in 
plaats van een statistische vergelijking van de statistieken van de 
fit van de twee modellen, omdat de modellen niet genest zijn. De 
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Tabel 6 Intercorrelaties van subtests en samengestelde scores
Totale steekproef

Subtest/ 
samengestelde scores OV WS BP FS MR GW CR PR SSC SZ VBI VRI FRI WGI VSI TIQ AVI NVI CCI

OV .54 .55 .56

WS .54 .54 .51 .52

BP .35 .35 .55 .52 .49 .56

FS .32 .33 .55 .55 .55

MR .37 .30 .45 .46 .37 .52 .51 .52

GW .34 .35 .31 .35 .37 .37 .47 .46 .45

CR .35 .32 .33 .32 .36 .29 .43 .49 .42

PR .30 .31 .31 .32 .29 .32 .43 .43 .46 .45

SSC .18 .18 .23 .15 .18 .20 .26 .33 .53 .31 .31 .51

SZ .21 .23 .30 .25 .25 .22 .29 .28 .53 .53 .49

VBI .88 .88 .39 .37 .37 .38 .39 .35 .20 .26

VRI .38 .39 .88 .89 .52 .37 .37 .36 .22 .31 .43

FRI .43 .38 .46 .49 .84 .82 .40 .38 .23 .29 .46 .54

WGI .39 .37 .38 .38 .39 .37 .83 .86 .35 .34 .43 .43 .45

VSI .22 .24 .31 .23 .25 .24 .32 .34 .87 .88 .27 .31 .31 .39

TIQ .70 .67 .67 .55 .68 .63 .64 .50 .51 .46 .78 .69 .79 .68 .55

AVI .73 .71 .69 .56 .72 .66 .48 .44 .29 .36 .82 .71 .84 .54 .37 .95

NVI .48 .45 .72 .72 .70 .64 .50 .64 .53 .46 .53 .82 .81 .68 .57 .90 .85

CCI .36 .36 .42 .36 .38 .36 .67 .70 .75 .75 .41 .44 .45 .81 .85 .73 .54 .75

Gemiddelde 9.9 9.9 10.2 10.1 10.5 10.2 10.2 10.9 10.2 10.5 19.8 20.4 20.7 21.1 20.7 71.1 50.8 62.0 41.8

SD 2.8 2.8 2.8 2.8 3.1 2.9 2.7 2.9 3.0 3.0 5.0 5.0 5.1 4.7 5.3 13.0 10.3 11.6 8.2

N 642 643 650 643 648 644 650 649 638 639 638 642 641 648 627 615 629 617 624
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Tabel 6 Intercorrelaties van subtests en samengestelde scores
Totale steekproef

Subtest/
samengestelde scores OV WS BP FS MR GW CR PR SSC SZ VBI VRI FRI WGI VSI TIQ AVI NVI CCI

OV .54 .55 .56

WS .54 .54 .51 .52

BP .35 .35 .55 .52 .49 .56

FS .32 .33 .55 .55 .55

MR .37 .30 .45 .46 .37 .52 .51 .52

GW .34 .35 .31 .35 .37 .37 .47 .46 .45

CR .35 .32 .33 .32 .36 .29 .43 .49 .42

PR .30 .31 .31 .32 .29 .32 .43 .43 .46 .45

SSC .18 .18 .23 .15 .18 .20 .26 .33 .53 .31 .31 .51

SZ .21 .23 .30 .25 .25 .22 .29 .28 .53 .53 .49

VBI .88 .88 .39 .37 .37 .38 .39 .35 .20 .26

VRI .38 .39 .88 .89 .52 .37 .37 .36 .22 .31 .43

FRI .43 .38 .46 .49 .84 .82 .40 .38 .23 .29 .46 .54

WGI .39 .37 .38 .38 .39 .37 .83 .86 .35 .34 .43 .43 .45

VSI .22 .24 .31 .23 .25 .24 .32 .34 .87 .88 .27 .31 .31 .39

TIQ .70 .67 .67 .55 .68 .63 .64 .50 .51 .46 .78 .69 .79 .68 .55

AVI .73 .71 .69 .56 .72 .66 .48 .44 .29 .36 .82 .71 .84 .54 .37 .95

NVI .48 .45 .72 .72 .70 .64 .50 .64 .53 .46 .53 .82 .81 .68 .57 .90 .85

CCI .36 .36 .42 .36 .38 .36 .67 .70 .75 .75 .41 .44 .45 .81 .85 .73 .54 .75

Gemiddelde 9.9 9.9 10.2 10.1 10.5 10.2 10.2 10.9 10.2 10.5 19.8 20.4 20.7 21.1 20.7 71.1 50.8 62.0 41.8

SD 2.8 2.8 2.8 2.8 3.1 2.9 2.7 2.9 3.0 3.0 5.0 5.0 5.1 4.7 5.3 13.0 10.3 11.6 8.2

N 642 643 650 643 648 644 650 649 638 639 638 642 641 648 627 615 629 617 624

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index. 
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Tabel 6 Intercorrelaties van subtests en samengestelde scores (vervolg) 
Leeftijd 6-7

Subtest/ 
samengestelde scores OV WS BP FS MR GW CR PR SSC SZ VBI VRI FRI WGI VSI TIQ AVI NVI CCI

OV .50 .54 .54

WS .50 .50 .46 .45

BP .36 .31 .52 .50 .48 .54

FS .30 .31 .52 .52 .52

MR .34 .26 .45 .45 .35 .50 .50 .52

GW .28 .22 .24 .23 .35 .35 .38 .37 .39

CR .36 .29 .33 .31 .31 .18 .39 .47 .49

PR .31 .25 .33 .36 .29 .29 .39 .39 .49 .46

SSC .22 .24 .22 .16 .20 .24 .35 .37 .53 .38 .35 .55

SZ .27 .29 .30 .25 .32 .22 .40 .36 .53 .53 .56

VBI .88 .86 .38 .35 .34 .28 .37 .33 .26 .32

VRI .38 .36 .85 .89 .52 .27 .37 .41 .22 .31 .42

FRI .38 .29 .43 .42 .84 .80 .31 .37 .27 .34 .38 .48

WGI .40 .32 .40 .41 .36 .29 .80 .86 .43 .45 .42 .47 .40

VSI .28 .31 .31 .24 .31 .27 .44 .41 .85 .89 .34 .31 .36 .50

TIQ .70 .63 .66 .51 .67 .56 .63 .50 .56 .53 .77 .66 .75 .67 .62

AVI .73 .66 .68 .52 .72 .60 .44 .45 .34 .42 .80 .69 .81 .53 .44 .95

NVI .47 .40 .70 .71 .70 .59 .48 .67 .55 .50 .50 .81 .79 .70 .60 .88 .84

CCI .39 .37 .41 .37 .38 .32 .70 .71 .76 .79 .43 .44 .43 .85 .88 .74 .55 .75

Gemiddelde 9.9 9.5 10.3 10.1 10.5 10.0 9.8 10.4 10.3 10.6 19.4 20.3 20.5 20.2 20.8 70.3 50.1 61.6 41.1

SD 3.0 2.8 2.8 3.3 3.1 2.8 2.6 3.0 2.8 3.2 5.0 5.3 4.8 4.6 5.3 12.5 9.9 11.6 8.6

N 178 179 182 179 181 180 182 182 180 179 177 179 179 182 177 174 176 174 177
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Tabel 6 Intercorrelaties van subtests en samengestelde scores (vervolg)
Leeftijd 6-7

Subtest/
samengestelde scores OV WS BP FS MR GW CR PR SSC SZ VBI VRI FRI WGI VSI TIQ AVI NVI CCI

OV .50 .54 .54

WS .50 .50 .46 .45

BP .36 .31 .52 .50 .48 .54

FS .30 .31 .52 .52 .52

MR .34 .26 .45 .45 .35 .50 .50 .52

GW .28 .22 .24 .23 .35 .35 .38 .37 .39

CR .36 .29 .33 .31 .31 .18 .39 .47 .49

PR .31 .25 .33 .36 .29 .29 .39 .39 .49 .46

SSC .22 .24 .22 .16 .20 .24 .35 .37 .53 .38 .35 .55

SZ .27 .29 .30 .25 .32 .22 .40 .36 .53 .53 .56

VBI .88 .86 .38 .35 .34 .28 .37 .33 .26 .32

VRI .38 .36 .85 .89 .52 .27 .37 .41 .22 .31 .42

FRI .38 .29 .43 .42 .84 .80 .31 .37 .27 .34 .38 .48

WGI .40 .32 .40 .41 .36 .29 .80 .86 .43 .45 .42 .47 .40

VSI .28 .31 .31 .24 .31 .27 .44 .41 .85 .89 .34 .31 .36 .50

TIQ .70 .63 .66 .51 .67 .56 .63 .50 .56 .53 .77 .66 .75 .67 .62

AVI .73 .66 .68 .52 .72 .60 .44 .45 .34 .42 .80 .69 .81 .53 .44 .95

NVI .47 .40 .70 .71 .70 .59 .48 .67 .55 .50 .50 .81 .79 .70 .60 .88 .84

CCI .39 .37 .41 .37 .38 .32 .70 .71 .76 .79 .43 .44 .43 .85 .88 .74 .55 .75

Gemiddelde 9.9 9.5 10.3 10.1 10.5 10.0 9.8 10.4 10.3 10.6 19.4 20.3 20.5 20.2 20.8 70.3 50.1 61.6 41.1

