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1 INLEIDING 

 

 

1.1 Doelstelling van de test 

Leerkrachten op de basisscholen willen vaak een objectieve “second opinion” hebben over de niet-schoolse 

capaciteiten van hun leerlingen. Ze willen weten wat de intelligentie van hun leerlingen is, hoe goed hun 

leerlingen op en buiten de school om kunnen leren. Hoe leerlingen op school presteren kunnen leerkrachten 

opmaken uit hun resultaten op de methodegebonden en de niet methodegebonden toetsen gedocumenteerd in 

het leerlingvolgsysteem. Leerkrachten maken op grond van deze kennis over en hun ervaringen met de 

leerlingen een inschatting van de cognitieve capaciteiten van de leerlingen. Deze inschatting kan 

verstrekkende gevolgen hebben. Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid 

kunnen: “ze presteren onder hun niveau”. Doordat leerkrachten uit elke leerling willen halen “wat er in zit”, is 

er behoefte aan een instrument dat hen kan helpen bij het maken van een goede inschatting van hun 

capaciteiten: een instrument dat vooral leerlingen die onder hun niveau presteren, kan opsporen. Het ligt 

hierbij voor de hand om te denken aan de afname van een intelligentietest. De afname van een intelligentietest 

heeft voor veel scholen echter praktische bezwaren: 

1. De aanschafkosten zijn hoog. 

2. De afnametijd is erg lang, vaak minimaal twee uur.  

3. De afname is vaak individueel. 

De NSCCT (de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) heeft minder praktische bezwaren omdat er een 

beknopte set van items uit het intelligentiedomein is geselecteerd, waardoor de test binnen een uur kan 

worden afgenomen. Ook de klassikale afname sluit goed aan bij de onderwijspraktijk. De NSCCT geeft de 

school een snelle maar betrouwbare indruk van de algemene intelligentie van een leerling, van het 

buitenschoolse cognitieve niveau ten opzichte van de landelijke populatie en kan hierdoor een “Quick 

Screenings Device” genoemd worden.  

De intelligentiescore wordt door scholen gebruikt voor drie verschillende toepassingen: 1) het objectiveren 

van de leerkrachtoordeel over de niet-schoolse capaciteiten van een leerling, 2) het vergelijken van de 

algemene intelligentiescore met de vaardigheidsscore op Cito-LOVS toetsen van leerlingen 3) het bepalen van 

de additionele waarde van het onderwijs.  

De eerste toepassing is om leerkrachten te helpen leerlingen op te sporen die meer kunnen dan zij verwachten. 

De NSCCT-score helpt de leerkracht bij de inschatting van de leermogelijkheden of het 

ontwikkelingsperspectief van hun leerlingen. De intelligentie score geeft het te verwachten prestatieniveau 

van leerlingen aan. De standaard procedure is dat voorafgaand aan de testafname de leerkracht de 

intelligentiescore van de leerling inschat. Deze inschatting wordt vergeleken met de latere testuitslag. Is de 

testuitslag van de leerling veel hoger dan de inschatting van de leerkracht dan heeft de leerkracht te lage 

verwachtingen van deze leerling, deze leerling laat blijkbaar in de klas minder zien dan op grond van zijn 

capaciteiten verwacht mag worden en kan daarom als onderpresteerder worden aangemerkt. De leerkracht kan 

overwegen het didactisch handelen voor deze leerling aan te passen, de leerling extra aandacht te geven en 

meer in de gaten houden.  
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Mocht de leerkracht na enige tijd toch onzekerheden hebben over de betreffende leerling of wanneer er 

belangrijke individuele beslissingen gemaakt moeten worden, dan kan de school meer zekerheid krijgen door 

bij deze specifieke leerling een individuele test te laten afnemen bijvoorbeeld de SON-R (Laros & Tellegen, 

1990).  

De tweede toepassing is het opsporen van discrepanties tussen de NSCCT-score en gestandaardiseerde 

schoolvorderingentoetsen door leerkrachten. Deze informatie kunnen leerkrachten benutten om hun 

onderwijsaanpak van individuele leerlingen te verbeteren door het meer toe te snijden op de mogelijkheden 

van leerlingen (Van Batenburg, 2012).  

De inschatting van de mogelijkheden van de leerlingen is met name van belang in de groepen 4 tot en met 7. 

In groep 8, het laatste jaar van de basisschool speelt dit in mindere mate maar wordt de onderbouwing van het 

schooladvies van belang. Aan het eind van de basisschool hebben leerkrachten meestal een goed beeld van de 

leerprestaties van hun leerlingen die ze kunnen vergelijken met de Cito-eindtoets of alternatieve eindtoetsen. 

Doordat veel leerlingen worden getraind in het maken van Cito-toetsen (“Teaching to the test”) neemt de 

voorspellende waarde t.a.v. het succes in de vervolgschoolloopbaan af. De NSCCT kan extra licht op de 

mogelijkheden van leerlingen werpen waarmee leerkrachten een goed onderbouwd advies kunnen geven. 

De derde toepassing is het opsporen van discrepanties op geaggregeerd niveau (schoolen bestuursniveau) 

tussen de gemiddelde NSCCT-score en gestandaardiseerde schoolvorderingen toetsen. Daarmee krijgen de 

scholen en hun besturen een beeld van de toegevoegde waarde of kwaliteit van het onderwijs in taal en 

rekenen. Hoe snel leerlingen een vak leren hangt immers van hun intelligentie af. Daarom moet er bij de 

evaluatie van de effecten van leerkracht-, schoolen beleidsvariabelen standaard voor intelligentie worden 

gecontroleerd omdat de gemiddelde leerwinst in gemiddeld hoger intelligente klassen daardoor – en dus niet 

door de betere kwaliteit van het gegeven onderwijshoger is dan in gemiddeld lager intelligente klassen.  

 

 

1.2 Voorgeschiedenis 

De voorloper van de NSCCT is geconstrueerd ten behoeve van de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid 

(OVB) door Doddema-Winsemius & Van der Werf (1988). De uitgangspunten waren tweeledig: 1. de 

intelligentiemetingen moeten maximaal cultuur-neutraal zijn, vanwege correctie voor verschillen in 

leerprestaties en loopbanen en 2. intelligentie wordt opgevat als een effectmaat waardoor het wordt opgevat 

als een registratie van de mate van acculturatie aan de dominante cultuur. Deze tegenstrijdige uitgangspunten 

vinden we terug in de zogenaamde 'nature-nurture' discussie (zie b.v. Eysenck & Kamin, 1981). Praktisch 

wordt deze discussie opgelost door te verwijzen naar een soort schaal waarbij bepaalde tests meer genetisch 

bepaalde intelligentie zou meten, terwijl andere tests meer cultureel bepaalde intelligentie meten. In het OVB-

onderzoek werd verwacht dat de ruimtelijke tests minder cultureel bepaald zijn dan de taalkundige of 

semantische tests. Tussen jongens en meisjes worden genetisch gezien geen intelligentie-verschillen 

verwacht. De meeste onderzoeksresultaten laten zien dat meisjes taalkundig hoger scoren dan jongens. Op 

ruimtelijke intelligentie zouden jongens hoger scoren.  

De testsversies voor de groepen 4, 6 en 8 van het basisonderwijs zijn in 2004 genormeerd op een landelijk 

steekproef  uit 1990, de zogenaamde OVB-referentiesteekproef (Mulder, 1996). In de voorloper van de 

NSCCT werden items opgenomen die zijn gebaseerd op de in Nederland gangbare intelligentietests zoals de 
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GALO (Van Batenburg, 1981), RAKIT (Drenth & Petrie, 1968), PMA (Kema, 1972 & 1974), SSON (Laros 

& Tellegen, 1990), GIT (Snijders & Verhage, 1962) en de DAT 83 (Evers & Lucassen, 1991). De theoretische 

achtergrond van de NSCCT is hiermee gelijk aan die van de genoemde klassiek psychometrische intelligentie 

tests. De NSCCT bevat verbale-, numeriekeen ruimtelijke subtests. Dit theoretische onderscheid bleek echter 

niet in de factorstructuur terug te vinden. De subtests laden allen hoog op één factor en daarom pretendeert de 

NSCCT alleen de algemene intelligentie te meten (Van Batenburg & Van der Werf, 2004). Hiermee vervalt 

het eerder gemaakte onderscheid in ruimtelijke, numerieke en verbale intelligentie en dus is het toetsen van 

verschillen hierin tussen jongens en meisjes niet relevant. In 2012 beoordeelde het COTAN dat de normen 

verouderd zijn. De overige beoordelingscriteria bleven voldoende of goed.  

In 2008 is de lay-out van de testboekjes verbeterd en zijn alle items met plaatjes opnieuw getekend waarbij 

‘verouderde’ plaatjes (b.v. melkfles, type machine etc.) zijn vervangen. Hierbij zijn de items inhoudelijk zo 

veel mogelijk gelijk gehouden, maar het betreft soms andere alternatieve plaatjes. Deze verbeteringen en 

professionalisering van de uitgave waren nodig omdat steeds meer scholen de NSCCT jaarlijks gingen 

gebruiken en dat eisten. De versies 4, 6 en 8 werden voor onderzoeksdoeleinden niet meer gebruikt. Voor 

groep 5 is een versie ontwikkeld ten behoeve van het COOL-onderzoek (Cohort Onderzoek Onderwijs 

Loopbanen van 5 tot 18 jaar, Driessen et. al., 2009, Driessen et. al., 2012). De versie voor groep 7 is op eigen 

initiatief ontwikkeld om de serie voor groep 4 t/m 8 primair onderwijs compleet te maken.  

Voor de derde klas van het voortgezet onderwijs is ten behoeve van het COOL-onderzoek (Zijsling et.al., 

2010) ook een versie ontwikkeld. Hierover wordt hier niet gerapporteerd. 
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1.3 Uitgangspunten en meetpretentie 

De NSCCT heeft de volgende uitgangspunten: 

1. Geschiktheid voor leerlingen in groep 4 tot en met 8 van de basisschool; 

2. Klassikaal afneembaar; 

3. Objectieve toekenning van scores; 

4. Voldoende betrouwbaarheid; 

5. Beperkte afnametijd, maximaal één uur; 

6. Evenwichtige vertegenwoordiging in de test van verbale en non-verbale onderdelen; 

7. Minimale bias ten opzichte van allochtone leerlingen.

Om aan deze uitgangspunten te voldoen bevat de NSCCT minder items dan de meeste andere 

intelligentietests. Daardoor heeft de NSCCT minder dekking van het intelligentiedomein dan andere in het 

onderwijs gangbare intelligentie tests. Echter, de dekking neemt toe wanneer de NSCCT vaker bij dezelfde 

leerlingen wordt afgenomen. Er zijn versies voor groep 4 t/m 8, waarbij een klein deel van de items 

overlappend is. Ieder jaar kan meer dekking worden bereikt en neemt de inhoudsvaliditeit telkens toe. 

 De instructie van de NSCCT is verbaal, ook bij de non-verbale subtests. Hierdoor kunnen leerlingen met 

een Nederlandse taalachterstand mogelijk benadeeld worden.  

 De beknopte selectie van items uit het intelligentiedomein en het verbale karakter van de testafname zijn 

de redenen geweest om de test geen intelligentietest te noemen, maar een test voor niet-schoolse cognitieve 

capaciteiten. Deze term dekt de bedoeling voor het gebruik in de schoolpraktijk beter. Intelligentie is in de 

schoolpraktijk bij velen een beladen concept. Testuitslagen worden er vaak -ten onrechtegeïnterpreteerd als 

vaststaande eigenschappen van leerlingen. Leerkrachten hechten soms te veel waarde aan testuitslagen, 

waardoor stigmatisering, met name bij laag scorende leerlingen, kan optreden. Ook houden leerkrachten vaak 

geen rekening met de meetfout. Het is daarom van belang dat de interpretatie van de NSCCT-score onder de 

verantwoordelijkheid van een psycholoog, orthopedagoog etc. valt. Om dit te waarborgen, kunnen de 

testboekjes alleen door dergelijke NIP bevoegde deskundigen worden besteld en moeten zij tekenen voor de 

verantwoordelijkheid over de testafname, de interpretatie van de testuitslagen en de communicatie met 

leerkrachten en ouders. 

 Hetgeen de NSCCT meet, vatten wij op als een betrouwbare, maar momentane maat die gebruikt mag 

worden voor: een vergelijking van de inschatting van de mogelijkheden van de leerlingen door hun leerkracht 

en door de test. Leerlingen die onder hun cognitieve niveau presteren, kunnen ermee worden opgespoord in 

groep 4 tot en met 7. Ook kan de NSCCT gebruikt worden voor een vergelijking met genormaliseerde 

prestatie scores. Ook uit deze vergelijking kan worden afgeleid op welke vaardigheden leerlingen onder, op en 

over presteren. Geaggregeerd levert deze vergelijking een indicatie op van de gerealiseerde meerwaarde door 

de leerkracht, school etc. In groep 8 kan de NSCCT de leerkracht helpen bij de advisering van een 

vervolgopleiding.  

 

1.4 Kenmerken van de test 

Voor elk van de jaargroepen (groep 4 tot en met 8) zijn vijf subtests ontwikkeld. De vijf subtests zijn: Figuur 

Samenstellen, Exclusie, Getallenreeksen, Categorieën en Analogieën. Figuur Samenstellen en Exclusie 

verwijzen naar de ruimtelijke factor, Getallenreeksen naar de numerieke factor en Categorieën en Analogieën 
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naar de verbale factor. In de testboekjes worden de subtests taken genoemd. De instructie van de test wordt 

verbaal door een testleider (dus ook de instructie van de non-verbale subtests ) in een klassikale omgeving 

gegeven. In bijlage 1 wordt aangegeven hoe de NSCCT moet worden afgenomen. Het is van groot belang dat 

de afname zoals daar beschreven onder de juiste condities plaatsvindt. Het wordt aanbevolen de NSCCT te 

laten afnemen door een daartoe NIP-bevoegde persoon zoals een schoolpsycholoog, orthopedagoog of een 

testleider van de schooladviesdienst. Wanneer de school de NSCCT zelf wil afnemen dan blijft de testafname 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de NIP-bevoegde persoon waarmee de school een relatie heeft. Als 

de school in samenspraak met deze persoon besluit om zelf de test af te nemen dan kan dat beter niet gedaan 

worden door de leerkracht van de klas, maar door een leerkracht van een andere klas die training heeft 

gekregen om de testafnames volgens de richtlijnen te laten verlopen.  

 Voor iedere groep is er een apart testboekje en een bijbehorend optisch leesbaar antwoordblad. Dit 

antwoordblad wordt op de Rijksuniversiteit Groningen faculteit GMW nagekeken. De scholen krijgen hun 

resultaten gerapporteerd terug in een Excel-file. De betekenis van de variabelen in deze rapportage wordt op 

de website www.TestserviceOnderwijs.nl besproken.  

 Het is de bedoeling dat de leerkracht voorafgaand aan de testafname van iedere leerling uit zijn klas een 

inschatting maakt van zijn of haar mogelijkheden. In bijlage 2 zijn een aantal categorieën van leerlingen 

omschreven die de leerkracht van de klas kunnen helpen bij het maken van deze schatting. Deze inschatting 

kan de leerkracht toetsen aan de uitslag van de NSCCT en zo onder presterende leerlingen opsporen.  

 Binnen de subtests Categorieën en Analogieën wordt een non-verbaal (plaatjes) en een verbaal (woorden) 

deel onderscheiden. In groep 5, 6 worden beide delen afgenomen, in groep 4 alleen het non-verbale deel en in 

groep 7 en 8 alleen het verbale deel van de items. Binnen de vijf subtests worden drie factoren onderscheiden: 

de ruimtelijke factor bestaande uit de subtests Figuur Samenstellen en Exclusie, de numerieke factor uit de 

subtest Getallenreeksen en de verbale of semantische factor uit de subtests Categorieën en Analogieën. De test 

kan klassikaal worden afgenomen en de totale afnameduur bedraagt 60 minuten. 

