
Berekenen van een CHC – Totaal IQ – score in de cross-batterij aanpak: een 

wijziging (W. Magez, 2011) 

 
 

Probleemstelling 

 
In de CHC – basispublicatie (Magez, W., De Cleen, W., 2007-2010) wordt in de delen 
2-3-4 de ‘cross-batterij’ aanpak besproken vanuit de gegevenheid dat momenteel 
(2011) in Vlaanderen geen intelligentietest beschikbaar is die alle Brede Cognitieve 
Vaardigheden (BCV) toetst. 
Het voorstel bestaat er in een actuele algemene intelligentietest te nemen die 
minstens vier BCV’s peilt waaronder  - Gf/Gq en Gc – en die aan te vullen met 
subtests uit andere tests. De geschetste aanpak laat toe BCV-indexen te bepalen, 
méér dan er in de basistest aanwezig zijn. 
Vanuit de praktijk (e.a.) komt dan de vraag naar een totaal score op het geheel 
van deze BCV’s, met name het CHC – Totaal IQ. 
In de basispublicatie werd een werkwijze voorgesteld waarvoor we een wijziging 
voorstellen. 
Een BCV  baseert zich telkens op het gemiddelde van de subtests die behoren tot 
de BCV. Via een tabel wordt dit gemiddelde adequaat omgezet in een BCV – index 
(Gemiddelde= 100 en SD= 15).Dit is correcxt. 
Het optellen van deze BCV – gemiddelden én herleiden tot een nieuw gemiddelde 
dat met dezelfde BCV – tabel wordt omgezet in een Totaal IQ is echter niet zo 
correct. Er treedt immers een ‘dubbele’ reductie (regressie) naar het gemiddelde 
op die niet wordt opgevangen door de tabel gehanteerd voor de BCV. Deze vangt 
slechts een eenmalige reductie (regressie) op. In de oorspronkelijke 
omzettingstabel schrappen we dan ook de IQ - verwijzing. Enkel de hoofding BCV – 
index blijft behouden. 
 
 
 

Naar een gewijzigde schatting van het CHC – Totaal IQ 

 
Hoe maken we dan een schatting van het CHC – Totaal IQ?  
Om in de Werkbrochure tot een CHC – Totaal IQ te komen vertrekt men van de 
standaardscores (Afgeleide Uitslag, geschaalde scores) van de subtests zelf. 
Als men bv. Gf – Gq – Gc – Gv – Gsm en Gs subtests gebruikt heeft met daarbij per 
BVC respectievelijk 2 – 1 - 4 – 4 - 1 – 1 subtests, kan men beslissen 2 – 1 - 4 – 4 - 1 – 
1 subtests, in totaal dus 13 subtests, op te nemen in het CHC – IQ. 
Wanneer men als basistest de WISC-III hanteert dan maakt men de som van 13 
subtests en men herleidt ze naar 10 (:13 x 10). Men zoekt dan in de WISC-III 
handleiding in de tabel “IQ – equivalenten van somscores Totale schaal (p. 314 – 
315) het IQ op met het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval. 
 
  



Voorbeeld 

BCV TEST SUBTEST AU SOM AU BCV 

Gf SON Analogieën 8  

 SON Categorieën 9 17 

Gq WISC-III Vraagstukken 9 9 

Gc WISC-III Informatie 11  

 WISC-III Begrijpen 11  

 WISC-III Woordenschat 13  

 WISC-III Overeenkomsten 10 45 

Gv WISC-III Blokpatronen 7  

 WISC-III Onvolledige Tekeningen 9  

 WISC-III Plaatjes Ordenen 9  

 WISC-III Figuur Leggen 7 32 

Gsm WISC-III Cijferreeksen 14 14 

Gs WISC-III Substitutie 
(Symbool Zoeken) 

11 
(12) 

11 
(12) 

Totaal IQ= 17 + 9 + 45 + 32 + 14 +11= (128 :13) x 10 = 98,4 
= Totaal CHC – IQ (WISC-III tabel)= 98. 
 

Tabel 1 Berekening van het Totaal CHC-IQ 
 
 
Tabel 2 illustreert de werkwijze bij de berekening van een BCV-index. Tabel BCV is 
terug te vinden in de werkbrochure pagina 8  en 9. 
 

BCV Gf Gem.  8.5 Index 91  Zie tabel BCV 

 Gq  9  (93)  Zie tabel BCV 

 Gc Gem. 11.2  108 107 Wisc-II VBI Zie tabel BCV 

 Gv Gem. 8  87 86   Wisc-III POI Zie tabel BCV 

 Gsm  14  (126)  Zie tabel BCV 

 Gs Gem. 11.5  110 108 Wisc-III Vs Zie tabel BCV 

Tabel 2 Berekening van de BVC-index 
 
Men kan op analoge wijze te werk gaan met als basistest de WPPSI-III (vanaf 4 jaar 
en ouder) via herleiding naar 7 subtests (Vlaanderen) voor het CHC-Totaal IQ. 
Men kan dit ook doen met de WAIS-III – 11 subtests en met de KAIT met herleiding 
naar 6 subtests (Vlaanderen) voor het Totaal IQ. 
 
In de bijdragen van G. Rauws en W. Magez, hierna, vindt men voorbeelden van 
aangepaste Werkbrochures die bovenstaande werkwijze concretiseren. 
 
De basisidee is dus steeds de som van de subtests (AU) te maken en dan deze som 
met de inhoudelijk best aansluitende IQ-tabel uit een algemene intelligentietest 
voor Vlaanderen om te zetten naar het totaal Totaal CHC-IQ. 
 
  



Ter overweging 

 
De hier voorgestelde werkwijze is niet willekeurig. Ze is voldoende onderbouwd om 
aan te nemen dat het CHC-IQ het ‘werkelijke’ IQ goed inschat moesten alle 
subtests deel uitmaken van één gezamenlijk genormeerde CHC-Inteligentietest. 
De gehanteerde normalisatie-techniek bij onze normen (WISC-III, KAIT, SON, …) 
biedt ‘ankeringsmogelijkheden’. Een toevallig gekozen voorbeeld vertrekkend van 
WPPSI-III ilustreert dit.  
 
WPPSI-III  
Som van de geschaalde scores (7 subtests)  is 55. Dit geeft een TIQ van 85. Het 
gemiddelde van de geschaalde scores is 7.86. 
 
WISC-III 
Het gemiddelde van 7.86 op 10 subtests komt overeen met de som geschaalde 
scores 10 subtests van 79. Dit geeft volgens tabel TIQ 84. 
 
WAIS-III 
Het gemiddelde van 7.86 op 11 subtests komt overeen met de som geschaalde 
scores 11 subtests van 86. Dit geeft een volgens tabel TIQ 85. 
 
KAIT 
Het gemiddelde van 7.86 op 6 subtests komt overeen met de som geschaalde scores 
(6 subtest) van 47. Dit geeft volgens tabel (mannen 14-15jaar) TIQ 84 en volgens 
tabel (vrouwen 14-15jaar) TIQ 87. 
 
Voor de omzetting van de som geschaalde sores naar een TIQ-score is telkens de 
tabel uit de handleiding van desbetreffende test gebruikt. 
 
Ongeacht de gehanteerde tabel of test vallen alle TIQ’s binnen elkaars 
gehanteerde betrouwbaarheidsgrenzen. 
Het is mogelijk dat aan de beide uitersten van de TIQ-schaal ietwat grotere 
verschillen kunnen optreden maar deze zullen nauwelijks van enige betekenis zijn 
bij de psychologische duiding. 


