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Handleiding

Intelligentie Structuur Test

IST
De ist-2000R is de eerste europese test die gebaseerd is 
op de laatste internationale theoretische ontwikkelingen 
op het gebied van intelligentie. De ist-2000R is nu ver-
taald en bewerkt in het Nederlands onder de naam IST. De 
vertaling is ter hand genomen omdat de test opviel door 
het fraaie ontwerp, de degelijke wijze van constructie en 
door de psychometrische schoonheid van een passend 
meetmodel. 

De meetpretenties van de IST zijn gericht op het meten 
van drie belangrijke processen van het denken. Algemene 
intelligentie als de natuurlijke capaciteiten van mensen die  
gebruikt worden bij het oplossen van nieuwe problemen. 
Geheugen als het leren en opslaan in het langetermijnge-
heugen van nieuwe informatie en het kunnen terughalen 
van deze informatie. Algemene ontwikkeling als het ken-
nis hebben van de cultuur van de omgeving, met name die  
van de schoolse omgeving. Daarnaast bevat de test drie 
soorten opgaven of stimuli, die een belangrijke rol spelen 
in de omschrijving van intelligentie: de stimuli zijn ver-
baal, numeriek en figuraal van inhoud. 

Hierdoor kunnen bij een volledige afname van de IST zeven  
intelligentiescores worden berekend:
• Algemene intelligentie
• Geheugen
• Algemene ontwikkeling
• Verbale intelligentie
• Numerieke intelligentie
• figurale intelligentie
• totale intelligentie
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Woord vooraf

De Nederlandse IST is een uit het Duits vertaalde test. Zo mogelijk zijn de opgaven letterlijk vertaald, anders zijn  
analoge items geconstrueerd die geschikt zijn voor Nederlands gebruik. De vertaling van de IST is ter hand geno- 
men omdat deze test opviel door het fraaie ontwerp, de degelijke wijze van constructie en door de psychome- 
trische schoonheid van een passend meetmodel. De test heeft een elegante structuur gebaseerd op het werk van 
grote testpsychologen als Thurstone, Vernon en Cattell. De structuur blijkt te passen op de verzamelde gegevens. 
Deze kenmerken vormen een sterke basis voor het gebruik van de IST in de praktijk.

De handleiding bij de IST is niet direct vertaald maar aangepast aan de gebruiken in Nederland. De oorspronkelijke 
handleidingen (IST: 1953 en 1955; IST70: 1970 en 1973; IST2000: 1999; IST-2000R 2001 en 2007) van de test zijn sterk  
afwijkend van de in Nederland beschikbare handleidingen. De Nederlandse handleidingen hebben in het alge-
meen veelal de volgende opzet: Inleiding, Gebruikershandleiding en Theoretische of Technische handleiding. In 
de gebruikershandleiding wordt het gebruik van de test besproken: afname, verwerking en interpretatie. In de 
Technische handleiding wordt de theorie en het daaruit voortvloeiende onderzoek behandeld: de resultaten van 
het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de (sub)tests, de modelpassing en diverse vormen van validiteit van 
de test. De Nederlandse handleiding van de IST volgt dit gebruik en wijkt sterk af van de handleiding van de Duitse 
test. Als van teksten van de oorspronkelijke handleiding gebruik gemaakt wordt, dan wordt dit aangegeven.

Veel mensen hebben bijgedragen aan de vertaling, de afnamen en de analyses van de Nederlandse versie van de 
IST en dienen hier vermeld te worden.
Ineke van Osch heeft de vertaling uitgevoerd van bijna alle subtests van de IST. Het CBO te Nijmegen heeft een 
deel van Algemene intelligentie van een eerdere versie (IST70) vertaald. Daarvan is bij de vertaling van de IST 
dankbaar gebruik gemaakt.
Suzanne Kats en Annemarie Eigenhuis hebben de mogelijkheid gecreëerd de test digitaal af te nemen bij drie 
jaargroepen eerstejaars psychologie studenten. Ruim veertienhonderd studenten hebben bijna drie uur gewerkt 
aan de opgaven van de IST. Marco Teunisse heeft geanonimiseerde studiegegevens van studenten beschikbaar 
gesteld. De vele analyses van de gegevens van de psychologiestudenten zijn uitgevoerd door Ruby Muradin. De 
structuuranalyses zijn gedaan door Dylan Molenaar. Sacha Epskamp heeft de handleiding voorzien van de figuren 
van de Visuele Correlatie Analyse van de IST: kunst en inzicht.

Ik ben deze personen zeer dankbaar voor hun bijdrage aan dit project. Hogrefe Uitgevers ben ik dankbaar voor de 
gelegenheid die zij hebben geboden de test in Nederland uit te brengen.

