Voor ons normeringsonderzoek van de WPPSI-IV-NL zijn we dringend op zoek naar:

Gemotiveerde testleiders
WPPSI-IV-NL?
De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Fourth Edition (WPPSI-IV-NL) is
een individueel af te nemen, klinisch instrument om de intelligentie te bepalen bij kinderen in
de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot en met 6 jaar en 11 maanden (2:06-6:11).
Er zijn een aantal belangrijke veranderingen in deze nieuwe versie ten opzichte van de oude
versie, waaronder herziene normen, nieuwe subtests en indexscores, samen met grote
veranderingen in de terminologie voor scoring. De testmaterialen zijn herzien, waardoor ze
meer aanspreken, en de afname- en scoringsprocedures zijn aangepast om de
bruikbaarheid van de schaal te vergroten.
Hoe en wat?
Als testleider verzamel je Vlaamse normen voor de WPPSI-IV-NL vanaf heden tot
november 2019. Je volgt eerst een trainingsdag waarbij je kennis maakt met de nieuwe
test en oefent met het materiaal. We plannen deze training in onderling overleg.
Na een eigen oefenafname zoek je peuters/kleuters in je omgeving (school, sportclub...) en
verzorg je, onder begeleiding van de regiocoördinator, de afnames. Als testleider ben je
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afnames. Je zal feedback ontvangen van de
regiocoördinator over je afnames, waardoor je groeit in het scoren hiervan.
Als je de WPPSI-IV-NL bij de kleuter hebt afgenomen neem je in functie van de validiteit ook
een ander instrument bij het kind af (WPPSI-III-NL, SON-R of WISC-V-NL). Hiervoor kan je
indien nodig ook een training in de afname krijgen.
Wanneer en verlonig?
We verwachten minimaal 4 kleuters die getest worden. Je bepaalt zelf je werktijden en
wordt per afname als uitzendkracht of zelfstandige betaald.
Interesse of vragen?
Als u interesse heeft in een samenwerking kunt u voor 30 september 2019 een cv en
motivatiebrief (graag uw ervaring met diagnostiek beschrijven) sturen naar de
regiocoördinator: lindsay.vanhecke@pearson.com