SD 3.0 2.8 2.8 3.3 3.1 2.8 2.6 3.0 2.8 3.2 5.0 5.3 4.8 4.6 5.3 12.5 9.9 11.6 8.6

N 178 179 182 179 181 180 182 182 180 179 177 179 179 182 177 174 176 174 177

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index. 
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Tabel 6 Intercorrelaties van subtests en samengestelde scores (vervolg) 
Leeftijd 8-16

Subtest/ 
samengestelde scores OV WS BP FS MR GW CR PR SSC SZ VBI VRI FRI WGI VSI TIQ AVI NVI CCI

OV .58 .55 .57

WS .58 .58 .56 .59

BP .33 .38 .58 .53 .50 .58

FS .34 .34 .58 .58 .58

MR .39 .33 .44 .47 .39 .53 .51 .52

GW .39 .46 .38 .46 .39 .39 .55 .54 .50

CR .34 .35 .33 .32 .41 .40 .46 .50 .35

PR .29 .36 .28 .28 .29 .35 .46 .46 .43 .43

SSC .13 .12 .24 .14 .15 .16 .16 .28 .53 .23 .27 .46

SZ .15 .17 .29 .24 .18 .21 .17 .20 .53 .53 .42

VBI .88 .89 .39 .38 .40 .47 .40 .37 .14 .19

VRI .38 .41 .90 .88 .51 .47 .36 .31 .21 .30 .44

FRI .47 .47 .49 .55 .84 .83 .48 .38 .19 .24 .53 .59

WGI .37 .42 .36 .35 .41 .44 .85 .86 .26 .21 .44 .39 .50

VSI .16 .16 .31 .22 .19 .21 .19 .27 .88 .87 .19 .30 .25 .27

TIQ .69 .70 .68 .58 .69 .69 .65 .50 .45 .38 .78 .71 .83 .68 .48

AVI .73 .75 .69 .60 .72 .72 .51 .42 .23 .29 .83 .73 .86 .55 .30 .95

NVI .49 .50 .73 .72 .70 .68 .51 .61 .51 .41 .55 .82 .83 .66 .53 .91 .86

CCI .33 .35 .42 .35 .37 .40 .63 .69 .74 .70 .39 .43 .46 .77 .82 .72 .52 .75

Gemiddelde 9.9 10.1 10.2 10.2 10.5 10.2 10.4 11.0 10.1 10.5 20.0 20.4 20.7 21.4 20.6 71.5 51.0 62.2 42.1

SD 2.8 2.8 2.8 2.7 3.1 3.0 2.8 2.8 3.1 2.9 4.9 4.9 5.1 4.7 5.3 13.2 10.5 11.5 8.0

N 464 464 468 464 467 464 468 467 458 460 461 463 462 466 450 441 453 443 447
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Tabel 6 Intercorrelaties van subtests en samengestelde scores (vervolg)
Leeftijd 8-16

Subtest/
samengestelde scores OV WS BP FS MR GW CR PR SSC SZ VBI VRI FRI WGI VSI TIQ AVI NVI CCI

OV .58 .55 .57

WS .58 .58 .56 .59

BP .33 .38 .58 .53 .50 .58

FS .34 .34 .58 .58 .58

MR .39 .33 .44 .47 .39 .53 .51 .52

GW .39 .46 .38 .46 .39 .39 .55 .54 .50

CR .34 .35 .33 .32 .41 .40 .46 .50 .35

PR .29 .36 .28 .28 .29 .35 .46 .46 .43 .43

SSC .13 .12 .24 .14 .15 .16 .16 .28 .53 .23 .27 .46

SZ .15 .17 .29 .24 .18 .21 .17 .20 .53 .53 .42

VBI .88 .89 .39 .38 .40 .47 .40 .37 .14 .19

VRI .38 .41 .90 .88 .51 .47 .36 .31 .21 .30 .44

FRI .47 .47 .49 .55 .84 .83 .48 .38 .19 .24 .53 .59

WGI .37 .42 .36 .35 .41 .44 .85 .86 .26 .21 .44 .39 .50

VSI .16 .16 .31 .22 .19 .21 .19 .27 .88 .87 .19 .30 .25 .27

TIQ .69 .70 .68 .58 .69 .69 .65 .50 .45 .38 .78 .71 .83 .68 .48

AVI .73 .75 .69 .60 .72 .72 .51 .42 .23 .29 .83 .73 .86 .55 .30 .95

NVI .49 .50 .73 .72 .70 .68 .51 .61 .51 .41 .55 .82 .83 .66 .53 .91 .86

CCI .33 .35 .42 .35 .37 .40 .63 .69 .74 .70 .39 .43 .46 .77 .82 .72 .52 .75

Gemiddelde 9.9 10.1 10.2 10.2 10.5 10.2 10.4 11.0 10.1 10.5 20.0 20.4 20.7 21.4 20.6 71.5 51.0 62.2 42.1

SD 2.8 2.8 2.8 2.7 3.1 3.0 2.8 2.8 3.1 2.9 4.9 4.9 5.1 4.7 5.3 13.2 10.5 11.5 8.0

N 464 464 468 464 467 464 468 467 458 460 461 463 462 466 450 441 453 443 447

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index. 
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factorstructuur werd geanalyseerd voor twee leeftijdsgroepen die 
overeenkomen met de leeftijdsgroepen voor de twee versies (d.w.z. 
6–7 en 8–16 jaar) en totaal (voor de gehele leeftijdscategorie). 

Resultaten

Tabel 7 geeft de statistieken van de fit voor de bevestigende fac-
toranalyses, gebaseerd op de twee leeftijdsgroepen en de totale 
leeftijdscategorie. 

De resultaten in Tabel 7 geven aan dat beide modellen een 
uitstekende fit hebben. Deze resultaten geven veel bevestiging 
voor de theorie dat de subtests, zowel met de digitale als de 
papieren versie, vergelijkbare constructen meten. 

Tabel 7 Goodness-of-fit statistieken voor bevestigende factoranalyses

Model Χ2 df CFI TLI RMSEA AIC BIC

Leeftijd 6–7

Model 1 29.6 25 .99 .93 .03 90 184

Model 2 31.4 25 .98 .92 .04 91 185

Leeftijd 8-16

Model 1 72.4 25 .96 .94 .07 132 254

Model 2 65.6 25 .97 .95 .06 126 247

Alle leeftijden

Model 1 63.9 25 .98 .96 .05 124 256

Model 2 63.4 25 .98 .96 .05 123 255

Noot. De chi-kwadraatwaarden worden door SAS® 9.3 gewogen als kleinste kwadraten.

Model 1 bevat de digitale versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken. 
Model 2 bevat de papieren versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken.
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Afbeelding 1 toont de subtest- en factorladingen voor Model 1, 
gebaseerd op de analyse voor alle leeftijden. 

De g-ladingen van de subtest staan in Tabel 8. De g-ladingen zijn 
nagenoeg gelijk voor subtests binnen domeinen. De g-ladingen 
verschillen iets van de ladingen die werden gerapporteerd voor de 
papieren versie van de WISC-V, omdat alleen de primaire subtests 

.42

Verbaal Begrip

.75 .43Overeenkomsten

.76 .74 .45Woordenschat

.31

Visueel-Ruimtelijk

.74 .45Blokpatronen

.83 .74 .45Figuur Samenstellen

Totale schaal .03

Fluid Redeneren

.64 .59Matrix Redeneren

.99 .59 .65Gewichten

.34

Werkgeheugen

.70 .51Cijferreeksen

.81 .64 .59Plaatjesreeksen

.76

Verwerkings-
snelheid

.66 .56Symbool Substitutie  
Coderen (digitale versie)

.49 .80 .36Symbool Zoeken 
(digitale versie)

Afbeelding 1. Factormodel voor digitale primaire subtests, leeftijd 6-16
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werden meegenomen, en omdat ladingen veranderen aan de hand 
van de combinatie van subtests die in het model worden geplaatst. 
De subtests voor Verwerkingssnelheid hebben de laagste ladingen, 
net zoals bij de papieren versie.

Tabel 8 g-ladingen subtests

Subtest g-lading

Overeenkomsten .57
Woordenschat .56
Blokpatronen .61

Figuur Samenstellen .61
Matrix Redeneren .65

Gewichten .60
Cijferreeksen .57

Plaatjesreeksen .52
Symbool Substitutie Coderen .32

Symbool Zoeken .39

Bewijs gebaseerd op relaties met 
andere variabelen
Equivalentie papieren en digitale versie

De steekproef die werd beschreven voor het intercorrelatieonder-
zoek werd ook gebruikt om de equivalentie van de papieren en 
digitale versie te onderzoeken. Een test-hertestopzet is geschikt 
als de antwoordprocessen waarschijnlijk niet aanzienlijk zullen 
veranderen bij het hertesten, omdat de proefpersoon geen nieuwe 
oplossingen of nieuwe strategieën leert voor de aanpak van de taak 
of het oplossen van het probleem. De demografische 
eigenschappen van de steekproef staan in Tabel 5. Een test-
hertestopzet is een zeer krachtige opzet, aangezien 
proefpersonen dienen als hun eigen controlegroep. 