Harrie C.M. Vorst
Amsterdam, maart 2010
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1 Inleiding

1.1 Oorspronkelijke Duitse uitgaven van de IST

Intelligenz-Struktur-Test (IST)
De IST is ontwikkeld door Rudolf Amthauer (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main) en uitge-
geven door Hogrefe te Göttingen, Duitsland. De eerste publicatie van de IST (Amthauer, 1953) beschrijft een test 
met negen subtests. Deze bestaan uit vier verbale, twee numerieke, twee figurale subtests en een geheugentest: 
Zinnen aanvullen, Overeenkomst woorden, Verbale analogieën, Verbale abstractie, Hoofdrekenen, Cijferreeksen, 
Figuur ontdekken, Dobbelstenen kantelen en Geheugen (leren en reproduceren). De afnametijd is netto 72 minu-
ten en bruto ongeveer 90 minuten. Normen zijn beschikbaar voor de leeftijden tussen 14 en 60 jaar (n>4000). De 
test wordt aanbevolen voor onderzoek naar begaafdheid, de prognose van geschiktheid voor opleidingen en voor 
beroepskeuze. In de tweede bijna onveranderde uitgave (Amthauer, 1955) zijn meer normtabellen opgenomen met 
ruwe scores en normscores voor personen van 13 tot 60 jaar (n=8642). 

Intelligenz-Struktur-Test 70 (IST70)
De derde uitgave beschrijft de aangepaste IST70 (Amthauer, 1970) die nu machinaal verwerkt kan worden. Boven-
dien zijn de opgaven van de subtest Verbale Abstractie veranderd. Normen voor 12 jaar en ouder zijn beschikbaar 
(n=15000) en speciale opleidingsnormen (n=13000) en beroepsnormen (n=5000). De dimensies Stabiliteit en Flexi-
biliteit van denken kunnen berekend worden voor een betere diagnostiek. De test blijkt in 15 talen vertaald te zijn.
Bij de vierde ongewijzigde uitgave van de test (Amthauer, 1973) wordt in de handleiding aandacht geschonken aan 
respectievelijk: het materiaal [p8-9], de afname van de subtests [p10-11], de verwerking van de responsen [p12-14], 
de interpretatie van scoreprofielen [p14-21] en beroepsprofielen van gemiddelden [p22-27]. Deze laatste profielen 
lijken ook aanwijzingen te geven over de validiteit van de IST70. De eigenlijke aanwijzingen voor normen, objectivi-
teit, validiteit en betrouwbaarheid zijn daarna gegeven [p28-34]. De normen bestaan uit een groot aantal tabellen 
voor diverse leeftijdscategorieën [p42-56].

Intelligenz-Struktur-Test 2000 (IST2000)
Bij de vijfde uitgave heet de test IST2000 (Amthauer, Brocke, Liepmann & Beauducel, 1999). Zowel de test als de  
handleiding hebben grote veranderingen ondergaan. Na de dood van Amthauer (1989) hebben Brocke, Liepmann 
en Beauducel de test, de analyses, de handleiding en de literatuur op internationale leest geschoeid. De handlei- 
ding omvat vier delen. In Deel I (Grundlagen) worden de uitgangspunten voor de reconstructie van de IST bespro- 
ken [p5-20]. In Deel II (Grundmodul) worden de aanpassingen van de bestaande IST volgens de nieuwe uitgangs-
punten beschreven [p21-40]. In Deel III (Erweiterungsmodul) wordt de constructie van en de onderzoeksresultaten 
met het nieuwe deel (Wissentest) van de IST gerapporteerd [p41-70]. In Deel IV (Testanwendung) wordt de testaf-
name, de verwerking en de interpretatie van de beide modulen besproken [p71-82].

