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NSCC T Capaciteitentest 
voor leerpotentieel

COTAN gecertificeerd



Yinte kan veel meer
Yinte presteert op school gemiddeld. Bij de toetsen 
springt zij er niet uit, niet naar boven maar ook niet 
naar beneden. Geen reden om je zorgen over te 
maken. En zij is ook nog eens makkelijk in de klas. 
Beetje stil, valt niet op. Prima zo toch?

Dan maakt de klas een test, de NSCCT. De 
resultaten laten zien dat Yinte in potentie één van 
de betere leerlingen is. Zij kan veel meer. Maar 
kennelijk heeft zij een duwtje nodig. Of misschien 
moet de leerstof iets anders aangeboden worden.

De leraar gaat ermee aan de slag. Een halfjaar 
later presteert Yinte ruim boven de gemiddelden.  
Zij heeft een mooie sprong gemaakt.

Voordelen
Korte afnametijd

Klassikale afname COTAN gecertificeerd

Koppeling met diverse  
volgsystemen

Lage aanschafkosten

Toepassingen Breng de leerpotentie van 
de leerlingen in kaart.

Signaleer boven- en  
onderpresteerders.

Stem je onderwijs beter af op de  
mogelijkheden van de leerlingen. 

Versterk de kwaliteit  
van je onderwijs.

Onderbouw een  
indicatiestelling.

Digitaliseren NSCCT
De papieren versie van de NSCCT is 
beschikbaar voor de groepen 4 t/m 8 in het 
basisonderwijs. We ontwikkelen de komende 
tijd digitale versies voor de groepen 4 t/m 8 
in het basisonderwijs en klas 1 t/m 3 in het 
voortgezet onderwijs.
Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. 

Gratis kennismaken met de NSCCT? Doe dan 
nu mee met het onderzoek. Aanmelden is 
mogelijk via www.diataal.nl/nscct

Onderbouw het advies voor het vervolgonderwijs
Met de NSCCT achterhaal je wat een leerling in zijn mars heeft. Wat is het leerpotentieel 
van een leerling? Dit is een belangrijk gegeven om het advies van de leerkracht  
voor het vervolgonderwijs te onderbouwen.

Wat is de 
NSCCT?

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) geeft een 
betrouwbaar beeld van het leerpotentieel van leerlingen. Door de 
resultaten te vergelijken met de resultaten op de toetsen uit het 
volgsysteem zie je snel of leerlingen op hun niveau presteren. Als je erin 
slaagt het onderwijsaanbod beter aan te sluiten op de mogelijkheden 
van de leerling, verbeter je de kwaliteit van het onderwijs.



Ook bij jou op school?
Meer dan duizend scholen maken reeds
gebruik van de NSCCT.

Bestellen van de NSCCT is mogelijk
via www.dia-nscct.nl

www.dia-nscct.nl

050 - 820 0120

vragen@nscct.info

De NSCCT is voortgekomen uit de  
Rijksuniversiteit Groningen

NSCCT is onderdeel van Diataal

  