 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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1.5 Indeling van het rapport  

In de rest van het rapport wordt verslag gedaan van de inhoud van de vijf subtests en hun structuur (hoofdstuk 

2), de resultaten van de normgroep (hoofdstuk 3), de betrouwbaarheid (hoofdstuk 4) en de validiteit van de 

tests (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 worden conclusies getrokken ten aanzien van de kwaliteit van de NSCCT 

en de wijze van gebruik ervan. Bijlage 1 geeft de instructies voor de afname, bijlage 2 de aanwijzingen voor 

de leerkracht van de klas en bijlage 3 separaat de antwoordsleutels en de normtabellen (Bijlage 3 is niet 

openbaar). Hierdoor kan het rapport tevens gebruikt worden als handleiding voor de afname en interpretatie 

van de testresultaten. De praktische gebruiker kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 1 tot en met 3 en de 

bijlage 1 en 2.  
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2 DE INHOUD EN STRUCTUUR 

 

2.1 De subtests 

De NSCCT bestaat uit vijf subtests, namelijk Figuur Samenstellen, Exclusie, Getallenreeksen, Categorieën en 

Analogieën. Twee subtests hebben betrekking op ruimtelijke inzicht (Figuur Samenstellen en Exclusie), één 

op numerieke inzicht (Getallenreeksen) en twee op taalkundige inzicht (Categorieën en Analogieën). In groep 

4 bestaan de items van Categorieën en Analogieën uit relaties tussen plaatjes (figuren). Vanaf groep 5 bestaan 

de items van Categorieën en Analogieën daarnaast ook uit relaties tussen woorden, in groep 7 en 8 uitsluitend. 

De subtests worden in alle versies in de bovengenoemde volgorde afgenomen. De vijf subtests kennen elk vijf 

deels overlappende versies die kunnen worden afgenomen in groep 4 tot en met 8. In tabel 2.1 wordt een 

overzicht gepresenteerd van het aantal items. 

 

Tabel 2.1 Aantal items 

Groep 4 5 6 7 8 

Figuur Samenstellen 20 15 22 20 22 

Exclusie 20 15 19 20 24 

Getallenreeksen 10 15 12 10 10 

Categorieën plaatjes 16 15 9 0 0 

Categorieën woorden 0 5 11 15 15 

Analogieën figuren 25 15 7 0 0 

Analogieën woorden 0 5 13 15 15 

Totaal  91 85 93 80 86 

 

Hieronder worden de subtests kort beschreven en er wordt voor iedere groep een voorbeeld gegeven. 

 

2.1.1 Figuur Samenstellen (Taak 1) 

Deze subtest verwijst naar het concept ruimtelijk inzicht (ruimtelijke factor). In de items moet uit vier 

alternatieven een figuur worden gekozen die samengevoegd met een vooraf gegeven figuur een doelfiguur 

oplevert. In tabel 2.2 wordt van iedere versie een voorbeeld gepresenteerd. 
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Tabel 2.2 Figuur Samenstellen 

Groep 4 

 

Groep 5 

 

Groep 6 

 

Groep 7 

 

Groep 8 
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2.1.2 Exclusie (Taak 2) 

Met deze test wordt het ruimtelijk inzicht gemeten (ruimtelijke factor). Uit vier alternatieven moet het 

alternatief worden geselecteerd dat afwijkt van de drie andere alternatieven. In tabel 2.3 wordt van iedere 

versie een voorbeeld gepresenteerd. 

Tabel 2.3 Exclusie 

Groep 4 

 

Groep 5 

 

Groep 6 

 

Groep 7 

 

Groep 8 

 

 

2.1.3 Getallenreeksen (Taak 3) 
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Met deze test wordt het numeriek inzicht gemeten (numerieke factor). Uit vier alternatieven moet het goede 

antwoord worden gekozen dat past in een getallenreeks. In tabel 2.4 wordt van iedere versie een voorbeeld 

gepresenteerd. 

Tabel 2.4 Getallenreeksen 

Groep 4 

 

Groep 5 

 

Groep 6 

 

Groep 7 

 

Groep 8 

 

 

2.1.4 Categorieën (Taak 4) 

Met deze test wordt het taalkundig inzicht gemeten (verbale factor). Uit vier alternatieven moet het alternatief 

worden uitgekozen dat pas binnen een categorie die wordt verbeeld door drie gegeven plaatjes. Vanaf groep 5 

worden ook categorieën gegeven door woorden i.p.v. plaatjes. In groep 7 en 8 zijn er alleen woorden die de 

categorie bepalen. In tabel 2.5 wordt van iedere versie een voorbeeld gepresenteerd. 

Tabel 2.5 Categorieën 

Groep 4 

 

Groep 5 

Non-

verbaal 

 

Groep 5 

verbaal 
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Groep 6 

Non-

verbaal 

 

Groep 6 

verbaal 
 

Groep 7 

 

Groep 8 

 

 

2.1.5 Analogieën (Taak 5) 

Deze subtest meet het taalkundig inzicht (verbale factor). Tussen bepaalde woorden of plaatjes bestaan 

relaties. De leerlingen moeten de relaties ontdekken bijvoorbeeld klein-groot, en kunnen zo het goede 

alternatief vinden. In tabel 2.5 wordt van iedere versie een voorbeeld gepresenteerd. 
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Tabel 2.5 Analogieën 

Groep 4 

 

Groep 5 

Non-

verbaal 

 

Groep 5 

verbaal  

Groep 6 

Non-

verbaal 

 

Groep 6 

verbaal  

Groep 7 

 

Groep 8 

 

 

2.2 Factorstructuur 

Op grond van theoretische inzichten en inhoudelijke kenmerken kunnen de subtests in drie groepen worden 

ingedeeld in: ruimtelijk inzicht, numeriek inzicht en taalkundig inzicht. De factorstructuur van de subtests is 

onderzocht met de principale componenten analyse op de in het volgende hoofdstuk te bespreken datasets. In 

tabel 2.1 worden de factorladingen van de subtests op de eerste component in de verschillende groepen 

gepresenteerd. De factorstructuur is berekend op de in hoofdstuk 3 beschreven data.  
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Tabel 2.1 Factorladingen 
 

 

 

Gr4 

 

Gr5 

2008 

 

Gr5 

2011 

 

Gr6 

 

Gr7 

 

Gr8 

Fig. Sam. .66 .69 .70 .62 .71 .69 

Exclusie .69 .73 .73 .71 .71 .70 

Get. Reeksen .68 .70 .68 .70 .73 .74 

Categorieën .58 .70 .70 .65 .63 .60 

Analogieën .68 .74 .75 .77 .77 .80 

 

Alle subtests van de verschillende versies laden hoog op de eerste component. Nergens is een hogere orde 

factor gevonden met een eigenwaarde groter dan 1. De ladingen op de eerste componenten van de 

verschillende versies zijn in hoge mate congruent, de waarden van Tucker’s phi liggen vlakbij de 1.0, waarbij 

waarden van boven de .95 als congruent gelden (Van de Vijver, F., & Leung, 1997). Een dergelijke sterke 

algemene factor is ook in het eerdere normeringsonderzoek gevonden (Van Batenburg & Van der Werf, 

2004). Het theoretische onderscheid tussen ruimtelijke (Figuren samenstellen en Exclusie), numerieke 

(Getallen reeksen) en verbale intelligentie (Categorieën en Analogieën) wordt niet in de factorstructuur terug 

gevonden, alle subtests verwijzen naar één algemene intelligentie factor. Dit betekent echter niet dat het 

theoretisch onderscheid tussen ruimtelijk-, numerieken verbale intelligentie foutief is, alle subtests zijn 

immers redelijk hoog met elkaar gecorreleerd. In de GIVO (van Dijk & Tellegen, 1994) wordt bij een 

vergelijkbare uitkomst, het gemaakte theoretische onderscheid in afzonderlijke factoren wel gehandhaafd. In 

de NSCCT wordt dit niet gedaan en alleen een algemene intelligentiescore berekend. De NSCCT heeft 

immers een duidelijke éénfactorstructuur en bovendien is het aantal items binnen de ruimtelijke-, 

numeriekeen verbale subtest afzonderlijk beperkt.  
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3. DE NORMERING 

 

  

Een steekproef is representatief als de samenstelling ervan voor een aantal variabelen overeenkomt met die 

van de betreffende populatie, waarbij de steekproef wordt verkregen met behulp van een aselect 

steekproefmodel (Evers et.al. 2010). Het CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen van 5 tot 18 jaar (COOL
5-18

) 

heeft een dergelijke opzet. Ook is gebleken dat de COOL-steekproeven van scholen op een aantal variabelen 

overeenkomt met de populatiewaarden. Een representatieve steekproef van scholen is eveneens representatief 

voor de leerlingpopulatie. Dit betekent dat uitkomsten van COOL de populatie-waarden representeren. De 

NSCCT-gegevens van groep 5 zijn van COOL.  

In de groepen 4, 6, 7 en 8 beschikken we over gegevens van testafnames op scholen. In groep 8 is daarnaast 

ook gebruik gemaakt van gegevens verzameld voor een onderzoek naar excellente leerlingen (Hornstra, in 

press). Het betreft een random benadering van 50 scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 

waarvan er maar enkele wilden meewerken. De overige reguliere klassen zijn afkomstig van scholen die ook 

een zogenaamde Leonardoklas hebben (met aangepast onderwijs voor hoger begaafden). Sinds schooljaar 

2011-2012 worden de antwoorden van leerlingen verzameld middels optisch leesbare formulieren. De hier 

gepresenteerde gegevens zijn verzameld tot april 2015. Middels weging wordt in deze 

gelegenheidssteekproeven een landelijke spreiding gerealiseerd. 

 

3.1 Populatiewaarden Nederlandse scholen en representativiteit versie groep 5 

In groep 5 zijn uit het COOL-onderzoek de data van twee datasets beschikbaar uit 2008 en 2011 (zie Driessen 

et.al., 2009 en Driessen et.al., 2012), in deze onderzoeken worden ook de populatiewaarden van de meest 

relevante kenmerken van scholen beschreven, op grond waarvan de steekproeven van scholen zijn getrokken.  

De steekproef van het COOL-onderzoek 2008 komt voort uit de Primair onderwijs en speciaal onderwijs 

cohortonderzoeken (PRIMA), die tussen 1994 en 2005 hebben gelopen en gecoördineerd werden door het ITS 

te Nijmegen en het SCO-Kohnstam Instituut te Amsterdam. De steekproef in PRIMA viel in twee delen 

uiteen: een landelijk representatieve steekproef van 400 scholen (de referentie steekproef) en een aanvullende 

steekproef van 150 scholen met een hoge concentratie van allochtone en autochtone leerlingen uit lagere 

sociaal-economische milieus.  

Voor het selecteren van de referentiesteekproef zijn richting, provincie, schoolscore (indicatie van de sociaal-

etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie) en urbanisatiegraad van de vestigingsgemeente als 

belangrijkste kenmerken beschouwd. Met het toen meest recente scholenbestand van het Ministerie van 

OCW, gebaseerd op de telling van peildatum 1 oktober 2005, kon worden vastgesteld hoe de landelijke 

verdeling van deze kenmerken er op dat moment uitzag. Voor de steekproef van 2011 is hiervoor de 

peildatum 1 oktober 2008 gebruikt. 

Vanaf schooljaar 2007/2008 is PRIMA opgevolgd door het COOL-onderzoek. Vanwege de continuïteit met 

eerdere Prima-metingen, is de scholensteekproef in het COOL-onderzoek zoveel mogelijk gehandhaafd. Ook 

COOL bestaat uit een representatief deel (400 scholen) en een aanvullend deel van achterstandscholen (110 

scholen), aangevuld met 40 traditionele vernieuwingsscholen. De in totaal 550 scholen van het COOL-
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onderzoek komen overeen met 8% van de totale populatie basisscholen in Nederland. Voor de steekproef van 

2011 zijn dezelfde scholen benaderd als in 2008. Wanneer een school niet meer wilde meewerken, is een 

vervangende school gezocht die wat betreft schoolscore, richting, provincie en urbanisatiegraad zoveel 

mogelijk leek op de uitgevallen school. Dit heeft geleid tot een aantal van 406 scholen in de 

referentiesteekproef, 6 meer dan beoogd. Dit heeft te maken met het feit dat dependances van enkele scholen 

als aparte school zijn gerekend.  

In tabel 3.1 wordt een overzicht gepresenteerd van de vergelijking tussen de referentie steekproeven en de 

landelijke percentages op de bovengenoemde kenmerken. 
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Tabel 3.1 Landelijke en steekproefverdeling (percentages) 

 2008 2011 

 Landelijk Steekproef Landelijk Steekproef 

schoolscore     

100-109 79,9 71,3 74,3 71,4 

110-119 7,2 10,0 13,1 16,0 

120-139 5,5 7,8 6,9 6,9 

140-159  3,4 5,3 3,5 3,4 

>159 4,0 5,8 2,2 2,2 

richting     

openbaar 32,9 37,8 32,8 35,2 

protestants-christelijk 26,2 24,5 26,1 24,9 

rooms-katholiek 29,7 30,3 30,1 30,8 

overig bijzonder 11,2 7,4 11,0 9,1 

provincie     

Groningen 4,7 4,0 4,6 3,2 

Friesland 6,9 6,5 6,9 5,2 

Drenthe 4,3 5,5 4,4 4,2 

Overijssel 8,0 7,5 8,0 8,6 

Flevoland 2,7 2,3 2,8 2,5 

Gelderland 13,6 14,3 13,7 14,8 

Utrecht 6,7 2,8 6,8 3,2 

Noord-Holland 13,2 16,0 13,3 17,7 

Zuid-Holland 17,3 16,3 17,2 14,3 

Zeeland 3,4 5,0 3,4 5,9 

Noord-Brabant 13,0 13,3 13,0 14,0 

Limburg 6,0 6,8 5,9 6,7 

urbanisatiegraad     

niet s tedelijk 20,9 22,0 21,1 23,2 

weinig stedelijk 26,5 27,8 26,3 26,8 

matig stedelijk 20,7 18,5 20,5 20,0 

sterk stedelijk 20,5 21,5 20,7 19,2 

zeer sterk stedelijk 11,4 10,3 11,4 10,8 

 

Visuele inspectie van tabel 3.1 laat zien dat er enkele kleine verschillen zijn tussen de  verhoudingen in de 

populatie en de steekproef. In 2008 zien we enkele afwijkingen bij: schoolscore (100-109 

ondervertegenwoordigd in de steekproef), richting (openbaar onderwijs oververtegenwoordigd in de 

steekproef) en provincie (provincie Utrecht ondervertegenwoordigd in de steekproef). Met behulp van de chi-

kwadraat toets (p < 0,01) is nagegaan of hiermee de representativiteit van de steekproef in het geding is. Dit 

bleek niet het geval te zijn. De verhoudingen naar schoolscore, provincie, richting en urbanisatiegraad zijn in 

de referentiesteekproef goed in overeenstemming met de landelijke verhoudingen. Dat betekent dat de 

referentiesteekproef representatief is in alle genoemde opzichten. T.a.v. de steekproef voor 2011 zien we een 

vergelijkbaar beeld. Ook hier bleken de uitgevoerde chi-kwadraat toetsen nergens significant wat ook voor de 

referentiesteekproef 2011 betekent dat deze representatief is in alle genoemde opzichten. 