Pearson heeft voor alle equivalentieonderzoeken van Q-interac-
tive een effectgrootte van 0.2 of kleiner vastgesteld als de standaard 
voor equivalentie. De effectgrootte is de gemiddelde hoeveelheid 
verschil tussen scores op digitale of papieren afnames, gedeeld door 
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de standaardafwijking van scores in de populatie. Een effectgrootte 
van 0.2 is iets meer dan de helft van een geschaalde scorepunt op 
de veelgebruikte subtestschaal die een gemiddelde van 10 en een 
standaardafwijking van 3 heeft.

Tabel 9 rapporteert de gemiddelden, standaardafwijkingen, on-
gecorrigeerde en gecorrigeerde correlaties, en standaardverschillen 
van de subtestscores van Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken voor elke versie. Grote of systematische verschillen in scores 
tussen groepen zijn niet te verwachten, gezien de nauwe gelijkenis 
van de demografische eigenschappen van de twee versiegroepen 
en de random toewijzing van kinderen aan een versie.

De correlaties van de ruwe scores zijn hoog en hebben de grootte 
die wordt aanbevolen voor vergelijkingsprocedures (Dorans, 2004). 
De correlaties van de geschaalde scores zijn ook hoog. Symbool 
Substitutie Coderen vertoonde een versie-effectgrootte die maar 
iets groter was dan het criterium van 0.2, en Symbool Zoeken ver-
toonde een verwaarloosbare effectgrootte. De geschaalde scores 
gebruikt voor deze analyse zijn de scores die zijn toegepast voor 
de digitale versie. Effecten van deze grootte tonen aan dat er geen 
belangrijke verschillen zijn tussen de papieren geschaalde scores 

Tabel 9 Versie-equivalentie Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken

Papier Digitaal

Ruwe score Geschaalde 
score Ruwe score Geschaalde 

score Ruwe score Geschaalde 
score

Subtest Gemid-
delde SD Gemid-

delde SD Gemid-
delde SD Gemid-

delde SD r12 
Gecorri-
geerde 
r12 

r12 Gecorri-
geerde r12 

Standaard-
verschil

Symbool 
Substi-

tutie 
Coderen

44.5 20.1 9.5 2.9 37.1 10.2 10.2 3.0 .89 .69 0.23

Symbool 
Zoeken 28.4 9.7 10.9 3.1 29.5 9.3 10.5 3.0 .85 .68 -0.13

Noot. Het standaardverschil wordt altijd berekend uit het gemiddelde van de standaards-
core van de digitale versie minus het gemiddelde van de standaardscore van de papieren 
versie.
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en de digitale geschaalde scores. Samengenomen leveren deze 
resultaten krachtig bewijs voor equivalentie van de scores afgeleid 
van de digitale en papieren versies van deze subtests. 

Onderzoeken bij speciale groepen

Als de resultaten van een schaal onderdeel uitmaken van een uitge-
breid diagnostisch onderzoek, dan is voor toepassing bij klinische 
en speciale groepen het bewijs voor de validiteit van deze schaal 
cruciaal. Er werden zeven onderzoeken bij speciale groepen uitge-
voerd om vast te stellen of kinderen in bepaalde criteriumgroepen 
met bekende eigenschappen naar verwachting presteren op een 
digitale afname van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoe-
ken. Onafhankelijke testleiders en onderzoekers verzamelden de 
gegevens voor de onderzoeken bij speciale groepen. De kandidaten 
voor deze onderzoeken voldeden aan dezelfde criteria die werden 
opgesteld voor de klinische groepen zoals gehanteerd in het Ame-
rikaanse onderzoek naar de validiteit van de WISC-V.

Het is van belang de beperkingen van deze onderzoeken te ver-
melden. De steekproeven werden niet random gekozen maar op 
basis van beschikbaarheid. Deze onderzoeken zijn dus mogelijk niet 
representatief voor de prestaties van alle kinderen in de diagnos-
tische categorie. De diagnoses van de kinderen binnen eenzelfde 
speciale groep kunnen, met name in de groep Specifieke leerstoor-
nissen, op basis van verschillende criteria en procedures zijn ge-
maakt, omdat de gegevens voor de steekproef van elke speciale 
groep in verschillende klinische settings werden verzameld. Verder 
zijn voor een aantal van de onderzoeken de steekproeven klein en 
beslaan deze slechts een deel van de leeftijdsrange van de WISC-V. 
Tenslotte wordt alleen verslag gedaan van groepsprestaties. De ge-
gevens uit deze steekproeven worden daarom alleen als voorbeeld 
gegeven en moeten niet worden gezien als volledig representatief 
voor deze diagnostische groepen. Het is de bedoeling met deze 
onderzoeken aan te tonen dat kinderen in deze speciale groepen bij 
een digitale afname van Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken scores behalen die een redelijke schatting vormen van de 
te verwachten intellectuele vaardigheid en score. 
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Gematchte groepen werden afgeleid uit de niet-klinische schaal-
steekproef (eerder beschreven in dit rapport). De gematchte groepen 
werden op de speciale groepen afgestemd aan de hand van leeftijd, 
geslacht, etnische achtergrond en opleidingsniveau van de ouder(s). 
De cases werden vervolgens random getrokken zodat de afgeleide 
steekproef met de klinische groep overeenkwam wat betreft de 
beperkende variabelen. De demografische eigenschappen van de 
steekproef van het onderzoek bij speciale groepen staan in Tabel 10. 

Tabel 10 Demografische eigenschappen van onderzoeken bij speciale groepen

HB IBM SLS-L SLS-R ADHD ASS-T MB

N 49 63 24 22 21 26 15

Leeftijd
Gemiddelde 11.7 11.4 12.1 13.2 12.2 11.5 11.5

SD 3.2 3.3 2.9 2.6 3 2.8 3.7
Bereik 6–16 6–16 6–16 6–16 6–16 6–16 6–16

Opleiding ouder(s)
0-12 jaar school, geen diploma – 25.4 – – 4.8 7.7 6.7

Middelbare schooldiploma of vergelijkbaar 2.0 31.7 12.5 40.9 19.0 11.5 26.7
College of technical school, associate’s degree 6.1 27.0 54.2 45.5 9.5 42.3 20.0

Bachelor’s degree 91.8 15.9 33.3 13.6 66.7 38.5 46.7

Ras/etnische achtergrond
Afrikaans-Amerikaans 4.1 33.3 – 18.2 4.8 7.7 –

Aziatisch 8.2 1.6 – – 4.8 – –
Latijns-Amerikaans 8.2 15.9 50.0 22.7 14.3 11.5 13.3

Overige 10.2 – 4.2 4.5 4.8 7.7 6.7
Blank 69.4 49.2 45.8 54.5 71.4 73.1 80.0

Regio
Midwesten 53.1 20.6 8.3 9.1 9.5 11.5 –

Noordoosten 2.0 1.6 12.5 – – 3.8 20.0
Zuiden 18.4 73.0 70.8 81.8 42.9 26.9 73.3

Westen 26.5 4.8 8.3 9.1 47.6 57.7 6.7

Geslacht
Vrouw 42.9 41.3 41.7 45.5 19.0 26.9 20.0

Man 57.1 58.7 58.3 54.5 81.0 73.1 80.0

Noot. De gegevens worden, afgezien van steekproefgrootte en leeftijd, aangeduid in percentages. Door afronding kan het 
voorkomen dat het totale percentage niet op 100 uitkomt.
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Tabellen 11–17 geven de gemiddelde prestaties op de WISC-V 
van de speciale groepen en hun gematchte controlegroepen. Sym-
bool Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en alle andere primaire 
subtests werden digitaal afgenomen.

De afkortingen zijn:

HB = Hoogbegaafd, IBM = matige Intellectuele beperking, SLS-L = Specifieke leerstoornis 
- Lezen, SLS-R = Specifieke leerstoornis - rekenen, ADHD = Aandachtstekortstoornis met/
zonder hyperactiviteit, ASS-T = Autismespectrumstoornis met taalkundige beperking,
MB = Motorische beperking.

Kinderen die hoogbegaafd zijn

Hoogbegaafde kinderen zijn meestal met name sterk op het gebied 
van verbaal begrip, visueel-ruimtelijke vaardigheden en fluid rede-
neren. Hoewel hun prestaties voor werkgeheugen en verwerkings-
snelheid meestal hoger zijn dan in de algemene populatie (Elliot, 
2007; Kaufman & Kaufman, 2004; Wechsler, 2012, 2014), zijn deze 
meestal lager dan hun prestaties op de domeinen verbaal begrip, 
visueel-ruimtelijk en fluid redeneren (Raiford, Holdnack, Drozdick, 
& Zhang, 2014; Raiford, Weiss, Rolfhus, & Coalson, 2005; Rimm, 
Gilman, & Silverman, 2008; Rowe, Kingsley, & Thompson, 2010; 
Wechsler, 2012, 2014). 

