
Vlaanderen heeft een eigen CHC-intelligentietest! 

De CoVaT-CHC Basisversie (Magez, Tierens, Van Huynegem, Van Parijs, Decaluwé & Bos, 2015) is een 

Cognitieve VaardigheidsTest gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) van 

intelligentie. De test kwam er op vraag van de CLB’s. De ontwikkeling is het resultaat van een 

samenwerking tussen Walter Magez (CAPvzw), Josiane Van Huynegem (VCLB) en het 

Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More Antwerpen. Het CoVaT-CHC-team wenst in het 

bijzonder Prof. Dr. K. Verschueren (KULeuven) en Dr. M. Schittekatte (UGent) te danken voor hun 

begeleiding bij de ontwikkeling van de CoVaT-CHC Basisversie. 

 Waarvoor is de CoVaT-CHC Basisversie geschikt?                          

De test is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar 6 maanden tot en met 13 jaar 11 maanden, uit het 

gewoon en buitengewoon onderwijs. De test geeft inzicht in de sterktes en zwaktes van het cognitief 

functioneren van kinderen. Het bestaan van zowel leeftijds- als klasnormen is een grote troef. De 

verschillende subtests situeren zich op twee kanalen, talig en niet-talig, waardoor bepaalde subtests 

ook bruikbaar zijn bij kinderen die de Nederlandse taal minder machtig zijn. 

 Hoe werkt de CoVaT-CHC Basisversie?  

De CoVaT-CHC Basisversie onderzoekt vijf brede cognitieve vaardigheden aan de hand van modules 

Gf (vloeiende intelligentie), Gc (gekristalliseerde intelligentie), Gv (visuele informatieverwerking) en 

Gsm/Gs (kortetermijngeheugen/verwerkingssnelheid). Elke module bestaat uit minimum twee 

subtests.  

 Wat maakt de CoVaT-CHC Basisversie uniek?                              

De ontwikkeling is baanbrekend te noemen voor Vlaanderen. Tot op heden bestond er voor deze 

leeftijdsgroep nog geen Vlaamse intelligentietest volgens het CHC-model. De normering van deze 

test gebeurde bij meer dan 3000 Vlaamse kinderen.  De CoVaT-CHC Basisversie kan zowel individueel 

als in groep afgenomen worden. Het is een papieren test, waarbij de instructies worden ondersteund 

door een diapresentatie. 

 Wat houdt de uitgave van de CoVaT-CHC Basisversie in? 

De CoVaT-CHC Basisversie wordt uitgegeven in eigen beheer (CAPvzw en PDC). De test bestaat uit 

een digitale informatiedrager (diapresentatie, verwerkingsprogramma en specimenset), één 

specimenset (testformulieren, verbetersleutels, & syntheseformulier), de instructiehandleiding, de 

verbeterings-, scorings- en synthesehandleiding, klasnormen en leeftijdsnormen. De technische 

handleiding, gebaseerd op een uitgebreid psychometrisch onderzoek, zal later geleverd worden 

Momenteel is de CoVaT-CHC Basisversie enkel verkrijgbaar in Vlaanderen aangezien er voor 

Nederland nog geen normen beschikbaar zijn.  

 Hoe kan ik de CoVaT-CHC Basisversie bestellen?  

Voor bestellingen en meer info:  www.thomasmore.be/pdc 

pdc@thomasmore.be 
 

http://www.thomasmore.be/pdc
mailto:pdc@thomasmore.be


De prijs bedraagt 495€ (incl BTW, excl verzendkosten). Na eenmalig aankoop is het toegelaten om de 
testboekjes af te printen. 
 