Voor de normering van de NSCCT groep 5 zijn de twee landelijk representatieve referentiesteekproeven van 

scholen uit 2008 en 2011 samengevoegd.  
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3.2 Regionale spreiding en berekening steekproef gewichten 

In tabel 3.2 worden de verhoudingen in de leerlinggroepen 4 tot en met 8 weergegeven naar de landelijke 

spreiding. Hierbij is noord: Groningen, Friesland en Drenthe; midden: Overijssel, Gelderland en Flevoland; 

west: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht; zuid: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 

 

Tabel 3.2 Regionale spreiding (percentages) 

 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

Noord 7,5 10,8 8,8 24,9 11,1 

Midden 53,5 23,7 54,4 19,5 15,0 

West 19,5 37,7 22,9 45,3 63,2 

Zuid 19,4 27,8 14,2 10,3 10,7 

N 16.561 17.192 24.276 3.341 1.289 

 

Wanneer we de percentages vergelijken met die van de landelijk representatieve percentages van groep 5 dan 

blijken deze niet overeen te komen. In groep 4 en 6 is Midden Nederland sterk oververtegenwoordigd en 

zowel in groep 7 als 8 is West Nederland oververtegenwoordigd. Ook andere regio’s wijken enigszins van de 

landelijke verhoudingen af. Om de steekproeven in overeenstemming te brengen met de landelijke 

verhoudingen is het nodig te selecteren in oververtegenwoordigde regio’s (gewicht < 1,00) en te dupliceren in 

ondervertegenwoordigde regio’s (gewicht >1,00). Deze gewichten kunnen eenvoudig aan de hand van de 

steekproef en landelijke proporties worden berekend onder constant houding van het totaal aantal (N). Hogere 

gewichten dan 2,00 zijn niet gebruikt, maar om dan toch de populatie verhoudingen te realiseren moet het 

totaal aantal aangepast worden. In tabel 3.3 worden de gewichten gepresenteerd. 
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Tabel 3.3 Steekproefgewichten 

 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

Noord 1,45 1,00 1,23 0,66 0,75 

Midden 0,44 1,00 0,44 0,54 1,22 

West 1,93 1,00 1,64 0,62 0,46 

Zuid 1,43 1,00 1,96 2,00 2,00 

Gewogen N 16.546 17.198 24.300 2.476 994 

 

Met het toepassen van de gewichten via de procedure ‘weight’ van SPSS zijn de populatie verhoudingen in de 

data gerealiseerd en daarmee zijn de gewogen steekproeven landelijk representatief. Groep 5 representeert 

deze populatieverhoudingen en daardoor zijn de gewichten 1,00. In groep 7 en 8 heeft Zuid-Nederland 

(ondervertegenwoordigd) een gewicht van 2,00 gekregen en was het gevolg een lager, maar nog steeds 

aanzienlijk groot, totaal aantal (gewogen N).  Tabel 3.4 toont de regionale spreiding nadat de weging is 

toegepast. 

 

Tabel 3.4 Regionale spreiding na weging  

 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 % N % N % N % N % N 

Noord 10,8 1792 10,8 1862 10,8 2632 10,7 266 10,8 107 

Midden 23,6 3902 23,7 4072 23,7 5771 23,6 584 23,7 235 

West 37,8 6247 37,7 6484 37,6 9135 37,9 938 37,7 375 

Zuid 27,8 4605 27,8 4774 27,8 6762 27,8 688 27,8 276 

 

Tabel 3.4 laat zien dat de gewogen steekproeven overeenkomen met de landelijke populatie percentages 

gebaseerd op de steekproef van groep 5. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat de gewogen 

steekproeven van groep 4, 6, 7 en 8 hiermee, net als de steekproef van groep 5, landelijk representatief zijn. 

 

3.3 Spreiding sekse en leerlinggewicht 

In tabel 3.5 worden de datasets verder beschreven naar sekse en leerlinggewicht. Aan de hand van deze 

leerlinggewichten en het aantal leerlingen wordt de financiering van de scholen bepaald.  Er worden door het 

ministerie van OCW drie gewichtscategorieën onderscheiden: 0.0 geen achterstand; 0.3 kinderen van wie 

beide ouders maximaal LBO/VBO/VMBO hebben gehad; 1.2 kinderen van wie één van de ouders maximaal 

basisonderwijs heeft gehad en de ander maximaal LBO/VBO/VMBO.  

Gedurende het schooljaar leren kinderen ook buiten school om. Dit kan van invloed zijn op de NSCCT-score, 

leerlingen die aan het begin van het schooljaar worden getest kunnen daardoor benadeeld zijn t.o.v. later 



 

 26 

geteste leerlingen. Om na te gaan of dit het geval is, is het schooljaar verdeeld in de volgende periodes van 

testafnames: 

1. Augustus – Oktober 

2. November, December 

3. Januari, Februari 

4. Maart-Juni 

 

Tabel 3.5 Sekse, leerlinggewicht en afnameperiode  

 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Sekse % N % N % N % N % N 

M 49,9 8211 49,9 8454 49,9 1202 49,3 1222 48,9 486 

V 50,1 8176 50,1 8504 50,1 1205 50,7 1254 51,1 508 

Leerlinggewicht        

0.0 88,8 9419 84,0 1346 87,4 13477 82,0 1810 88,5 561 

0.3 6,4 678 9,6 2005 6,6 1026 10,8 238 8,2 54 

1.2 4,8 508 6,3 893 6,0 926 7,2 159 6,3 41 

Afnameperiode        

1 24,9 2880 -  28,5 4901 29,6 699 57,6 519 

2 48,2 5576 -  44,3 7607 54,6 1287 30,2 272 

3 20,3 2347 -  19,7 3385 6,8 160 9,4 85 

4 6,7 770 -  7,4 1273 9,0 212 2,7 25 

- alle afnames in dezelfde periode 

Tabel 3.5 laat zien dat er in de steekproeven vrijwel evenveel jongens als meisjes in het basisonderwijs zitten. 

De percentages van de leerlinggewichten komen in redelijke mate met elkaar overeen. Desalniettemin is 

overwogen om ook voor deze variabele te wegen, maar daar is vanaf gezien omdat er op deze variabele veel 

missende waarden zijn en omdat sommige scholen, die de drempel voor extra financiering niet halen, 

gewichtenleerlingen (uitgaande van de opleiding van de ouders) toch als een 0.0-leerling registreren (L. 

Mulder, persoonlijke mededeling, 2014).  

De meeste testafnames vonden plaats in periode 2 (november, december), behalve in groep 8. In groep 5 

vonden in het COOL-onderzoek alle testafnames in dezelfde periode plaats. In groep 8 hebben de meeste 

testafnames in de eerste periode plaatsgevonden omdat de dataverzameling van het onderzoek van Hornstra, 

wiens data zijn gebruikt, toen plaatsvond. 

 

3.4 De normscores 
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De verdeling van de somscore wordt per groep beschreven in tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 Verdeling van de somscore  

 N Items Gem SD Skewness Kurtosis 

Groep 4 16546 91 62,0 10,4 -0,73 0,57 

Groep 5 17192 85 62,4 10,7 -0,73 0,43 

Groep 6 24300 91 66,2 10,6 -0,93 1,70 

Groep 7 2476 80 60,3 10,4 -0,86 1,00 

Groep 8 994 86 64,0 9,8 -0,89 0,78 

 

Tabel 3.6 laat zien dat gemiddeld ongeveer twee derde van de items wordt goed gemaakt. De 

standaarddeviaties zijn in alle groepen ongeveer gelijk. Volgens de ‘rule of the thumb’ van Bulner (1979) zijn 

de verdelingen gematigd negatief scheef (skewed). De waarden van de kurtosis zijn laag en dit wijst op een 

redelijk vlakke verdeling. De verdelingen wijken enigszins af van de normaalverdeling, die bij een 

intelligentieverdeling hoort. Daarom zijn de ruwe somscores op grond van cumulatieve percentielscores 

getransformeerd naar een normaal verdeelde intelligentiescore met een gemiddelde van 100 en een 

standaarddeviatie van 15 (Blom, 1958). De skewness en kurtosis van deze standaard normale verdeling zijn 

0,00.  

 

3.5 Intelligentiescores naar regio, sekse en leerlinggewicht 

Tabel 3.7 toont de gemiddelde intelligentiescore en de standaard deviatie per regio en groep. 
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Tabel 3.7 Intelligentiescore en regio’s 

 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Regio Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD 

Noord 99,5 14,7 100,1 14,5 100,2 14,4 102,5 15,2 100,0 15,4 

Midden 100,8 14,7 99,6 15,1 101,8 14,8 101,8 14,6 96,0 16,2 

West 98,9 15,3 99,0 15,2 99,1 15,8 99,0 15,7 100,0 15,2 

Zuid 101,2 14,9 101,6 14,5 101,4 14,9 99,1 14,0 103,6 12,3 

 

In tabel 3.7 laat zien dat de regio’s een gemiddelde hebben dicht in de buurt van de 100. West-Nederland 

heeft in de groepen 4 tot en met 7 een gemiddelde score iets onder de 100. Mogelijk komt dit door een hoger 

percentage allochtone leerlingen in deze regio. In groep 8 in deze regio is het gemiddelde precies 100, iets 

hoger dan in de rest van de groepen. Mogelijk komt door de in deze steekproef veel voorkomende scholen 

met een Leonardoklas, die ook in het reguliere deel een betere leerlingpopulatie hebben.  

Tabel 3.8 toont de gemiddelde intelligentiescore en de standaard deviatie per sekse en groep. 

 

Tabel 3.8 Intelligentiescore en sekse 

 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Sekse Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD 

M 98,8 15,1 99,4 15,4 99,4 15,2 100,5 15,0 99,9 15,3 

V 101,3 14,8 100,7 14,5 100,7 14,7 99,7 14,9 100,2 14,7 

 

In tabel 3.8 laat zien dat jongens, behalve in groep 7, een marginaal lager gemiddelde hebben dan meisjes. 

Mogelijk sluit het onderwijs beter aan bij meisjes en ontwikkelen ze zich daardoor beter. De standaard 

deviatie is bij jongens iets hoger dan bij meisjes. De scores van jongens zijn iets meer gespreid. 

Tabel 3.9 toont de gemiddelde intelligentiescore en de standaard deviatie per leerlinggewicht en groep. 
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Tabel 3.9 Intelligentiescore en leerlinggewicht 

 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Llgewicht Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD 

0.0 100,6 14,9 101,5 14,7 101,0 15,3 101,6 14,5 101,3 14,4 

0.3 92,8 14,5 94,7 14,1 92,8 14,7 94,6 14,4 94,2 13,4 

1.2 89,9 15,2 90,2 14,1 89,4 14,1 89,0 12,5 91,2 10,0 

 

 Tabel 3.9 laat zien dat 0.0 leerlingen gemiddeld rond de 101 scoren, 0.3 leerlingen rond de 93 en 1.2 

leerlingen rond de 90. Tegen deze waarden kunnen mogelijke effecten van onderwijsbeleid geëvalueerd 

worden.  

 

3.6 Intelligentiescore naar afnameperiode en de correlatie met leeftijd 

Gedurende het schooljaar leren kinderen ook buiten school om. Dit kan van invloed zijn op de NSCCT-score, 

leerlingen die aan het begin van het schooljaar worden getest kunnen daardoor benadeeld zijn t.o.v. later 

geteste leerlingen. In tabel 3.10 worden de gemiddelden en standaard deviaties voor deze periodes getoond. 

De periodes zijn: 1. Augustus – Oktober; 2. November, December; 3. Januari, Februari; 4. Maart-Juni. 

 

Tabel 3.10 Intelligentiescore en afnameperiode 

 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Periode Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD 

1 99,1 15,2 -  97,0 16,1 99,2 15,3 98,7 15,2 

2 99,2 15,0 -  99,3 15,0 100,3 14,8 100,3 14,4 

3 100,2 15,1 -  101,9 14,3 100,0 15,6 102,0 16,0 

4 102,1 15,0 -  102,2 16,3 100,2 13,7 110,7 14,5 

testafname viel in dezelfde periode 

Over de perioden lopen de gemiddelde scores iets op. Daarom wordt in de normtabellen aangegeven dat, om 

hiermee rekening te houden, er in de eerste periode een punt bij de normscore dient te worden opgeteld en in 

de laatste periode twee punten afgetrokken. Dit sluit aan bij het idee dat de cognitieve ontwikkeling in de 

zomervakantie achter blijft bij de ontwikkeling gedurende het schooljaar. Een uitschieter is de 4
e
 periode van 

groep 8, maar dit gemiddelde is gebaseerd op een zeer laag aantal leerlingen.  

De intelligentie van leerlingen in de groepen 4 tot en met 6 is nog in ontwikkeling en daarom kan verwacht 

worden dat oudere leerlingen op het moment van testafname gemiddeld hoger zullen scoren dan jongere 

leerlingen. De mate waarin dit het geval is wordt uitgedrukt in de correlatie tussen de normscore en de leeftijd 

op het moment van testafname. In tabel 3.11 worden deze correlaties gepresenteerd. 

 

Tabel 3.11 Correlaties tussen de intelligentiescore en leeftijd 
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Groep 4 

 

Groep 5 

 

Groep 6 

 

Groep 7 

 

Groep 8 

Correlatie -0,06 -0,12* ** -0,09 -0,17 -0,04 

N 11573 8336 17166 2476 650 

* Geboortedatum niet in dataset 2008; ** Testdatum 2011 gefixeerd  

 

In de COOL-data van 2008 is de geboortedatum van de leerlingen niet aanwezig in het bestand en daardoor 

kan de leeftijd er niet berekend worden. In 2011 is de geboortedatum wel aanwezig, maar is niet bekend 

wanneer de NSCCT is afgenomen. Dit is ongeveer in dezelfde periode geweest en daarom is de afname datum 

voor alle leerlingen op dezelfde datum gezet, waarmee de leeftijd kan worden benaderd. Uit tabel 3.11 blijkt 

dat er binnen jaargroepen geen of licht negatieve correlatie is tussen de intelligentiescore en leeftijd. 

 

3.7 Bepaling normtabellen 

Normscores hebben betrekking op de relatieve positie die een leerling in zijn normgroep inneemt. In deze 

normering is de ruwe somscore, om het interpretatiegemak te verhogen, op grond van cumulatieve 

percentielscores getransformeerd naar een normaal verdeelde score met een gemiddelde van 100 en een 

standaarddeviatie van 15. De standaardscores worden afgerond en afgekapt op 65 en 135: lagere scores zijn 

gecodeerd naar de waarde van de laagste normscore, extreem hoge scores naar de hoogste waarde. De 

genormeerde scores lopen derhalve van 65 tot en met 135. Dit is gedaan omdat er van extreme scores weinig 

waarnemingen zijn, waardoor ze mogelijk minder betrouwbaar zijn. Daarnaast wordt hiermee een mogelijke 

stigmatiserende werking van zeer lage scores vermeden. Door dit afkappen van scores neemt de standaard 

deviatie van de intelligentiescore iets af: van 15,0 naar ongeveer 14,8. De normtabellen staan in de bijlage. 
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4. BETROUWBAARHEID  

 

Doel van betrouwbaarheidsanalyse is om de invloed van meetfouten op de testscore te schatten (Evers et.al. 

2009). De betrouwbaarheid is de correlatie tussen de geobserveerde score en de ware score. Een veelgebruikte 

maat voor de betrouwbaarheid van een subtest is Lambda 3 (Guttman, 1945), die later Cronbach’s alpha 

(Cronbach, 1951) is genoemd. Cronbach’s alpha is een van de oneindig vele ondergrenzen van de 

betrouwbaarheid (Zegers & Ten Berge, 1985). De Cronbach’s alpha is hoog wanneer de items onderling hoog 

samenhangen in combinatie met de lengte van de test. Lambda 2 (Guttman 1945) is een andere maat voor de 

ondergrens van de betrouwbaarheid die in de praktijk meestal iets hoger uitvalt (Evers et.al. 2009). De glb 

(greatest lower bound) is de hoogste ondergrens van alle betrouwbaarheidsmaten (Ten Berge & Sočan, 2004). 

De glb kan echter niet met SPSS worden berekend. Omdat Lambda 2 in de analyses nauwelijks hoger bleek te 

zijn dan Cronbach’s alpha is ervoor gekozen om hier alleen Cronbach’s alpha te presenteren.  

 

4.1 Betrouwbaarheid versies 4 tot en met 6 

In tabel 4.1 wordt Cronbach’s alpha en het aantal items in de verschillende versies van de vijf subtests 

gepresenteerd. 

 

Tabel 4.1 Betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) 
 

 

Subtest 

 

Gr 4 

 

N it 

 

Gr 5 

2008 

 

Gr 5 

2011 

 

N it 

 

Gr 6 

 

N it 

Fig. Sam. .66 20 .70 .70 15 .59 22 

Exclusie .75 20 .71 .72 15 .63 17* 

Get. reeksen .76 10 .70 .75 15 .61 12 

Categorieën .81 16 .77 .80 20 .71 20 

Analogieën .74 25 .79 .79 20 .78 20 

* Na verwijdering van twee items met een negatieve item-rest correlatie 

 

Wanneer we een ondergrens van .70 aanhouden dan is in groep 4 één subtest minder betrouwbaar, in groep 5 

geen en in groep 6 drie subtests. Dit resultaat komt mogelijk doordat de subtests destijds binnen de context 

van het OVB-onderzoek werden geconstrueerd bedoeld om goed te kunnen differentiëren tussen veelal laag 

scorende leerlingen, hetgeen relatief vaak voorkomt bij leerlingen uit lager milieu en allochtone leerlingen. 