Raiford et al. (2014) toonde aan dat bij hoogbegaafde kinderen 
met de digitale en de papieren versie van de WISC-V vrijwel gelijke 
resultaten worden verkregen. Er zijn naast dit onderzoek weinig 
onderzoeken die digitale instrumenten gebruiken bij hoogbegaaf-
de kinderen. Een synthese van de literatuur wijst erop dat het ge-
bruik van digitale technologie voor onderzoek en instructie door 
hoogbegaafde kinderen over het algemeen als iets positiefs wordt 
gezien en dat digitale technologie bij hoogbegaafde personen kan 
worden benut om voor onderzoek en instructie vergelijkbare of 
betere resultaten te krijgen dan met traditionele papieren afname 
(Periathiruvadi & Rinn, 2012). Onderzoek bij hoogbegaafde kinderen 
waarbij onderzoek plaatsvindt van constructen die te maken hebben 
met intellectuele vaardigheden, zoals strategisch denken (Steiner, 
2006) en zelfregulatie (Calero, García-Martín, Jiménez, Kazén, & Ara-
que, 2007), wijzen erop dat onderzoek bij hoogbegaafde kinderen 
vergelijkbare resultaten oplevert met papieren en digitale versies.
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De WISC-V werd digitaal afgenomen bij een steekproef van hoog-
begaafde kinderen. De demografische eigenschappen van deze 
steekproef staan in Tabel 10. Tabel 11 geeft de gemiddelde 
sub-testscores en samengestelde scores voor hoogbegaafde 
kinderen en gematchte controlegroepen.

 Tabel 11 Hoogbegaafden vergeleken met gematchte controlegroepen 

Hoogbegaafden Gematchte 
controlegroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score

Ge-
middelde SD Ge-

middelde SD Verschil t- 
waarde

p- 
waarde

Standaard-
verschila

OV 15.7 2.6 11.1 2.2 -4.60 -9.77 <.01 -1.91

WS 15.4 2.3 11.2 2.5 -4.22 -8.21 <.01 -1.76

BP 14.3 2.3 11.3 2.9 -2.96 -5.67 <.01 -1.13

FS 14.0 2.2 11.5 2.5 -2.50 -4.82 <.01 -1.06

MR 13.8 2.8 10.9 3.5 -2.88 -3.95 <.01 -0.91

GW 14.0 2.5 11.4 3.0 -2.66 -4.35 <.01 -0.96

CR 14.0 2.8 11.0 2.6 -3.00 -5.44 <.01 -1.11

PR 13.9 3.0 11.5 2.8 -2.47 -4.45 <.01 -0.85

SSC 12.9 3.1 10.7 3.2 -2.13 -3.66 <.01 -0.68

SZ 13.0 3.2 10.9 2.9 -2.10 -3.70 <.01 -0.69

VBI 131.0 13.1 106.1 10.3 -24.88 -9.73 <.01 -2.11

VRI 123.5 10.9 108.1 13.6 -15.43 -5.53 <.01 -1.25

FRI 123.3 11.2 106.3 16.2 -17.09 -5.02 <.01 -1.23

WGI 122.4 14.0 107.2 13.0 -15.22 -5.82 <.01 -1.13

VSI 116.8 16.8 104.7 15.4 -12.06 -4.21 <.01 -0.75

TIQ 131.0 9.7 108.0 12.9 -23.02 -9.61 <.01 -2.02

AVI 127.4 10.6 108.9 13.8 -18.50 -6.40 <.01 -1.50

NVI 130.5 9.4 107.5 13.3 -23.07 -8.66 <.01 -2.00

CCI 123.5 15.2 107.5 13.3 -15.98 -6.29 <.01 -1.12

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vierkantswortel van de gepoolde 
variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index. 
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De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de resul-
taten van eerder onderzoek naar de papieren versie van Symbool 
Substitutie Coderen en Symbool Zoeken (Wechsler, 2003, 2014). 
Alle gemiddelde primaire subtestscores en samengestelde scores 
zijn significant hoger dan die van de gematchte controlegroep, en 
alle verschillen hebben matige tot grote effectgroottes. De grootste 
effecten onder de primaire subtests doen zich voor bij Overeen-
komsten en Woordenschat en de kleinste bij Symbool Substitutie 
Coderen en Symbool Zoeken. De hoogste gemiddelde subtest-
scores doen zich voor bij Overeenkomsten en Woordenschat 
en de laagste bij Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken. Effectgroottes voor de meeste indexscoreverschillen zijn 
groot. De VBI heeft van alle primaire indexscores de grootste 
effectgrootte, wat kenmerkend is voor steekproeven van 
hoogbegaafde kinderen. De effectgrootte van de VSI is matig en 
de laagste van alle primaire indexscores. 

Uit verdere analyse blijkt dat 85% van de hoogbegaafde kinderen 
op de WISC-V een TIQ-score van 120 punten of hoger heeft; 86% 
heeft een AVI-score van 120 punten of hoger en 79% heeft een 
NVI-score van 120 punten of hoger. Daarentegen behaalt in de 
gematchte controlegroep respectievelijk slechts 24%, 21% en 32% 
van de kinderen deze scores. 

De consistentie van de huidige bevindingen met de bevindingen 
uit een onderzoek naar de WISC-V afgenomen met de papieren 
versie (Wechsler, 2014) wijst erop dat beide versies van Symbool 
Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en de IVS vergelijkbare con-
structen meten. Samengenomen wijzen deze resultaten erop dat 
als Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken (en alle reste-
rende primaire subtests van de WISC-V) digitaal worden afgenomen, 
de WISC-V scores oplevert die nuttig zijn voor het onderzoeken van 
hoogbegaafdheid en die consistent zijn met resultaten verkregen 
bij afname op papier. Deze resultaten dragen ook bij aan reeds 
bestaand onderzoek dat erop wijst dat hoogbegaafde kinderen 
slechter presteren op taken voor verwerkingssnelheid dan op taken 
uit andere cognitieve domeinen.
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Kinderen met een intellectuele beperking

Voor de eerdere versies van de Wechsler intelligentietests is veel 
onderzoek gedaan om de prestaties van mensen met een intel-
lectuele beperking te evalueren. In sommige onderzoeken zijn de 
prestaties voor verbaal begrip en werkgeheugen lager dan voor 
visueel-ruimtelijk, fluid redeneren en verwerkingssnelheid (Gor-
don, Duff, Davidson, & Whitaker, 2010). De kleinste effectgroottes 
voor gemiddelde verschillen tussen groepen met een intellectuele 
beperking en gematchte controlegroepen, worden vaak gevonden 
op maten voor verwerkingssnelheid. Verder zijn de standaardaf-
wijkingen van subtestscores en samengestelde scores over het 
algemeen kleiner bij groepen met een intellectuele beperking dan 
in de algemene populatie; dit verschil doet zich echter meestal niet 
voor bij subtests voor verwerkingssnelheid of de VSI (Nunes et al., 
2012; Raiford et al., 2014; Wechsler, 2012, 2014). 

De WISC-V werd digitaal afgenomen bij een steekproef van kin-
deren met een lichte intellectuele beperking. De demografische 
eigenschappen van deze steekproef staan in Tabel 10. Tabel 
12 geeft de gemiddelde subtestscores en samengestelde scores 
voor de groepen met een intellectuele beperking en gematchte 
controlegroepen.

De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de resul-
taten van eerder onderzoek naar de papieren versie van Symbool 
Substitutie Coderen en Symbool Zoeken (Wechsler, 2003, 2014). Alle 
gemiddelde primaire subtestscores en samengestelde scores zijn 
significant lager dan die van de gematchte controlegroep en alle 
effectgroottes zijn groot. De grootste effectgroottes van de primai-
re subtests doen zich voor bij Figuur Samenstellen, Cijferreeksen, 
Woordenschat en Matrix Redeneren en de kleinste bij Symbool 
Substitutie Coderen, Blokpatronen en Symbool Zoeken. 

