
 

CELF-IV NL en Gsm? 

Vraag 

We vroegen ons af waarom er eigenlijk bij Gsm niet gekozen wordt voor een meer visuele 
subtest (zoals bijv. ruimtelijke oriëntatie van de WNV) in plaats van Reeksen Opsommen van 
de CELF als ‘standaard’ bij GSM naast Cijferreeksen/Cijfers herhalen? We dachten sowieso 
aan het voordeel van het gebruik van de index rechtstreeks vanuit de CELF (RO+CH=WGI), 
maar sommige collega’s vroegen zich af of RO eigenlijk wel zo’n goede meting van Gsm is 
omdat het toch ook gaat over het kennen van het alfabet en het kunnen tellen enz. en dat 
zowel RO als CH eigenlijk het auditieve kanaal bevragen en dat er dan dus niets visueels 
gemeten wordt… 

Antwoord 

We (CAP) zijn van mening dat het psychometrische argument, een Gsm-index afkomstig 
vanuit één test + een standaardbatterij vanuit zo weinig mogelijk verschillende test primeert 
boven het beperkte voordeel van een visuele geheugenfactor. Wanneer een CHC-IQ 
berekend wordt, komt de meeste kritiek op het psychometrische aspect. IQ's worden in de 
actuele intelligentietests berekend op steeds minder subtests, de 
precieze inhoud/volledigheid primeert niet voor het  IQ, àls de belangrijke BCV's 
vertegenwoordigd zijn. 
Verder is de CELF een internationaal aanvaard instrument, waarbij over de samenstelling van 
de test ook een verantwoording bestaat: Reeksen opsommen uit de CELF is geïnspireerd op 
de Children’s Memory Scale van Cohen  en op het model van Baddeley & Hitch. ‘Reeksen 
opsommen’ wordt  ook geklasseerd bij de WGI-index op basis van factoranalyse  in de CELF4-
handleiding (lading van .85 op WGI, ‘Cijfers herhalen’ lading van .84; onderlinge correlatie 
.45). Andere subtests waarbij geheugen ook een rol speelt laden veel lager op de WGI: bv. 
Zinnen herhalen .47.  Flanagan, Ortiz, Alfonso & Mascolo klasseren deze subtest ook onder 
Gsm (na expertoordeel). Het is waar dat deze subtest niet los staat van het schoolse 
curriculum, maar hij blijkt weinig cultuurgevoelig. Hij komt voor ons eerder ongewoon 
over, er is zeker een overlap met Glr en Gs, maar dat geldt voor veel subtests (en dat biedt 
interpretatiemogelijkheden). Modellen over werkgeheugen en kortetermijngeheugen zijn 
divers, dus is dit dé waarheid??? Als inhoudelijke evidentie: belangrijk is het volgorde aspect, 
bewaken waar men gekomen is in de reeks, tellen met sprongen vraagt  veel van 
werkgeheugen, …  
Nog een kanttekening: verbaal kortetermijngeheugen is het belangrijkste in ons onderwijs. 
Interpreteren op basis  (ook voor een NCV) van één subtest is niet wenselijk.  
Maar: we hadden het hier steeds over de standaardbatterij... Wanneer je een HGD-traject 
loopt met je leerling, kan het uiterst zinvol zijn om ook de visuele Gsm in kaart te brengen 
(vanuit de diagnostische vraagstelling). Het vraagt weinig tijd om bijkomende  visuele Gsm-
subtest af te nemen als dit kadert in de hypothesen en gebeurt vaak in de praktijk: dan heb 
je een Gsm-index die waardevoller is om te interpreteren. 
Dus: wij blijven denken dat CELF de beste oplossing blijft en voldoet voor de 
standaardbatterij,  bij de huidige beschikbaarheid van materiaal.  
Alles wordt beter met de WISC V...  



De AWMA-2 zou een prima alternatief zijn, ware het niet dat er enkel Nederlandse 
normen zijn (ervaring leert dat er een groot verschil is voor de verbale onderdelen). 
 