Daardoor heeft de NSCCT redelijk veel makkelijke items. In tabel 4.2 wordt een overzicht gepresenteerd van 

de gemiddelde p-waarde. 
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Tabel 4.2 Gemiddelde p-waarde per subtest 
 

 

 

Groep 4 

 

Groep 5 

2008 

 

Groep 5 

2011 

 

Groep 6 

Fig. Sam. .60 .68 .69 .66 

Exclusie .76 .77 .79 .76 

Get. reeksen .85 .72 .74 .75 

Categorieën .76 .77 .78 .83 

Analogieën .58 .65 .67 .69 

 

Een gemiddelde P-waarde van .50 wordt statistisch als ideaal gezien omdat er dan de meeste variantie is, 

waardoor goed onderscheid kan worden gemaakt tussen de leerlingen. Om minder begaafde leerlingen niet te 

demotiveren om de test in te vullen, wordt er naar iets makkelijkere items gestreefd met een gemiddelde p-

waarde tussen de .60 en .70. Uit de cijfers blijken enkele subtests iets te gemakkelijk te zijn, alleen de subtest 

Analogieën in groep 4 is net iets te moeilijk.  

 

Tabel 4.3 Gemiddelde Inter-Item correlatie per subtest 
 

 

 

Groep 4 

 

Groep 5 

2008 

 

Groep 5 

2011 

 

Groep 6 

Fig. Sam. .09 .14 .14 .07 

Exclusie .13 .15 .15 .09 

Get. reeksen .24 .17 .16 .13 

Categorieën .21 .17 .17 .13 

Analogieën .10 .16 .16 .15 

 

Wanneer item-paren naar hetzelfde achterliggende begrip verwijzen dan zullen zij in ieder geval positief met 

elkaar correleren en daarbij geldt: hoe hoger de correlatie, des te beter. Hoewel er geen vuistregels zijn, kan 

een gemiddelde inter-item correlatie onder de .10 als laag worden gekwalificeerd. In tabel 4.4 worden de 

onderlinge correlaties (zonder decimaalpunt) tussen de somscores op de vijf subtests gepresenteerd. 
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Tabel 4.4 Correlaties tussen de subtests 

 Fig. Sam Exclusie Get. Reeks Categorieën 

Groep  4   5     5   6 4   5     5   6 4   5     5   6 4   5     5   6 

Exclusie .36 .44 .45 .39    

Get. Reeks .31 .36 .35 .29 .32 .38 .36 .35   

Categorieën .21 .34 .34 .22 .25 .38 .38 .32 .26 .36 .34 .32  

Analogieën .29 .36 .38 .32 .31 .40 .41 .41 .32 .42 .42 .44 .29 .45 .44 .44 

  

De onderlinge correlaties van de subtests zijn in groep 4 iets lager dan in de andere groepen, maar redelijk 

hoog te noemen.  

In tabel 4.5 worden de correlaties gepresenteerd tussen de subtests en de voor de subtest gecorrigeerde scores ( 

subtest rest-test correlatie) 

 

Tabel 4.5 Subtest-rest correlaties van subtests met de totaalscore 
 

 

 

Subtest rest-test correlatie 

 gr 4 gr 5 

2008 

gr 5 

2011 

gr 6 

Fig. Sam. .42 .50 .51 .41 

Exclusie .45 .54 .55 .51 

Get. Reeksen .44 .51 .50 .49 

Categorieën .36 .52 .52 .45 

Analogieën .44 .56 .57 .57 

 

Analogieën hebben de hoogste correlatie met de rest-totaalscore. Analogieën is derhalve de meest algemene 

intelligentie subtest. Ook de andere subtests correleren vrij hoog met de restscore en zijn derhalve ook 

tamelijk algemeen van aard, hetgeen ook blijkt uit de factoranalyses met hoge ladingen van alle subtests op de 

eerste principale component. 

In tabel 4.6 worden de betrouwbaarheden gepresenteerd als lineaire combinaties van de subtests. Daarvoor is 

de gestratificeerde alpha berekend (zie formule 7.11 van Nunnaly, 1967). α-Stratified wordt berekend op basis 

van de afzonderlijke betrouwbaarheden en de varianties van de subtests in verhouding tot de totale variantie. 
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Tabel 4.6 Betrouwbaarheid (α-Stratified) en gemiddelde p-waarde  
 

 

Totaalscore 

 

Gr 4 

 

Gr 5 

2008 

 

Gr 5 

2011 

 

Groep 6 

αStratified .88 .87 .88 .86 

Gem p-waarde .69 .72 .73 .73 

 

De samengestelde betrouwbaarheid van de algemene factor kan als bevredigend worden gekwalificeerd. Uit 

de gemiddelde p-waardes blijkt dat de NSCCT licht aan de makkelijke kant is.  

Op grond van α-Stratified kan de standaard meetfout worden berekend (Nunnaly, blz.220). In tabel 4.7 

wordt hiervan een overzicht gepresenteerd.  

 

Tabel 4.7 De standaard meetfout 
 

 

 

Groep 4 

 

Groep 5 

2008 

 

Groep 5 

2011 

 

Groep 6 

St. meetfout 5,2 5,5 5,3 5,7 

 

De standaard meetfout kan worden gebruikt om de lengte van het betrouwbaarheidsinterval te berekenen. 

Voor het 68% betrouwbaarheidsinterval dient de standaard meetfout met 1,00 te worden vermenigvuldigd, 

voor het 95% interval met 1,96. De NSCCT heeft tot nu toe in alle jaargroepen het betrouwbaarheidssinterval 

van ± 5 punten aangehouden, ongeveer het 68% betrouwbaarheidsinterval. Gebleken is dat deze marge in de 

praktijk wordt geaccepteerd en daardoor voorkomt dat de score te absoluut wordt geïnterpreteerd. Een breder 

betrouwbaarheidsinterval bv. 95%, wordt vaak niet geaccepteerd in het veld, omdat dat dan de score ten 

onrechte als te onbetrouwbaar wordt geïnterpreteerd. Ook het maken van intervallen op grond van deviatie 

scores zoals Nunnaly, (1967, formule 7-4) die voorschrijft, waarbij het midden van het 

betrouwbaarheidsinterval wordt bepaald door vermenigvuldiging van de betrouwbaarheid met de gevonden 

deviatie score, is nog ingewikkelder te communiceren in het onderwijsveld. Daarom wordt uit praktisch 

oogpunt vastgehouden aan een onzekerheidsmarge van ± 5 punten, omdat dit zowel recht doet aan de 

meetfout als een te gefixeerde interpretatie van de normscore voorkomt. 

 

4.2 Betrouwbaarheid versies 7 en 8 

In tabel 4.8 wordt Cronbach’s alpha en het aantal items in de verschillende versies van de vijf subtests 

gepresenteerd. 
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Tabel 4.8 Betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) 
 

Subtest 

 

Gr 7 

 

N it 

 

Gr 8 

 

N it 

Fig. Sam. .70 20 .68 22 

Exclusie .63 20 .51 24 

Get. reeksen .70 10 .75 10 

Categorieën .83 15 .84 15 

Analogieën .81 15 .80 15 

 

Wanneer we een ondergrens van .70 aanhouden dan is in groep 7 één subtest minder betrouwbaar, in groep 8 

twee subtests . Dit resultaat komt mogelijk doordat de subtests destijds binnen de context van het OVB-

onderzoek werden geconstrueerd bedoeld om goed te kunnen differentiëren tussen veelal laag scorende 

leerlingen, hetgeen relatief vaak voorkomt bij leerlingen uit lager milieu en allochtone leerlingen. Daardoor 

heeft de NSCCT redelijk veel makkelijke items. In tabel 4.9 wordt een overzicht gepresenteerd van de 

gemiddelde p-waarde. 

 

Tabel 4.9 Gemiddelde p-waarde per subtest 
 

 

 

Groep 7 

 

Groep 8 

Fig. Sam. .70 .64 

Exclusie .85 .78 

Get. reeksen .67 .79 

Categorieën .82 .84 

Analogieën .76 .80 

 

Een gemiddelde P-waarde van .50 wordt statistisch als ideaal gezien omdat er dan de meeste variantie is, 

waardoor goed onderscheid kan worden gemaakt tussen de leerlingen. Om minder begaafde leerlingen niet te 

demotiveren om de test in te vullen, wordt er naar iets makkelijkere items gestreefd met een gemiddelde p-

waarde tussen de .60 en .70. Uit de tabel 4.9 blijken de meeste subtests vrij gemakkelijk te zijn. In tabel 4.10 

wordt de gemiddelde inter-item correlatie per subtest gepresenteerd. 
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Tabel 4.10 Inter-Item correlatie  
 

 

 

Groep 7 

 

Groep 8 

Fig. Sam. .11 .09 

Exclusie .08 .04 

Get. reeksen .19 .23 

Categorieën .25 .25 

Analogieën .22 .21 

 

Wanneer item-paren naar hetzelfde achterliggende begrip verwijzen dan zullen zij in ieder geval positief met 

elkaar correleren en daarbij geldt: hoe hoger de correlatie, des te beter. Hoewel er geen vuistregels zijn, kan 

een gemiddelde inter-item correlatie onder de .10 als laag worden gekwalificeerd. De inter-item correlatie van 

Figuur Samenstellen in groep 8 en Exclusie in 7 en 8 zijn laag, de overige correlaties zijn redelijk. In tabel 

4.11 worden de onderlinge correlaties (zonder decimaalpunt) tussen de somscores op de vijf subtests 

gepresenteerd. 

 

Tabel 4.11 Correlaties tussen de subtests 

 Fig. Sam Exclusie Get. Reeks Categorieën 

Groep 7 8 7 8 7 8 7 8 

Exclusie .46 .45       

Get. Reeks .41 .37 .38 .36     

Categorieën .26 .27 .28 .25 .34 .27   

Analogieën .38 .37 .40 .42 .46 .55 .45 .44 

  

De onderlinge correlaties van de subtests zijn in groep 7 en 8 ongeveer gelijk en redelijk hoog.  

In tabel 4.12 worden de correlaties gepresenteerd tussen de subtests en de voor de subtest gecorrigeerde scores 

( subtest rest-test correlatie) 
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Tabel 4.12 Subtest-rest correlaties van subtests met de totaalscore 
 

 

 

Subtest resttest correlatie 

Groep 7 8 

Fig. Sam. .50 .49 

Exclusie .53 .51 

Get. Reeksen .55 .54 

Categorieën .44 .41 

Analogieën .58 .62 

 

Analogieën hebben de hoogste correlatie met de rest-totaalscore. Analogieën is derhalve de meest algemene 

intelligentie subtest. Ook de andere subtests correleren vrij hoog met de restscore en zijn derhalve ook 

tamelijk algemeen van aard, hetgeen ook blijkt uit de factoranalyses met hoge ladingen van alle subtests op de 

eerste principale component. In tabel 4.13 wordt de betrouwbaarheid en de gemiddelde p-waarden 

gepresenteerd. 

 

Tabel 4.13 Betrouwbaarheid (α-Stratified) en gemiddelde p-waarde  

Totaalscore 
 

Gr 7 

 

Gr 8 

αStratified .88 .87 

Gem p-waarde .77 .76 

 

De betrouwbaarheid van de algemene factor is redelijk goed. Uit de gemiddelde p-waardes van alle items 

blijkt dat de NSCCT tamelijk gemakkelijk is.  Op grond van α-Stratified is de standaard meetfout berekend. 

In tabel 4.14 wordt hiervan een overzicht gepresenteerd.  

 

Tabel 4.14 De standaard meetfout 
 

 

 

Groep 7 

 

Groep 8 

St. meetfout 5.14 5,33 

 

De standaard meetfout kan worden gebruikt om de lengte van het betrouwbaarheidsinterval te berekenen. Uit 

praktische overwegingen wordt net als bij groep 4 t/m 6 een marge van ± 5 punten aangehouden, ongeveer 

overeenkomend met het 68% betrouwbaarheidsinterval.  
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5. VALIDITEIT 

 

Het COTAN beoordeelt zowel de begripsvaliditeit als de criteriumvaliditeit van de NSCCT 4, 6 en 8 op basis 

van Van Batenburg & Van der Werf (2004) als voldoende en daarom is een nieuw onderzoek naar de 

validiteit van de versies 4, 6 en 8 niet noodzakelijk. Voor de nieuw ontwikkelde versies 5 en 7 in principe 

wel, maar gezien de grote inhoudelijke overlap en de vrijwel gelijke factorstructuur kan verwacht worden dat 

de criteriumvaliditeit vergelijkbaar is met de eerder gevonden resultaten.  

 

5.1 Aanvullend onderzoek  

De vergelijkbare criteriumvaliditeit van nieuwe versies blijkt uit recent onderzoek waarbij de correlaties 

tussen de testversies van groep 4 tot en met 7 die bij dezelfde leerlingen zijn berekend (Van Batenburg, 2012, 

tabel 3): de correlatie tussen de normscore van groep 4 en 5 is: r = 0,66; tussen groep 4 en 6 r = 0,87; tussen 

groep 4 en 7 r = 0,63; tussen groep 6 en 7 r = 0,64. De score is redelijk stabiel, met name die tussen groep 4 

en 6. Uit ditzelfde onderzoek (tabel 4) blijkt dat de correlaties tussen de NSCCT 4 tot en met 7 en de 

rekentoets van het Cito-LVS respectievelijk het volgende zijn: r4 = 0,59; r5 = 0,62; r6 = 0,64; r7 = 0,58. De 

hoogte van deze correlaties is vergelijkbaar met de door Van Batenburg & Van der Werf (2004) gevonden 

correlaties. Ook de hoogte van de correlaties met de toets voor begrijpend lezen is vergelijkbaar met de eerder 

gepubliceerde correlaties met taal. Deze bedragen: r4 = 0,45; r5 = 0,47; r6 = 0,44 en r7 = 0,35. De correlaties 

met technisch lezen zijn laag, hetgeen verwacht mag worden omdat technisch lezen niet samenhangt met 

denken, maar vooral met het oefenen van routines.  

 

5.2 Correlaties met rekenen en taal in groep 5 

In tabel 5.1 worden de correlaties tussen de intelligentiescores enerzijds en de taalen rekenscores anderzijds 

gegeven. In de onderste rij staat op hoeveel leerlingen de correlatie is gebaseerd. 
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Tabel 5.1 Correlaties tussen de intelligentiescores en de taalen rekenscore 
 

Groep 5 2008 

Dmt 

1 

Dmt 

2 

Dmt 

3 

Bgr. 

L 1 

Bgr 

L 2 

Rek 

1 

Rek 

2 

r   0,09 0,10 0,18 0,53 0,52 0,56 0,58 

N  3546 3636 10311 7460 2559 4224 6381 
 

Groep 5 2011 

Dmt 

3 

Wrd 

scht 

Bgr 

L1 

Bgr. 

L 2 

Rek 

2002 

Rek 

Lovs 

r  0,14 0,50 0,54 0,53 0,56 0,59 

N  9333 9534 690 9338 351 9686 

 

In groep 5 zijn in 2008 3 leeskaarten van de DMT (Drie Minuten Test) afgenomen en in 2011 alleen de 3
e
 

leeskaart. De DMT meet technisch lezen. De correlaties met de NSCCT zijn volgens verwachting erg laag. 

Begrijpend lezen is in 2008 met 2 inhoudelijk vergelijkbare toetsversies gemeten, de correlaties met de 

NSCCT liggen iets boven de r = 0,50, waarden vergelijkbaar met de correlaties gevonden door Van Batenburg 

& Van der Werf (2004). Ook de correlatie met woordenschattoets uit 2011 past hierbij. Van de rekentoets zijn 

eveneens twee inhoudelijk vergelijkbare versies afgenomen. De correlaties met de NSCCT liggen iets onder 

de r = 0,60 hetgeen eveneens overeenkomt met eerder gevonden waarden. De nieuw gevonden correlaties in 

groep 5 komen overeen met de correlaties uit Van Batenburg & Van der Werf (2004).  

