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PEARSON PLATFORM ONLINE

Inleiding
Systeem
Pearson Platform Online (P

2
O) is een web-based platform dat u in staat stelt online tests af te nemen bij uw kandidaten of cliën ten.  

U kunt dus onafhankelijk van uw locatie of computer uw respondenten testen. alle opgenomen tests zijn wetenschappelijk onderbouwd. 
De testresultaten zijn uw eigendom, maar worden opgeslagen op de servers van Pearson.
als gebruiker van P

2
O heeft u te maken met twee kanten van één website. aan de ene kant gebruikt u een toegang tot de site waarmee 

uw kandidaten via het internet een test kunnen invullen; het testafname-gedeelte. aan de andere kant gebruikt u een eenvoudige  
be sturingsomgeving, waar u testafname-sessies voor uw kandidaten klaarzet en de testresultaten van deze kandidaten opvraagt en inziet; 
het ‘manager’-gedeelte. Deze twee gedeelten vormen samen uw exclusieve versie van het platform.

Werken met P2O
Om met P

2
O te kunnen werken heeft u minimaal het volgende nodig: 

een computer met een processor van 1 ghz en 512MB werkgeheugen;•	
Microsoft internet explorer vanaf versie 6; •	
Beeldschermresolutie van 1024x768; •	
toegang tot breedband internet van 1 MB/s;•	

Testgebruik op P2O
P

2
O heeft een eenvoudige opzet en structuur. Het pretendeert niet de functionaliteiten van een volledig beheersysteem (als stM)  

te evenaren. Het is een middel om snel en eenvoudig via het internet één of meer tests af te nemen en de testuitslagen in te zien  
(of op te slaan/te printen).
U voert uitsluitend kandidaat-gegevens in voor de koppeling tussen een testafname en een kandidaat en voor de rapportage.  
Uw test resultaten beheert u op uw eigen computer. Uw eigen besturingsomgeving bevat nog een paar eenvoudige functies.
U kunt in uw besturingsomgeving de volgende taken uitvoeren:

Kandidaatgegevens invoeren (loginnaam/wachtwoord, naam, geslacht);•	
testafname voor deze klant aanmaken (test- en normgroep-selectie);•	
(indien van toepassing) kandidaat per e-mail uitnodigen om via de website de klaargezette test(s) in te vullen, of inloggen op uw  •	
platform-afnameomgeving en de kandidaat de testsessie op uw kantoor laten invullen na invoer van login en wachtwoord van  
deze sessie;
testuitslagen inzien (rapportage aanmaken);•	
testuitslagen (rapportage) opslaan of printen of overnemen in uw eigen verslag;•	
Kredietoverzicht aanmaken.•	

Direct aan de slag
Kosten voor een P•	

2
O-account zijn er niet, u betaalt alleen voor de tests die u heeft gebruikt;

Per afgenomen test verbruikt u een aantal kredieten. Deze schaft u van tevoren aan in de hoeveelheid die u wenst (per 1.000 tallen). •	
een kredieteenheid kost € 0,05.
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Pearson Assessment and Information BV is een uitgeverij van wetenschappelijk 
onderbouwde instrumenten voor diagnose en therapie binnen de Gezondheidszorg, 
Human Resource Management, Onderwijs en Logopedie. 
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Minimumeisen gebruiker Type Tests (indicatief)

Toelichting op de productsymbolen
Deze catalogus biedt u een overzicht van de meetinstrumenten van Pearson. Alle 
productbeschrijvingen zijn op dezelfde manier opgebouwd, zodat u uw keuze snel en 
gemakkelijk bepaalt. Bovendien maken we gebruik van de volgende productsymbolen 
voor aanvullende informatie bij de producten:

Niveau

O Een test met 
kwalificatieniveau 0. 

Er	zijn	geen	specifieke	eisen	verbonden	
aan het gebruik van de test.

a Een test met 
kwalificatieniveau A. 

Om deze test te mogen gebruiken 
dient u te voldoen aan de eisen zoals 
weergegeven	in	de	kwalificatietabel.

B Een test met 
kwalificatieniveau B. 

Om deze test te mogen gebruiken 
dient u te voldoen aan de eisen zoals 
weergegeven	in	de	kwalificatietabel.

C Een test met 
kwalificatieniveau C. 

Om deze test te mogen gebruiken 
dient u te voldoen aan de eisen zoals 
weergegeven	in	de	kwalificatietabel.

Afnametijd 
een indicatie van de duur 

(afnametijd in minuten) van de 
schriftelijke versie van de test is 
tekstueel weergegeven onder het 
kloksymbool. De afnametijd van een 
eventuele geautomatiseerde versie van 
de test zal hier in de meeste gevallen 
weinig van afwijken.

Opleidingsniveau 
Onder dit symbool staat  

het opleidingsniveau waaraan de 
cliënt/kandidaat dient te voldoen, 
bijvoorbeeld aan alle opleidingen of 
alleen vmbo.

TPT-A	gecertificeerden
aMa beroepskeuzeadviseurs
Decanen
Remedial teachers
Bachelor (para)medische wetenschappen, psychologie 
of (ortho)pedagogiek
Remedial teachers

Capaciteiten- en vaardigheidstests
Paramedische test niveau a
groepsgewijs af te nemen intelligentietests

TPT-B	gecertificeerden**
Master (para)medische wetenschappen*, psychologie 
of (ortho)pedagogiek
Remedial teachers*

Persoonlijkheids- en individueel af te nemen intel-
ligentietests
Paramedische tests niveau B
Neuropsychologische tests niveau B

aantekening psychodiagnostiek van universiteit of 
erkende beroeksvereniging (NiP, NiVO, etc.)
Registratie gZ-psycholoog
Registratie klinisch psycholoog
Psychiaters

Klinische tests
Neuropsychologisch tests niveau C

*	Mits	testspecifiek	getraind	of	voldoende	aantoonbaar	gecertificeerd	voor	het	betreffende	kwalificatieniveau.
** alleen de tests die in de training aanbod zijn gekomen. 

geen eisen Beroepskeuze- en interessetests
schoolvorderingentests

Deze test is alleen  
individueel af te nemen.

Deze test is alleen  
groepsgewijs af te nemen.

Deze test is zowel individueel 
als groepsgewijs af te nemen.
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Auteurs: A.T. Beck, R.A. Steer & G.K. Brown
Nederlands versie: A.J.W. van der Does

Doel
Meten van de algehele ernst van een depressie. 

Doelgroep
adolescenten en volwassenen vanaf 13 jaar.

Beschrijving
De Beck Depression inventory-second edition 
(BDi-ii) (2002) is een veelgebruikte korte zelf-
rapportage-vragenlijst voor het meten van de  
algehele ernst van een depressie. Het instru-
ment is ontwikkeld voor het beoordelen van 
symptomen overeenkomstig de DsM-iV criteria, 
en is het resultaat van 35 jaar verzamelde 
psychometrische data en klinische ervaring. 
Uitgebreid Nederlands onderzoek met een 
vertaling van de BDi-ii heeft geresulteerd 
in een betrouwbare en valide Nederlandse 
BDi-ii: de BDi-ii-Nl. De vragenlijst bestaat uit 
21 rijtjes uitspraken van klachten waaruit de 
onderzochte persoon de meest karakteristieke 
uitspraak moet kiezen die het beste beschrijft 
hoe men zich ‘de afgelopen week met vandaag 
erbij’ voelde. De BDi-ii-Nl meet niet alleen 

de	cognitieve	en	affectieve	symptomen,	maar	
ook de somatische en vegetatieve symptomen. 
De antwoorden op deze symptomen bij elkaar 
opgeteld, levert de totaalscore; een maat voor 
de algehele ernst van depressie. De totaalscore 
kan een minimale, lichte, matig ernstige of 
ernstige depressie indiceren. Op grond van het 
Nederlandse onderzoek met de BDi-ii-Nl is 
de schaal onderverdeeld in drie, hoog onderling 
gecorreleerde,	dimensies:	de	Affectieve,	de	
somatische en de Cognitieve dimensie.

Normering 
Normen zijn gebaseerd op een ‘gezonde’ groep 
(N=505) en een psychiatrische patiëntengroep 
(N=260).

Afname 
De BDi-ii-Nl kan zowel individueel als groeps-
gewijs worden afgenomen. De afname kan zowel 
geschieden volgens de pen-en-papier methode als 
online via P

2
O. De afnameduur bedraagt tussen 

de 10 en 30 minuten.

BDI-II-NL 

Meten van de algehele ernst van een depressie

Bedoelt voor adolescenten en volwassenen vanaf 13 jaar

meet cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2002  

Artikelnummer 3711.00

BeCK DePRessiON iNVeNtORy - seCOND eDitiON

B
10-30 min.

alle
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Nederlandse bewerking H.M. Geurts

CCC-2-nL
tHe CHilDReN’s COMMUNiCatiON CHeCKlist – seCOND eDitiON

Doel 
Het screenen van kinderen van wie waarschijnlijk 
is dat zij spraak-/ taalmoeilijkheden hebben. Het 
identificeren	van	pragmatische	stoornissen	bij	
kinderen met communicatieproblemen. assis-
teren	in	het	identificeren	van	kinderen	die	voor	
een autisme spectrum stoornis (ass) onderzocht 
moeten worden.

Doelgroep
Het instrument is bedoeld voor kinderen van 4 
tot en met 15 jaar.

