
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 
Verwerkingssnelheid.

De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee 
het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de  
16:0 – 84:11 jaar kan worden bepaald. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden 

als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische 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 is een aantal veranderingen gemaakt ten opzichte van 
de WAIS-III-NL. Zo is bijvoorbeeld de theoretische basis vernieuwd en uitgebreid. Ook is de 
WAIS-III factor en indexstructuur veranderd en is er een verbeterde meting van ‘fluid’ reasoning, 
werkgeheugen en verwerkingssnelheid mogelijk. Daarnaast is de klinische bruikbaarheid van het 
instrument vergroot door bijvoorbeeld het vergemakkelijken van het ‘taalniveau’ van de instructies 
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 sub-
tests uit te sluiten. Ook zijn de visuele stimuli vergroot. Dit zorgt er ook voor dat de toepasbaarheid 
van de WAIS-IV-NL voor het meten van ontwikkeling verbeterd is, mede door het toevoegen van 
demonstratie- en oefenitems. Als laatste zijn ook de psychometrische eigenschappen verbeterd; er 
zijn vernieuwde normen, uitgebreidere TIQ (totaal IQ) ranges, verminderde vloer- en plafondeffecten 
en verbeterde factorscores.

WAIS-IV-NL  
Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL
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Informatie en bestellen
Onze tests bestelt u via onze webwinkel 

op:www.pearson-nl.com.

heeft u nog vragen over onze producten 

of het bestellen hiervan? Dan kunt u 

contact opnemen met:

Pearson Assessment and

Information BV

Radarweg 60-A1

1043 NT Amsterdam

Postbus 78,

1000 AB Amsterdam

T: +31 (0)20 581 5500

F: +31 (0)20 581 5555

e: info-nl@pearson.com

I: www.pearson-nl.com

Informatie
Voor actuele prijzen verwijzen wij u naar 

www.pearson-nl.com.

afnamewijze
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artikelnummer

pen-en-papier 
2012
3851.00

5B
1,5-2,5 uur

geen

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
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Normering  
De normen van de WAIS-IV-NL zijn onderverdeeld in Nederland (N=1000) en Vlaanderen (N=500). 
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 representatieve weergave van de Nederlandse en Vlaamse samenleving gebaseerd op leeftijd, 
geslacht, opleidingsniveau en regio. Verder zijn er verschillende betrouwbaarheidsstudies 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 capaciteiten van de testpersoon, de ervaring 
van de gebruiker en het aantal af  te nemen subtests.

Scoring  
Op basis van de WAIS-IV-NL kan een TIQ (totaal IQ) berekend worden en daarnaast de indexen: 
Verbaal Begrip Index, Perceptueel Redeneren Index, Werkgeheugen Index en Verwerkingssnelheid 
Index. De scoring kan handmatig uitgevoerd worden, maar ook door de ruwe scores in te voeren 
in het digitale platform P2O.
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