 

5.3 Testbias versies 4 t/m 6 

Het begrip testbias heeft betrekking op verschuivingen in testbetekenis bij verschillende groepen. Hierbij 

wordt onderzocht in hoeverre de volgorde van de moeilijkheidsgraad van de items tussen de leerlingen met 

gewicht 0.0, de 0.3 en 1.2 overeenkomt (zie Van der Flier, 1980, blz. 136). De gewichtscategorieën hebben de 

volgende betekenis: 0.0 geen achterstand; 0.3 kinderen van wie beide ouders maximaal LBO/VBO/VMBO 

hebben gehad; 1.2 kinderen van wie één van de ouders maximaal basisonderwijs heeft gehad en de ander 

maximaal LBO/VBO/VMBO. De 1.2 groep bestaat hoofdzakelijk uit allochtone leerlingen (in groep 5 2008 

voor 87,1%; in 2011 79,6%). Om mogelijke testbias te bepalen is de product-moment correlatie berekend 

tussen de per gewichtscategorie bepaalde volgorde van p-waarden van de items. Bij item-equivalente tests 

moet deze in de buurt van de 1.0 liggen. In Tabel 5.2 worden Correlaties tussen de volgorde van p-waarden 

van de 0.0 leerlingen en die van de 0.3en 1.2 leerlingen gepresenteerd. 

 

Tabel 5.2  Correlaties volgorde van p-waarden 

 Groep 4 Groep 5 2008 Groep 5 2011 Groep 6 
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 0.3 1.2 0.3 1.2 0.3 1.2 0.3 1.2 
 
NSCCT 0.0 

 

.99 

 

.97 .99 .99 1.0 .99 .98 .96 

 

In tabel 5.2 zijn geen van de correlaties kleiner dan .95. Onder de .95 wordt gezien als: "mogelijk biased", 

onder de .90 wordt gezien als "biased". De NSCCT is “niet biased” t.a.v. leerling-gewicht. De leerlingen met 

een gewicht van 1.2 zijn voor het een zeer groot deel van allochtone herkomst. In de data-files groep 4 en 6 

zijn geen nadere herkomst gegevens beschikbaar maar in de COOL data-files van groep 5 bevatten deze wel. 

Hieruit blijkt dat de 1.2 groep in 2008 voor 87,1% en in 2011 voor 79,6% uit allochtone leerlingen bestaat. Er 

worden in COOL 5 twee groepen onderscheiden: allochtone en autochtone leerlingen. De correlaties tussen 

autochtone en allochtone leerlingen in de volgorde van p-waarden van de NSCCT-items zijn voor beide 

afnamejaren berekend en blijken beiden r = .99 te bedragen. Op grond van deze hoge correlaties tussen de in 

volgorde in p-waarde staande items van de diverse groepen wordt geconcludeerd dat de NSCCT in deze 

versies “niet biased” is. 

 

5.4 Testbias versies 7 en 8 

In Tabel 5.2 worden Correlaties tussen de volgorde van p-waarden van de 0.0 leerlingen en die van de 0.3en 

1.2 leerlingen gepresenteerd. 

 

Tabel 5.3  Correlaties volgorde van p-waarden 

 Groep 7 Groep 8 
 

 

 

0.3 

 

1.2 

 

0.3 

 

1.2 
 
NSCCT 0.0 .96 .91 .88 .88 

 

Tabel 5.3 laat zien dat in groep 7 geen bias is er mogelijk bias is t.o.v. de 1.2 leerlingen. De volgorde van p-

waarden is gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen (zie tabel 3.9). In groep 8 lijkt met waarden juist 

onder de .90 sprake te zijn van bias. Deze uitkomst is echter gebaseerd op een gering aantal waarnemingen in 

zowel de 0.3 als de 1.2 groep omdat veel scholen het leerling-gewicht niet hebben doorgegeven. Hier is 

aanvullend onderzoek met meer waarnemingen nodig. 
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6. CONCLUSIE 

 

6.1 De kwaliteit van de NSCCT 

De subtests van alle versies laden hoog op de eerste principale component, er is geen tweede factor met een 

eigenwaarde groter dan 1. Dit wijst erop dat de subtests eendimensionaal naar hetzelfde achterliggende begrip 

algemene intelligentie verwijzen.  De factorstructuur is en nagenoeg congruent over de verschillende 

testversies en ook hieruit blijkt dat de testbetekenis in alle versies gelijk is. De gevonden samengestelde 

betrouwbaarheden van de testversies 4 tot en met 8 zijn redelijk tot goed te noemen. 

Voor de versies 4 tot en met 7 zijn grote  datasets beschikbaar. De afnames hebben in ruime aantallen door 

heel Nederland plaatsgevonden en de verdeling naar sekse is volgens verwachting. De normen zijn landelijk 

representatief. De testbetekenis van de NSCCT is ook gelijk voor groepen die verschillen in leerling-gewicht 

en voor autochtone en allochtone leerlingen. De NSCCT-normscore van de versies 4 t/m 6 is niet “biased”, 

alleen bij versie 7 is er mogelijk sprake van bias t.o.v. allochtone leerlingen. Voor  versie 8 is een redelijk 

grote dataset beschikbaar waarbij de afnames redelijk verspreid over het land hebben plaatsgevonden. Het 

onderzoek naar testbias kon hier vanwege veel missende waarden bij het leerling-gewicht nog niet goed 

worden uitgevoerd. 

De gemiddelde normscores zijn aan het begin van het schooljaar iets lager dan aan het eind. De verschillen 

zijn echter te klein om hiervoor aparte normen aan te leggen, maar het is wel iets om bij te interpretatie van de 

test in de onderwijspraktijk rekening mee te houden. Verder blijkt de correlatie tussen leeftijd en de 

normscore zeer klein, maar negatief. Dit wijst erop dat leeftijdsnormen binnen jaargroepen minder zinvol zijn 

omdat daarbij van een positieve correlatie moet worden uitgegaan.  

De predictieve validiteit of voorspellende waarde van de algemene normscore van de NSCCT is ook op grond 

van het aanvullende onderzoek met name in groep 5 redelijk goed te noemen, hij doet niet onder voor andere 

tests. De school krijgt al redelijk vroeg een beeld over de mogelijke vervolgopleidingen van hun leerlingen. 

Leerlingen die onder hun kunnen presteren, kunnen al in een vroeg stadium worden opgespoord.  

 

6.2 Wijze van gebruik 

 

De NSCCT is bedoeld om de leerkrachten in het basisonderwijs te helpen bij het ontwikkelen van een 

objectief beeld over de mogelijkheden van hun leerlingen. Met name leerlingen die onder hun kunnen 

presteren, worden ermee opgespoord. In groep 8 helpt de NSCCT bij het bepalen van de keuze voor een 

vervolgopleiding. 

De leerkracht van de klas en kunnen voor de afname van de NSCCT een inschatting maken van de 

mogelijkheden van hun leerlingen. Hoe ze dit kunnen doen staat beschreven in bijlage 1. Na de testafname 

door een bevoegde testleider of een ervaren leerkracht die de instructie voor de afname goed heeft bestudeerd 

en zich strikt aan de daar beschreven procedures houdt en bovendien geen leerkracht van de klas is (zie 

bijlage 2), moet de school de optisch leesbare antwoordbladen opsturen zodat de test wordt nagekeken. Het is 
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verstandig om de normscores en de inschattingen daarvan vooraf, te bespreken met een schoolpsycholoog of 

een ander daartoe bevoegde persoon. 



 

 

 45 

LITERATUUR 

Batenburg, T.A. van (1981). Herziene versie van de GALO. Groningen: Noordelijk Instituut voor Toegepaste 

Psychologie en Bedrijfswetenschappen. 

Batenburg, T.A. , & Werf, M.P.C. van der (2004). NSCCT niet schoolse cognitieve capaciteiten test voor 

groep 4,6 en 8 van het basisonderwijs, verantwoording, normering en handleiding. Groningen: GION.  

Batenburg, T.A. (2012). Het signaleren en aanpakken van onderpresteren op de basisschool. Groningen: 

GION.  

Berge, J.M.F. ten, & Sočan, G. (2004). The greatest lower bound to the reliability of a test and the hypothesis 

of unidimensionality. Psychometrika, 69, 613-625 

Bleichrodt, N., Drenth, P.J.D., Zaal, J.N. & Resing, W.C.M. (1984). Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie 

Test. Instructie, normen, psychometrische gegevens. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Blom, G. (1958). Statistical estimates and transformed beta variables. New York, John Wiley & Sons. 

Bulner, M.G. (1979). Principles of Statistics. New York: Dover. 

Doddema-Winsemius, M. & Werf, M.P.C. van der (1988). Het meten van intelligentie en sociale 

redzaamheid in de landelijke evaluatie OVB. Groningen: RION, 1988. 

Dijk, H. Van & Tellegen, P. (1994). Handleiding bij de GIVO, Groninger Intelligentie Test Voortgezet 

Onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J. & Van der Veen, I. (2009). Cohortonderzoek COOL
5-18

, 

Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-

Kohnstamm Instituut.  

Driessen, G., Mulder, L., & Roeleveld, J. (2012). Cohortonderzoek COOL
5-18

, Technisch rapport 

basisonderwijs, tweede meting 2010/2011. Nijmegen: ITS/ Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.  

Evers, A. & Lucassen, W. (1991). Handleiding DAT’83. Differentiële Aanleg Testserie. Lisse: Swets & 

Zeitlinger. 

Evers, A., Lucassen, W., Meijer R. & Sijtsma K. (2010). COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van 

tests. Amsterdam: NIP/COTAN. 

Eysenck, H.J., Kamin, L. (1981) Intelligence: The battle for the mind. London: Pan books. 

Flier, H. van der (1980). Vergelijkbaarheid van individuele testprestaties. Lisse: Swets en Zeitlinger, 1980. 

Kema, G.N. (1980). Handleiding en Verantwoording bij de Nederlandse bewerking en aanvulling van de 

PMA 2-4. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 

Kema, G.N. (1978). Handleiding PMA 5-6. Amsterdam, Swets & Zeitlinger. 

Laros, J.A. & Tellegen, P.J. (1991). Construction and validation of the SON-R 5½-17, The Snijders-Oomen 

Non-verbal Intelligence Test. Groningen: Wolters-Noordhoff.  

Mulder, L. (1996). Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst. ITS, Nijmegen. 

Nunnally, J.C. (1967). Psychometric theory. McGraw-Hill, New York.  



 

 

 46 

Snijders, J. Th & Verhage, F. (1962). Voorlopige handleiding bij de Groninger Intelligentie Test. Amsterdam: 

Swets & Zeitlinger. 

Tesser, P., Mulder, J., Van der Werf, G. (1991). De eerste fase van de longitudinale OVB-onderzoeken. ITS, 

Nijmegen & RION, Groningen. 

Testreeksen groep 4, 6 en 8. Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid. Groningen/Nijmegen: 

RION/ITS. 

Vijver, F., van de & Leung, K. (1997). Methods and data analysis for cross cultural research. Newbury Park: 

Sage. 

Zijsling, D., Keuning, J., Kuyper, H., Van Batenburg, T., & Hemker, B. (2010). Eerste meting van COOL
5-18

 

in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Groningen, The Netherlands: Institute for 

Educational Research (GION). 



 

47 

 

BIJLAGE 1: Instructie voor de afname
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Groep 4 

De test voor groep 4 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze 

voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal behandeld worden. 

De algemene instructie duurt (inclusief het uitdelen van de boekjes en de antwoordbladen) maximaal 10 

minuten. Per taak is verder ongeveer 2 minuten instructie nodig. 

De leerlingen hebben voor alle taken precies 10 minuten. Deze tijden moeten nauwkeurig worden 

aangehouden. Gebruik bij de afname een stopwatch. 

Mogelijk hebben zwakke leerlingen extra instructie nodig. Leerlingen die veel eerder klaar zijn, mogen stil 

lezen. Wilt u erop toezien dat alle leerlingen tegelijk met een nieuwe taak beginnen? 

Snelle leerlingen mogen niet alvast met een nieuwe taak beginnen! 

Leerlingen van groep 4 hebben soms moeite met het omzetten van hun antwoord op een antwoordblad. 

Daarom loont het de moeite om deze leerlingen enkele dagen voor de afname van de NSCCT de groep 4 

oefentoets te laten maken. 

Deze vindt u op www.TestserviceOnderwijs.nl onder Materialen. Hier vindt u tevens een PowerPoint 

presentatie, die u kunt gebruiken voor klassikale instructie via het digitale schoolbord. 

 

Er zijn ook invultestboekjes beschikbaar waarbij kinderen in het testboekje zelf kunnen werken.  

 

Het invullen van leerling informatie op het antwoordblad 

De namen, geboorte datum, afname datum, sekse en het leerling gewicht (het linker deel van het 

antwoordblad) kan de school te voren op de antwoordbladen printen (met de gratis tools op 

www.TestserviceOnderwijs.nl, hier staat ook een eenvoudige handleiding). De antwoordbladen print u zelf 

(op 100% en met een goede printer bv. 

laser). Mocht u niet over een goede printer 

beschikken, laat het printen dan bij een 

copyshop doen. Indien dit printen niet 

mogelijk is, dan moet iemand van de 

school voor de testafname de 

leerlinggegevens met duidelijke blokletters 

en zwarte pen invullen. Het is af te raden 

om de gegevens door de leerlingen zelf in 

te laten vullen, vanwege de onduidelijke 

handschriften, laat dit alleen doen als het 

echt niet anders kan. U moet altijd goed 

controleren of de leerlingen duidelijk en 

netjes hebben ingevuld. Aan de 

verwerking van handgeschreven antwoordbladen zijn meerkosten verbonden.  

Voordat de ingevulde antwoordbladen naar het antwoordnummer van RuG/TO worden geretourneerd moet 

de leerkracht of de schooladministratie controleren of alles netjes en duidelijk is ingevuld.  

Antwoordbladen waarop leerlingen hebben getekend zijn vaak onbruikbaar en kunnen het best op een nieuw 

antwoordblad worden overgezet. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
http://www.testserviceonderwijs.nl/
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Let bij eventueel kopiëren erop dat de machine op 100% staat anders kan het formulier niet ‘gelezen’ 

worden. Gebruik een recent gedownload antwoordblad hierbij. 

 

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

De testafname 

Voordat u met de test begint kunt u eerst een algemene instructie geven met voorbeelden. 

- U kunt hiervoor de instructies gebruiken die op de site staan www.TestserviceOnderwijs.nl  (PowerPoints 

voor alle groepen). 

- U zorgt ervoor dat iedere leerling een zacht zwart potlood en gum heeft. 'Foute antwoorden' kunnen het 

beste uitgegumd worden (of met een kruis er door) en opnieuw ingevuld worden. 

- U zorgt ervoor dat de leerlingen in toets opstelling aan een opgeruimde tafel zitten en rustig individueel 

kunnen werken. Ze mogen niet bij elkaar afkijken. Op hun werkblad mag niets anders liggen dan een 

zwart potlood en gum. 

 

Algemeen  

1. Aan het begin van elke taak vraagt u de leerlingen hun potlood neer te leggen om naar uw uitleg te 

luisteren. Aan het eind van iedere taakstaat onder  aan de bladzijde  dat de leerlingen moeten wachten met 

verdergaan totdat dit gezegd wordt. 

2. Bij elke nieuwe taak geeft u het paginanummer aan. 

3. U zegt, nadat het voorbeeld behandeld is: 

Begin nu met de opgaven. Ga niet verder dan waar staat: ’Wacht op toestemming om door te gaan met de 

volgende taak’. 

4. Bij elke taak geeft u aan wanneer de helft van de tijd is verstreken. Trage leerlingen kunt u trachten sneller 

te laten werken door ze dit expliciet te zeggen of ze aan te raden bij opgaven waarvan ze het antwoord niet 

zeker weten het antwoord te kiezen dat ze het beste vinden. 

5. Bij elk onderdeel zegt u, als de tijd verstreken is: leg nu allemaal je potlood neer en luister weer goed 

naar wat ik ga zeggen. 

 

Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes. 

U zegt het volgende: 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
http://www.nscct.nl/
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We gaan een toets maken met allemaal leuke denk spelletjes.lk deel de antwoordbladen en de 

opgavenboekjes uit. Controleer even of je naam op het antwoordblad staat. 

 

Nu deelt u de antwoordbladen en de opgavenboekjes uit. De leerlingen moeten hun naam 

controleren of ze het juiste antwoordblad voor zich hebben. 

