
Hoe kan intelligentie  
onafhankelijk van taal en 
cultuur worden gemeten?
Alleen al in 2015 zijn er vele mensen uit diverse  
landen naar Nederland toe gekomen om oorlog  
te ontvluchten en hier onderdak en een betere  
toekomst te vinden. Het gaat hierbij onder andere 
om, deels niet-begeleide kinderen en jongeren die 
in het Nederlandse onderwijs geïntegreerd moeten 
worden en weer een normaal dagelijks leven  
moeten gaan leiden. Gezien deze situatie staan  
veel professionals voor een uitdaging: Hoe kan 
ik intelligentie onafhankelijk van taal en cultuur 
meten? Het doel daarbij is het cognitieve prestatie-
niveau van kinderen en jongeren voor wie een 
normale taalgebonden intelligentietest niet geschikt 
is, op een eerlijke en betrouwbare manier te kunnen 
beoordelen.

Pearson heeft met de Wechsler Nonverbal Scale 
(WNV-NL) een intelligentietest die tot de  
beproefde Wechsler-serie behoort en die precies 
voor deze doelgroep is ontwikkeld. Omdat we 
professionals graag verder ondersteunen in  
hun dagelijks werk hebben we voor de WNV-NL, 
in diverse talen die in de herkomstlanden van de 
huidige migrantengolf worden gesproken, bijv. 
Farsi, Arabisch en Somalisch, gratis informatie 
over de test beschikbaar. Dit helpt ouders, maar 
ook kinderen en jongeren van wie sommigen 
zonder ouders in dit land aankomen, om een  
intelligentietest te begrijpen en er minder  
huiverig voor te zijn.

Waardoor onderscheidt de WNV-NL zich van andere 
niet-taalgebonden intelligentietests? Het voornaamste 
kenmerk is de multidimensionaliteit. Op basis van 
de WNV kan niet alleen een totaalscore worden  
berekend; de test differentieert ook tussen vier  
facetten van intelligentie. Deze worden afhankelijk 
van de leeftijd aan de hand van verschillende  
subtests gemeten.



Als aanvulling op de totaalscore en de subtestscores 
kan er een grondige profielanalyse worden uitgevoerd.  
Deze omvat onder andere een analyse van sterke en 
zwakke punten, waarmee vastgesteld kan worden 
welke individuele stimulerende maatregelen er 
nodig zijn.

De normgroep van de WNV-NL bestaat uit 1723  
kinderen en jongeren. Bovendien representeert 
de steekproef het gehele Nederlandse taalgebied 
(Nederland en Vlaanderen). Het is zinvol een  
Nederlandse norm te gebruiken, omdat de kinderen  
en jongeren die hier nog niet zo lang wonen,  
geïntegreerd moeten worden in het Nederlandse 
(school)systeem. In de WNV-NL normgroep zijn  
ook kinderen en jongeren met een niet-westerse  
allochtone achtergrond opgenomen zodat het  
een goede afspiegeling van de gehele Nederlandse 
samen leving is. 

Een afname van de WNV-NL neemt in totaal ongeveer  
45 minuten in beslag. Omdat de testafnemers in 
de praktijk vaak met een krap tijdsbestek te maken 
hebben, kan de test worden gereduceerd tot twee 
subtests. De testtijd kan dus worden ge halveerd.  
De leeftijdsrange van de WNV-NL is 4 t/m 21 jaar, 
hiermee is dit de enige intelligentietest die de nog 
niet leerplichtige leeftijd, de gehele schoolperiode 
en de jongvolwassen leeftijd bestrijkt.

De instructies van de WNV-NL worden aan de cliënt 
gepresenteerd in de vorm van plaatjes. Het is dus 
mogelijk om een testafname volledig non-verbaal  
te laten verlopen. Als het gewenst is kunnen hier 
ook verbale instructies (in de moedertaal van het 
kind) aan toegevoegd worden. 

Ten slotte is het belangrijk te benadrukken dat de 
WNV-NL niet alleen geschikt is voor kinderen en 
jongeren met een migratie-achtergrond. De test  
kan natuurlijk ook worden gebruikt voor kinderen 
en jongeren met een spraakstoornis of gehoor-
beschadiging.

Door al deze aspecten onderscheidt de WNV-NL zich 
als kwalitatief hoogwaardige, niet-taalgebonden en 
eerlijke intelligentietest, die, dankzij de efficiënte en 
flexibele manier waarop hij kan worden uitgevoerd, 
een zeer gedifferentieerde beoordeling van het  
cognitieve prestatieniveau van kinderen en  
jongeren mogelijk maakt. Daarbij kunt u ter 
onder  steuning kosteloos gebruikmaken van een 
informatie document over de test. Deze informatie  
is verkrijgbaar in diverse talen die in de actuele  
herkomstlanden worden gesproken, zodat u de  
ongewone en misschien spannende testsituatie  
op een begrijpelijke manier kunt uitleggen.

Simultane processen en op basis van perceptie  
conclusies kunnen trekken 1. Matrixtest 4 – 21 jaar

Graf motorische snelheid 2. Test met getallen en symbolen 4 – 21 jaar

Perceptuele organisatie en herkenning van  
verbanden tussen het geheel en delen 3. Figuren leggen 4 – 7 jaar

Kortetermijngeheugen voor visueel-ruimtelijke  
patronen 4. Vormen herkennen 4 – 7 jaar

Werkgeheugen voor visueel-ruimtelijke stimuli 5. Visueel-ruimtelijke geheugenspan 8 – 21 jaar

Perceptuele organisatie 6. Plaatjes ordenen 8 – 21 jaar

Meer informatie over de WNV-NL vindt u op onze website, www.pearsonclinical.nl/wnv.  
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met onze afdeling Testadvies voor meer informatie.
Tel.: 020-5815500 E-mail: testadvies-nl@pearson.com
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