In Deel 1 Uitgangspunten bespreken de auteurs de overeenstemming in de literatuur betreffende de structuur 
van intelligentie. Zij zoeken een Hiërarchisch Prototypisch model van Intelligentie (HPI). Belangrijke auteurs van de 
20ste eeuw spelen een rol voor de overeenstemming in specifieke aspecten van intelligentie: Spearman-Holzinger 
(Spearman, 1939), Thurstone (1938, 1947), Cattell-Horn (Cattell, 1943, 1971; Horn, 1985, 1988), Vernon (1961) en Burt 
(1949). Voor de hiërarische modellen van intelligentie zijn dat: het Cattell-Horn-model waarin het model van 
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Thurstone van zeven primaire intelligentiedimensies is opgenomen, de modellen van Gustafsson (1984), Carroll 
(1993), Jensen (1970) en Royce en Powel (1983). Ook de facettheorie blijkt een belangrijke invalshoek voor de be- 
schrijving van intelligentie: Guilford (1967), Jäger (1982) en Guttman en Levy (1991). 
De gemeenschappelijke inhoudelijke kenmerken van intelligentie worden beschreven door Thurstone en Thurs-
tone (1941), Vernon (1950) en Cattell (1987): inductief redeneren, verbale vaardigheid, verbale vloeiendheid en crea-
tiviteit, numerieke vaardigheid, ruimtelijke vaardigheid, perceptuele snelheid en geheugen. Wat deze inhoudelijke
 kenmerken betreft blijkt de IST reeds (vijf) belangrijke aspecten te bezitten van het logisch redeneren (Reasoning 
of schlussfolgernden Denken). 
Als tweede niveau van intelligentie kiezen de auteurs voor Verbale intelligentie, Numerieke intelligentie en Figurale 
intelligentie. Deze drie vatten elk de specifieke kenmerken van intelligentie samen en vormen tezamen het alge-
meen aspect logisch redeneren. Deze specifieke aspecten zijn voor een deel terug te vinden in de bestaande IST.
Als derde niveau van intelligentie introduceren de auteurs het onderscheid van Horn en Cattell (1966) in Fluid 
intelligence (Gf) and Crystallized intelligence (Gc). Dit zijn twee algemene factoren (Generalfactoren). Gf ver- 
wijst naar algemene denkmogelijkheden en Gc verwijst naar het kennisdomein van intelligentie. In de IST zijn de 
Gf-elementen voor een deel verwezenlijkt, maar de Gc-elementen niet.
Tot besluit van deel I wordt de gehele test IST2000 besproken: (1) de basismodule, (2) de verkorte basismodule en 
(3) de uitgebreide module. 
(1) De basismodule bestaat uit elf onderdelen onderverdeeld in Verbale, Numerieke en Figurale intelligentie: 
Verbale intelligentie bestaat uit: Zinnen aanvullen, Verbale analogieën en Verbale overeenkomsten; elke subtest 
bestaat uit 20 opgaven. Numerieke intelligentie bestaat uit: Hoofdrekenen, Cijferreeksen en Rekenkundige bewer-
kingen; elke subtest bestaat uit 20 opgaven. Figurale intelligentie bestaat uit: Figuur ontdekken, Dobbelstenen 
kantelen en Matrijzen; elke subtest bestaat uit 20 opgaven. Geheugen: geheugenopgaven verbaal (10 opgaven) 
en figuraal (13 opgaven). De onderdelen Verbale overeenkomsten, Rekenkundige bewerkingen en Matrijzen zijn 
nieuwe onderdelen van de IST 2000.
(2) De verkorte basismodule bestaat uit negen subtests, dus zonder de 23 geheugenopgaven. Deze negen onder- 
delen vormen de basis voor een indicatie van logisch redeneren.
(3) De uitgebreide module bestaat uit de basismodule en de kennistest. De kennistest bestaat uit 73 opgaven, 
(ongelijk) verdeeld over zes kennisgebieden ingedeeld naar verbaal, numeriek en figuraal.
In Deel II is het onderzoek bij scholieren (n=1303) gerapporteerd met de basismodule. De betrouwbaarheid van 
de negen subtests blijkt voldoende tot goed. Ook beide subtests van geheugen voldoen. Factoranalyses onder-
steunen duidelijk de structuur van verbaal, numeriek en figuraal. De convergente correlaties met andere tests en 
schoolcijfers blijken bevredigend.
In Deel III is het onderzoek naar de uitgebreide module gerapporteerd bij personen tussen 15 en 60 jaar (n=468). 
Met multi-dimensionele schaalanalyses van de opgaven van de kennistest zijn de kennisgebieden en de inhouds- 
dimensies (verbaal, numeriek en figuraal) getraceerd. Op grond van de resultaten zijn de opgaven van de kennis- 
test van 106 naar 73 teruggebracht. Daarna zijn exploratieve en confirmatieve factoranalyses uitgevoerd ten einde 
het onderscheid tussen Fluid en Crystallized intelligence vast te stellen. De subtests Verbale analogieën en Reken- 
kundige bewerkingen van Gf bleken tot de eerste factor (Gc) te behoren. De subtest Zinnen aanvullen bleek een 
lage lading te hebben op de tweede factor (Gf). Beide factoren bleken gecorreleerd (0.4). Correlaties tussen beide 
factoren en respectievelijk andere tests en schoolcijfers (n=173) ondersteunden de theorie van Fluid en Crystallized 
intelligence. De betrouwbaarheid van beide factoren bleek goed.
In Deel IV wordt de afname van de drie modules besproken. De basismodule zonder de geheugenopgaven kost 
ongeveer 1,5 uur afnametijd. De gehele basismodule 2 uur en de uitgebreide module 2,3 uur. Vorm A en B bevatten 
dezelfde items in verschillende volgorden. De normtabellen bieden de mogelijkheid voor een genormeerde intel-
ligentiescore (gem=100, sd=15) en percentielscores. Voor alle belangrijke onderdelen (Verbale, Numerieke en Figu-
rale intelligentie, Logisch redeneren, Geheugen, Fluid en Crystallized intelligence) worden interpretaties besproken. 
Drie bijlagen geven normtabellen (n=1303) op basis van enkele honderden personen (331-925) voor subtests, tests 
en beide factoren.