 

De instructies bij de vijf onderdelen 

U zegt het volgende: 

We gaan zo met de vijf taken beginnen. Iedere taak heeft een aantal opgaven en een voorbeeld 

vooraf. Voor elke taak krijgen jullie 10 minuten. 

 

In elke taak zitten gemakkelijk een moeilijke opgaven. Als je een opgave niet zo gauw weet, geef 

dan het antwoord dat je denkt dat het beste is. 

 

Het is belangrijk dat je probeert alle opgaven te maken. Als je klaar bent met de laatste opgave 

(Einde Taak 1) dan wacht je met verder gaan totdat ik dat zeg. 

 

Als ik zeg: "begin", dan begin je ook direct. 

 

Als ik zeg: stop, dan leg je direct je potlood neer. We beginnen nu met de eerste taak. Doe je 

boekje open bij taak 1. 

 

Laat je potlood nog even liggen. In het testboekje mag je niet schrijven. 

 

Elk onderdeel begint met een voorbeeld. U behandelt eerst dit voorbeeld. U gaat na of iedereen het begrepen 

heeft en of ze weten hoe ze hun antwoord moeten aangeven op het antwoordblad. 

 

Tijdens de afname 

U observeert tijdens de afname de klas. U controleert regelmatig of de leerlingen de antwoorden op de juiste 

wijze geven op het antwoordblad, vooral of ze hun antwoord bij de het juiste vraagnummer geven. U let erop 

dat ‘foute’ antwoorden op juist wijze worden verbeterd. 

Als een leerling tracht af te kijken, kunt u reageren met algemene opmerkingen in de trant van: 

Je kunt het best zelf. 

Als een leerling om hulp vraagt bij de oplossing van een opgave kunt u neutraal reageren met bijvoorbeeld: 

Doe maar wat jij denkt dat goed is. 

Als een leerling voor een onderdeel eerder klaar is, mag hij/zij beslist niet verder gaan. U let erop dat deze 

leerling niet de andere leerlingen gaat afleiden. U laat ze hun antwoorden nog eens goed nakijken en daarna 

eventueel stil lezen. 

Zeg halverwege: de helft van de tijd is nu voorbij en 1 minuut voor afloop: je hebt nog heel even. 

Hou u de leerlingen precies aan de tijden van elke taak, deze zijn precies 10 minuten per taak. 
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Eind van de afname 

Aan het eind van de laatste taak beëindigt u de testafname als volgt: 

 

We zijn klaar. Leg je potlood neer. Ik kom het antwoordblad en het opgavenboekje nu bij je 

ophalen. Je mag niets meer invullen. 

 

Opsturen van de test 

Het is raadzaam om de antwoordbladen te kopiëren voor u ze verstuurt.  

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

Extra aanwijzingen voor de leerkracht van de klas. 

Voor de afname kunt u van al uw leerlingen een inschatting van hun mogelijkheden maken. U kunt dit het 

best op dezelfde schaal doen als de normscores. Een formulier voor uw klas kunt u van 

www.testserviceonderwijs.nl bij materialen downloaden. Uitleg intelligentieschaal: Deze schaal loopt van 65 

tot 135. Het midden is 100. Van alle leerlingen heeft: 66 procent een normscore tussen de 86 en 114, 16,5 

procent heeft een score lager dan 86 en eveneens 16,5 procent een score hoger dan 114. 

Belangrijk daarbij is dat u uw inschatting zoveel mogelijk zelf doet, zonder andere informatie zoals de CITO 

scores. 

 

Normscore 

65  85 Zwakke leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in het 

praktijkonderwijs terecht te komen. 

86 – 95 Beneden gemiddelde leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om in 

de beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen. 

96 – 103 Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO terecht 

te komen. 

104 – 110 Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de 

HAVO te komen. 

111 – 135 Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO 

terecht te komen. 

 

De genoemde categorieën zijn bedoeld om u te helpen bij het maken van de inschatting vooraf. Binnen de 

categorieën kunt u verdere verfijning aanbrengen door uw leerlingen onderling te vergelijken. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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U wordt verzocht vooraf aan de test een inschattingen per leerling van zijn/haar intelligentiescore te maken. 

De door u gegeven scores kunt u dan vergelijken met de normscores van de NSCCT. 

Wanneer de normscores op de NSCCT hoger uitvallen dan uw inschatting of de uitkomsten van 

kennistoetsen (leerrendementsverwachting en leerrendement) dan kan er sprake van zijn dat de 

desbetreffende leerling onder zijn kunnen presteert op school. 

Hierbij moet u echter wel bedenken dat er een zekere marge van onzekerheid bestaat bij de normscores. 

Wanneer een leerling een normscore van 100 heeft, dan ligt de ‘ware score’ waarschijnlijk tussen de 95 en 

105. 

 

Invultestboekjes 

Voor kinderen die moeite hebben met het overzetten van de antwoorden op de antwoordbladen zijn 

er invultestboekjes beschikbaar. In de praktijk zal dat voor groep 4 het meest voorkomen en voor 

kinderen in het speciaal onderwijs. Groot voordeel is dat kinderen zich volledig kunnen concentreren 

op de test. Achteraf kunt u de antwoorden voor de kinderen overnemen op het antwoordblad.
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Groep 5 

De test voor groep 5 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze 

voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal behandeld worden. 

De algemene instructie duurt (inclusief het uitdelen van de boekjes en de antwoordbladen) maximaal 10 

minuten. Per taak is verder ongeveer 2 minuten instructie nodig. 

De leerlingen hebben voor alle taken precies 10 minuten 

Deze tijden moeten nauwkeurig worden aangehouden. Gebruik bij de afname een stopwatch. 

Mogelijk hebben zwakke leerlingen extra instructie nodig. Leerlingen die veel eerder klaar zijn, mogen stil 

lezen. Wilt u erop toezien dat alle leerlingen tegelijk met een nieuwe taak beginnen? 

Snelle leerlingen mogen niet alvast met een nieuwe taak beginnen! 

Leerlingen van groep 5 hebben soms moeite met het omzetten van hun antwoord op een antwoordblad. 

Daarom ken het de moeite lonen om deze leerlingen enkele dagen voor de afname van de NSCCT de groep 

4 oefentoets te laten maken. Deze vindt u op www.testserviceonderwijs.nl Hier vindt u tevens een 

PowerPoint presentatie, die u kunt gebruiken voor klassikale instructie via het digitale schoolbord. 

Er zijn ook invultestboekjes beschikbaar waarbij kinderen in het testboekje zelf kunnen werken. 

 

Het invullen van leerling informatie op het antwoordblad 

De namen, geboorte datum, afname datum, sekse en het leerling gewicht (het linker deel van het 

antwoordblad) kan de school te voren op de antwoordbladen printen (met de gratis tools op 

www.TestserviceOnderwijs.nl, hier staat ook een eenvoudige handleiding). De antwoordbladen print u zelf 

(op 100% en met een goede printer bv. laser). Mocht u niet over een goede printer beschikken, laat het 

printen dan bij een copyshop doen.  

Indien dit printen niet mogelijk is, dan moet iemand van de school voor de testafname de leerlinggegevens 

met duidelijke blokletters en zwarte pen invullen. Het is af te raden om de gegevens door de leerlingen zelf 

in te laten vullen, vanwege de onduidelijke handschriften, laat dit alleen doen als het echt niet anders kan. U 

moet altijd goed controleren of de leerlingen duidelijk en netjes hebben ingevuld. Aan de verwerking van 

handgeschreven antwoordbladen zijn meerkosten verbonden.  

Voordat de ingevulde antwoordbladen naar het antwoordnummer van RuG/TO worden geretourneerd moet 

de leerkracht of de schooladministratie controleren of 

alles netjes en duidelijk is ingevuld.  

Antwoordbladen waarop leerlingen hebben getekend 

zijn vaak onbruikbaar en kunnen het best op een nieuw 

antwoordblad worden overgezet. 

Let bij eventueel kopiëren erop dat de machine op 

100% staat anders kan het formulier niet ‘gelezen’ 

worden. Gebruik een recent gedownload antwoordblad 

hierbij. 

 

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
http://www.testserviceonderwijs.nl/
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RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

De testafname 

Voordat u met de test begint kunt u eerst een algemene instructie geven met voorbeelden. 

1. U kunt hiervoor de instructies gebruiken die op de site staan www.TestserviceOnderwijs.nl  

(PowerPoints voor alle groepen). 

2. U zorgt ervoor dat iedere leerling een zacht zwart potlood en gum heeft. 'Foute antwoorden' kunnen 

het beste uitgegumd worden (of met een kruis er door) en opnieuw ingevuld worden. 

3. U zorgt ervoor dat de leerlingen in toets opstelling aan een opgeruimde tafel zitten en rustig 

individueel kunnen werken. Ze mogen niet bij elkaar afkijken. Op hun werkblad mag niets anders 

liggen dan een zwart potlood en gum. 

 

Vooraf 

1. Aan het begin van elke taak vraagt u de leerlingen hun potlood neer te leggen om naar uw uitleg te 

luisteren. Aan het eind van iedere taakstaat onder aan de bladzijde  dat de leerlingen moeten wachten met 

verdergaan totdat dit gezegd wordt. 

2. Bij elke nieuwe taak geeft u het paginanummer aan. 

3. U zegt, nadat het voorbeeld behandeld is: 

Begin nu met de opgaven. Ga niet verder dan waar staat: ’Wacht op toestemming om door te gaan met de 

volgende taak’. 

4. Bij elke taak geeft u aan wanneer de helft van de tijd is verstreken. Trage leerlingen kunt u trachten sneller 

te laten werken door ze dit expliciet te zeggen of ze aan te raden bij opgaven waarvan ze het antwoord niet 

zeker weten het antwoord te kiezen dat ze het beste vinden. 

5. Bij elk onderdeel zegt u, als de tijd verstreken is: leg nu allemaal je potlood neer en luister weer goed 

naar wat ik ga zeggen. 

 

Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes. 

 

U zegt het volgende: 

We gaan een toets maken met allemaal leuke denk spelletjes.lk deel de antwoordbladen en de 

opgavenboekjes uit. Controleer even of je naam op het antwoordblad staat. 

 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
http://www.nscct.nl/
http://www.nscct.nl/
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Nu deelt u de antwoordbladen en de opgavenboekjes uit. De leerlingen moeten hun naam 

controleren of ze het juiste antwoordblad voor zich hebben. 

 

 

De instructies bij de vijf onderdelen 

 

U zegt het volgende: 

 

We gaan zo met de vijf taken beginnen. Iedere taak heeft een aantal opgaven en een voorbeeld 

vooraf. Voor elke taak krijgen jullie 10 minuten. 

 

In elke taak zitten gemakkelijk een moeilijke opgaven. Als je een opgave niet zo gauw weet, geef 

dan het antwoord dat je denkt dat het beste is. 

 

Het is belangrijk dat je probeert alle opgaven te maken. Als je klaar bent met de laatste opgave 

(Einde Taak 1) dan wacht je met verder gaan totdat ik dat zeg. 

 

Als ik zeg: begin, dan begin je ook direct. 

 

Als ik zeg: stop, dan leg je direct je potlood neer. We beginnen nu met de eerste taak. Doe je 

boekje open bij taak 1. 

 

Laat je potlood nog even liggen. In het testboekje mag je niet schrijven. 

 

Elk onderdeel begint met een voorbeeld. U behandelt eerst dit voorbeeld. U gaat na of iedereen het begrepen 

heeft en of ze weten hoe ze hun antwoord moeten aangeven op het antwoordblad. 

 

 

Tijdens de afname 

1.  U observeert tijdens de afname de klas. U controleert regelmatig of de leerlingen de antwoorden op de 

juiste wijze geven op het antwoordblad, vooral of ze hun antwoord bij de het juiste vraagnummer geven. 

U let erop dat ‘foute’ antwoorden op juiste wijze worden verbeterd. 

2.  Als een leerling tracht af te kijken, kunt u reageren met algemene opmerkingen in de trant van: 

Je kunt het best zelf. 

3.  Als een leerling om hulp vraagt bij de oplossing van een opgave kunt u neutraal reageren met 

bijvoorbeeld: Doe maar wat jij denkt dat goed is. 

4.  Als een leerling voor een onderdeel eerder klaar is, mag hij/zij beslist niet verder gaan. U let erop dat 

deze leerling niet de andere leerlingen gaat afleiden. U laat ze hun antwoorden nog eens goed nakijken 

en daarna eventueel stil lezen. 

5.   Zeg halverwege: de helft van de tijd is nu voorbij en 1 minuut voor afloop: je hebt nog heel even. 
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Houdt U de leerlingen precies aan de tijden voor elke taak: 10 minuten.  

 

Eind van de afname 

 

Aan het eind van de laatste taak beëindigt u de testafname als volgt: 

 

We zijn klaar. Leg je potlood neer. Ik kom het antwoordblad en het opgavenboekje nu bij je 

ophalen. Je mag niets meer invullen. 

 

Opsturen van de test 

Het is raadzaam om de antwoordbladen te kopiëren voor u ze verstuurt.  

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

Extra aanwijzingen voor de leerkracht van de klas. 

Voor de afname kunt u van al uw leerlingen een inschatting van hun mogelijkheden maken. U kunt dit het 

best op dezelfde schaal doen als de normscores. Een formulier voor uw klas kunt u van 

www.testserviceonderwijs.nl bij materialen downloaden. Uitleg intelligentieschaal: Deze schaal loopt van 65 

tot 135. Het midden is 100. Van alle leerlingen heeft: 66 procent een normscore tussen de 86 en 114, 16,5 

procent heeft een score lager dan 86 en eveneens 16,5 procent een score hoger dan 114. 

Belangrijk daarbij is dat u uw inschatting zoveel mogelijk zelf doet, zonder andere informatie zoals de CITO 

scores. 

 

Normscore 

65  85 Zwakke leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in het 

praktijkonderwijs terecht te komen. 

86 – 95 Beneden gemiddelde leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om in 

de beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen. 

96 – 103 Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO terecht 

te komen. 

104 – 110 Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de 

HAVO te komen. 

111 – 135 Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO 

terecht te komen. 
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De genoemde categorieën zijn bedoeld om u te helpen bij het maken van de inschatting vooraf. Binnen de 

categorieën kunt u verdere verfijning aanbrengen door uw leerlingen onderling te vergelijken. 

U wordt verzocht vooraf aan de test een inschattingen per leerling van zijn/haar intelligentiescore te maken. 

De door u gegeven scores kunt u dan vergelijken met de normscores van de NSCCT. 

Wanneer de normscores op de NSCCT hoger uitvallen dan uw inschatting of de uitkomsten van 

kennistoetsen (leerrendementsverwachting en leerrendement) dan kan er sprake van zijn dat de 

desbetreffende leerling onder zijn kunnen presteert op school. 

Hierbij moet u echter wel bedenken dat er een zekere marge van onzekerheid bestaat bij de normscores. 

Wanneer een leerling een normscore van 100 heeft, dan ligt de ‘ware score’ waarschijnlijk tussen de 95 en 

105. 

 

Invultestboekjes 

Voor kinderen die moeite hebben met het overzetten van de antwoorden op de antwoordbladen zijn 

er invultestboekjes beschikbaar. In de praktijk kan dat in groep 5 nodig zijn voor zwakke leerlingen 

en leerlingen in het speciaal onderwijs. De antwoorden uit de invultestboekjes moeten worden 

overgezet op het antwoordblad. 
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Groep 6 

De test voor groep 6 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze 

voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal behandeld worden. Bij groep 6 bestaan de taken 

Categorieën en Analogieën (Taak 4 en 5) uit een verbale en een figurale versie met elk een aparte instructie. 

 

De algemene instructie duurt (inclusief het uitdelen van de boekjes en de antwoordbladen) maximaal 10 

minuten. Per taak is verder ongeveer 2 minuten instructie nodig. 

 

De leerlingen hebben voor alle taken precies 10 minuten 

 

Deze tijden moeten nauwkeurig worden aangehouden. Gebruik bij de afname een stopwatch. 

 

Mogelijk hebben zwakke leerlingen extra instructie nodig. Leerlingen die veel eerder klaar zijn, mogen stil 

lezen. Wilt u erop toezien dat alle leerlingen tegelijk met een nieuwe taak beginnen? 

