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Standpunt en advies van VVSP
inzake erkenning en gebruik van de WISC-V
Het is intussen één jaar geleden dat VZW VVSP het initiatief nam om in onderhandeling met
uitgeverij Pearson een groepsaankoop te organiseren voor de verkoop en verspreiding van de
WISC-V. Dit gebeurde in nauwe samenspraak met VCLB-netwerk en met de Federatie van de
Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR).
Via die groepsaankoop realiseerde VVSP een optimaal contract met Pearson, waarbij we de
deelnemers aan heel gunstige voorwaarden de WISC-V konden laten aankopen.
Pearson zelf verzekerde in de onderhandelingen met VVSP dat aan alle psychometrische
voorwaarden (inzake validiteit en betrouwbaarheid) zou voldaan zijn op het moment van
levering (januari 2018).
Indien niet, dan zouden zij onmiddellijk de nodige stappen zetten om tegemoet te komen aan
de gemaakte opmerkingen vanuit de beoordelingscommissies. Voor Nederland is dit de
COTAN (COmmissie TestAangelegenheden Nederland), voor Vlaanderen gaat het over KcD
(Kwaliteitscentrum Diagnostiek).
Zoals jullie allen weten laat COTAN op zich wachten om de door Pearson aangeleverde
documentatie te beoordelen. Vanuit KcD wacht men op COTAN om zelf ook een beoordeling
uit te spreken. Zolang er geen aanbevelingen zijn tot verbeteringen, kan uitgeverij Pearson
haar engagement niet nakomen om eventuele extra stappen te zetten.
Intussen zijn wij bijna een jaar verder en is er nog steeds geen duidelijke timing waarop het
eindrapport zal klaar zijn, ook na herhaaldelijk aandringen vanuit VVSP.
De Raad van Bestuur van VZW VVSP behandelde dit onderwerp op haar vergadering van 23
oktober 2018. Op deze vergadering werd beslist dat VVSP op eigen initiatief een standpunt
en advies diende te formuleren over deze materie.
Voor het bepalen van ons standpunt en advies baseren wij ons op volgende overwegingen:
o VVSP is van mening dat we niet langer kunnen wachten op de beoordeling van de WISCV door COTAN en KcD. VVSP erkent de autoriteit van COTAN en KcD, maar stelt vast dat
deze hun engagementen niet nakomen. In deze materie gaat het over hun engagementen
om op korte termijn de documentatie te beoordelen en eventuele tekortkomingen te melden
aan de uitgeverij Pearson. VVSP vindt het ronduit onaanvaardbaar dat de beoordeling over
een instrument méér dan een jaar op zich moet laten wachten.
o VVSP neemt akte van het feit dat CAP (Coördinatie Antwerpen Psychodiagnostiek) recent
een positieve beoordeling heeft gemaakt over de WISC-V. Deze is ook terug te vinden in
het online CAP-vademecum. VVSP sluit zich volledig aan bij deze beoordeling, aangezien
wij CAP beschouwen als een autoriteit in Vlaanderen op vlak van beoordelingen van
diagnostisch materiaal.
Andere deskundigen in de wetenschappelijke wereld van de psychodiagnostiek, o.a. ook
leden die verbonden zijn aan VVSP, hebben zich eveneens al positief uitgesproken over de
WISC-V.

o VVSP stelt daarnaast vast dat RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering)
sinds 01.08.2018 de WISC-V heeft toegevoegd als A-onderzoeksinstrument aan de
limitatieve lijst van tests voor het bepalen van het intelligentie- of cognitief
ontwikkelingsniveau, voor het terugbetalen van logopedie door de ziekteverzekering.
Het RIZIV baseert zich hiervoor traditioneel op de classificatie van intelligentietests door de
Sectie of Commissie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen
(meest recente versie is van 11/10/2017). Wij stellen vast dat ook RIZIV blijkbaar niet langer
heeft gewacht op het oordeel van KcD.
VVSP betreurt dat RIZIV de WISC-V nog niet toevoegde aan de limitatieve lijst voor de
Centra voor Ambulante Revalidatie, wat de onduidelijkheid enkel nog doet toenemen.
o VVSP oordeelt dat het financieel niet verantwoord is om een gedane investering gedurende
een vol jaar niet in gebruik te kunnen nemen. Dit betekent immers een verlies aan waarde
van het aangekochte instrument, waarvan de houdbaarheidsdatum intussen al met één jaar
is verminderd.
o VVSP is van mening dat mogelijke bedenkingen over de kwaliteit van de Nederlandse data
onvoldoende opwegen tegenover het verder gebruiken van de WISC-III. Deze testversie is
intussen een totaal verouderd instrument, temeer omdat in Vlaanderen de WISC-IV nooit
is ontwikkeld. De data waarop de WISC-III is gebaseerd, zijn inmiddels 20 jaar oud,
waardoor de validiteit intussen ook niet meer voldoet. Een verder gebruik van het
verouderde instrument is vanuit kwaliteitsoverwegingen en vanuit de vernieuwde
wetenschappelijke inzichten over intelligentie totaal niet meer te verantwoorden.
Op basis van bovenstaande overwegingen komt VVSP tot volgend advies:
VVSP geeft positief advies voor de onmiddellijke ingebruikname van de WISC-V.
VVSP roept tevens op om ten laatste op 01.01.2019 de WISC-III volledig buiten gebruik
te stellen binnen het schoolpsychologische werkveld en integraal over te stappen naar
de WISC-V.
VVSP zal er bij uitgeverij Pearson op (blijven) aansturen dat zij bij de ontwikkeling van
testmateriaal (vb WPPSI-IV) van bij de start nauwlettend toezien op een verantwoorde
samenstelling van de proefgroep en een degelijke scholing van de testleiders.
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