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TESTFICHE IDS-2

(vs. 1.0; dd. december 2021)

Opgelet: deze beoordeling beperkt zich tot de intelligentieschaal van dit instrument.

Deel 1. Topicbeoordeling

Relevantie
Beoordeling:

B

Testmateriaal, instructies, scoring en gebruik
Beoordeling:

B

Normen
x
Beoordeling:

C/D

Betrouwbaarheid
x
Beoordeling:

C

Validiteit
Beoordeling:

B
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Deel 2. Eindbeoordeling

Algemene beoordeling
De mogelijkheid tot uitgebreide testing qua cognitieve vaardigheden met de IDS-2, expliciet gebaseerd op het
CHC-gedachtegoed was hoopvol. Echter, gezien de normering uitsluitend met Nederlandse proefpersonen
gebeurde en er zelfs geen enkel poging bleek tot evidentie van equivalentie met de resultaten te verwachten bij
afnames in Vlaanderen, is het geadviseerd enkel de volgende subtests te hanteren: Figuren Naleggen, Rondjes
Leggen, Twee Kenmerken Doorstrepen, Figuren Doorstrepen, Cijfer- en Letterreeksen Nazeggen,
Gecombineerde Cijfer- en Letterreeksen Nazeggen, Figuren Herkennen, Geroteerde Figuren Herkennen, Matrix
Redeneren en Afwijkende Plaatjes Herkennen. De bijhorende intelligentiefactoren Visuele Verwerking,
Verwerkingssnelheid, Kortetermijngeheugen Auditief, Kortetermijngeheugen en Abstract Denken worden bij ons
slechts in uitzonderlijke omstandigheden (e.g. een noodzakelijke hertesting op korte termijn of in het kader van
een ‘cross batterij aanpak’) gehanteerd voor het in kaart brengen van cognitieve vaardigheden bij 5- tot 20jarigen. Van deze subtesten wordt verwacht dat cultuur en taalontwikkeling minder inherent deel uitmaakt van de
gemeten vaardigheid. Dit is echter niet onderzocht en dus niet met zekerheid te besluiten.
Voor bovenstaande subtests en bijhorende intelligentiefactoren geldt de volgende eindbeoordeling:
N(ormen)

B(etrouwbaarheid)

V(aliditeit)

R(elevantie)

T(estmateriaal)

TQS eindlabel

C

C

B

B

B

C (s)

De subtests Verhaal Navertellen, Plaatjes Beschrijven, Categorieën Noemen en Tegenstellingen Noemen, en de
bijhorende intelligentiefactoren Langetermijngeheugen, Verbaal Redeneren en het IQ-profiel (incl. Totaal IQ)
kunnen in Vlaanderen niet gebruikt worden. Binnen het CHC model wordt een invloed verwacht van cultuur en
taal op de BCV’s gekristalliseerde intelligentie (Gc) en Langetermijngeheugen (Glr). Bij subtesten die deze BCV’s
meten, kan een verschil verwacht worden tussen Nederlandse en Vlaamse proefpersonen.
Voor bovenstaande subtests en bijhorende intelligentiefactoren geldt de volgende eindbeoordeling:
N(ormen)

B(etrouwbaarheid)

V(aliditeit)

R(elevantie)

T(estmateriaal)

TQS eindlabel

D

C

B

B

B

D (s)

De evidentie voor het luik ‘betrouwbaarheid’ wordt voorlopig als (te) mager aanzien. Op basis van subtesten of
factoren kan er geen belangrijke beslissing op individueel niveau genomen worden.
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