 

Snelle leerlingen mogen niet alvast met een nieuwe taak beginnen! 

 

Leerlingen van groep 6 hebben soms moeite met het omzetten van hun antwoord op een antwoordblad. 

Daarom loont het de moeite om deze leerlingen enkele dagen voor de afname van de NSCCT de groep 4 

oefentoets te laten maken (ook geschikt voor groep 6). 

 

Deze vindt u op www.TestserviceOnderwijs.nl. Hier vindt u tevens een PowerPoint presentatie, die u kunt 

gebruiken voor klassikale instructie via het digitale schoolbord. 

 

Er zijn ook invultestboekjes beschikbaar waarbij kinderen in het testboekje zelf kunnen werken. 

 

Het invullen van leerling informatie op het antwoordblad 

 

De namen, geboorte datum, afname datum, sekse en het leerling gewicht (het linker deel van het 

antwoordblad) kan de school te voren op de antwoordbladen printen (met de gratis tools op 

www.TestserviceOnderwijs.nl, hier staat ook een 

eenvoudige handleiding). De antwoordbladen print u 

zelf (op 100% en met een goede printer bv. laser). 

Mocht u niet over een goede printer beschikken, laat 

het printen dan bij een copyshop doen.  

Indien dit printen niet mogelijk is, dan moet iemand 

van de school voor de testafname de leerlinggegevens 

met duidelijke blokletters en zwarte pen invullen. Het 

is af te raden om de gegevens door de leerlingen zelf in 

te laten vullen, vanwege de onduidelijke handschriften, 

laat dit alleen doen als het echt niet anders kan. U moet 

www.TestserviceOnderwijs.nl
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altijd goed controleren of de leerlingen duidelijk en netjes hebben ingevuld. Aan de verwerking van 

handgeschreven antwoordbladen zijn meerkosten verbonden.  

Voordat de ingevulde antwoordbladen naar het antwoordnummer van RuG/TO worden geretourneerd moet 

de leerkracht of de schooladministratie controleren of alles netjes en duidelijk is ingevuld.  

Antwoordbladen waarop leerlingen hebben getekend zijn vaak onbruikbaar en kunnen het best op een nieuw 

antwoordblad worden overgezet. 

Let bij eventueel kopiëren erop dat de machine op 100% staat anders kan het formulier niet ‘gelezen’ 

worden. Gebruik een recent gedownload antwoordblad hierbij. 

 

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

De testafname 

Voordat u met de test begint kunt u eerst een algemene instructie geven met voorbeelden. 

1. U kunt hiervoor de instructies gebruiken die op de site staan www.TestserviceOnderwijs.nl  

(PowerPoints voor alle groepen). 

2. U zorgt ervoor dat iedere leerling een zacht zwart potlood en gum heeft. 'Foute antwoorden' kunnen 

het beste uitgegumd worden (of met een kruis er door) en opnieuw ingevuld worden. 

3. U zorgt ervoor dat de leerlingen in toets opstelling aan een opgeruimde tafel zitten en rustig 

individueel kunnen werken. Ze mogen niet bij elkaar afkijken. Op hun werkblad mag niets anders 

liggen dan een zwart potlood en gum. 

 

Vooraf 

1. Aan het begin van elke taak vraagt u de leerlingen hun potlood neer te leggen om naar uw uitleg te 

luisteren. Aan het eind van iedere taakstaat onder aan de bladzijde  dat de leerlingen moeten wachten met 

verdergaan totdat dit gezegd wordt. 

2. Bij elke nieuwe taak geeft u het paginanummer aan. 

3. U zegt, nadat het voorbeeld behandeld is: 

Begin nu met de opgaven. Ga niet verder dan waar staat: ’Wacht op toestemming om door te gaan met de 

volgende taak’. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
http://www.nscct.nl/
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4. Bij elke taak geeft u aan wanneer de helft van de tijd is verstreken. Trage leerlingen kunt u trachten sneller 

te laten werken door ze dit expliciet te zeggen of ze aan te raden bij opgaven waarvan ze het antwoord niet 

zeker weten het antwoord te kiezen dat ze het beste vinden. 

5. Bij elk onderdeel zegt u, als de tijd verstreken is: leg nu allemaal je potlood neer en luister weer goed 

naar wat ik ga zeggen. 

 

Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes. 

U zegt het volgende: 

We gaan een toets maken met allemaal leuke denk spelletjes.lk deel de antwoordbladen en de 

opgavenboekjes uit. Controleer even of je naam op het antwoordblad staat. 

Nu deelt u de antwoordbladen en de opgavenboekjes uit. De leerlingen moeten hun naam 

controleren of ze het juiste antwoordblad voor zich hebben. 

 

De instructies bij de vijf onderdelen 

U zegt het volgende: 

We gaan zo met de vijf taken beginnen. Iedere taak heeft een aantal opgaven en een voorbeeld 

vooraf. Voor elke taak krijgen jullie 10 minuten. 

 

In elke taak zitten gemakkelijk een moeilijke opgaven. Als je een opgave niet zo gauw weet, geef 

dan het antwoord dat je denkt dat het beste is. 

 

Het is belangrijk dat je probeert alle opgaven te maken. Als je klaar bent met de laatste opgave 

(Einde Taak 1) dan wacht je met verder gaan totdat ik dat zeg. 

 

Als ik zeg: begin, dan begin je ook direct. 

 

Als ik zeg: stop, dan leg je direct je potlood neer. We beginnen nu met de eerste taak. Doe je 

boekje open bij taak 1. 

 

Laat je potlood nog even liggen. In het testboekje mag je niet schrijven. 

Elk onderdeel begint met een voorbeeld. U behandelt eerst dit voorbeeld. U gaat na of iedereen het begrepen 

heeft en of ze weten hoe ze hun antwoord moeten aangeven op het antwoordblad. 

 

Tijdens de afname 

1.  U observeert tijdens de afname de klas. U controleert regelmatig of de leerlingen de antwoorden op de 

juiste wijze geven op het antwoordblad, vooral of ze hun antwoord bij de het juiste vraagnummer geven. 

U let erop dat ‘foute’ antwoorden op juiste wijze worden verbeterd. 

2.  Als een leerling tracht af te kijken, kunt u reageren met algemene opmerkingen in de trant van: 

Je kunt het best zelf. 
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3.  Als een leerling om hulp vraagt bij de oplossing van een opgave kunt u neutraal reageren met 

bijvoorbeeld: Doe maar wat jij denkt dat goed is. 

 

4.  Als een leerling voor een onderdeel eerder klaar is, mag hij/zij beslist niet verder gaan. U let erop dat 

deze leerling niet de andere leerlingen gaat afleiden. U laat ze hun antwoorden nog eens goed nakijken 

en daarna eventueel stil lezen. 

5.   Zeg halverwege: de helft van de tijd is nu voorbij en 1 minuut voor afloop: je hebt nog heel even. 

 

Houdt U de leerlingen precies aan de 10 minuten per taak. 

 

Eind van de afname 

Aan het eind van de laatste taak beëindigt u de testafname als volgt: 

We zijn klaar. Leg je potlood neer. Ik kom het antwoordblad en het opgavenboekje nu bij je 

ophalen. Je mag niets meer invullen. 

 

Opsturen van de test 

Het is raadzaam om de antwoordbladen te kopiëren voor u ze verstuurt.  

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

Extra aanwijzingen voor de leerkracht van de klas. 

Voor de afname kunt u van al uw leerlingen een inschatting van hun mogelijkheden maken. U kunt dit het 

best op dezelfde schaal doen als de normscores. Een formulier voor uw klas kunt u van 

www.testserviceonderwijs.nl bij materialen downloaden. Uitleg intelligentieschaal: Deze schaal loopt van 65 

tot 135. Het midden is 100. Van alle leerlingen heeft: 66 procent een normscore tussen de 86 en 114, 16,5 

procent heeft een score lager dan 86 en eveneens 16,5 procent een score hoger dan 114. 

Belangrijk daarbij is dat u uw inschatting zoveel mogelijk zelf doet, zonder andere informatie zoals de CITO 

scores. 

Normscore 

65  85 Zwakke leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in het 

praktijkonderwijs terecht te komen. 

86 – 95 Beneden gemiddelde leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om in 

de beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen. 

96 – 103 Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO terecht 

te komen. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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104 – 110 Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de 

HAVO te komen. 

111 – 135 Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO 

terecht te komen. 

De genoemde categorieën zijn bedoeld om u te helpen bij het maken van de inschatting vooraf. Binnen de 

categorieën kunt u verdere verfijning aanbrengen door uw leerlingen onderling te vergelijken. 

U wordt verzocht vooraf aan de test een inschattingen per leerling van zijn/haar intelligentiescore te maken. 

De door u gegeven scores kunt u dan vergelijken met de normscores van de NSCCT. 

Wanneer de normscores op de NSCCT hoger uitvallen dan uw inschatting of de uitkomsten van 

kennistoetsen (leerrendementsverwachting en leerrendement) dan kan er sprake van zijn dat de 

desbetreffende leerling onder zijn kunnen presteert op school. 

Hierbij moet u echter wel bedenken dat er een zekere marge van onzekerheid bestaat bij de normscores. 

Wanneer een leerling een normscore van 100 heeft, dan ligt de ‘ware score’ waarschijnlijk tussen de 95 en 

105. 

 

Invultestboekjes 

Voor kinderen die moeite hebben met het overzetten van de antwoorden op de antwoordbladen zijn 

er invultestboekjes beschikbaar. In de praktijk kan dat in groep 6 nodig zijn voor zwakke leerlingen 

en leerlingen in het speciaal onderwijs. De antwoorden uit de invultestboekjes moeten worden 

overgezet op het antwoordblad. 
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Groep 7 

De test voor groep 7 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze 

voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal behandeld worden. 

De algemene instructie duurt (inclusief het uitdelen van de boekjes en de antwoordbladen) maximaal 10 

minuten. Per taak is verder ongeveer 2 minuten instructie nodig. 

De leerlingen hebben voor alle taken precies 10 minuten 

Deze tijden moeten nauwkeurig worden aangehouden. Gebruik bij de afname een stopwatch. 

Mogelijk hebben zwakke leerlingen extra instructie nodig. Leerlingen die veel eerder klaar zijn, mogen stil 

lezen. Wilt u erop toezien dat alle leerlingen tegelijk met een nieuwe taak beginnen? 

Snelle leerlingen mogen niet alvast met een nieuwe taak beginnen! 

Leerlingen van groep 7 hebben soms moeite met het omzetten van hun antwoord op een antwoordblad. 

Daarom loont het de moeite om deze leerlingen enkele dagen voor de afname van de NSCCT de groep 4 

oefentoets te laten maken (ook geschikt voor groep 7). 

Deze vindt u op www.TestserviceOnderwijs.nl. Hier vindt u tevens een PowerPoint presentatie, die u kunt 

gebruiken voor klassikale instructie via het digitale schoolbord. 

Er zijn ook invul-testboekjes beschikbaar waarbij kinderen in het testboekje zelf kunnen werken. 

 

Het invullen van leerling informatie op het antwoordblad 

De namen, geboorte datum, afname datum, sekse en het leerling gewicht (het linker deel van het 

antwoordblad) kan de school te voren op de antwoordbladen printen (met de gratis tools op 

www.TestserviceOnderwijs.nl, hier staat ook een eenvoudige handleiding). De antwoordbladen print u zelf 

(op 100% en met een goede printer bv. laser). Mocht u niet over een goede printer beschikken, laat het 

printen dan bij een copyshop doen.  

Indien dit printen niet mogelijk is, dan moet iemand van de school voor de testafname de leerlinggegevens 

met duidelijke blokletters en zwarte pen invullen. Het is af te raden om de gegevens door de leerlingen zelf 

in te laten vullen, vanwege de onduidelijke 

handschriften, laat dit alleen doen als het echt niet 

anders kan. U moet altijd goed controleren of de 

leerlingen duidelijk en netjes hebben ingevuld. Aan 

de verwerking van handgeschreven antwoordbladen 

zijn meerkosten verbonden.  

Voordat de ingevulde antwoordbladen naar het 

antwoordnummer van RuG/TO worden 

geretourneerd moet de leerkracht of de 

schooladministratie controleren of alles netjes en 

duidelijk is ingevuld.  

Antwoordbladen waarop leerlingen hebben getekend zijn vaak onbruikbaar en kunnen het best op een nieuw 

antwoordblad worden overgezet. 

Let bij eventueel kopiëren erop dat de machine op 100% staat anders kan het formulier niet ‘gelezen’ 

worden. Gebruik een recent gedownload antwoordblad hierbij. 

 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

De testafname 

Voordat u met de test begint kunt u eerst een algemene instructie geven met voorbeelden. 

1. U kunt hiervoor de instructies gebruiken die op de site staan www.TestserviceOnderwijs.nl  

(PowerPoints voor alle groepen). 

2. U zorgt ervoor dat iedere leerling een zacht zwart potlood en gum heeft. 'Foute antwoorden' kunnen 

het beste uitgegumd worden (of met een kruis er door) en opnieuw ingevuld worden. 

3. U zorgt ervoor dat de leerlingen in toets opstelling aan een opgeruimde tafel zitten en rustig 

individueel kunnen werken. Ze mogen niet bij elkaar afkijken. Op hun werkblad mag niets anders 

liggen dan een zwart potlood en gum. 

 

Vooraf 

1. Aan het begin van elke taak vraagt u de leerlingen hun potlood neer te leggen om naar uw uitleg te 

luisteren. Aan het eind van iedere taakstaat onder aan de bladzijde  dat de leerlingen moeten wachten met 

verdergaan totdat dit gezegd wordt. 

2. Bij elke nieuwe taak geeft u het paginanummer aan. 

3. U zegt, nadat het voorbeeld behandeld is: 

Begin nu met de opgaven. Ga niet verder dan waar staat: ’Wacht op toestemming om door te gaan met de 

volgende taak’. 

4. Bij elke taak geeft u aan wanneer de helft van de tijd is verstreken. Trage leerlingen kunt u trachten sneller 

te laten werken door ze dit expliciet te zeggen of ze aan te raden bij opgaven waarvan ze het antwoord niet 

zeker weten het antwoord te kiezen dat ze het beste vinden. 

5. Bij elk onderdeel zegt u, als de tijd verstreken is: leg nu allemaal je potlood neer en luister weer goed 

naar wat ik ga zeggen. 

 

Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes. 

U zegt het volgende: 

We gaan een toets maken met allemaal leuke denk spelletjes.lk deel de antwoordbladen en de 

opgavenboekjes uit. Controleer even of je naam op het antwoordblad staat. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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Nu deelt u de antwoordbladen en de opgavenboekjes uit. De leerlingen moeten hun naam 

controleren of ze het juiste antwoordblad voor zich hebben. 

 

 

De instructies bij de vijf onderdelen 

U zegt het volgende: 

 

We gaan zo met de vijf taken beginnen. Iedere taak heeft een aantal opgaven en een voorbeeld 

vooraf. Voor elke taak krijgen jullie 10 minuten. 

 

In elke taak zitten gemakkelijk een moeilijke opgaven. Als je een opgave niet zo gauw weet, geef 

dan het antwoord dat je denkt dat het beste is. 

 

Het is belangrijk dat je probeert alle opgaven te maken. Als je klaar bent met de laatste opgave 

(Einde Taak 1) dan wacht je met verder gaan totdat ik dat zeg. 

 

Als ik zeg: begin, dan begin je ook direct. 

 

Als ik zeg: stop, dan leg je direct je potlood neer. We beginnen nu met de eerste taak. Doe je 

boekje open bij taak 1. 

 

Laat je potlood nog even liggen. In het testboekje mag je niet schrijven. 

Elk onderdeel begint met een voorbeeld. U behandelt eerst dit voorbeeld. U gaat na of iedereen het begrepen 

heeft en of ze weten hoe ze hun antwoord moeten aangeven op het antwoordblad. 

 

 

Tijdens de afname 

1.  U observeert tijdens de afname de klas. U controleert regelmatig of de leerlingen de antwoorden op de 

juiste wijze geven op het antwoordblad, vooral of ze hun antwoord bij de het juiste vraagnummer geven. 

U let erop dat ‘foute’ antwoorden op juiste wijze worden verbeterd. 