Beschrijving
De vragenlijst bestaat uit 70 items, verdeeld in 
10 schalen. De eerste vier schalen (a spraak, B 
syntax, C semantiek, en D Coherentie), meten 
aspecten van de taalstructuur, zoals woorden-
schat en verhaallijn. De schalen vijf tot en met 
acht dekken de pragmatische aspecten van 
de communicatie die doorgaans niet gemeten 
worden bij conventionele taalonderzoeken (e 
Ongepaste initiatie, F stereotype taal, g gebruik 
van context, en H Niet verbale communicatie). 
De laatste twee schalen (i sociale relaties en J 
interesses) meten gedrag dat vaak kenmerkend is 
voor autisme spectrum stoornissen (ass).
De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/ 
verzorger en bevat een reeks beweringen die 

beschrijven hoe kinderen communiceren. Voor 
elke bewering wordt de ouder gevraagd om te 
beoordelen hoe vaak het beschreven gedrag 
wordt geobserveerd (0: minder dan één keer per 
week (of nooit) - 1: minstens één keer per week 
– 2: één of twee keer per dag – 3: verschillende 
keren per dag (of altijd)).

Scoring
Op basis van de verschillende schalen van de 
CCC-2-Nl kunnen drie samengestelde scores 
berekend worden. Dit zijn de algemene Commu-
nicatie score (aCs), de sociale interactie score 
(sis), en de Pragmatiek score.

Normering
Voor het bepalen van de normen voor het 
leeftijdsbereik van 4 tot en met 15 jaar zijn er 
gegevens verzameld op reguliere scholen ver-
spreid over Nederland, in totaal 2580 kinderen. 
Daarnaast wordt in de handleiding een toelichting 
gegeven op het gebruik bij Vlaamse kinderen, 
kinderen	met	een	specifieke	taalstoornis	(SLI),	
kinderen met ass en kinderen met aDHD.

Afname 
De CCC-2-Nl wordt individueel afgenomen via 
de pen-en-papiermethode of online via P20. De 
afname duurt ca. 10 minuten.

Afnamewijze  P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2007

Artikelnummer 3807.01

a
ca. 10 min.

alle

Screeningsinstrument voor kinderen van 4 -15 jaar

Onderzoek naar de communicatieve vaardigheden

Eenvoudig in te vullen door de ouder/ verzorger

Digitale tests TesTs AfnAme en sCoring
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Auteurs: C.m.J. Dam-Baggen & f.W. Kraaimaat

IOA

Meten van sociale angst en sociale vaardigheden 

Adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar 

Zowel individueel als groepsgewijs af te nemen

iNVeNtaRisatieliJst OMgaaN Met aNDeReN

Doel
Meten van sociale angst en sociale vaardigheden.

Doelgroep
De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en 
volwassenen.

Beschrijving
De inventarisatielijst Omgaan met anderen 
(iOa) is een zelfbeoordelingslijst voor het meten 
van sociale angst (en sociale vaardigheden). 
er zijn twee schalen die ieder dezelfde 35 
items bevatten. Op een vijfpuntsschaal geeft 
men eerst aan hoe gespannen men zich voelt 
(spanningsschaal) en daarna hoe vaak men het 
gedrag uitvoert (Frequentieschaal). De iOa  
bevat vijf subschalen: 1. Kritiek geven (KRit),  
2. aandacht vragen voor eigen mening (aaND), 
3. Waardering uitspreken voor de ander 
(WaaR), 4. initiatief nemen tot contact en  
5. Jezelf waarderen (ZelF). De handleiding 
biedt een zo volledig mogelijk overzicht van het 
onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten 
van de iOa. Daarnaast zijn de normgroepen 
uitgebreid en bijgesteld.

Normering
er zijn normtabellen voor vier normgroepen: 
hoog sociaal angstige psychiatrische patiënten 
(N=462), heterogene groep psychiatrische  
patiënten (N=729), normale volwassenen 
(N=590) en studenten (N=425).

Scoring
De subschalen van de iOa kunnen via pen-en- 
papier worden gescoord worden met een sleutel 
en geautomatiseerde via P

2
O. De ruwe totaal-

scores van de subschalen worden met behulp 
van normtabellen omgezet naar een zevenpunts-
schaal, lopend van ‘zeer hoog’ tot ‘zeer laag’.

Afname 
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs 
worden afgenomen via de pen-en-papiermethode 
of met behulp van het computer- programma 
P

2
O. De afname duurt ca. 20 minuten.

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2004  

Artikelnummer 1372.00

B
ca. 20 min.

alle

TesTs AfnAme en sCoring Digitale tests



9
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Auteurs: F. Luteijn & D.P.H. Barelds

Doel
Meten van drie belangrijke persoonlijkheids-
aspecten.

Doelgroep
Volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar.

Beschrijving
De NPst is een verbeterde vervanger van de 
NVM. De NPst is een persoonlijkheidsvragenlijst 
waarmee	op	een	efficiënte	en	kwalitatief	goede	
manier de drie belangrijke persoonlijkheids-
aspecten van de NVM worden gemeten, te 
weten Negativisme, ernstige Psychopathologie en 
somatisering.

De NPst bestaat uit 54 items verdeeld over drie 
schalen: 
1. Negativisme 
2. somatisering 
3. ernstige psychopathologie

als antwoordschaal voor de NPst wordt een 
driepuntsschaal gebruikt: Juist - ? - Onjuist. De 
ruwe scores worden geïnterpreteerd met behulp 
van een zevenpuntsnormeringsschaal. Deze  
loopt van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’. De scoring  
is eenvoudig met behulp van een zelfscorend  
formulier of in geautomatiseerde vorm via P2

O.

Normering
er zijn drie normgroepen beschikbaar:  
psychiatrische patiënten (N=1396), een groep 
eerstelijnscliënten (N=780) en een heterogene 
groep uit de algemene bevolking (N=904).

Afname
De NPst kan zowel groepsgewijs als individueel 
worden afgenomen. De afname kan geschieden 
volgens de pen-en-papier methode en online via 
P

2
O. De afnametijd is ongeveer 10 minuten.

NPST

De verbeterde vervanger van de NVM

Sneller afneenmbaar

Verbeterde grootte en representativiteit van de normgroep

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2003  

Artikelnummer 3766.00

NegatiVisMe, eRNstige PsyCHOPatHOlOgie eN sOMatiseRiNg test

B
ca. 10 min.

alle

IO
A

N
PS

T
I
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Auteurs: H.J.M. Hermans

PMT

Meet de productiviteit en houding t.o.v. werk

Goed inzetbaar voor selectie-, begeleiding- en adviessituaties

Meet prestatiemotief, positieve faalangst en negatieve faalangst

PRestatie MOtiVatie test 

Doel
Meten van productiviteit en houding t.o.v. werk.

Doelgroep
De PMt is geschikt voor personen vanaf 16 jaar. 
Voor kinderen is er de PMt-K.

Beschrijving
De PMt meet drie persoonlijkheidskenmerken 
die grotendeels bepalend zijn voor de produc-
tiviteit en de houding ten opzichte van werk. De 
test is geschikt selectie-, begeleiding- en advies-
situaties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. 
De PMt bevat de volgende drie schalen:

1. Prestatiemotief; een relatief stabiele 
persoonlijk		heids	eigenschap	die	in	specifieke	
situaties leidt tot presteren. 

2. Positieve faalangst; een dispositie die actueel  
wordt in die situaties die relatief onge-
structureerd zijn (weinig overzicht, complex, 

nieuw en onbekend) en die op  enigerlei wijze 
een voor de persoon belangrijk karakter 
hebben. in dergelijke situaties kan positieve 
faalangst iemand in een optimale spannings-
toestand brengen, waardoor deze beter zal 
gaan functioneren dan onder normale  
omstandigheden het geval is. 

3. Negatieve faalangst; een angst die in dergelijke 
situaties juist tot disfunctioneren leidt.

Normering
er zijn normgegevens beschikbaar voor  
volwassenen vanaf 16 jaar.

Afname
afname bij voorkeur groepsgewijs door een  
ervaren	proefleider,	maar	individueel	kan	ook.	 
De test kan via de pen-en-papiermethode, en 
digitaal worden uitgevoerd. De afname duurt  
20 tot 30 minuten.

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2004  

Artikelnummer 3660.01

B
20-30 min.

alle

TesTs AfnAme en sCoring Digitale tests
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Auteurs: J.H.M. Ettema & W.A. Arrindell

sCL-90 

De meest gebruikte multidimensionale klachtenlijst

Zowel lichamelijke als geestelijke klachten

Vanaf 12 jaar

syMPtOM CHeCKlist

Doel
Meten van lichamelijke en psychische klachten.

Doelgroep
Jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar.

Beschrijving
De symptom Checklist (sCl-90) is een veel-
gebruikte multidimensionele klachtenlijst, die 
door de cliënt zelf wordt ingevuld. De vragenlijst 
bestrijkt een belangrijk deel van de klachten die 
men bij ambulante psychiatrische patiënten kan 
aantreffen	en	is	geschikt	als	screeningsinstrument	 
en als meetmethode bij de evaluatie van 
behandelings resultaten. in deze herziene versie 
zijn nieuwe normeringsgroepen opgenomen.

De sCl-90 is een zelfbeoordelingsschaal die  
lichamelijke en psychische klachten meet voor  
het screenen van psychopathologie. De  
vragenlijst bestaat uit 90 omschrijvingen van 
klachten waarbij de cliënt moet aangeven in  
welke mate hij/zij daar de afgelopen week last  
van heeft gehad. De sCl-90 kent acht schalen:  
1. agorafobie, 2. angst, 3. Depressie,  
4.	Somatische	klachten,	5.	Insufficiëntie	van	 
denken en handelen, 6. Wantrouwen en  
interpersoonlijke sensitiviteit, 7. Hostiliteit,  
8. slaapproblemen. De totaalscore op de  
sCl-90 duidt het algehele niveau van  
psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan  
(Psychoneuroticisme).