Intelligenz-Struktur-Test 2000 Revidiert (IST-2000R)
Bij de zesde uitgave van de IST of de tweede uitgave van de IST2000 heet de test IST-2000R (Amthauer, Brocke, 



Liepmann & Beauducel, 2001). Volgens de auteurs zijn enkele veranderingen aangebracht in het kennisdeel van de  
IST-2000R. Dit onderdeel bestaat nu uit 84 items, voor elk van de zes kennisgebieden 14 items en voor elk van de  
drie inhoudsgebieden (verbaal, numeriek en figuraal) 28 items. De opgaven worden verdeeld over negen subtests; 
drie parallelle subtests voor respectievelijk verbale, numerieke en figurale kennis. De handleiding geeft een groter  
bereik van de normtabellen voor leeftijdsgroepen (n=3484). Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de kwa- 
liteitscriteria voor het onderzoek naar de validiteit. De theoretische inleiding tot de constructie van de IST2000(R) 
blijkt ook verbeterd en het meetmodel van de test is aangepast [p15]. Voor bijna alle subtests zijn items veranderd. 
De psychometrische analyses van de grondmodule zijn nu uitgevoerd over aanzienlijk meer personen (n=3484). 
Dat geldt ook voor de analyses van de uitgebreide module (n=661). De multi-dimensionele schaalanalyses en de 
confirmatieve factoranalyse geven een helder beeld van de kennistest. Dat geldt ook voor de analyse over de 
subtests van de basismodule en de subtests van de kennistest. Het onderzoek naar de validiteit van Gf en Gc met 
andere tests en met schoolcijfers lijkt sterker dan bij de IST2000. De dimensies Gf en Gc kunnen zuiver geschat 
worden met behulp van regressiegewichten voor alle subtests (negen subtests van de basismodule en negen 
subtests van de kennistest) [p180]. 
Met deze test kunnen 11 scores berekend worden: Verbale intelligentie, Numerieke intelligentie, Figurale (ruim-
telijke) intelligentie, Geheugen, Logisch rederen, Verbale kennis, Numerieke kennis, Figurale (ruimtelijke) kennis, 
Algemene ontwikkeling, Fluid en Crystallized Intelligence. 

Deze versie van de IST-2000R is nu vertaald en bewerkt voor het Nederlands taalgebied. 

Intelligenz-Struktur-Test 2000R2 (IST-2000R2)
De zevende uitgave van de IST of de tweede vermeerderde en bewerkte uitgave van de IST-2000R (Liepmann, 
Beauducel, Brocke & Amthauer 2007) heeft twee belangrijke veranderingen ondergaan. De eerste aanpassing 
bestaat uit een nieuwe, echte paralleltest voor de verkorte basismodule: vorm C (opgaven 1-180). Beide pseudo-
paralleltests vorm A en vorm B bestaan uit dezelfde opgaven in verschillende volgorden. De vorm C bestaat dus uit 
nieuwe items die eenzelfde meetmodel blijken te hebben als vorm A en B. Door een invariant meetmodel kunnen 
dezelfde normen gebruikt worden voor A, B en C. De nieuwe vorm C kan gebruikt worden voor een herhaalde 
afname op korte termijn. De tweede aanpassing bestaat uit de uitbreiding van de normen voor leeftijdsgroepen 
tussen 15 en 60 jaar, nu gebaseerd op meer dan 5800 protocollen. De afname van de verkorte basismodule kost 
77 minuten en 15 minuten instructietijd (totaal 92 minuten), na 10 minuten pauze volgt 11 minuten geheugentest 
(totaal 113 minuten) en na 5 minuten pauze volgt de kennistest 42 minuten inclusief 2 minuten instructietijd (totaal 
160 minuten).

1.2 Vertalingen en aanpassingen
De vertaling van de IST betreft de vertaling van het Duits naar het Nederlands van de volgende onderdelen: (1) 
instructies van de test, (2) namen van onderdelen van de test, (3) items van de tests en (4) hulpmiddelen bij de test 
(o.a. antwoordformulier en rapportageformulier). 

(1) De instructies van de tests zijn voor een deel letterlijk vertaald en voor een deel omgezet naar formuleringen die 
bij Nederlandse tests gangbaar zijn.

(2) De benoeming van onderdelen van de tests en subtests is niet letterlijk overgenomen. In overzicht 1 zijn de 
vertalingen en omzettingen van de groepen opgaven weergegeven. Links is de Duitse versie weergegeven, rechts 
de Nederlandse aanpassing. De drie onderdelen van de Duitse versie bestaan uit de Grundmodul-Kurzform, Merk- 
aufgaben en Wissentest. De Nederlandse versie is beschreven als Algemene intelligentie, Geheugen en Algemene 
ontwikkeling. Met betrekking tot de theorie van Fluid Intelligence en Crystallized Intelligence: deze beide vormen 
van intelligentie worden in de IST benaderd door de metingen van Algemene intelligentie en Algemene ontwikke-
ling. De Algemene intelligentie bestaat uit negen groepen opgaven van elk 20 items. A1-A3 zijn verbale subtests, 
A4-A6 zijn numerieke subtests en A7-A9 zijn figurale subtests. De nummering van de opgaven is van 1-180 in het 
opgavenboekje. De oorspronkelijke namen en afkortingen van de subtests en de vertalingen spreken voor zich. 
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10 IST handleiding

Overzicht 1  Groepen opgaven van Duitse IST 2000R naar de Nederlandse IST

 Duitse IST-2000R Nederlandse IST

Groep Item- Afkorting Naam Naam Afkorting Item
opgaven nummers naam subtest subtest naam nummers