2.  Als een leerling tracht af te kijken, kunt u reageren met algemene opmerkingen in de trant van: 

Je kunt het best zelf. 

3.  Als een leerling om hulp vraagt bij de oplossing van een opgave kunt u neutraal reageren met 

bijvoorbeeld: Doe maar wat jij denkt dat goed is. 

4.  Als een leerling voor een onderdeel eerder klaar is, mag hij/zij beslist niet verder gaan. U let erop dat 

deze leerling niet de andere leerlingen gaat afleiden. U laat ze hun antwoorden nog eens goed nakijken 

en daarna eventueel stil lezen. 

5.   Zeg halverwege: de helft van de tijd is nu voorbij en 1 minuut voor afloop: je hebt nog heel even. 
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Houdt U de leerlingen precies aan de 10 minuten voor elke taak.  

 

Eind van de afname 

Aan het eind van de laatste taak beëindigt u de testafname als volgt: 

We zijn klaar. Leg je potlood neer. Ik kom het antwoordblad en het opgavenboekje nu bij je 

ophalen. Je mag niets meer invullen. 

 

Opsturen van de test 

Het is raadzaam om de antwoordbladen te kopiëren voor u ze verstuurt.  

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

Extra aanwijzingen voor de leerkracht van de klas. 

Voor de afname kunt u van al uw leerlingen een inschatting van hun mogelijkheden maken. U kunt dit het 

best op dezelfde schaal doen als de normscores. Een formulier voor uw klas kunt u van 

www.testserviceonderwijs.nl bij materialen downloaden. Uitleg intelligentieschaal: Deze schaal loopt van 65 

tot 135. Het midden is 100. Van alle leerlingen heeft: 66 procent een normscore tussen de 86 en 114, 16,5 

procent heeft een score lager dan 86 en eveneens 16,5 procent een score hoger dan 114. 

Belangrijk daarbij is dat u uw inschatting zoveel mogelijk zelf doet, zonder andere informatie zoals de CITO 

scores. 

 

Normscore 

65  85 Zwakke leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in het 

praktijkonderwijs terecht te komen. 

86 – 95 Beneden gemiddelde leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om in 

de beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen. 

96 – 103 Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO terecht 

te komen. 

104 – 110 Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de 

HAVO te komen. 

111 – 135 Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO 

terecht te komen. 
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De genoemde categorieën zijn bedoeld om u te helpen bij het maken van de inschatting vooraf. Binnen de 

categorieën kunt u verdere verfijning aanbrengen door uw leerlingen onderling te vergelijken. 

U wordt verzocht vooraf aan de test een inschattingen per leerling van zijn/haar intelligentiescore te maken. 

De door u gegeven scores kunt u dan vergelijken met de normscores van de NSCCT. 

Wanneer de normscores op de NSCCT hoger uitvallen dan uw inschatting of de uitkomsten van 

kennistoetsen (leerrendementsverwachting en leerrendement) dan kan er sprake van zijn dat de 

desbetreffende leerling onder zijn kunnen presteert op school. 

Hierbij moet u echter wel bedenken dat er een zekere marge van onzekerheid bestaat bij de normscores. 

Wanneer een leerling een normscore van 100 heeft, dan ligt de ‘ware score’ waarschijnlijk tussen de 95 en 

105. 

 

Invultestboekjes 

Voor kinderen die moeite hebben met het overzetten van de antwoorden op de antwoordbladen zijn 

er invultestboekjes beschikbaar. In de praktijk kan dat in groep 7 nodig zijn voor zeer zwakke 

leerlingen en leerlingen in het speciaal onderwijs. De antwoorden uit de invultestboekjes moeten 

worden overgezet op het antwoordblad. 
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Groep 8 

De test voor groep 8 bestaat uit vijf taken. Elke taak begint met een nieuwe voorbeeldopgave. Deze 

voorbeelden staan in de testboekjes en moeten klassikaal behandeld worden. 

De algemene instructie duurt (inclusief het uitdelen van de boekjes en de antwoordbladen) maximaal 10 

minuten. Per taak is verder ongeveer 2 minuten instructie nodig. 

De leerlingen hebben voor alle taken precies 10 minuten 

Deze tijden moeten nauwkeurig worden aangehouden. Gebruik bij de afname een stopwatch. 

Mogelijk hebben zwakke leerlingen extra instructie nodig. Leerlingen die veel eerder klaar zijn, mogen stil 

lezen. Wilt u erop toezien dat alle leerlingen tegelijk met een nieuwe taak beginnen? 

Snelle leerlingen mogen niet alvast met een nieuwe taak beginnen! 

Leerlingen van groep 8 hebben soms moeite met het omzetten van hun antwoord op een antwoordblad. 

Daarom loont het de moeite om deze leerlingen enkele dagen voor de afname van de NSCCT de groep 4 

oefentoets te laten maken (ook geschikt voor groep 8). 

Deze vindt u op www.TestserviceOnderwijs.nl. Hier vindt u tevens een PowerPoint presentatie, die u kunt 

gebruiken voor klassikale instructie via het digitale schoolbord. 

Er zijn ook invultestboekjes beschikbaar waarbij kinderen in het testboekje zelf kunnen werken. 

 

Het invullen van leerling informatie op het antwoordblad 

De namen, geboorte datum, afname datum, sekse en het leerling gewicht (het linker deel van het 

antwoordblad) kan de school te voren op de antwoordbladen printen (met de gratis tools op 

www.TestserviceOnderwijs.nl, hier staat ook een eenvoudige handleiding). De antwoordbladen print u zelf 

(op 100% en met een goede printer bv. laser). Mocht u niet over een goede printer beschikken, laat het 

printen dan bij een copyshop doen.  

Indien dit printen niet mogelijk is, dan moet iemand van de school voor de testafname de leerlinggegevens 

met duidelijke blokletters en zwarte pen invullen. Het is af te raden om de gegevens door de leerlingen zelf 

in te laten vullen, vanwege de onduidelijke handschriften, laat dit alleen doen als het echt niet anders kan. U 

moet altijd goed controleren of de leerlingen duidelijk en netjes hebben ingevuld. Aan de verwerking van 

handgeschreven antwoordbladen zijn meerkosten 

verbonden.  

Voordat de ingevulde antwoordbladen naar het 

antwoordnummer van RuG/TO worden geretourneerd 

moet de leerkracht of de schooladministratie 

controleren of alles netjes en duidelijk is ingevuld.  

Antwoordbladen waarop leerlingen hebben getekend 

zijn vaak onbruikbaar en kunnen het best op een nieuw 

antwoordblad worden overgezet. 

Let bij eventueel kopiëren erop dat de machine op 

100% staat anders kan het formulier niet ‘gelezen’ worden. Gebruik een recent gedownload antwoordblad 

hierbij. 

 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

De testafname 

Voordat u met de test begint kunt u eerst een algemene instructie geven met voorbeelden. 

1. U kunt hiervoor de instructies gebruiken die op de site staan www.TestserviceOnderwijs.nl  

(PowerPoints voor alle groepen). 

2. U zorgt ervoor dat iedere leerling een zacht zwart potlood en gum heeft. 'Foute antwoorden' kunnen 

het beste uitgegumd worden (of met een kruis er door) en opnieuw ingevuld worden. 

3. U zorgt ervoor dat de leerlingen in toets opstelling aan een opgeruimde tafel zitten en rustig 

individueel kunnen werken. Ze mogen niet bij elkaar afkijken. Op hun werkblad mag niets anders 

liggen dan een zwart potlood en gum. 

 

Vooraf 

1. Aan het begin van elke taak vraagt u de leerlingen hun potlood neer te leggen om naar uw uitleg te 

luisteren. Aan het eind van iedere taakstaat onder aan de bladzijde  dat de leerlingen moeten wachten met 

verdergaan totdat dit gezegd wordt. 

2. Bij elke nieuwe taak geeft u het paginanummer aan. 

3. U zegt, nadat het voorbeeld behandeld is: 

Begin nu met de opgaven. Ga niet verder dan waar staat: ’Wacht op toestemming om door te gaan met de 

volgende taak’. 

4. Bij elke taak geeft u aan wanneer de helft van de tijd is verstreken. Trage leerlingen kunt u trachten sneller 

te laten werken door ze dit expliciet te zeggen of ze aan te raden bij opgaven waarvan ze het antwoord niet 

zeker weten het antwoord te kiezen dat ze het beste vinden. 

5. Bij elk onderdeel zegt u, als de tijd verstreken is: leg nu allemaal je potlood neer en luister weer goed 

naar wat ik ga zeggen. 

 

Het uitdelen van de antwoordbladen en de testboekjes. 

U zegt het volgende: 

We gaan een toets maken met allemaal leuke denk spelletjes.lk deel de antwoordbladen en de 

opgavenboekjes uit. Controleer even of je naam op het antwoordblad staat. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
http://www.nscct.nl/
http://www.nscct.nl/
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Nu deelt u de antwoordbladen en de opgavenboekjes uit. De leerlingen moeten hun naam 

controleren of ze het juiste antwoordblad voor zich hebben. 

 

De instructies bij de vijf onderdelen 

U zegt het volgende: 

We gaan zo met de vijf taken beginnen. Iedere taak heeft een aantal opgaven en een voorbeeld 

vooraf. Voor elke taak krijgen jullie 10 minuten. 

In elke taak zitten gemakkelijk een moeilijke opgaven. Als je een opgave niet zo gauw weet, geef 

dan het antwoord dat je denkt dat het beste is. 

Het is belangrijk dat je probeert alle opgaven te maken. Als je klaar bent met de laatste opgave 

(Einde Taak 1) dan wacht je met verder gaan totdat ik dat zeg. 

Als ik zeg: begin, dan begin je ook direct. 

Als ik zeg: stop, dan leg je direct je potlood neer. We beginnen nu met de eerste taak. Doe je 

boekje open bij taak 1. 

Laat je potlood nog even liggen. In het testboekje mag je niet schrijven. 

Elk onderdeel begint met een voorbeeld. U behandelt eerst dit voorbeeld. U gaat na of iedereen het begrepen 

heeft en of ze weten hoe ze hun antwoord moeten aangeven op het antwoordblad. 

 

Tijdens de afname 

1.  U observeert tijdens de afname de klas. U controleert regelmatig of de leerlingen de antwoorden op de 

juiste wijze geven op het antwoordblad, vooral of ze hun antwoord bij de het juiste vraagnummer geven. 

U let erop dat ‘foute’ antwoorden op juiste wijze worden verbeterd. 

2.  Als een leerling tracht af te kijken, kunt u reageren met algemene opmerkingen in de trant van: 

Je kunt het best zelf. 

3.  Als een leerling om hulp vraagt bij de oplossing van een opgave kunt u neutraal reageren met 

bijvoorbeeld: Doe maar wat jij denkt dat goed is. 

4.  Als een leerling voor een onderdeel eerder klaar is, mag hij/zij beslist niet verder gaan. U let erop dat 

deze leerling niet de andere leerlingen gaat afleiden. U laat ze hun antwoorden nog eens goed nakijken 

en daarna eventueel stil lezen. 

5.   Zeg halverwege: de helft van de tijd is nu voorbij en 1 minuut voor afloop: je hebt nog heel even. 
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Hou de leerlingen precies aan 10 minuten per taak.  

 

Eind van de afname 

Aan het eind van de laatste taak beëindigt u de testafname als volgt: 

We zijn klaar. Leg je potlood neer. Ik kom het antwoordblad en het opgavenboekje nu bij je 

ophalen. Je mag niets meer invullen. 

 

Opsturen van de test 

Het is raadzaam om de antwoordbladen te kopiëren voor u ze verstuurt.  

De antwoordbladen stuurt u gegroepeerd per klas (bv. aparte enveloppen in grote envelop of met paperclip 

gescheiden) naar: 

 

RuG/GMW Testservice Onderwijs 

T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT 

Antwoordnummer 172 

9700 VB Groningen  

(s.v.p. niet frankeren) 

 

Extra aanwijzingen voor de leerkracht van de klas. 

Voor de afname kunt u van al uw leerlingen een inschatting van hun mogelijkheden maken. U kunt dit het 

best op dezelfde schaal doen als de normscores. Een formulier voor uw klas kunt u van 

www.testserviceonderwijs.nl bij materialen downloaden. Uitleg intelligentieschaal: Deze schaal loopt van 65 

tot 135. Het midden is 100. Van alle leerlingen heeft: 66 procent een normscore tussen de 86 en 114, 16,5 

procent heeft een score lager dan 86 en eveneens 16,5 procent een score hoger dan 114. 

Belangrijk daarbij is dat u uw inschatting zoveel mogelijk zelf doet, zonder andere informatie zoals de CITO 

scores. 

 

Normscore 

65  85 Zwakke leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in het 

praktijkonderwijs terecht te komen. 

86 – 95 Beneden gemiddelde leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om in 

de beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen. 

96 – 103 Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO terecht 

te komen. 

104 – 110 Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de 

HAVO te komen. 

111 – 135 Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO 

terecht te komen. 

De genoemde categorieën zijn bedoeld om u te helpen bij het maken van de inschatting vooraf. Binnen de 

categorieën kunt u verdere verfijning aanbrengen door uw leerlingen onderling te vergelijken. 

http://www.testserviceonderwijs.nl/
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U wordt verzocht vooraf aan de test een inschattingen per leerling van zijn/haar intelligentiescore te maken. 

De door u gegeven scores kunt u dan vergelijken met de normscores van de NSCCT. 

Wanneer de normscores op de NSCCT hoger uitvallen dan uw inschatting of de uitkomsten van 

kennistoetsen (leerrendementsverwachting en leerrendement) dan kan er sprake van zijn dat de 

desbetreffende leerling onder zijn kunnen presteert op school. 

Hierbij moet u echter wel bedenken dat er een zekere marge van onzekerheid bestaat bij de normscores. 

Wanneer een leerling een normscore van 100 heeft, dan ligt de ‘ware score’ waarschijnlijk tussen de 95 en 

105. 

 

Invultestboekjes 

Voor kinderen die moeite hebben met het overzetten van de antwoorden op de antwoordbladen zijn 

er invultestboekjes beschikbaar. In de praktijk kan dat in groep 8 nodig zijn voor zeer zwakke 

leerlingen en in het speciaal onderwijs. De antwoorden uit de invultestboekjes moeten worden 

overgezet op het antwoordblad. 
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BIJLAGE 2: Aanwijzingen voor de leerkracht van de klas  

 

Voor de afname kunt U van al uw leerlingen een inschatting van hun mogelijkheden maken. U kunt dit het 

best op dezelfde schaal doen als de normscores. Deze schaal loopt van 65 tot 135. Het midden is 100. Van 

alle leerlingen heeft 66 procent een normscore tussen de 86 en 114, 16,5 procent heeft een score lager dan 86 

en eveneens 16,5 procent een score hoger dan 114.  

 

Normscore  

65 -  85  zwakke leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans  om later in het  

praktijkonderwijs terecht te komen. 

86 – 95 matige leerlingen met beperkte mogelijkheden, hebben een redelijke kans om in de 

beroepsgerichte leerweg van het VMBO terecht te komen. 

96 – 103 gemiddelde leerling met een redelijke kans om in de theoretische leerweg van het VMBO 

terecht te komen. 

104 – 110 redelijke leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de HAVO 

te komen. 

111 – 135 goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO 

terecht te komen 

De genoemde categorieën zijn bedoeld om U te helpen bij het maken van de inschatting vooraf. Binnen de 

categorieën kunt U verdere verfijning aan te brengen door uw leerlingen onderling te vergelijken.  

U wordt verzocht vooraf een inschattingen per leerling van zijn/haar intelligentiescore te maken.  

De door U gegeven scores kunt U dan vergelijken met de normscores van de NSCCT. Wanneer de 

normscores op de NSCCT hoger uitvallen dan uw inschatting dan kan er sprake van zijn dat de desbetreffende 

leerling onder zijn kunnen presteert op school. Hierbij moet U echter wel bedenken dat er een zekere marge 

van onzekerheid bestaat bij de normscores. De zogenaamde betrouwbaarheidsintervallen worden bij de 

normtabellen gegeven. Globaal is dit interval 5 punten. Wanneer een leerling een normscore van 100 heeft, 

dan ligt de ‘ware score’ waarschijnlijk tussen de 95 en 105. 
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