Normering
er zijn nu 6 normgroepen: Poliklinische psychia-
trische patiënten (N=5521), algemene bevolking 
(N=2368), Chronisch pijnpatiënten (N=2458), 
Klinische verslaafden (N=1570) en eerstelijns-
cliënten (N=598), Cliënten uit huisartsenpraktijken 
(N=925). tevens zijn er gegevens voorhanden voor 
verlegen mensen, bezoekers aan de ouderenafde-
ling van een Riagg, en mannelijke gedetineerden 
(waarvan sommige met verslavingsproblematiek).

Scoring
De afzonderlijke schalen van de sCl-90 worden 
met behulp van sleutels gescoord. tevens is de 
sCl-90 ook geautomatiseerd af te nemen en te 
scoren. er wordt gebruik gemaakt van een zeven 
puntsschaal lopend van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’. 
De totaalscore ontstaat door de ruwe schaal-
scores plus de score ‘overig’ op te tellen. De 
totaalscore op de sCl-90 duidt het totale niveau 
van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan 
(Psycho-neuroticisme).

Afname
De sCl-90 kan zowel individueel als groepsgewijs 
(max. 10 personen) afgenomen worden via de 
pen-en-papiermethode, of digitaal. De afname 
duurt ca. 20 minuten.

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2003  

Artikelnummer 1591.00

B
variabel

alle
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TesTs AfnAme en sCoring Digitale tests

Doel
Meten van sociale vaardigheden.

Doelgroep
De test is bedoeld voor adolescenten en  
volwassenen vanaf 14 jaar.

Beschrijving
De sig is een zelfbeoordelingsschaal. De  
vragenlijst bestaat uit vijftig vijfkeuze-items 
die verschillende situaties beschrijven en die 
tweemaal worden gescoord: de eerste maal 
voor de spanning die de situatie oproept en de 
tweede maal voor de frequentie van de situatie. 
er zijn vier schalen: uiten van negatieve gevoelens 
(Neg), uiten van onzekerheid (ONZ), eigen 
ontoereikendheid, jezelf kenbaar maken (KeN), 
uiten van positieve gevoelens (POs). aan de hand 
van totaalscores kan de respondent ingedeeld 
worden in 4 typen: assertieven, angstige  
uitvoerders, sub-assertieven of onverschilligen.

Normering
er zijn normen voor een viertal groepen:  
subassertieve vrouwen (N=34), Fobici (N= 119), 
Poliklinische psychiatrische patiënten (N=253) en 
“Normalen” (N=250).

Afname
De sig kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen via de pen-en-papiermethode, of 
digitaal. De afname duurt ca. 20 minuten.

Scoring
De sig wordt gescoord met behulp van sleutels, 
maar kan ook geautomatiseerd worden afge-
nomen en gescoord.  De gemiddelde schaalscores 
kunnen	grafisch	worden	weergegeven	waardoor	
men inzicht krijgt in de onderlinge verhoudingen 
van de schalen.

SIG

Meet sociale vaardigheden

Vanaf 14 jaar

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 1984  

Artikelnummer 1592.00

sCHaal VOOR iNteRPeRsOONliJK geDRag

B
ca. 20 min.

alle

Auteurs: W.A. Arrindell, P.M. de Groot & J.A. Walburg
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Auteurs: P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. Graus

Doel
Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met 
problemen of stressvolle gebeurtenissen.

Doelgroep
De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en 
volwassenen vanaf 14 jaar.

Beschrijving
De UCl meet copinggedrag, dat wil zeggen de 
manier waarop iemand omgaat met problemen  
of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij 
opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCl 
bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: 
actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, 
sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, 
expressie van emoties en geruststellende  
gedachten. alle items worden beoordeeld op  
een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, 
zeer vaak.

Scoring
De vragenlijst wordt gescoord met behulp van 
zeven sleutels of digitaal. iedere ruwe schaalscore 
wordt omgezet op een vijf-punts-normerings-
schaal lopend van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’.

Normering
er zijn vier normtabellen: Ns personeelsleden 
(N= 1075 mannelijke en 65 vrouwelijke mede-
werkers); Vrouwelijke verpleegkundigen (N=712); 
eindexamenkandidaten uit Oost groningen 
(N=865); studenten (N=55).

Afname 
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs 
worden afgenomen, via de pen-en- papiermethode 
en digitaal. De afname duurt ca.15 minuten.

Meten van 7 copingreacties

Adolescenten en volwassenen vanaf 14 jaar

Breed inzetbaar

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 1993  

Artikelnummer 1541.01

UtReCHtse COPiNg liJst

B
ca. 15 min.

alle

UCL

Digitale tests TesTs AfnAme en sCoring

SI
G

U
C

L
S
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CATAgorie Digitale tests

14

Tests afname
2.
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Digitale tests TESTS AFNAME

A
B

IV
A

Auteur: A. Evers

Doel
Het bepalen van de beroepsinteresse.

Doelgroep
adolescenten en volwassenen van 15 jaar en 
ouder, bij voorkeur op het niveau van 3e klas 
HaVO/VWO.

Beschrijving
De aBiV is een traditionele interessetest die 
gebruikt wordt als hulpmiddel bij advisering over 
individuele school-, studie- en beroepskeuzes  
van jongeren en bij loopbaanbegeleiding van 
volwassenen. in deze test moet de respondent 
zijn voor- of afkeur aangeven van een aantal be-
roepsnamen, schoolvakken en studierichtingen, 
vrijetijdsbestedingen en beroepsactiviteiten.
De aBiV wordt aanbevolen in begeleidings-
situaties, voornamelijk als uitgangspunt voor een 
gesprek: ‘Kan de onderzochte zich in de scores 
herkennen? levert het patroon van voorkeur- en 
afkeerscores reële alternatieven op? Worden 
naar aanleiding van het gesprek over de scores 

nieuwe studiemogelijkheden ontdekt?’ Bij een 
gesprek ter beantwoording van dergelijke vragen 
komt de aBiV het beste tot zijn recht. gebruik 
van de aBiV in selectiesituaties wordt afgeraden.

aBiV meet 18 schalen:
exact-wetenschappelijk; technisch; literair; 
artistiek; Muzikaal; alfa-wetenschappelijk; 
Commercieel; sociaal; sociaal-wetenschappelijk; 
Religieus; Buitenwerk; sport; Bestuurlijk;  
administratief; Cijferwerk; leidinggeven;  
avontuur; Medisch.

Normering
er zijn normgegevens beschikbaar voor de boven-
bouw van HaVO/ VWO, zowel voor mannen en 
vrouwen apart als gecombineerd.

Afname 
De test kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen via de pen-en-papiermethode, of 
digitaal. De test duurt ca. 25 minuten.

Onderzoek naar alle voorkomende interessedimensies 

Relevant voor studieadvies 

In te zetten bij loopbaanbegeleiding

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 1992  

Artikelnummer 2271.01

aMsteRDaMse BeROePeN iNteResseN VRageNliJst 

0
ca. 25 min.

alle

ABIV
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TESTS AFNAME Digitale tests

Doel
De Bit is ontworpen om de school- en beroeps-
keuze van de kandidaat vast te stellen.

Doelgroep
De test is bedoeld voor mannen en vrouwen in 
opleidingsniveau vmbo, havo en vwo.

Beschrijving
Het instrument kan helpen bij de bevestiging van 
keuzes, bij het afwegen van alternatieven, bij de 
planning van de persoonlijke ontwikkeling, bij het 
verruimen van de horizon en bij het begrijpen 
van ongenoegen over de opleiding, het beroep of 
de werkomgeving. in 2008 is de handleiding van 
de Bit volledig herzien met daarin opgenomen 
een beschrijving van de nieuwe normen. Het 
antwoordformulier voor afname via de pen-
en-papier methode is verbeterd en nu op a3 
formaat.

Normering
er zijn normen beschikbaar voor mannen en 
vrouwen binnen de volgende opleidingsniveaus: 
vmbo, havo, vwo. Op het online platform kunnen 
leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar 

uit het voortgezet onderwijs worden afgezet  
tegen de hernieuwde landelijke normen.  
leerlingen uit het derde leerjaar kunnen op het 
internetplatform worden afgezet tegen normen 
uit de uitgave van 1999.

Afname
De Bit kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen. Dat kan op twee manieren: via de 
pen-en-papiermethode en via het online platform 
P

2
O. Na afname krijgt u een overzichtelijke  

rapportage,	bestaande	uit	elf	grafieken	waarin	 
de verdeling wordt gegeven over de verschillende 
beroepsschalen. De afname duurt tussen de  
30 en 50 minuten.

Scoring
Het scoren van de paper en pencil versie dient te 
gebeuren via het online platform P

2
O.

let OP: scoring op papier is niet mogelijk.

Rapportage
Bij afname via P

2
O worden de resultaten auto-

matisch verwerkt, zodat zonder extra werk de 
rapportage volgt.