Kurzform Grundmodul    Algemene intelligentie

A1 01 - 20 SE Satzergänzung Zinnen aanvullen ZA 01 - 20

A2 21 - 40 AN Analogien Verbale analogieën VA 21 - 40

A3 41 - 60 GE Gemeinsamkeiten Verbale overeenkomsten VO 41 - 60

A4 61 - 80 RA Rechenaufgaben Hoofdrekenen HR 61 - 80

A5 81 - 100 ZR Zahlenreihen Cijferreeksen CR 81 - 100

A6 101 - 120 RZ Rechenzeichen Rekenkundige bewerkingen RB 101 - 120

A7 121 - 140 FA Figurenauswahl Figuur ontdekken FO 121 - 140

A8 141 - 160 Wü Würfelaufgaben Dobbelstenen kantelen DK 141 - 160

A9 161 - 180 MA Matrizen Matrijzen MA 161 - 180

Merkaufgaben     Geheugen

G1 181 - 190 MV Merkaufgaben Geheugenopgaven verbaal GV 181 - 190

G2    Geheugenopgaven numeriek GN 191 - 200

G3 191 - 203 MF Merkaufgaben Geheugenopgaven figuraal GF 201 - 213

Wissentest    Algemene ontwikkeling
W 204 - 287 WT  Kennistest KT 214 - 297

W1 Geographie/Geschichte  (V, N & F) Aardrijkskunde/Geschiedenis (V, N & F)

W2 Wirtschaft (V, N & F)  Economie (V, N & F)

W3 Kunst/Kultur (V, N & F)  Kunst/Cultuur (V, N & F)

W4 Mathematiek (V, N & F)  Wiskunde (V, N & F)

W5 Naturwissenschaften (V, N & F)  Natuurkunde/Scheikunde/Biologie (V, N & F)

W6 Alltag (V, N & F)  Alledaagse feiten (V, N & F)

WV1-3 Verbal 1-3 [28] Wissenaggregat Verbale kennisdomeinen [28] KV1-3

WN1-3 Numerisch 1-3 [28] Wissenaggregat Numerieke kennisdomeinen [28] KN1-3

WF1-3 Figural 1-3 [28] Wissenaggregat Figurale kennisdomeinen [28] KF1-3

In de Duitse IST zijn twee Merkaufgaben (Verbaal en Figuraal) opgenomen. In de Nederlandse versie zijn tien 
numerieke geheugenopgaven toegevoegd. De nummering van de geheugenopgaven van beide versies verschillen 
(181-203 en 181-213). 
De Wissentest en Algemene ontwikkeling zijn gelijk opgebouwd (204-287 en 214-297). Inhoudelijke zijn de 84  
kennisvragen verdeeld naar de zes kennisgebieden van school en naar verbale, numerieke en figurale kennisgebie-
den (respectievelijk V, N & F). De zes schoolse kennisgebieden (W1-W6) zijn vertegenwoordigd met elk 14 items: 
Aardrijkskunde/Geschiedenis, Economie, Kunst/Cultuur, Wiskunde, Natuurkunde/Scheikunde/Biologie en Al-
ledaagse feiten. De verbale, numerieke en figurale kennisgebieden omvatten elk 28 opgaven. Deze kennisgebieden 
zijn vergelijkbaar verdeeld in subtests zoals bij de subtests van Algemene intelligentie: drie subtests verbaal (WV1-
WV3), drie subtests numeriek (WN1-WN3) en drie subtests figuraal (WF1-WF3). Elke subtest bestaat uit 9-10 items. 
Het onderscheid in Grundmodul, Erweiterte Grundmodul en Schlussfolgerndes Denken wordt in de Nederlandse 
versie niet gehanteerd.

(3) De opgaven zijn veelal letterlijk vertaald. In enkele gevallen zijn deze omgezet naar Nederlandse omstandig-
heden. In overzicht 2 is de afkomst van de Duitse items weergegeven en is de wijze van vertaling of aanpassing 
weergegeven (zie voor meer details bijlage A). In de IST70 zijn zeven subtests opgenomen. In de IST2000 zijn vijf



Overzicht 2  Afkomst van Duitse opgaven en vertaling naar het Nederlands

Groep Item- Afkorting IST IST IST IST
opgaven nummers naam 70 2000 2000R Nederlands

Algemene intelligentie
A1 01 - 20 SE 20 3A 10N 1A
A2 21 - 40 AN 20 2A -- --
A3 41 - 60 GE 20 3A 1A 1A
A4 61 - 80 RA xx 20N -- 1A
A5 81 - 100 ZR 20 -- -- --
A6 101 - 120 RZ xx 20N -- --
A7 121 - 140 FA 20 -- -- --
A8 141 - 160 Wü 20 -- -- --
A9 161 - 180 MA xx 20N -- --

Geheugen
G1 181 - 190 GV 10 -- -- --
G2 191 - 200 GN xx xx xx 10N
G3 201 - 213 GF xx 13N -- --

