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Kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten:





Klassiek is er de “COTAN”- evaluatie, maar dat is een kwalificatie met een “Nederlandse bril”
Er is een Europees evaluatie-systeem, zie http://www.efpa.eu/professional-development
In Vlaanderen is er ook het CAP-Basisvademecum (2016) , CAP-vzw , 2930 Brasschaat
via www.cap-vademecum.be
De BFP-Sectie Psychodiagnostiek publiceerde nu een update (vs. 6.0; dd. april 2016) van de
kwalificatie van individuele intelligentietests in Vlaanderen

Toelichting bij de BFP-kwalificatie van intelligentietests: Q(uality) Scan
De categorieën A+, A, B, C en D (uitstekend, goed, voldoende, "met reserve(s)", onvoldoende) blijven
gehanteerd zoals in vorige versies van de kwalificatie en verwijzen expliciet naar de psychometrische
kwaliteiten van de test, in het bijzonder met aandacht voor “al dan niet gebruik” van Vlaamse steekproeven
voor normen, betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek.
Ook de evaluatie van de representativiteit van die steekproeven en een inschatting van de recentheid van de
data-verzameling spelen een belangrijke rol bij de evaluatie.
Een tweede kwalificatie-categorie verwijst naar de meetpretentie (cfr. 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).
Ivm. de evaluatie van de meest recent gepubliceerde IQ-tests volgende illustratieve, korte toelichtingen:
- de nieuwe WAIS (WAIS-IV) krijgt in dit beoordelingssysteem de kwalificatie “A (a)“; “ A” vanwege
acceptabele Vlaamse normen, maar geen “A+” vanwege onduidelijkheden i.v.m. de representativiteit vooral
bij de jongste groep; “(a)“: vanwege het meten van meerdere brede cognitieve vaardigheden;
- de nieuwe SON (SON-R 6-40) krijgt in dit beoordelingssysteem de kwalificatie “B (s)“; “B” vanwege geen
Vlaamse normen, “(s)“ vanwege maar 2 brede cognitieve vaardigheden die worden gemeten, met name Gf - 2
subtests - en Gv - 2subtests- maar niet Gc;
- de WNV krijgt “B (s)“ als evaluatie; “B” vanwege Vlaamse normen maar representativiteit onduidelijk,
(s): er worden 3 brede cognitieve vaardigheden gemeten, met name Gf -1 subtest- en Gs -1 subtest - en Gv - 2
subtests maar evenmin wordt Gc getoetst.

https://www.bfp-fbp.be/sectie-psychodiagnostiek
http://www.testpracticum.ugent.be/
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