BiT 2008 
Afnamewijze P

2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2008  

Artikelnummer 3823.01

BeROePeN iNteResse test

0
30-50 min.

alle

Auteurs: A. Evers, W. Lucassen & S. Wiegersma

Ontworpen voor de praktijk van de studie-, beroepskeuze- en vroege loopbaan-
begeleiding 

Nu ook online beschikbaar met hernieuwde normen 

Inzetbaar om leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te helpen bij hun  
beroepskeuze
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Digitale tests TESTS AFNAME

J. de Wit & e. Compaan, niP Dienstencentrum

Doel
De Dat geeft een globaal overzicht van de 
intellec tuele capaciteiten van een kandidaat.  
De test meet negen belangrijke capaciteiten: 
Denken met Figuren, Woordenlijst, Denken 
met getallen, Denken met Woorden, Ruimtelijk 
inzicht, taal gebruik, snelheid en Nauwkeurigheid, 
Woordbeeld en Praktisch inzicht.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen op de middel-
bare school. Versie a is bedoeld voor havo en 
vwo (klas 1 t/m 5). scholen wordt aangeraden de 
Dat aan het begin of halverwege het schooljaar 
af te nemen, omdat de normtabellen gebaseerd 
zijn op afnamen in dezelfde periode.

Beschrijving
De Dat Onderwijs bestaat uit twee versies: a 
(Havo/Vwo klas 1 t/m 5) en B (Vmbo alle klassen). 
elke versie heeft een eigen handleiding, testboek en 
antwoordformulieren. Deze kunnen niet door elkaar 
worden gebruikt. Daarnaast zijn oefentests ontwik-
keld. Hiermee kan de kandidaat zich voorbereiden 
op de werkelijke testafname. Voor de oefentest is 
geen onderscheid tussen beide versies. Nieuw aan 
deze Dat is dat alle negen subtests in één testboek 
staan en op één antwoordformulier.  
U hoeft niet meer met negen verschillende testboek-
jes en negen verschillende antwoordformulieren te 
werken. De complete set bestaat uit: handleiding,  
10 testboeken en 10 antwoordformulieren.

Normering
De Dat-a heeft twee soorten normeringen:  
percentielscores en stanines. er zijn aparte norm-
tabellen voor alle klassen (m.u.v. het vwo alleen 
t/m klas 5) en apart voor jongens en meisjes.

Afname 
De Dat kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen. Dat kan volgens de pen-en-papier-
methode en online via P

2
O. De subtest s&N is 

alleen op papier af te nemen. De afnameduur 
bedraagt tussen de 6 en 20 minuten. De totale 
afnameduur (alle negen subtests) is voor Versie a 
171 minuten.

Scoring
alle subtests staan op een antwoordformulier. 
De subtests snelheid & Nauwkeurigheid bestaat 
uit twee gedeelten. Het eerste deel wordt ge-
bruikt om de kandidaat bekend te laten worden 
met de taak. Dit deel wordt op een apart formu-
lier gescoord. De antwoordformulieren van de 
DAT	zijn	zelfscorend.	Dit	werkt	snel	en	efficiënt	
en maakt het gebruik van mallen overbodig.

CoTAn-beoordeling
De Commissie test aangelegenheden Nederland 
(COtaN) heeft een oordeel geveld over de  
Dat Nl a. Op criteriumvaliditeit na, waarvoor 
eerst longitudiaal onderzoek vereist is, zijn op  
alle beoordelingspunten voldoende of goed 
bevonden.

Meet de intellectuele capaciteiten van leerlingen en dient als hulpmiddel bij de 
school- en beroepskeuze

Speciale versie Algemeen onderwijs voor Havo/Vwo, aangepast aan het niveau

Zeer complete test, de DAT Onderwijs richt zich op uiteenlopende  
intelligentie factoren en vaardigheden

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2005  

Artikelnummer 3796.00

DiFFeReNtiËle aaNleg test VOOR ONDeRWiJs VeRsie a: HaVO/VWO

a
171 min.

havo/vwo

DAT NL A B
iT

 2
00

8
D

A
T

 N
L-

A
B
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TESTS AFNAME Digitale tests

Doel
De Dat geeft een globaal overzicht van de  
intellectuele capaciteiten van een kandidaat.  
De test meet negen belangrijke capaciteiten: 
Denken met Figuren, Woordenlijst, Denken 
met getallen, Denken met Woorden, Ruimtelijk 
inzicht, taalgebruik, snelheid en Nauwkeurigheid, 
Woordbeeld en Praktisch inzicht.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen op de middel-
bare school. scholen wordt aangeraden de Dat 
aan het begin of halverwege het schooljaar af te 
nemen, omdat de normtabellen gebaseerd zijn op 
afnamen in dezelfde periode.

Beschrijving
De Dat Onderwijs bestaat uit twee versies: 
a (Havo/Vwo klas 1 t/m 5) en B (Vmbo alle 
klassen). elke versie heeft een eigen handleiding, 
testboek en antwoordformulieren. Deze kunnen 
niet door elkaar worden gebruikt. Daarnaast zijn 
oefentests ontwikkeld. Hiermee kan de kandidaat 
zich voorbereiden op de werkelijke testafname. 
Voor de oefentest is geen onderscheid tussen 
beide versies. Nieuw aan deze Dat is dat alle 
negen subtests in één testboek staan en op één 
antwoordformulier. U hoeft niet meer met negen 
verschillende testboekjes en negen verschillende 
antwoordformulieren te werken. De complete 
set bestaat uit: handleiding, 10 testboeken en  
10 antwoordformulieren.

Normering
De Dat-B heeft twee soorten normen: 
percentiel scores en stanines. er zijn aparte 
normtabellen per klas en apart voor jongens en 
meisjes.

Afname
De Dat kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen. Dat kan volgens de pen-en-papier-
methode en online via P

2
O. De subtest s&N is 

alleen op papier af te nemen. De afnameduur 
bedraagt tussen de 6 en 20 minuten. De totale 
afnameduur (alle negen subtests) is voor Versie B 
166 minuten.

Scoring
alle subtests staan op een antwoordformulier. 
De subtests snelheid & Nauwkeurigheid bestaat 
uit twee gedeelten. Het eerste deel wordt ge-
bruikt om de kandidaat bekend te laten worden 
met de taak. Dit deel wordt op een apart formu-
lier gescoord. De antwoord-formulieren van de 
DAT	zijn	zelfscorend.	Dit	werkt	snel	en	efficiënt	
en maakt het gebruik van mallen overbodig.

CoTAn-beoordeling
De Commissie test aangelegenheden Nederland 
(COtaN) heeft een oordeel geveld over de  
Dat Nl B. Op criteriumvaliditeit na, waarvoor 
eerst longitudiaal onderzoek vereist is, zijn op  
alle beoordelingspunten voldoende of goed 
bevonden.

DAT NL B  
Afnamewijze P

2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2005  

Artikelnummer 3797.00

DiFFeReNtiËle aaNleg test VOOR ONDeRWiJs VeRsie B: VMBO

a
166 min.

vmbo

J. de Wit & e. Compaan, niP Dienstencentrum

Meet de intellectuele capaciteiten van leerlingen en dient als hulpmiddel bij de  
school- en beroepskeuze 

Speciale versie Beroeps onderwijs voor Vmbo, aangepast aan het niveau

Zeer complete test, de DAT Onderwijs richt zich op uiteenlopende  
intelligentiefactoren en vaardigheden
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Digitale tests TESTS AFNAME

Auteurs: e.L. Compaan & A. Kooreman

Doel
Bepalen van de interesserichtingen voor  
opleiding- en loopbaanoriëntatie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar 
van HaVO, VWO en MBO.

Beschrijving
Met de Hit kunnen de meest relevante interesse-
richtingen voor opleiding- en loopbaanoriëntatie 
worden vastgesteld. De beroepen, functies en 
werkzaamheden die relevant zijn, zijn Verdeeld 
over 7 schalen: Werken met Dieren en Planten, 
technisch Werken, Werken met Processen 
(Chemie en Voeding), Creatief Werken, Werken 
met Mensen, Werken in de Handel (economie) en 
administratief Werken.

Op het uitslagformulier staan 360 beroepen  
die kenmerkend zijn voor verschillende  
interesse richtingen. Uit 84 paren beroepen en 
werkzaamheden kiest de kandidaat steeds het 
aantrekkelijkste	alternatief.	Dit	levert	een	profiel	
met belangstelling voor bepaalde beroepssectoren 
op. De testuitslag wordt direct vertaald naar  
voorbeeldberoepen op universitair en hbo-niveau.

Normering
er zijn aparte normen voor jongens en meisjes en 
voor allochtone en autochtone kinderen.

Afname 
De test kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen via de pen-en-papiermethode en 
digitaal. De afname duurt ca. 15 minuten.

Snel af te nemen 

Geschikt voor hogere opleidingsniveaus 

De uitslag van de test wordt weergegeven in een profiel 

Geschikt voor opleiding- en loopbaanoriëntatie

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 1998  

Artikelnummer 3463.01

HOgeRe BeROePeN iNteResse test

0
10-15 min.

alle

HIT D
A

T
 N

L 
B 

H
IT

D
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TESTS AFNAME Digitale tests

Doel
De Kit, Korte interesse test voor school en 
beroepskeuze, is ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de grote vraag naar een beroeps-
keuzetest op vmbo-niveau en is geschikt voor 
school-, loopbaan- en beroepskeuze tot en met 
MBO-niveau.

Doelgroep
De test is ook geschikt voor adolescenten en 
volwassenen.