Algemene ontwikkeling
AO 214 - 286 WT(73) xx 73N 40N 7N
AO 287 - 297 WT(10) xx xx 9N 2N

xx=geen opgaven; xN=aantal nieuwe opgave; xA=aantal aangepaste opgave; --=bestaande opgaven gehandhaafd; 

nummering 1-297 is van de Nederlandse versie.

nieuwe subtests geconstrueerd en zijn in drie subtests aanpassingen aangebracht. In de Nederlandse bewerking 
van de IST zijn negen subtests ongewijzigd opgenomen, één subtest is toegevoegd (numerieke geheugenopgaven), 
twee subtests zijn gedeeltelijk vernieuwd en één is aangepast en er zijn negen opgaven van de kennistest aange-
past aan de Nederlandse situatie. In de laatste fase van het onderzoek (2007) zijn veertien items in de Nederlandse 
versie enigszins aangepast (6, 9, 36, 37, 54, 59, 198, 225, 255 en 281) of is een vervangende opgave toegevoegd 
(20, 37, 255 en 297). De veranderingen van drie opgaven bleken geen verbetering en zijn weer vervangen door de 
originele opgaven (37, 59, 222). Deze laatste veranderingen zijn niet in het overzicht opgenomen.
Wellicht ten overvloede is in bijlage A een overzicht opgenomen dat de opeenvolgende veranderingen van IST via 
IST70 en IST2000 naar IST-2000R2 op itemniveau weergeeft. Met deze bijlage kunnen items van de vertaalde versie 
teruggevonden worden in de originele versies. Bovendien wordt op itemniveau aangegeven welke items vertaald 
zijn en welke aangepast zijn aan de Nederlandse situatie. 

(4) De hulpmiddelen bij de test zijn aangepast aan het gebruik in Nederland. Het Duitse antwoordformulier met 
plastiek scoringsmallen is vervangen door twee gebruiksvriendelijke zelfscorende Nederlandse formulieren. 
Het uitslagenprofiel is op vergelijkbare wijze vereenvoudigd en aangepast tot een rapportageformulier met de 
volgende Nederlandse termen voor de testonderdelen: Algemene intelligentie, Geheugen en Algemene ontwikke-
ling, Verbale intelligentie, Numerieke intelligentie en Figurale intelligentie. De volgende namen zijn gebruikt voor 
de facetsubtests: Zinnen aanvullen, Verbale analogieën, Verbale overeenkomsten, Hoofdrekenen, Cijferreeksen, 
Rekenkundige bewerkingen, Figuur ontdekken, Dobbelstenen kantelen en Matrijzen. De subtests van Geheugen 
zijn als volgt benoemd: Verbaal geheugen, Numeriek geheugen en Figuraal geheugen. De subtests van Algemene 
ontwikkeling heten respectievelijk: Verbale kennis, Numerieke kennis en Figurale kennis. 
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1.3 Opzet van de Nederlandse IST

Omschrijvingen van het facetontwerp als structuur voor intelligentie
De IST-2000R is de eerste Europese test die gebaseerd is op de laatste theoretische ontwikkelingen in de interna- 
tionale publicaties. Die theoretische ambitie blijkt al uit de naam: Intelligenz-Struktur-Test 2000 Revidiert (IST-
2000R). Het betreft niet alleen een meting van intelligentie, maar de meting zou ook passen bij een gemeenschap-
pelijk onderschreven model voor de structuur van intelligentie van de twintigste eeuw. 
De test is erop gericht om respectievelijk te meten: (1) Fluid intelligence (Algemene intelligentie), (2) Memory 
(Geheugen of onthouden) en (3) Crystallized intelligence (Algemene ontwikkeling). Fluid intelligence verwijst naar 
de natuurlijke intelligentie die ongeacht opleiding of opvoeding gebruikt wordt bij het oplossen van voor de res-
pondent nieuwe problemen. Memory verwijst naar de functies die te maken hebben met het zinvol organiseren, 
vastleggen en ophalen van nieuwe informatie waarmee problemen opgelost kunnen worden. Crystallized intelli-
gence verwijst naar de cultureel bepaalde intelligentie die toegepast kan worden bij het oplossen van min of meer 
door opleiding en opvoeding bekende problemen. Geheugen kan gezien worden als een mediërende, intelligente 
functie tussen Fluid intelligence en Crystallized intelligence.
Daarnaast bevat de test drie soorten opgaven of stimuli, die een belangrijke rol spelen in de omschrijving van intel-
ligentie: de stimuli zijn verbaal, numeriek en figuraal van inhoud. 
Deze zes onderscheidingen geven aanleiding tot een structureel schema (ook wel facetontwerp) van drie soorten 
cognitieve processen en drie soorten probleemgebieden. Het 3x3-facetontwerp is weergegeven in overzicht 3. 