In overeenstemming met eerder onderzoek bij deze populatie 
met de papieren versie van de WISC-V (Wechsler, 2014) en de di-
gitale versie (Raiford et al., 2014), is de variabiliteit van prestaties 
op de primaire subtests en indexscores voor alle domeinen over 
het algemeen kleiner dan in de gematchte controlegroep. Symbool 
Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en de VSI hebben over het 



Tabel 12 Intellectuele beperking-gematigd vergeleken met gematchte controlegroep

Lichte intellectuele 
beperking

Gematchte contro-
legroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score
Gemiddelde SD Gemiddelde SD Verschil t- 

waarde
p- 
waarde

Standaard-
verschila

OV 3.5 2.3 9.4 3.1 5.89 12.7 <.01 2.16

WS 3.6 1.9 9.3 2.9 5.68 12.82 <.01 2.32

BP 4.5 2.4 9.5 2.7 4.97 11.54 <.01 1.95

FS 4.0 1.9 9.7 2.7 5.66 13.41 <.01 2.42

MR 4.0 2.1 10.5 3.4 6.54 13.32 <.01 2.31

GW 4.9 1.9 10.1 2.8 5.16 11.33 <.01 2.16

CR 3.4 2.5 10.5 3.3 7.02 11.72 <.01 2.40

PR 4.8 2.6 10.8 2.8 5.95 11.82 <.01 2.20

SSC 4.7 3.2 10.3 3.0 5.51 9.70 <.01 1.78

SZ 4.3 3.1 10.8 3.1 6.48 10.85 <.01 2.09

VBI 64.0 10.8 96.3 15.0 32.27 13.96 <.01 2.47

VRI 67.5 11.0 97.5 12.7 30.06 14.22 <.01 2.53

FRI 68.8 9.7 102.1 14.5 33.32 14.40 <.01 2.70

WGI 66.8 11.7 103.5 15.4 36.68 13.24 <.01 2.68

VSI 68.0 17.5 102.8 15.3 34.79 10.97 <.01 2.12

TIQ 60.1 10.3 99.6 14.3 39.51 15.42 <.01 3.17

AVI 63.7 9.7 101.1 13.7 37.40 15.95 <.01 3.15

NVI 64.2 8.2 99.2 14.3 35.03 16.20 <.01 3.01

CCI 61.7 15.5 103.1 14.9 41.47 13.39 <.01 2.73

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vierkantswortel van de gepoolde 

variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index.
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algemeen grotere standaardafwijkingen in verhouding tot de andere 
subtests en samengestelde scores.

Verdere analyse geeft aan dat 93% van de kinderen in de groep 
met een intellectuele beperking TIQ-scores heeft van 75 punten of 
lager vergeleken met slechts 9% van de kinderen in de gematchte 
controlegroep; 88% heeft NVI-scores van 75 punten of lager vergele-
ken met slechts 5% van de kinderen in de gematchte controlegroep. 

De consistentie van de huidige bevindingen met de bevindingen 
uit een onderzoek naar de WISC-V afgenomen met de papieren 
versie (Wechsler, 2014) wijst erop dat beide versies van Symbool 
Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en de VSI vergelijkbare con-
structen meten. Samengenomen leveren deze resultaten sterk 
bewijs dat als Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken 
(en alle resterende primaire subtests van de WISC-V) digitaal wor-
den afgenomen, de WISC-V scores oplevert die nuttig zijn voor de 
assessment van intellectuele beperking en die consistent zijn met 
resultaten verkregen met afname op papier.

Kinderen met Specifieke 
leerstoornissen
Specifieke leerstoornis-Lezen

Er is veel onderzoek dat de algemene en specifieke cognitieve 
moeilijkheden die gepaard gaan met een leesstoornis evalueert. 
Hoewel een uitgebreid overzicht buiten het bereik van dit rapport 
valt, worden hier wel een aantal relevante bevindingen onder de 
aandacht gebracht. Onderzoek wijst uit dat binnen het domein 
verbaal begrip, woordenschat gerelateerd is aan de ontwikkeling 
van leesvaardigheden (Ouellette, 2006). Kinderen met een speci-
fieke leerstoornis-lezen (SLS-L) hebben problemen met semantisch 
zoeken en terugvinden (Booth, Bebko, Burman, & Bitan, 2007), en 
SLS-L wordt in verband gebracht met lagere prestaties op expres-
sieve, maar niet op receptieve maten voor taal (Cutting, Materek, 
Cole, Levine, & Mahone, 2009). Kinderen met tekortkomingen op 



4 4  |  R A P P O R T  1 2  |  A P R I L  2 0 1 6

het gebied van begrijpend lezen vertonen, vergeleken met controle-
groepen en kinderen met alleen tekortkomingen op het gebied van 
decoderen, beperkingen op het gebied van taalkundig functioneren 
(Catts, Adlof, & Weismer, 2006). In een grote steekproef van kinde-
ren met een diagnose ADHD en Leerstoornis (LS), waren verbaal 
begrip en werkgeheugen de beste WISC–III/WISC–IV voorspellers 
van leesvaardigheid; de scores voor werkgeheugen en verwerkings-
snelheid waren echter de beste voorspellers voor een leerstoornis 
(Mayes & Calhoun, 2007). Kinderen met de diagnose SLS-L laten 
een beperkter verbaal werkgeheugen zien (Kibby & Cohen, 2008; 
Wechsler, 2014). Hoewel in sommige onderzoeken bij personen 
met SLS-L significante tekortkomingen in verwerkingssnelheid 
bestaan (Shanahan et al., 2006), is dit meestal een van de kleinste 
effectgroottes in onderzoeken met gematchte controlegroepen 
(Wechsler, 2003, 2008, 2014).

De WISC-V werd digitaal afgenomen bij een steekproef van 
kinderen met een specifieke leerstoornis-lezen. De demografi-
sche eigenschappen van deze steekproef staan in Tabel 10. 
Tabel 13 geeft de gemiddelde subtestscores en samengestelde 
scores voor de specifieke leerstoornis-lezen (SLS-L) en 
gematchte controlegroepen.

Kinderen met SLS-L hadden, vergeleken met een gematchte con-
trolegroep, significant lagere gemiddelde scores voor de meeste 
primaire indexscores en de TIQ. Het gemiddelde verschil van de 
TIQ produceerde een grote effectgrootte, net als die van de FRI en 
WGI. De resterende primaire indexscores lieten kleine tot matige 
effectgroottes zien. De grootste effectgrootte wordt gezien voor de 
WGI, wat consistent is met recent onderzoek dat wijst op een relatie 
tussen leesvaardigheden en problemen met meerdere onderdelen 
van het werkgeheugen (Wang & Gathercole, 2013). De gemiddel-
de verschillen van alle globale indexscores (TIQ, NVI, AVI en CCI) 
hebben grote effecten. Op het subtestniveau worden de grootste 
effectgroottes waargenomen voor Cijferreeksen en Plaatjesreeksen. 
De gemiddelde verschillen voor Symbool Substitutie Coderen en 
Symbool Zoeken produceren, in overeenkomst met eerdere resul-
taten, de kleinste effectgroottes.
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Tabel 13 Specifieke leerstoornis-Lezen vergeleken met gematchte controlegroepen

SLS-L Gematchte 
controlegroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score
Gemiddelde SD Gemiddelde SD Verschil t- 

waarde
p- 
waarde

Standaard-
verschila

OV 8.9 2.1 10.6 2.4 1.71 2.24 <.05 .76

WS 8.8 3.4 10.3 2.7 1.50 1.76 NS .49

BP 10.3 2.3 11.0 2.3 .79 1.18 NS .34

FS 10.1 2.4 10.3 3.3 .18 .20 NS .06

MR 9.1 2.4 10.9 2.4 1.83 2.43 <.05 .76

GW 9.7 3.0 11.5 2.7 1.82 2.31 <.05 .64

CR 7.7 2.6 11.7 3.0 3.96 5.25 <.01 1.41

PR 8.6 2.3 12.0 2.5 3.33 5.31 <.01 1.39

SSC 8.3 2.7 10.0 2.3 1.75 3.06 <.01 .70

SZ 9.3 2.6 9.8 2.6 .54 .61 NS .21

VBI 93.7 13.2 102.4 12.1 8.75 2.30 <.05 .69

VRI 100.2 11.4 104.1 14.0 3.86 .95 NS .30

FRI 96.0 12.2 107.7 9.9 11.73 3.59 <.01 1.06

WGI 89.8 11.0 111.0 12.8 21.17 6.58 <.01 1.77

VSI 93.3 14.0 99.6 11.7 6.29 1.69 NS .49

TIQ 91.5 10.8 106.3 9.1 14.81 5.10 <.01 1.48

AVI 95.7 9.8 107.1 10.9 11.43 3.52 <.01 1.10

NVI 94.9 10.7 105.9 9.4 11.00 3.57 <.01 1.09

CCI 89.7 12.5 106.6 12.3 16.83 4.74 <.01 1.36

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vierkantswortel van de gepoolde 
variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index. 
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De consistentie van de huidige bevindingen met de bevindingen 
uit een onderzoek naar de WISC-V afgenomen met de papieren 
versie (Wechsler, 2014) wijst erop dat beide versies van Symbool 
Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en de VSI vergelijkbare con-
structen meten. Deze resultaten leveren bewijs dat de WISC-V, bij 
het digitaal afnemen van Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken (en alle resterende primaire subtests van de WISC-V), scores 
produceert die consistent zijn met resultaten verkregen uit afname 
met de papieren versie. 