Beschrijving
Bij de keuze van vakkenpakket, opleidings richting, 
werk of werkomgeving spelen interessen altijd 
een belangrijke rol. De test is gebaseerd op  
beroepen en beroepswerkzaamheden, die  

leerlingen op voorgenoemd niveau aanspreken. 
De items die in de Kit opgenomen zijn, zijn  
relevant voor een realistische beroepskeuze:  
de in de test genoemde beroepen en werkzaam-
heden komen in Nederland veel voor. De test-
uitslag wordt direct vertaald naar beroepen op 
ten hoogste MBO-niveau. in de handleiding wordt 
uitgebreid ingegaan op de afname van de test en 
de interpretatie van de testgegevens. Daarnaast 
is de Kit uiteraard te gebruiken in psychologische 
testbatterijen bij school-, loopbaan-, en beroeps-
keuzebegeleiding.

Afname
De Kit kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen volgens de pen-en-papiermethode, of 
digitaal. De afname duurt 10 tot 15 minuten.

KIT  
Afnamewijze P

2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 1994  

Artikelnummer 2916.01

KORte iNteResse test VOOR sCHOOl- eN BeROePsKeUZe

0
10-15 min.

max. mbo

Auteurs: e.L. Compaan & A. Kooreman

Korte afnametijd 

Voor doelgroep relevante beroepen 

Speciaal geschikt voor vmbo
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Digitale tests TESTS AFNAME

Auteur: A. Kooreman

Doel
een beroepen interessetest is een snel en  
efficiënt	middel	om	richting	te	geven	aan	een	
loopbaan, reïntegratietraject of aan scholing of 
inburgering. De non-verbale visuele test is  
uitermate geschikt voor cliënten die het  
Nederlands in mindere mate machtig zijn.  
Daarnaast is de Kit-V zeer goed bruikbaar  
voor cliënten met een lager opleidingsniveau,  
die zich op basis van een verbale omschrijving 
minder goed een voorstelling kunnen maken  
van beroepsactiviteiten.

Doelgroep
De Kit-V is bedoeld voor leerlingen uit het  
vmbo en voor volwassenen waarbij het invullen 
van een verbale interessetest problemen oplevert 
door een taalbarrière of taalachterstand.

Beschrijving
De Kit-V is een visuele beroepen interessetest 
waarin 84 beroepsactiviteiten door middel van 
fotorepresentaties paarsgewijs door de cliënt met 
elkaar worden vergeleken op aantrekkelijkheid. 
De test is zo ontwikkeld dat talige en culturele 
aspecten zo min mogelijk een rol spelen bij het 
bepalen van de interesses.

Normering
Naast normen voor het vmbo zijn er normen be-
schikbaar voor volwassenen met een allochtone 
achtergrond.

Afname 
De test kan individueel en groepsgewijs worden 
afgenomen volgens de pen-en-papier-methode 
en via het online platform P

2
O. De afname duurt 

10 tot 25 minuten.

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2008  

Artikelnummer 3827.00

KORte iNteResse test VisUeel

0
10-15 min.

alle

KIT-V  K
IT

K
IT

-V
 

K

Visuele beroepen interessetest op basis van fotorepresentaties 

Zowel online als via de pen-en-papier-methode af te nemen  

Gebaseerd op de methodiek van de KIT
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TESTS AFNAME Digitale tests

Auteurs: D.P.H. Barelds, F. Luteijn, H. van Dijk & J. Starren

Doel
Het meten van enkele hoofddimensies van  
persoonlijkheid en op grond daarvan het gedrag 
van mensen te voorspellen.

Doelgroep
De test is bedoeld voor adolescenten en  
volwassenen vanaf 15 jaar.

Beschrijving
De Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-2 
bestaat uit 140 items. Met deze vragenlijst kunnen  
de volgende zeven persoonlijkheidsaspecten 
(schalen) worden gemeten: inadequatie (iN), 
sociale inadequatie (si), Rigiditeit (Rg),  
Verongelijktheid (Ve), Zelfgenoegzaamheid (Ze), 
Dominantie (DO) en Zelfwaardering (ZW).  
Voor bijna alle items (m.u.v. 23 items) geldt dat 
ze worden beoordeeld op een driepuntsschaal: 
juist=2, ?=1, onjuist=0. als een item overgeslagen 
wordt krijgt het de score 1. er bestaat ook een 
jeugdversie van deze test, de NVP-J-2 (2009).

Normering
De normen zijn vernieuwd en uitgebreid. een 
aantal normgroepen zijn bovendien onder-
verdeeld naar leeftijd, sekse en opleiding voor 
verschillende leeftijdsgroepen, geslacht en 
opleiding: 1. algemeen (N=9219), 2. selectie 
(N=4426), 3. Psychiatrische patiënten (N=3019), 
4. somatische patiënten (N=1001) en  
5. eerstelijns patiënten (N=965).

Betrouwbaarheid/Validiteit
De NPV-2 kan door middel van de zelfscorende 
formulieren of  digitaal automatisch worden ge-
scoord. Handmatige scoring duurt ca. 5 minuten. 
De ruwe totaalscores worden geïnterpreteerd 
met behulp van normtabellen. De normering-
schaal is een zevenpuntsschaal lopend van ‘zeer 
laag’ tot ‘zeer hoog’.

Scoring
De subschalen van de iOa kunnen via pen-en- 
papier worden gescoord worden met een sleutel 
en geautomatiseerde via P

2
O. De ruwe totaal-

scores van de subschalen worden met behulp 
van normtabellen omgezet naar een zevenpunts-
schaal, lopend van ‘zeer hoog’ tot ‘zeer laag’.

Afname 
De NPV-2 kan individueel en groepsgewijs 
worden afgenomen volgens de pen-en-papier-
methode, of digitaal. De afname duurt 20 tot 30 
minuten. Alleen voor gebruikers met apparatuur 
om deze formulieren zelf te scoren.

NPV-2 
Compleet herzien en verbeterd!

Nieuwe onderzoeksresultaten m.b.t. betrouwbaarheid en validiteit 

Meet enkele persoonlijkheidskenmerken van volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar

Grote voorspellende waarde 

Voor beroepsadvisering, (personeels)selectie, in het onderwijs en in klinische settings

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2007  

Artikelnummer 3813.00

NeDeRlaNDse PeRsOON-liJKHeiDs VRageNliJst-2

B
20-30 min.

alle
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Digitale tests TESTS AFNAME

Auteurs: Dick P.H. Barelds, Frans Luteijn, Henk van Dijk

NPV-J-2
Herziening van de oorspronkelijke NPV-J

Nieuwe vormgeving en vernieuwde handleiding 

Nieuwe items en met gemoderniseerd taalgebruik

Meet persoonlijkheidseigenschappen van kinderen en adolescenten 
in de leeftijd van 9-16 jaar

N
PV

-2
N

PV
-J

-2
 

NJUNiOR NeDeRlaNDse PeRsOONliJKHeiDs VRageNliJst

Doel 
Persoonlijkheidsvragenlijst voor het meten  
van de eigenschappen inadequatie, Volharding, 
sociale inadequatie, Recalcitrantie en  
Dominantie.

Doelgroep 
Kinderen en adolescenten in de leeftijd van  
9 - 16 jaar.

Beschrijving
De NPV-J-2 is een veelgebruikte persoonlijk-
heids  test voor kinderen. Omdat de NPV-J 
inmiddels ongeveer drie decennia geleden is 
ontwikkeld, is besloten om deze te herzien. 
De items en het taalgebruik zijn gescreend op 
ouderwetsheid en op moeilijkheid. Op basis 
daarvan werden items aangepast of verwijderd en 
werden nieuwe items toegevoegd. Daarbij werd 
het aantal items per subschaal gelijk getrokken, 
waardoor de scores en betrouwbaarheden 
beter met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Daarnaast heeft De NPV-J-2 heeft meer 
andersom geformuleerde items dan vorige versie. 
De 100 items van de NPV-J-2 meten inadequatie 
(iN), Volharding (VO), sociale inadequatie (si), 
Recalcitrantie (Re) en Dominantie (DO).  
alle items worden gescoord op een 
driepuntsschaal: ja - ? - nee.

Normering
De ruwe totaalscores worden geïnterpreteerd 
met behulp van de nieuwe normtabel algemeen. 
Daarnaast worden richtlijnen gegeven voor het 
omgaan met scores van patiënten. De normering-
schaal is een zevenpuntsschaal lopend van ‘zeer 
laag’ tot ‘zeer hoog’.

Afname 
De NPV-J-2 kan groepsgewijs en individueel 
worden afgenomen via de pen-en-papiermethode 
(zelfscorend formulier) of online via P

2
O. De 

afname duurt ca. 20 minuten.

CoTAn Beoordeling
de NPV-J-2 de volgende beoordeling van de 
COtaN heeft ontvangen:

theoretische Uitgangspunten: goed
Kwaliteit van het testmateriaal: goed
Kwaliteit van de Handleiding: goed
Normen: Voldoende
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: Voldoende

Het volledige oordeel is verkrijgbaar via de 
COtaN; www.cotandocumentatie.nl

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2011  

Artikelnummer 3845.00

B
ca. 20 min.

alle

NPV-2 
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TESTS AFNAME Digitale tests

Doel
Meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve  
faalangst en sociale Wenselijkheid.

Doelgroep
geschikt voor de groepen 7 en 8 en de eerste 3 klassen van  
de middelbare school, alle schoolniveaus. De test kan zowel  
groeps gewijs als individueel afgenomen worden.

