Nieuwsbrief De VVP november
Beste lezers,
Door persoonlijke omstandigheden van Anne Onnink is besloten één nieuwsbrief minder te versturen dit jaar. Hiervoor hopen wij op jullie begrip.
Renske Beltman heeft de redactie tijdelijk kunnen versterken, waar we erg dankbaar voor waren.
Je kunt in deze nieuwsbrief haar waardevolle bijdrage lezen. Omdat zij binnenkort in een andere
functie gaat werken kan zij spijtig genoeg geen lid van de redactie blijven.
Het thema voor deze nieuwsbrief is de recente uitgave van twee testbatterijen, namelijk de WISCV-NL en de IDS-2. De eerstgenoemde is voor iedereen bekend, maar de IDS-2 zal menigeen
minder bekend in de oren klinken. Deze testbatterij die wordt uitgegeven door Hogrefe brengt,
evenals de WISC, intelligentie in kaart, maar niet alléén dat. Wát dat is kun je lezen in deze
nieuwsbrief. Beide tests zijn gefundeerd op het Cattell-Horn-Carroll model, waar we in een eerdere nieuwsbrief aandacht aan hebben besteed (zie het VVP Nieuws mei 2016).
Tenslotte: met het vertrek van Renske zijn we weer op zoek naar een nieuw redactielid. Bij het
samenstellen van deze nieuwsbrief hebben we gemerkt hoeveel prettiger een grotere redactie is.
Vele handen maken licht werk. Dus als je schrijven een uitdaging vindt en je je graag verdiept in
ons vakgebied raden we je aan te reageren op de vacature op de VVP website!
We wensen jullie veel leesplezier en een reactie naar aanleiding van de inhoud wordt erg op prijs
gesteld!
Renske Beltman
Elianne Eggink
Anne Onnink
contact: redactie@devvp.nl

De WISC-V-NL

Begin dit jaar konden we eindelijk gebruik
maken van de WISC-V-NL. Internationaal
wordt het model erkend als ‘the best current description of the structure of human
intelligence’.

Zo zijn er testitems aangepast, is er een
recente normering en is de testbatterij ingebed in een ander theoretisch model, dat
van Cattell-Horn-Carroll (CHC). Renske
Beltman gaat er in dit artikel op in.

De IDS-2

Vanaf 10 oktober jongstleden is er een
nieuwe testbatterij op de Nederlandse
markt verschenen, de Intelligence and
Development Scales (IDS-2). Naast
cognitieve functies brengt deze test
tevens ontwikkelingsfuncties in kaart.
In den lande merk ik dat er gewikt en
gewogen wordt; kiezen we de vertrouwde WISC-V of gaan we voor de IDS-2?
Voor mij aanleiding om me te gaan verdiepen in deze nieuwe testbatterij.

Vanuit autisme geschreven

Anne beschrijft in zijn column hoe een vrij star
regeltje zich ooit in zijn hoofd heeft genesteld
door de gezellige zaterdagavonden in zijn kindertijd.

Therapiewinst

Elianne heeft het boek Therapiewinst gelezen,
geschreven door econoom Richard Layard en
psycholoog David Clark. Het boek dat onlangs
door een aantal GGZ beroepsverenigingen is
aangeboden aan staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport, Paul Blokhuis. In dit
lezenswaardige boek wordt een oproep gedaan
voor meer en beter investeren in de GGZ. Een
recensie van dit boek lees je in deze nieuwsbrief waarin het belang van deze investering
verder uitgelegt wordt

Let op!
De artikelen staan op de website van De VVP maar om ze te kunnen lezen moet je eerst
inloggen. Zodra je ingelogd bent, klik je weer in het menu bovenaan op ‘Home’ en daarna op ‘Nieuws’. Daar vind je al onze artikelen!
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