
 

  



 

KWALIFICATIE INTELLIGENTIETESTS (vs. 9.0; dd. september 2020)  

 

 

 Doelstelling 

 

Onderstaande kwalificatie is tot stand gekomen gebruikmakend van de Test Quality Scan (TQ-Scan), een Vlaams 

beoordelingssysteem ontworpen door de Sectie Psychodiagnostiek van de BFP met als doelstelling een zicht te 

krijgen op de kenmerken en kwaliteiten van een test of psychodiagnostisch instrument. Meer informatie over de TQ-

Scan kan u vinden op de website van de Sectie Psychodiagnostiek. 

 

 Toelichting bij de BFP-kwalificatie van intelligentietests 

 

De categorieën A+, A, B, C en D (uitstekend, goed, voldoende, "met reserve(s)", onvoldoende) blijven gehanteerd 

zoals in vorige versies van de kwalificatie. Een tweede kwalificatie-categorie verwijst naar de meetpretentie (cf. de 

herziening van het CAP-Vademecum, in december 2012 verschenen) en in het bijzonder met de volgende 

categorieën (met het CHC-model als ‘theoretische meetlat’): 

▪ (a) Algemene intelligentietest (toetst de brede cognitieve vaardigheid – “BCV” – Gf en/of Gq én Gc én nog 

minstens 2 andere BCV). 

▪ (s) Specifieke intelligentietest (toetst één of verschillende BCV, toetst daarbij eventueel Gf/Gq of Gc maar 

niet beide samen). 

Enkel algemene (a) intelligentietesten komen in aanmerking voor een IQ-bepaling. Specifieke (s) intelligentietesten 

komen hiervoor niet in aanmerking, zelfs indien zij dit pretenderen te doen. 

 

  

http://www.bfp-fbp.be/sectie-psychodiagnostiek


 

 Overzicht kwalificaties 

 

 Kwalificatie Testoverzicht 

 A+ 

(kwalificatie “uitstekend”) 

▪ A+ (a): CoVaT-CHC Basisversie, WISC-V (papieren versie) 

[COTAN] [KCD] [CAP] 

▪ A+ (s): - 

 A 

(kwalificatie “goed”) 

▪ A (a): RAKIT-II, WAIS-IV, WPPSI-III (+4j.) 

▪ B (s): - 

 B 

(kwalificatie “voldoende”) 

▪ B (a):  

▪ B (s): WPPSI-III (-4j.) 

 C 

(kwalificatie “met reserve”) * 

▪ C (a):  

▪ C (s): Bayley-III [KCD], SON-R (2-8), SON-R (6-40), WNV 

 D 

(kwalificatie “onvoldoende”) 

▪ D (a): GIT-2, GOS 2½-4½, IST, KAIT, LEM, MOS, RAKIT-R, 

WAIS, WAIS-R, WAIS-III, WISC-III, WISC-R, WPPSI-R 

▪ D (s): BSID-II, MSEL, Raven PM, DOS, SON-R (2½ - 7.11), 

SON-R (5½ - 17) 

 Geen beoordeling ▪ IDS-2, WISC-V (digitale versie) 

(*) voorlopig aanvaardbaar in uitzonderlijke gevallen, al is de kwaliteit niet voldoende of (nog) niet bekend of 

verouderd. 

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/15651/wechsler-intelligence-scale-for-children-fifth-edition/
https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/05/WISC-V-NL-adviesrapportKwaliteitscentrumDiagnostiek-2.pdf
https://www.cap-vademecum.be/
https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/05/Bayleyaandachtspunten_KwaliteitscentrumvoorDiagnostiek_januari2017.pdf