Beschrijving
De PMt-K-2 is de volledig herziene versie van de PMt-K en meet 
Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en  
sociale Wenselijkheid. Onder prestatiemotivatie wordt de intrin-
sieke motivatie van de persoon om te presteren verstaan. Met 
negatieve faalangst wordt een angst om te falen bedoeld die de  

Herziene test voor het meten van Prestatiemotivatie, 

Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale 

Wenselijkheid van kinderen in groep 7/8 en klassen  

1 t/m 3.

persoon doet disfunctioneren, 
vooral in taaksituaties die 
relatief ongestructureerd en 
stresserend van aard zijn. De 
positieve faalangst is een vorm 
van angst die de persoon in een 
optimale spanningstoestand 
brengt en die hem in onge-
structureerde en stresserende 
taak situaties beter doet func-
tioneren dan onder normale 
omstandigheden. De sociale 
wenselijkheid heeft betrekking 
op de neiging om zich naar de 
buitenwereld goed voor te  
willen doen.

Bij de herziening is het taal  -
gebruik van de vragen ge-
moderni seerd en vernieuwd  
en is het uiterlijk van de  
test aangepast. een aantal  

PRestatie MOtiVatie test VOOR KiNDeReN, tWeeDe eDitie

Auteur: H.J.M. Hermans

PMT-K-2 

Klassikaal of individueel af te nemen bij  groep 7/8 en klassen 1 t/m 3 

In de handleiding zijn tips voor de aanpak van faalangst te vinden 

Per schaal beschreven rapportage en interpretatie

Met uitgebreide casusbeschrijvingen

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2011  

Artikelnummer 3848.01
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PM
T-

K
-2

 
P

ver ouderde items zijn ver-
vangen. Daarnaast is nieuwe 
data verzameld om normen te 
bepalen en is validerings- en 
betrouwbaarheidsonderzoek 
gedaan. De test kan ingezet 
worden als hulpmiddel bij de 
begeleiding van kinderen en 
jongeren in zowel de onderwijs- 
als gezinssituatie.

Normering
Het instrument is genormeerd 
bij 1410 kinderen. De norm-
tabellen zijn apart voor jongens 
en meisjes en apart voor pri-
mair onderwijs en het voortge-
zet onderwijs. Ook kinderen uit  
het speciaal basisonderwijs, 
praktijkonderwijs en leerweg-
ondersteunend onderwijs  
kunnen met het instrument 

CoTAn Beoordeling
De PMt-K-2 heeft de volgende 
beoordeling van de COtaN  
ontvangen:
Uitgangspunten bij de  
testconstructie: Voldoende
Kwaliteit van het testmateriaal: 
goed
Kwaliteit van de Handleiding: goed
Normen: goed
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: Voldoende
Criteriumvaliditeit: Onvoldoende*
* = te weinig onderzoek

Het volledige oordeel is  
verkrijgbaar via de COtaN;  
www.cotandocumentatie.nl

getest worden. er is nieuw  
onderzoek naar de betrouw-
baarheid en validiteit gedaan.

Afname
Het instrument kan individueel 
en klassikaal ingezet worden 
en volgens de pen-en-papier-
methode of online via P

2
O. De 

afname duurt 30 minuten.

Scoring
De scoring bij de pen-en-papier-
methode is handmatig via een 
zelfscorend formulier. scoring 
kan ook met behulp van optische 
formulieren. Deze formulieren 
worden opgetuurd, u krijgt hier-
van een rapportage toegestuurd. 
De verwerkingskosten voor 
het scoren via de scoreservice 
RiCOH zijn per formulier € 3,-.

B
ca. 30 min.

alle
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TESTS AFNAME Digitale tests

Auteur: Gail Wagnild
Nederlandse vertaling en bewerking: Michael Portzky

Doelgroep
De test is bedoeld voor adolescenten en volwas-
senen vanaf 16 jaar en wordt vooral gebruikt in de 
klinische setting als diagnostische- en onderzoeks-
tool. tevens kan de Rs-Nl binnen de Human  
Resource sector ingezet worden als selectie-
instrument. Bovendien heeft deze test ook zijn 
waarde bewezen in de sportsector, alwaar hij  
zowel als selectie-instrument gebruikt wordt 
door trainers, als ook als follow-up instrument 
door	sportpsychologen	om	de	effecten	van	 
‘mental coaching’ te meten.

Beschrijving
Het instrument is ontwikkeld voor het inschatten 
van de mate van resilience die bij een persoon 
aanwezig is. Uitgebreid Nederlands en Vlaams 
onderzoek met een vertaling en bewerking van 
de Rs heeft geresulteerd in een betrouwbare en 
valide Nederlandse Rs: de Rs-Nl. De Rs-Nl 
meet niet alleen de totale resiliencescore, maar 
geeft ook inzicht in verschillende facetten: de 
mate waarin een respondent vertrouwen heeft 
in de eigen capaciteiten en het leervermogen uit 
eerdere ervaringen, de mate waarin men het leven 
en de uitdagingen van het leven nog waarde vol 
vindt, de mate van doorzettingsvermogen, de 
mate waarin men beseft dat men er soms zelf 
voor dient te gaan om iets te bereiken, etc. De 
vragenlijst bestaat uit 25 uitspraken waarbij men 
op een vier-puntsschaal dient aan te geven in 
welke mate men het eens is met de uitspraak.

Normering
Op grond van onderzoek met de Rs-Nl bij een 
psychiatrische populatie blijkt de Rs-Nl, zeker 
in combinatie met schalen zoals de Utrechtse 
Coping lijst (voor het meten van copinggedrag), 
zeer waardevol in het inschatten van zelfredzaam-
heid, herval en therapietrouw, draagkracht en 
het suïciderisico bij patiënten. in de HR-sector 
blijkt de schaal ook al waardevol omdat blijkt dat 
respondenten	met	een	significant	lagere	RS-score	
ook opleidingen en opdrachten sneller opgeven.

Afname
De Rs-Nl kan zowel individueel als groepsgewijs 
worden afgenomen. De afname kan geschieden 
volgens de pen-en-papier methode en online via 
P

2
O. De afnameduur bedraagt gemiddeld  

3 minuten.

Scoring
De Rs-Nl is eenvoudig te scoren dankzij het  
zelfscorende formulier. De totaalscore geeft een 
inzicht in de mate dat de respondent mentale 
veerkracht bezit. er worden tevens additionele 
domeinscores berekend. De handleiding bevat 
eveneens richtlijnen met betrekking tot inter-
pretatie van de verkregen scores.

RS-NL

Meten van ‘Resilience’ ofwel ‘mentale veerkracht’

Bedoeld voor adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar

Met uitgebreide Vlaamse en Nederlandse normen

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 2008  

Artikelnummer 3822.00

ResilieNCe sCale

B
ca. 3 min.

alle
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Digitale tests TESTS AFNAME

Auteur: L.V. Gordon
Nederlandse bewerking: P.J. D. Drenth & L.J. Kranendonk

SIW
Afnamewijze P

2
O en  

pen en papier 

Jaar van uitgave 1996  

Artikelnummer 1623.01

R
S-

N
L

SI
W

RsCHaal VOOR iNteRPeRsOONliJKe WaaRDeN

Doel
De siW meet wat mensen belangrijk vinden in 
hun sociale verkeer en geeft inzicht in het  
relatieve belang van de interpersoonlijke  
waarden van een individu.

Doelgroep
De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en 
volwassenen vanaf 16 jaar.

Beschrijving
De siW is een bewerking van de survey of 
interpersonal Values van leonard gordon. De 
test meet zes waardefactoren: sociale steun, 
Conformiteit, erkenning en Onafhankelijkheid, 
altruïsme. De siW kan op verschillende  
manieren worden ingezet:
-  Bij advies in beroepskeuze of bij carrière-

begeleiding kan de test het uitgangspunt zijn 
voor een gesprek of een medebepalende factor 
in het advies. 

-  Bij selectie en plaatsing spelen naast capaci-
teiten en vaardigheden ook de instellingen en 
waarden van de te selecteren individuen een 
belangrijke rol. 

-  De siW is een geschikt instrument voor het 
onderzoek naar waarden.

De siW wordt vaak in combinatie met de sPW 
(schaal voor Persoonlijke Waarden) gebruikt. 
Deze schaal geeft inzicht in welke waarden 
mensen voor zichzelf belangrijk vinden in hun 
bezigheden (werk, studie en vrije tijd). De siW en 
sPW vullen elkaar erg goed aan.

Normering
er zijn normgegevens beschikbaar voor mannen 
en vrouwen, jongeren (gemiddeld 21 jaar) en 
ouderen (gemiddeld 35 jaar), voor 4 opleidings-
niveaus en voor selectie en beroepskeuze 
situaties.

Afname
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs 
worden afgenomen volgens de pen-en-papier-
methode, of digitaal. De afname duurt ca.  
15 minuten.

B
ca. 15 min.

alle

Geeft aan wat mensen belangrijk vinden in de omgang met anderen

Goed te gebruiken in combinatie met de SPW

Breed inzetbaar

Binnen 15 minuten af te nemen
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TESTS AFNAME Digitale tests

Auteur: L.V. Gordon 
Nederlandse bewerking: P.J.D. Drenth & L.J. Kranendonk

Doel
Onderzoek naar de persoonlijke waarden-
structuur.

Doelgroep
De vragenlijst is bedoeld voor adolescenten en 
volwassenen vanaf 16 jaar.

Beschrijving
De sPW meet wat mensen belangrijk vinden voor 
zichzelf, met name met betrekking tot hun bezig-
heden (werk. studie en vrije tijd). De sPW geeft 
inzicht in het relatieve belang van de persoonlijke 
waarden van een individu. De zes waardefactoren 
die gemeten worden zijn: Praktische instelling, 
Prestatiemotivatie, Variëteit, Besluitvaardigheid, 
Orde & Netheid en Doelgerichtheid.