Overzicht 3  Facetontwerp van intelligentie van de IST

A: Probleemgebieden B: Cognitieve processen

 B1 B2 B3 Totaal
 Algemeen  Algemene (tests)
 redeneren Onthouden kennis

A1: Verbaal Verbaal Verbaal Verbale Verbale
 redeneren3 geheugen1 kennis3

 inteligentie

A2: Numeriek Numeriek Numeriek Numerieke Numerieke
 redeneren3 geheugen1 kennis3

 intelligentie

A3:  Figuraal Figuraal Figuraal Figurale Figurale
 redeneren3 geheugen1 kennis3

 intelligentie

Totaal (tests) Algemene Geheugen Algemene Totale
 intelligentie  ontwikkeling intelligentie

1 De subtests Verbaal geheugen, Numeriek geheugen en Figuraal geheugen bestaan elk uit één subtest. Deze subtests representeren 

 het cognitieve proces Onthouden. De som van de drie subtests vormt de test Geheugen.

3 De subtests Verbaal redeneren, Numeriek redeneren en Figuraal redeneren bestaan elk uit drie subtests. Deze subtests representeren 

 het cognitieve proces Algemeen redeneren. De som van de negen subtests vormt de test Algemene intelligentie. De subtests Verbale 

kennis, Numerieke kennis en Figurale kennis bestaan elk uit drie subtests. Deze subtests representeren het cognitieve proces  

Algemene kennis. De som van de negen subtests vormt de test Algemene ontwikkeling. 

 De test Verbale intelligentie is de som van zeven subtests op het verbale gebied (drie subtests Verbaal redeneren, een subtest Verbaal 

geheugen en drie subtests Verbale kennis). De test Numerieke intelligentie is de som van zeven subtests op het numeriek gebied (drie 

subtests Numeriek redeneren, een subtest Numeriek geheugen en drie subtests Numerieke kennis). De test Figurale intelligentie is 

de som van zeven subtests op het Figuraal gebied (drie subtests Figuraal redeneren, een subtest Figuraal geheugen en drie subtests 

Figurale kennis). Deze tests (Verbale intelligentie, Numerieke intelligentie en Figurale intelligentie) representeren de intelligente 

processen op de drie specifieke probleemgebieden. De test Totale intelligentie bestaat uit de som van alle subtests en representeert 

de gehele structuur van intelligentie. Zie overzicht 4.

Volgens dit facetontwerp zijn twee facetten van belang voor de definitie van intelligentie: (A) cognitieve problemen,
cognitieve probleemgebieden of cognitieve domeinen en (B) cognitieve processen. De drie belangrijkste cognitieve 



problemen en de drie belangrijkste cognitieve processen zijn opgenomen. Deze worden eenheden van facetten 
genoemd. In overzicht 3 zijn de cognitieve problemen (A1-3) verticaal weergegeven en de cognitieve processen 
(B1-3) horizontaal. De eenheden van cognitieve probleemgebieden zijn A1 verbaal, A2 numeriek en A3 figuraal. De 
eenheden van cognitieve processen zijn B1 Algemeen redeneren, B2 Onthouden en B3 Algemene kennis. De drie 
eenheden van de twee facetten zijn gecombineerd tot negen structuples of cellen. De cellen bevatten opgaven 
of negen facetsubtests die een combinatie van een probleemgebied en een cognitief proces vormen. Deze zijn 
omschreven direct onder overzicht 3. Een voorbeeld is Verbaal redeneren: het cognitief proces Algemeen Rede-
neren bij verbale opgaven. Daarmee zijn de items en subtests relatief streng gedefinieerd. Verder zijn zeven tests 
gedefinieerd onder totaal.

Kwaliteiten van het facetontwerp als beschrijving van de structuur voor intelligentie
Dit facetontwerp heeft diverse sterke kwaliteiten. Allereerst zijn, zoals al is opgemerkt, de opgaven en subtests 
relatief scherp gedefinieerd. Een tweede kwaliteit van het facetontwerp is dat de opgaven of subtests horizontaal 
en verticaal opgeteld kunnen worden en systematische schattingen van zeven soorten intelligentie vormen. In 
overzicht 3 zijn deze weergegeven onder Totaal (tests).

(1) Algemene intelligentie: de som van B1=Verbaal, Numeriek en Figuraal redeneren.
(2) Geheugen:  de som van B2=Verbaal, Numeriek en Figuraal geheugen.
(3) Algemene ontwikkeling:  de som van B3=Verbale, Numerieke en Figurale kennis.

(4) Verbale intelligentie:  de som van A1=Verbaal redeneren, Verbaal geheugen en Verbale kennis.
(5) Numerieke intelligentie:  de som van A2=Numeriek redeneren, Numeriek geheugen en Numerieke kennis.
(6) Figurale intelligentie:  de som van A3=Figuraal redeneren, Figuraal geheugen en Figurale kennis.

(7) Totale intelligentie: de som van Verbale, Numerieke en Figurale intelligentie of
  de som van Algemene intelligentie, Geheugen en Algemene ontwikkeling.