Specifieke leerstoornis-rekenen

Hoewel het onderzoek naar rekenstoornissen minder uitgebreid 
is dan naar leesstoornissen, is er wel bewijs voor gemeenschappe-
lijke cognitieve problemen bij de twee specifieke leerstoornissen, 
waaronder problemen met verbaal begrip, werkgeheugen en ver-
werkingssnelheid (Willcutt et al., 2013). Geary (2011a) ontdekte dat 
algemeen cognitief functioneren, verwerkingssnelheid en onderde-
len van het werkgeheugen, longitudinale voorspellers waren voor 
rekenvaardigheid. Verder voorspellen vroege cijfervaardigheden 
en vaardigheden voor conceptueel redeneren de rekenvaardigheid 
(Fuchs, Geary, Compton, Fuchs, Hamlett, & Bryant, 2010). Daarnaast 
zijn taal, non-verbaal redeneren en aandacht significant gerelateerd 
aan prestaties op redactiesommen (Fuchs, Geary, Compton, Fuchs, 
Hamlett, Seethaler, et al., 2010; Tolar et al., 2012). Hoewel algemeen 
cognitief functioneren voor zich normaal ontwikkelende kinderen 
een voorspeller is voor rekenvaardigheid, is het geen primaire 
oorzaak van een rekenstoornis (Geary, 2011b). Problemen met 
werkgeheugen (Geary, 2010), aandacht (Raghubar et al., 2009), en 
semantisch retrieval en visueel-ruimtelijke vaardigheden (Cirino, 
Morris, & Morris, 2007) zijn gerelateerd aan rekenproblemen. 

De WISC-V werd digitaal afgenomen bij een steekproef van kin-
deren met een specifieke leerstoornis-rekenen. De demografische 
eigenschappen van deze steekproef staan in Tabel 10. Tabel 14 geeft 
de gemiddelde subtestscores en samengestelde scores voor speci-
fieke leerstoornis-rekenen (SLS-R) en gematchte controlegroepen.
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Tabel 14 Specifieke leerstoornis-rekenen vergeleken met gematchte controlegroepen

SLS-R Gematchte  
controlegroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score
Gemiddelde SD Gemiddelde SD Verschil t- 

waarde
p- 
waarde

Standaard-
verschila

OV 7.8 2.3 10.6 2.2 2.81 4.08 <.01 1.25

WS 8.0 2.3 10.1 2.0 2.14 3.72 <.01 .99

BP 8.6 2.6 10.8 2.1 2.18 2.62 <.05 .92

FS 7.5 2.2 11.0 3.0 3.52 3.98 <.01 1.34

MR 7.9 2.4 11.0 2.5 3.10 4.51 <.01 1.27

GW 8.0 2.0 10.3 2.4 2.33 4.09 <.01 1.05

CR 8.0 2.6 10.8 2.6 2.77 3.18 <.01 1.07

PR 8.5 1.9 10.7 2.6 2.19 3.25 <.01 .96

SSC 7.3 3.6 10.1 2.7 2.81 2.93 <.01 .88

SZ 7.8 3.2 10.0 2.6 2.18 2.41 <.05 .75

VBI 89.0 9.8 102.1 9.3 13.19 4.70 <.01 1.38

VRI 89.5 11.4 104.8 11.9 15.29 3.54 <.01 1.31

FRI 88.0 10.8 104.4 12.3 16.45 5.27 <.01 1.42

WGI 90.1 10.0 104.1 11.8 14.00 4.19 <.01 1.28

VSI 86.8 18.0 100.4 11.5 13.62 2.85 <.01 .90

TIQ 85.3 10.1 103.2 9.2 17.89 6.12 <.01 1.85

AVI 85.7 10.7 105.4 10.4 19.72 5.56 <.01 1.87

NVI 86.8 9.1 103.9 10.3 17.11 7.60 <.01 1.76

CCI 85.9 13.3 102.4 10.6 16.50 3.73 <.01 1.37

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vierkantswortel van de gepoolde 
variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index. 
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De gemiddelde scores voor de SLS-R-groep zijn voor alle pri-
maire indexscores en de TIQ significant lager dan de gemiddel-
de scores voor de gematchte controlegroep. Alle effectgroottes 
zijn groot, maar de grootste worden waargenomen voor de VRI, 
FRI en VBI. De kleinste effectgrootte bij de primaire indexscores 
wordt waargenomen op de VSI, wat overeenkomst met eerdere 
resultaten (Wechsler, 2003, 2008, 2014). De gemiddelde prestatie 
op alle subtests is significant lager in de SLS-R-groep. De grootste 
effectgroottes worden waargenomen voor Figuur Samenstellen en 
Matrix Redeneren. 

De consistentie van de huidige bevindingen met de bevindingen 
uit een onderzoek naar de WISC-V afgenomen met de papieren 
versie (Wechsler, 2014) wijst erop dat beide versies van Symbool 
Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en de IVS vergelijkbare con-
structen meten. Deze resultaten leveren bewijs dat de WISC-V, bij 
het digitaal afnemen van Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken (en alle resterende primaire subtests van de WISC-V), scores 
produceert die consistent zijn met resultaten verkregen uit afname 
met de papieren versie. 

Kinderen met aandachtstekortstoornis met of zonder 
hyperactiviteit

Traditionele IQ-scores zijn over het algemeen niet nuttig gebleken 
bij het onderscheiden van kinderen of volwassen met ADHD van 
een niet-klinische populatie; hun globaal intellectueel functioneren 
vertoont in sommige onderzoeken echter wel lichte beperkingen 
(Hale et al., 2012; Raiford, Drozdick, & Zhang, 2015; Wechsler, 2014). 
Kinderen met ADHD laten scores voor verbaal begrip zien die rela-
tief intact zijn, met slechtere prestaties op taken voor werkgeheugen 
en verwerkingssnelheid (Hale et al., 2012; Mayes, Calhoun, Chase, 
Mink, & Stagg, 2009; Mayes, Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012; 
Wakkinen, 2008; Wechsler, 2012; Zieman, 2010). Prestaties op fluid 
redeneren zijn in een aantal onderzoeken ook lager dan bij gemat-
chte controlegroepen (Raiford et al., 2015; Wechsler, 2012, 2014). 

Prestaties op taken voor verwerkingssnelheid zijn vaak lager 
bij kinderen met ADHD (Jacobson et al., 2011; Metin et al., 2013; 
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Wechsler, 2003, 2012, 2014). Verschillende onderzoeken ontdekten 
langzamere reactietijden in ADHD-groepen dan in groepen kinde-
ren zonder klinische aandoeningen (Chiang, Huang, Gau, & Shang, 
2013; Crosbie et al., 2013; Lipszyc & Schachar, 2010; Rosch, Dirlikov, 
& Mostofsky, 2013).  

De WISC-V werd digitaal afgenomen bij een steekproef van kinde-
ren met ADHD. De demografische eigenschappen van deze 
steek-proef staan in Tabel 10. Tabel 15 geeft de gemiddelde 
subtestscores en samengestelde scores voor de groepen met 
ADHD en gematchte controlegroepen.

Deze steekproef van kinderen met ADHD getest met de digitale 
versie van de WISC-V had een hogere gemiddelde leeftijd, in het 
algemeen een lager opleidingsniveau van de ouder(s), en een groter 
deel Latijns-Amerikaanse kinderen dan de overeenkomstige groep 
die werd getest met de papieren versie van de WISC-V (Wechsler, 
2014). Er werden ook demografische variaties waargenomen in 
het huidige onderzoek en een eerder onderzoek uitgevoerd met 
de digitale versie van de WISC-V (Raiford et al., 2015). Het is daar-
door niet verwonderlijk dat deze drie steekproeven elk iets andere 
resultaten produceerden; de richting van de verschillen is echter 
hetzelfde, en de gemiddelden op niveau van subtest en indexscore, 
en de effectgroottes, zijn nagenoeg gelijk. 

Dezelfde geringe verschillen worden waargenomen bij het onder-
ling vergelijken van de resultaten van de gematchte (niet-klinische) 
controlegroepen van de drie eerder genoemde onderzoeken en bij 
niet-klinische groepen is de equivalentie van de papieren en digitale 
versies eerder wel al vastgesteld (Daniel, 2012, Daniel, Wahlstrom, 
& Zhang, 2014). Ook waren de digitale subtests gebruikt voor het 
onderzoek van Raiford et al. (2015) identiek aan die in het huidige 
onderzoek. Wat impliceert dat deze kleine verschillen in patroon 
van resultaten tussen de digitale en papieren versies van de WISC-V 
bij het onderzoek naar de ADHD-groep veroorzaakt wordt door 
verschillen in demografische eigenschappen (bijv. opleiding van 
de ouders) of de ernst van het symptoom. Vergelijkingen van de 
resultaten van het ADHD-onderzoek met de papieren versie van de 
WISC-V (Wechsler, 2003) met gelijktijdig gepubliceerde onderzoeken 



Tabel 15 Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit 
vergeleken met gematchte controlegroepen