De sPW kan op verschillende terreinen van 
dienst zijn. Bij advies op het gebied van  
beroepskeuze en carrière begeleiding kunnen  
de resultaten als uitgangspunt voor een gesprek 
worden gebruikt, of als medebepalende factor 
voor een individueel advies. Bij selectie en  

plaatsing spelen naast capaciteiten en vaardig-
heden ook de instellingen en waarden van de  
te selecteren individuen een belangrijke rol.  
ten slotte kan de sPW bij onderzoek op het 
gebied van persoonlijke waarden een geschikt 
instrument zijn.

Normering
er zijn normgegevens beschikbaar voor mannen 
en vrouwen, jongeren (gemiddeld 21 jaar) en 
ouderen (gemiddeld 35 jaar). Voor 4 opleidings-
niveaus en voor selectie en beroepskeuze 
situaties.

Afname 
De vragenlijst kan individueel en groepsgewijs 
worden afgenomen volgens de pen-en-papier-
methode, of digitaal. De afname duurt meestal 
minder dan 15 minuten. De sPW wordt vaak 
in combinatie met de siW (schaal voor inter-
persoonlijke Waarden) gebruikt. Deze schaal 
geeft inzicht in welke waarden mensen belangrijk 
vinden in hun sociale verkeer met anderen. De 
sPW en siW vullen elkaar erg goed aan.

SPW
Afnamewijze P

2
O en  

pen en papier  

Jaar van uitgave 1996  

Artikelnummer 1622.01

sCHaal VOOR PeRsOONliJKe WaaRDeN

B
ca. 15 min.

alle

Meet wat men voor zichzelf belangrijk vindt

Goed in te zetten in combinatie met de SIW

Breed inzetbaar

Binnen 15 minuten
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TESTS AFNAME Digitale tests

Doel 
De UBOs meet de mate van burnout en is in staat om werk-
nemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde 
werknemers en van diegenen met andere psychiatrische 
klachten.

Doelgroep 
Werknemers die in het kader van een Ri&e gescreend worden, 
werknemers die zich al dan niet ziek melden met klachten van 
overspannenheid, surmenage of werkstress.

UBOS

De UBOS - de Nederlandse versie van de Maslach 

Burnout Inventory - meet de mate van burnout,  

een werk gerelateerde psychische vermoeidheids-

toestand. Wereldwijd is de MBI het meest gebruikte 

instrument om burnout te meten. 

Er zijn drie versies van de UBOS beschikbaar: 

de UBos-C voor contactuele beroepen waarin 

intensief met mensen wordt gewerkt (welzijns- en 

gezondheidszorg); de UBOS-L voor leerkrachten 

en de UBOS-A voor algemeen gebruik (kan in ieder 

beroep worden afgenomen). 

Beschrijving 
Met de UBOs kunnen ‘opge-
brande’ van ‘niet-opgebrande’ 
werknemers worden onder-
scheiden. Het instrument is 
gevoelig voor veranderingen 
en kan dus ook ingezet worden 
voor de evaluatie van behande-
lingsprogramma’s of preventieve 
trajecten. er zijn drie versies van 
de UBOs. De UBOs-C is voor 
contactuele beroepen waarin 
intensief met mensen wordt 
gewerkt (welzijns- en gezond-
heidszorg). De UBOs-l is voor 
leerkrachten. en de UBOs-a is 
voor algemeen gebruik (kan in 
ieder beroep worden afgenomen). 

De UBOs levert scores op  
drie subschalen:
1. (emotionele) Uitputting: het 

gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ 
te zijn als gevolg van het werk.

Auteurs: W. Schaufeli & D. van Dierendonck

Meest gebruikte instrument om burnout te meten 

Meting op drie schalen: uitputting, distantie en competentie

UtReCHtse BURNOUt sCHaal
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TESTS AFNAME Digitale tests

U
B

O
S

U

2. Mentale Distantie: een  
cynische, afstandelijke en 
weinig betrokken houding 
tegenover de eigen werk-
zaamheden. Bij de UBOs-C 
en de UBOs-l heeft deze 
mentale distantie de vorm 
van depersonalisatie; een 
onpersoonlijke, onverschil-
lige, negatieve en cynische 
houding ten opzichte van  
de mensen waarmee men  
dagelijks werkt.

3. Competentie: in hoeverre 
voelt men zich in staat om  
zijn werk goed te doen.  
Bij de UBOs-C en UBOs-l  
heeft de competentie  
betrekking op het gevoel  
van persoonlijke  
bekwaamheid in het  
contact met anderen op  
het werk.

van 77 tot 147 personen). 
Daarnaast voorziet de UBOs 
in	een	groot	aantal	specifieke	
normgroepen voor afzonder-
lijke sectoren en beroepen.

Afname 
De vragenlijst kan zowel  
individueel als groepsgewijs 
worden afgenomen volgens 
de pen-en-papiermethode of 
digitaal. Online afnemen is  
mogelijk via P2

O. De afname 
duurt ongeveer 10 minuten.

Scoring
De drie schaalscores kunnen 
worden gecombineerd tot een 
oordeel in termen van ‘burned-
out’ of ‘niet burned-out’. Daar-
naast	is	een	gedifferentieerd	
oordeel mogelijk, gebaseerd  
op de scores op elk van de  
drie subschalen.

Validiteit
De subschalen van de UBOs zijn 
intern consistent, relatief stabiel 
over tijd en beschikken over een 
goede factoriële validiteit.

Normering 
Voor iedere versie van de 
UBOs zijn een algemene 
normgroep van werknemers 
(variërend van 1100 tot 13000 
personen) en een normgroep 
van werknemers met bumout-
klachten beschikbaar (variërend 

Afnamewijze P
2
O en  

pen en papier  

Jaar van uitgave 2000

Artikelnummer 3529.00

B
ca. 10 min.

alle
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Tests scoring
3.
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Digitale tests TesTs sCoring

Herziene versie met bredere leeftijdsgrenzen, en nieuwe normering

Met DVD-instructie voor het afnemen van de test

MRiVeRMeaD BeHaViOURal MeMORy test

Doel 
Het vroegtijdig signaleren van motorische  
problemen met kinderen. De test geeft ook 
handvatten voor het opstellen en evalueren  
van een behandelplan.

Doelgroep 
De test is bedoeld voor kinderen in de  
leeftijds categorie van 3 t/m 16 jaar.

Beschrijving 
De Movement aBC test is in Nederland en  
Wereldwijd de meest gebruikte test voor  
het vroegtijdig vaststellen van motorische  
beperkingen bij kinderen. De Movement aBC 2  
is een herziening van deze test. De herziening 
bevat ook een test en een Checklist. Met deze 
instrumenten kunnen problemen vroegtijdig  
worden opgespoord en ze kunnen worden  
gebruikt voor het opstellen en evalueren van  
een behandelplan. De Movement aBC-2 heeft 
een checklistinstructie op DVD. Dit biedt de 
mogelijkheid om het geobserveerde met collega’s 
te vergelijken en te evalueren.
De Movement aBC 2 is verdeeld in drie leeftijds-
banden:
- leeftijd 3 - 6 jaar
- leeftijd 7 - 10 jaar
- leeftijd 11-16 jaar
De test meet drie componenten, verdeeld over 
acht items: Handvaardigheid, Mikken en vangen 
en evenwicht.

Normering 
Uitgebreide normering en validiteits- en  
betrouwbaarheidsonderzoek onder meer dan 
4000 kinderen en 400 leerkrachten en ouders  
in Nederland en Vlaanderen. Voor kinderen van  
3-6 zijn er halfjaarnormen en voor oudere  
kinderen jaarnormen.

Afname 
De test kan zowel individueel als groepsgewijs  
via de pen-en-papiermethode worden afge-
nomen. De test duurt 20-40 minuten, afhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de ernst van de 
problemen.

De complete set bestaat uit:
- Movement aBC-2-Nl Handleiding
- Movement aBC-2-Nl Formulieren (3-6 jaar)

(25st)
- Movement aBC-2-Nl Formulieren (7-10 jaar)

(25st)
- Movement aBC-2-Nl Formulieren (11-16 jaar)

(25st)
- Movement aBC-2-Nl Checklist (50st)
- Movement aBC-2-Nl DVD
- Movement aBC-2-Nl eurokit
-	 Movement	ABC-2-NL	Koffer

Afnamewijze pen en papier  

Jaar van uitgave 2010  

Artikelnummer 4199.00

a
20-40 min.

alle

Movement
ABC-2 nL 

m
o

v
em

en
T

 A
B

C
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 n
L

Auteurs: S.E. Henderson & D.A. Sugden, Nederlandse bewerking: B. Smits-Engelsman
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Auteur: D. Wechsler

WAIS-IV-NL

verbeterde meting van ‘fluid’ reasoning, werkgeheugen en verwerkingssnelheid

Verbeterde psychometrische eigenschappen

Kan worden ingezet als psycho-educationele test en bij het vaststellen van  
neuropsychologische en psychiatrische stoornissen

WeCHsleR aDUlt iNtelligeNCe sCale iV-Nl

Doel
De Wais-iV-Nl meet de algemene intelligentie, het iQ,  
van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de  
Wais-iV-Nl meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip,  
Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkings-
snelheid.

De Wais-iV-Nl is een individueel toepasbaar klinisch instru-
ment waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en  
volwassenen tussen de 16 en 90 jaar kan worden bepaald. De 
Wais-iV-Nl kan ingezet worden als psycho-educationele test, 
als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neurologische en 
psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Doelgroep
De test is geschikt voor personen in de leeftijd van  
16:0 – 84:11 jaar.