In de Duitse versie zijn nog vier metingen van intelligentie opgenomen die hier (nog) niet worden gevolgd: een 
combinatie van Algemene intelligentie en Geheugen, een schatting van Algemeen redeneren (Reasoning), een 
aangescherpte, zuivere schatting van Algemene intelligentie (Gf) en een van Algemene ontwikkeling (Gc).
Een derde belangrijke kwaliteit van het facetontwerp is dat de afzonderlijke schattingen van intelligentie gecon-
troleerd zijn voor de invloed van de belangrijke domeinen en processen. In de schatting van Algemene intelligentie 
is voor de specifieke invloed van de drie probleemgebieden (Verbaal, Numeriek en Figuraal) gecontroleerd. Dat 
geldt ook voor de schattingen van Geheugen en Algemene ontwikkeling. Anderzijds zijn de schattingen van Ver- 
bale intelligentie gecontroleerd voor sterke verschillen van de cognitieve processen Algemene intelligentie, Ge-
heugen en Algemene ontwikkeling. Hetzelfde is ook van toepassing op de schattingen van Numerieke en Figurale 
intelligentie. Deze compositie van de intelligentiemeting kan leiden tot zuiverder schattingen van de afzonderlijke 
intelligentiecomponenten. Er zijn maar weinig intelligentietests in de wereld die een dergelijke systematische 
opzet hebben. 
Een vierde kwaliteit van het facetontwerp is dat het model als correcte beschrijving van intelligentie getoetst 
kan worden. Daartoe kan het facetontwerp beschreven worden als een hiërarchisch model met vier niveaus. Dat 
model zal in 6.3 nader beschreven worden. 
Aan de basis van dit model staan de opgaven. De antwoorden op de items vormen schattingen voor het tweede 
niveau: de specifieke kenmerken binnen een cel (structuple) van intelligentie (21 subtests; zie overzicht 4). Deze 
specifieke kenmerken vormen weer schattingen van de kenmerken van het derde niveau: de negen facetten 
(subtests) of combinaties cognitieve processen en probleemgebieden. Deze vormen weer schattingen van het 
vierde niveau: Algemene intelligentie, Geheugen en Algemene ontwikkeling of Verbale, Numerieke en Figurale 
intelligentie. Specifieke elementen van deze aspecten van intelligentie vormen de kenmerken van het vijfde niveau 
van intelligentie: Totale intelligentie op het hoogste niveau. De juistheid van deze hiërarchische ordening kan 
getoetst worden. Blijkt dit model te passen op de verzamelde gegevens, dan is dat een belangrijke bevestiging van 
de veronderstelde structuur van intelligentie (zie 6.3).

 Inleiding 13 



14 IST handleiding

Ontwikkeling van de IST volgens het facetontwerp van intelligentie
Dit facetschema is toegepast bij de ontwikkeling van de test. In overzicht 4 is het facetontwerp verder uitgewerkt 
met specifieke onderdelen (subtests). Voor het deel Algemene intelligentie zijn drie facetsubtests geselecteerd 
voor Verbaal (1-3), drie voor Numeriek (4-6) en drie voor Figuraal (7-9). Deze facetsubtests bestaan elk uit 20 
opgaven (1-180). Voor Geheugen zijn drie subtests geconstrueerd: één met verbale opgaven (10), één met nume-
rieke opgaven (11) en één met figurale opgaven (12). Het betreft in totaal 33 opgaven (181-213). Algemene ontwik-
keling bestaat uit kennisopgaven op zes schoolvakken: respectievelijk Aardrijkskunde/Geschiedenis, Cultuur, 
Alledaagse kennis, Wiskunde, Natuurkunde/Scheikunde/Biologie en Economie. Deze zijn gelijkelijk onderverdeeld 
naar verbaal, numeriek en figuraal. Het betreffen in totaal 84 opgaven (214-297). In het meetmodel (zie 6.3) zijn de 
onderwerpen van de kennistest ondergebracht in drie maal drie parallelle subtests: Verbaal1, Verbaal2 en Verbaal3, 
Numeriek1, Numeriek2 en Numeriek3, Figuraal1, Figuraal2 en Figuraal3. Het totaal aantal subtests van de IST komt 
daarmee op 21.
 
Ook de specifieke uitwerking van de Nederlandse bewerking van de IST laat dus een zeer systematische opbouw 
van de test zien, die niet eerder in het meten van intelligentie is toegepast.

Overzicht 4  Uitgewerkt facetontwerp van intelligentie voor de IST

 Algemene intelligentie  Geheugen Algemene ontwikkeling
   
 Facetsubtests* Subtest Onderwerpen

Verbaal 1  Zinnen aanvullen 10 groepen woorden Aardrijk/geschiedenis
     Cultuur
 2 Verbale analogieën   Alledaagse feiten
     Wiskunde
 3  Verbale overeenkomsten   Natuurkunde
     Economie

Numeriek 4 Hoofdrekenen 11 reeksen getallen Aardrijk/geschiedenis
     Cultuur
 5 Cijferreeksen   Alledaagse feiten
     Wiskunde
 6  Rekenkundige bewerkingen   Natuurkunde

Figuraal 7 Figuur ontdekken 12 figuurparen Aardrijk/geschiedenis
     Cultuur
 8 Dobbelstenen kantelen   Natuurkunde
     Wiskunde
 9 Matrijzen   Natuurkunde
     Economie

Items 001-180 181-213 214-297

* Facetsubtests worden opgeteld tot subtests.