ADHD Gematchte  
controlegroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score
Gemiddelde SD Gemiddelde SD Verschil t- 

waarde
p- 
waarde

Standaard-
verschila

OV 10.3 2.6 10.0 2.8 -.29 -.30 NS -.11

WS 10.0 2.3 10.4 2.9 .35 .51 NS .13

BP 9.3 2.6 10.3 3.4 1.00 1.06 NS .33

FS 9.1 1.9 10.4 3.0 1.30 1.67 NS .52

MR 8.7 2.3 10.0 2.7 1.24 1.94 NS .49

GW 9.2 3.0 11.5 2.0 2.30 2.80 <.05 .90

CR 9.3 1.1 11.1 3.0 1.76 2.46 <.05 .78

PR 10.0 2.8 11.5 2.7 1.52 1.64 NS .55

SSC 7.9 3.3 10.9 2.7 2.95 4.47 <.01 .98

SZ 7.8 3.5 10.0 2.5 2.14 3.00 <.01 .70

VBI 101.7 11.0 101.2 14.7 -.50 -.12 NS -.04

VRI 94.9 9.1 101.6 16.9 6.65 1.48 NS .49

FRI 93.2 12.5 103.9 12.2 10.70 2.70 <.05 .87

WGI 97.9 10.1 107.3 12.8 9.38 2.50 <.05 .81

VSI 88.0 17.7 102.0 11.9 14.00 3.89 <.01 .93

TIQ 94.3 6.4 103.6 14.1 9.32 2.69 <.05 .85

AVI 91.5 8.5 105.1 14.2 13.60 3.55 <.01 1.16

NVI 97.1 8.7 102.1 15.3 4.95 1.18 NS .40

CCI 91.2 12.0 106.0 10.9 14.76 4.65 <.01 1.29

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vierkantswortel van de gepoolde 

variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn: 

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index.
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van de WISC-IV met groepen kinderen met verschillende demogra-
fische eigenschappen (bijv. Mayes et al., 2009; Zieman, 2010), verto-
nen op dezelfde manier steekproefsgerelateerde schommelingen.

Op de FRI, WGI en VSI, worden significante verschillen gevonden 
tussen de ADHD-groep en de gematchte controlegroep. De VSI is 
de laagste van alle gemiddelde primaire indexscores voor de AD-
HD-groep. Deze resultaten lijken opvallend veel op die van de papie-
ren versie. Zowel Symbool Substitutie Coderen als Symbool Zoeken 
laat statistisch significante verschillen zien tussen de ADHD-groep 
en de gematchte controlegroep, net als Gewichten en Cijferreek-
sen. De grootste effecten werden waargenomen voor Symbool 
Substitutie Coderen en Gewichten. Ook voor Symbool Zoeken en 
Cijferreeksen zijn significante verschillen aanwezig. Deze resultaten 
zijn indicatief voor de verwachte problemen met werkgeheugen en 
verwerkingssnelheid.

De consistentie van de huidige bevindingen met de bevindingen 
uit een onderzoek naar de WISC-V afgenomen met de papieren 
versie (Wechsler, 2014), wijst erop dat beide versies van Symbool 
Substitutie Coderen en Symbool Zoeken en de VSI vergelijkbare 
constructen meten. Deze resultaten leveren bewijs dat de WISC-V, 
bij het digitaal afnemen van Symbool Substitutie Coderen en Sym-
bool Zoeken (en alle resterende primaire subtests van de WISC-V), 
scores produceert die consistent zijn met resultaten verkregen uit 
afname met de papieren versie. 

Kinderen met een autismespectrumstoornis met 
taalkundige beperking

Eerder onderzoek suggereert dat het algemeen intellectueel func-
tioneren van mensen met een autismespectrumstoornis lager 
is dan dat van gematchte controlegroepen; deze onderzoeken 
suggereren echter een patroon van sterke en zwakke kanten. 
Verschillende onderzoeken tonen lagere scores op maten voor 
algemeen intellectueel functioneren, maar relatief betere presta-
ties op maten voor fluid redeneren (Dawson, Soulières, Gernsba-
cher, & Mottron, 2007; Mayes & Calhoun, 2008; Stevenson, 2011). 
Prestaties op verbale taken zijn over het algemeen voor de meeste 
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kinderen met autismespectrumstoornis met taalkundige beperking 
(ASS-T) lager dan voor zich normaal ontwikkelende kinderen (Joseph, 
Tager-Flusberg, & Lord, 2002; Klinger, O’Kelley, Mussey, Goldstein, & 
DeVries, 2012; Mayes & Calhoun, 2008; Raiford et al., 2015; Wechsler, 
2003, 2012, 2014). Er doet zich een typisch patroon voor van prestaties 
op de subtests voor Verbaal Begrip: de hoogste score wordt behaald 
op Overeenkomsten, waarbij fluid redeneren betrokken is, en de 
laagste score op Begrijpen, waarvoor iets van sociaal 
beoordelingsvermogen nodig is; een zwakke kant van mensen met 
autismespectrumstoornis (Mayes & Calhoun, 2008; Zayat, Kalb, & 
Wodka, 2011). Verder wijst een aantal onderzoeken uit dat kinderen 
met een autismespectrumstoornis relatief goed zijn in visueel-
ruimtelijke taken (Mayes & Calhoun, 2008; Raiford et al., 2015; 
Wechsler, 2003, 2012, 2014). Eerder onderzoek gaf aan dat een 
groep kinderen met een autismespectrumstoornis met taalkundige 
beperking nagenoeg dezelfde prestaties lieten zien op de digitale 
versie van de WISC-V (Raiford et al., 2015) als een groep kinderen 
met dezelfde stoornis die met de papieren versie werd getest 
(Wechsler, 2014). 

De digitale versie van de WISC-V werd afgenomen bij een steek-
proef kinderen met een autismespectrumstoornis met taalkundige 
beperking. De demografische eigenschappen van deze steekproef 
staan in Tabel 10. Tabel 16 geeft de gemiddelde subtest en samen-
gestelde scores voor autismespectrumstoornis met taalkundige 
beperking (ASS-T) en gematchte controlegroepen.

Voor de ASS-T-groep zijn alle gemiddelde primaire indexscores 
behalve de VRI significant lager dan de overeenkomstige gemiddel-
den van de gematchte controlegroep, en de scores met significante 
verschillen vertonen ook grote effectgroottes. Er is een klein effect 
aanwezig op de VRI. Overeenkomstig met eerder onderzoek is het 
gemiddelde van de VRI hoger dan van de VBI en vertoont het ge-
middelde verschil een kleinere effectgrootte. De WGI produceert, 
gevolgd door de VSI, de grootste effectgrootte van de primaire 
indexscores. Dit komt overeen met onderzoek dat bij kinderen 
met autismespectrumstoornissen zwakheden aantoont in werkge-
heugen en verwerkingssnelheid (Boucher & Mayes, 2012; Corbett, 
Constantine, Hendren, Rocke, & Ozonoff, 2009; Englund, Decker, 
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Tabel 16 Autismespectrumstoornis met taalkundige beperking 
vergeleken met de gematchte controlegroep

ASS-T Gematchte con-
trolegroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score
Gemiddelde SD Gemiddelde SD Verschil t- 

waarde
p- 
waarde

Standaard-
verschila

7.6 3.5 10.0 1.9 2.38 3.36 <.01 .85

WS 7.2 3.8 10.2 2.4 3.04 3.68 <.01 .96

BP 9.0 3.7 10.3 3.4 1.23 1.34 NS .35

FS 9.3 3.6 10.2 2.6 .96 1.09 NS .31

MR 8.7 3.9 11.1 2.4 2.46 3.06 <.01 .76

GW 8.2 4.1 11.6 2.2 3.42 3.97 <.01 1.04

CR 6.5 4.1 11.3 3.3 4.77 4.21 <.01 1.28

PR 8.3 3.2 11.4 2.6 3.16 3.70 <.01 1.08

SSC 6.5 3.6 10.2 2.8 3.64 4.66 <.01 1.13

SZ 7.4 3.9 10.6 3.1 3.24 3.52 <.01 .92

VBI 86.0 19.1 100.4 9.9 14.40 3.89 <.01 .95

VRI 95.5 19.6 100.9 14.6 5.44 1.13 NS .31

FRI 91.0 19.6 107.5 11.4 16.54 4.53 <.01 1.03

WGI 85.6 19.2 107.7 14.2 22.16 4.27 <.01 1.31

VSI 82.0 20.7 102.6 14.7 20.63 4.64 <.01 1.15

TIQ 81.4 18.4 105.0 10.3 23.61 7.48 <.01 1.58

AVI 86.3 18.8 106.3 11.9 19.96 5.55 <.01 1.27

NVI 87.5 18.0 103.8 10.1 16.33 4.93 <.01 1.12

CCI 80.3 22.1 107.0 13.9 26.79 5.78 <.01 1.45

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vierkantswortel van de gepoolde 
variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn:

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, BP = Blokpatronen, FS = Figuur Samenstellen, MR = Matrix Redeneren, 
GW = Gewichten, CR = Cijferreeksen, PR = Plaatjesreeksen, SSC = Symbool Substitutie Coderen, SZ = Symbool Zoeken, 
VBI = Verbaal Begrip Index, VRI = Visueel-Ruimtelijke Index, FRI = Fluid Redeneren Index, WGI = Werkgeheugen Index, 
VSI = Verwerkingssnelheid Index, TIQ = Totaal IQ, AVI = Algemene Vaardigheid Index, NVI = Non-verbale Index, CCI =  Cognitieve 
Competentie Index.
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Allen, & Roberts, 2014; Mayes & Calhoun, 2007; Raiford et al., 2015; 
Wechsler, 2003, 2012, 2014).