Beschrijving
Bij het ontwikkelen van de Wais-iV-Nl zijn een aantal  
veranderingen gemaakt ten opzichte van de Wais-iii-Nl.  

Zo is bijvoorbeeld de theore-
tische basis vernieuwd en uitge-
breid. Ook is de Wais-iii factor 
en indexstructuur veranderd en 
is er een verbeterde meting van 
‘fluid’	reasoning,	werkgeheugen	
en verwerkingssnelheid moge-
lijk. Daarnaast is de klinische 
bruikbaarheid van het instru-
ment vergroot door bijvoor-
beeld het vergemakkelijken van 
het ‘taalniveau’ van de instruc-
ties en het verwijderen van de 
subtest ‘Plaatjes Ordenen’. Ook 
is er voor gekozen de invloed 
van motorische vaardigheden 
en snelheid te verkleinen en de 
invloed van een slecht gehoor 
op de subtests uit te sluiten. 
Ook zijn de visuele stimuli 
vergroot. Dit zorgt er ook voor 
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B
1,5-2,5 uur

geen

dat de toepasbaarheid van de 
Wais-iV-Nl voor het meten 
van ontwikkeling verbeterd is, 
mede door het toevoegen van 
demonstratie- en oefenvragen. 
als laatste zijn ook de psycho-
metrische eigenschappen 
verbeterd; er zijn vernieuwde 
normen, uitgebreidere tiQ 
(totaal iQ) ranges, verminderde 
vloer-	en	plafondeffecten	en	
verbeterde factorscores. 

Normering
De normen van de Wais-iV 
zijn onderverdeeld in Neder-
land (N=1009) en Vlaanderen 
(N=513). Voor beide groepen 
geldt dat er normen zijn voor 
10 leeftijdsgroepen verdeeld 
over de leeftijden 16:0 tot 84:11. 

Voor 3 subtests zijn er normen 
verzameld van 16:0 tot 69:11. 
De steekproef is een represen-
tatieve weergave van de Neder-
landse en Vlaamse samenleving 
gebaseerd op leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau en regio. 
Verder zijn er verschillende be-
trouwbaarheidsstudies gedaan 
waarvoor geen aparte normen 
worden gepubliceerd.

Afname
De afname van de Wais-iV-Nl 
gebeurt met pen en papier. een 
afname van de volledige batterij 
duurt 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk 
van de leeftijd en de capaci-
teiten van de testpersoon, de 
ervaring van de testafnemer en 
het aantal af te nemen subtests.

De complete set bestaat uit:
- Wais-iV-Nl afname- en 

scoringshandleiding
- Wais-iV-Nl scorings-

formulieren (25 stuks)
- Wais-iV-Nl Respons-

formulieren 1 (25 stuks) 
symbool Zoeken

- Wais-iV-Nl Respons-
formulieren 2 (25 stuks) 
Figuur Zoeken

- Wais-iV-Nl technische 
Handleiding

- Wais-iV-Nl stimulusboek 1
- Wais-iV-Nl stimulusboek 2
- Wais-iV-Nl Blokpatronen
-	 WAIS-IV-NL	Koffer
- Wais-iV-Nl 3 scorings-

mallen in envelop

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2012

Artikelnummer 3851.00 
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Auteurs: J. Hendriksen & P. Hurks

Doel
Het meten van de algemene cognitieve  
capaciteiten (intelligentie) van kinderen.

Doelgroep
De test is ontwikkeld voor kinderen van 2;6 jaar 
t/m 7;11 jaar. Het is de eerste genormeerde 
Nederlandstalige intelligentietest voor deze leef-
tijdsgroep om algemene cognitieve capaciteiten 
te meten, die bovendien betrouwbaar en valide 
genoemd kan worden.

Beschrijving
De WPPsi-iii-Nl is een intelligentietest voor 
kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met  
7 jaar en 11 maanden (2;6- 7;11). De testbatterij 
voor de jongste leeftijdsgroep (2;6-3;11) bestaat 
uit 4 kernsubtests (Receptieve Woordenschat, 
informatie, Blokpatronen, Figuur leggen) en  
1 aanvullende subtest (Plaatjes Benoemen).  
Bij de oudere leeftijdsgroep (4;0-7;11) worden  
7 kernsubtests afgenomen (Woordenschat,  
informatie, Woord Redeneren, Blokpatronen, 
Matrix Redeneren, Plaatjes Concepten,  
substitutie) en kunnen 5 aanvullende subtests 
(symbool Zoeken, Begrijpen, Onvolledige  
tekeningen, Overeenkomsten, Figuur leggen) 
worden afgenomen plus 2 optionele subtests  
(Receptieve Woordenschat en Plaatjes Benoemen).

Scoring
er kan een totaal iQ (tiQ) worden vastgesteld, 
een Performaal iQ (PiQ), een Verbaal iQ (ViQ) 
en een algemene taal index (ati) en voor de 

oudere leeftijdsgroep ook een Verwerkings-
snelheid (Vs).

Normering
De WPPsi-iii-Nl is geschikt voor het gehele  
Nederlandstalige gebied, waarbij gezamenlijke 
normen voor de jongste leeftijdsgroep (2;6-3;11 
jaar) verzameld zijn en aparte normen voor Neder-
landse en Vlaamse oudste kinderen (4;0-7;11). 
De uiteindelijke steekproef van jongste kinderen 
bestaat uit 1672 Nederlandse en Vlaamse kinde-
ren. De steekproef van de Nederlandse oudere 
kinderen bestaat uit 825 kinderen. De steekproef 
van de oudere Vlaamse kinderen bestaat uit 416 
kinderen. in het tweede kwartaal van 2010 is een 
herziene technische handleiding verschenen.

Afname 
De test wordt individueel afgenomen via de 
pen-en-papiermethode. De afname van de 
kern subtests duurt bij de leeftijdsgroep 2;6-3;11 
gemiddeld 30 tot 35 minuten. afname van de aan-
vullende subtest duurt ongeveer 5 tot 7 minuten. 
Voor de oudere leeftijdsgroep (4;0-7;11) duurt de 
afname van de kernsubtests gemiddeld 40 tot 50 
minuten. Het afnemen van de aanvullende 5 sub-
tests en de optionele 2 duurt 30 tot 40 minuten.

De complete set bestaat uit:
- WPPsi-iii-Nl Handleiding 
- WPPsi-iii-Nl scoreformulier (2;6-4;0) 25 st. 
- WPPsi-iii-Nl scoreformulier (4;0-7;11) 25 st 
- WPPsi-iii-Nl Responsboekjes (4;0-7;11) 25 st. 
- WPPsi-iii-Nl technische Handleiding

WPPSI-III-NL

Wechsler intelligentietest voor kinderen van 2;6 tot en met 7;11 jaar

Afnameduur 30 tot 50 minuten voor de kernbatterij

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2009  

Artikelnummer 3828.00

WeCHsleR PResCHOOl aND PRiMaRy sCale OF iNtelligeNCe

B
90 min.

alle
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WNV-NL
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Doel
Het bepalen van de algemene intelligentie bij 
kinderen en adolescenten met communicatieve 
handicaps of een onvoldoende beheersing van de 
Nederlandse taal. Daarnaast is het instrument 
ook zeer goed algemeen bruikbaar.

Doelgroep
De test is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
en adolescenten van 4 t/m 21 jaar waarbij geen 
verbale test kan worden afgenomen. De test is 
geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen 
met spraak- en taalproblemen, kinderen met een 
allochtone achtergrond en autistische kinderen.

Beschrijving
De WNV-Nl bestaat uit een set subtests die 
geen beroep doen op de verbale capaciteiten 
van een kind. Om de invloed van taal verder te 
reduceren wordt de instructie aan het kind  
door middel van pictogrammen gegeven. De  
test is geschikt voor twee leeftijdscategorieën, 
namelijk 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 21 jaar, waarbij 
verschillende subtests worden afgenomen: 

subtesten voor kinderen van 4 t/m 7 jaar:
1. Matrix Redeneren
2. substitutie a
3. Figuur leggen
4. Herkennen

subtesten voor kinderen van 8 t/m 21 jaar:
1. Matrix Redeneren
2. substitutie B
3. Ruimtelijke Oriëntatie
4. Plaatjes Ordenen

Normering
De normen van de WNV-Nl zijn gebaseerd op 
een steekproef van 1723 kinderen uit Nederland 
en Vlaanderen verdeeld over 18 leeftijdsgroepen.  
De verhouding Vlaamse en Nederlandse proef-
personen is naar rato van de bevolkingsomvang. 
in de steekproef is rekening gehouden met 
geslacht, opleidingsniveau, culturele achtergrond 
en regionale herkomst.

Scoring
De test leidt tot één iQ score. Ook kunnen de 
verschillende subtesten afzonderlijk geïnter-
preteerd worden.

Afname 
De test wordt individueel afgenomen via de  
pen-en-papiermethode. De afname duurt  
ongeveer 45 minuten. Bij een verkorte versie is 
dit ongeveer 20 minuten.

De complete set bestaat uit:
- WNV afname- en scoringshandleiding 
- WNV scoreformulieren (pak à 25) 
- WNV Responsformulieren (pak à 25) 
- WNV stimulusboek

B
20-45 min.

alle

Auteurs:  D. Wechsler & J. A. Naglieri

Instructie vrijwel zonder gesproken taal

Afnameduur 45 minuten

Speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen
en kinderen met een allochtone achtergrond

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2008  

Artikelnummer 3826.00
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