Op subtestniveau zijn alle gemiddelde geschaalde scores, met 
uitzondering van Blokpatronen en Figuur Samenstellen, significant 
lager in de ASS-T-groep dan in de gematchte controlegroep. De 
grootste effectgroottes doen zich voor bij Cijferreeksen, Symbool 
Substitutie Coderen, Plaatjesreeksen en Gewichten.

Deze resultaten zijn een herhaling van eerder onderzoek dat 
wees op algemene cognitieve tekortkomingen, relatief zwakke-
re prestaties op verbale taken, en relatief betere prestaties op 
visueel-ruimtelijke taken (Barbeau, Soulières, Dawson, Zeffiro, & 
Mottron, 2013; Klinger et al., 2012; Mayes & Calhoun, 2008; Souli-
ères, Dawson, Gernsbacher, & Mottron, 2011; Raiford et al., 2015; 
Wechsler, 2003, 2012, 2014). De consistentie van de huidige be-
vindingen met de bevindingen uit een onderzoek naar de WISC-V 
afgenomen met de papieren versie (Wechsler, 2014) wijst erop dat 
beide versies van Symbool Substitutie Coderen, Symbool Zoeken 
en de IVS vergelijkbare constructen meten. Deze resultaten leveren 
bewijs dat de WISC-V, bij het digitaal afnemen van Symbool Sub-
stitutie Coderen en Symbool Zoeken (en alle resterende primaire 
subtests van de WISC-V), scores produceert die consistent zijn met 
resultaten verkregen uit afname met de papieren versie. 

Kinderen met een motorische beperking

Eerder onderzoek met kinderen met een motorische beperking gaf 
significante gemiddelde verschillen aan voor Symbool Substitutie 
Coderen, Symbool Zoeken en de VSI, vergeleken met gematchte 
controlegroepen (Wechsler, 2003). Al deze effectgroottes waren 
groot. De gemiddelde verschillen voor Overeenkomsten, Woorden-
schat en de VBI waren niet significant, maar het gemiddelde verschil 
voor de VBI had een kleine effectgrootte. 

Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken werden, samen 
met de twee primaire subtests voor Verbaal Begrip (d.w.z. Overeen-
komsten en Woordenschat), digitaal afgenomen bij een steekproef 
van kinderen met een aanzienlijke motorische beperking. Kinderen 
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met een aanzienlijke motorische beperking door cerebrale parese 
(infantiele encefalopathie) werden meegenomen in het onderzoek 
als er geen bijkomende diagnose van een intellectuele beperking 
was. Het voornaamste doel van dit onderzoek was de kenmerken-
de prestaties voor Symbool Substitutie Coderen te illustreren voor 
kinderen met een motorische beperking, specifiek bij aanraakant-
woorden in plaats van schriftelijke antwoorden. De 
demografische eigenschappen van deze steekproef staan in 
Tabel 10. Tabel 17 geeft de gemiddelde subtestscores en 
samengestelde scores voor de groepen met een motorische 
beperking en gematchte controlegroepen.

Tabel 17 Motorische beperking vergeleken met gematchte controlegroepen

Motorische 
beperking

Gematchte  
controlegroep Vergelijking groepsgemiddelde

Subtest/ 
samengestelde 

score
Gemiddelde SD Gemiddelde SD Verschil t- 

waarde
p- 
waarde

Standaard-
verschila

OV 9.3 3.7 10.8 3.9 1.50 1.23 NS .39

WS 10.2 2.3 11.1 2.4 0.93 1.33 NS .40

SSC 7.1 4.0 10.2 4.0 3.07 2.21 <.05 .77

SZ 7.1 3.7 10.1 3.4 3.07 3.03 <.01 .86

VBI 98.7 14.6 105.5 16.6 6.79 1.38 NS .43

VSI 83.1 20.4 101.1 18.2 17.93 2.88 <.05 .93

a Het standaardverschil is het verschil van de twee testgemiddelden gedeeld door de vier-
kantswortel van de gepoolde variantie, berekend met Cohen’s (1996) Formule 10.4. 

WISC-V afkortingen zijn: 

OV = Overeenkomsten, WS = Woordenschat, SSC = Symbool Substitutie Coderen, 
SZ = Symbool Zoeken, VB = Verbaal Begrip Index, VS = Verwerkingssnelheid. Index 
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Ondanks de beperktere vereisten voor grafomotorische vaar-
digheden voor de digitale versie van Symbool Substitutie Coderen, 
kwamen alle resultaten voor de groep met een motorische beper-
king opvallend overeen met de resultaten uit het onderzoek met 
de papieren versie van de WISC-IV (Wechsler, 2003). De geschaalde 
scores op Symbool Substitutie Coderen, Symbool Zoeken en de 
VSI zijn significant lager dan de overeenkomstige gemiddelden 
van de gematchte controlegroep. De gemiddelden van Symbool 
Substitutie Coderen en Symbool Zoeken zijn het laagst van deze 
subtestscores, overeenkomstig met eerdere resultaten verkregen 
met de papieren versie van de WISC-IV (Wechsler, 2003). Het ge-
middelde van Symbool Substitutie Coderen produceert een matige 
effectgrootte, en de gemiddelde verschillen van Symbool Zoeken 
en de VSI produceren grote effectgroottes. Net als bij eerder on-
derzoek zijn de gemiddelde verschillen voor Overeenkomsten, 
Woordenschat en VBI niet significant. De gemiddelde verschillen van 
Overeenkomsten, Woordenschat en VBI laten kleine effectgroottes 
zien. De huidige bevindingen suggereren dat digitaal afnemen van 
Symbool Substitutie Coderen, Symbool Zoeken, Overeenkomsten en 
Woordenschat bij kinderen met een motorische beperking op het 
subtest- en indexscoreniveau, vergelijkbare resultaten produceert 
als met de papieren versie. 

Overzicht van onderzoeken bij speciale groepen

Resultaten uit de onderzoeken bij speciale groepen geven veel 
steun voor de validiteit en klinische bruikbaarheid van de digitale 
versie van Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken, en in 
het algemeen voor de digitale versie van de WISC-V. De resultaten 
komen overeen met eerder onderzoek en de theoretische basis. 
Toekomstig onafhankelijk onderzoek met de WISC-V in verschillen-
de klinische settings en populaties zal extra bewijs leveren voor de 
bruikbaarheid van de schaal in zijn digitale vorm als onderdeel van 
een uitgebreide klinische evaluatie voor diagnose en interventie.

Interpretatie

Bij het bespreken van de scoreverschillen tussen Symbool Substi-
tutie Coderen en Symbool Zoeken en de samengestelde scores die 
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te maken hebben met Symbool Substitutie Coderen kan een kleine 
aanpassing aan de formulering van de interpretatie nuttig zijn. Voor 
de digitale versie van Symbool Substitutie Coderen is het meest 
opvallende punt dat enkele van de grafomotorische vereisten voor 
Symbool Substitutie Coderen zijn verwijderd; daarom is de gebrui-
kelijke verwijzing naar of hypothese dat verschillen tussen Symbool 
Substitutie Coderen en Symbool Zoeken mogelijk toe te wijzen zijn 
aan de grafomotorische vereisten, waarschijnlijk niet gerechtvaar-
digd. Psychomotorische snelheid blijft bij beide subtests echter 
wel een rol spelen. Het is, gezien de blijvend lage prestaties van de 
groep met een motorische beperking, mogelijk dat de waargeno-
men verschillen tussen Symbool Substitutie Coderen en Symbool 
Zoeken meer gerelateerd zijn aan de complexiteit van de taak en 
associatief leren, dan aan grafomotorische snelheid. 

Verder zijn rotatiefouten bij Symbool Substitutie Coderen niet 
langer mogelijk, omdat de antwoorden voor nu door middel van 
multiplechoicevragen worden verzameld. De base rates voor rotatie-
fouten kunnen daarom voor de digitale versie niet worden gegeven. 
Er zijn al aanpassingen gedaan aan de interpretatierapporten die 
met Q-interactive kunnen worden aangemaakt, om deze verande-
ringen te ondervangen.

Om het TIQ te verkrijgen mag de test Figuur Zoeken, die nog 
met een papieren responsboekje wordt afgenomen, nog steeds 
worden vervangen door Symbool Substitutie Coderen. Het is zoals 
bij elke vervanging belangrijk op te letten welke invloed dit heeft 
op de interpretatie van de TIQ. Figuur Zoeken doet namelijk een 
beroep op grafomotorische vaardigheden en de digitale versie van 
Symbool Substitutie Coderen niet meer. Er is echter aangetoond dat 
beide subtests laden op verwerkingssnelheid en dat vervanging een 
geschikte manier blijft om de subtest Figuur Zoeken te gebruiken.
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