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Informatie voor ouders 

Inleiding: 
Ontwikkelt uw kind zich optimaal op zijn of haar school? Weten wij voldoende over het 
leerpotentieel van uw kind? Deze vragen, die vanuit onze scholen kwamen, zijn de reden 
geweest dat wij binnen onze stichting op al onze scholen jaarlijks bij alle groep-6-leerlingen 
de NSCCT afnemen, de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test is ontwikkeld 
door de Rijksuniversiteit Groningen en wordt door Testservice Onderwijs uitgegeven. Het is 
de enige COTAN1-genormeerde klassikale capaciteitentest die al vanaf groep 4 afgenomen 
kan worden. Andere COTAN-genormeerde klassikale capaciteitentesten kunnen pas vanaf 
groep 8 afgenomen worden.  
 
Wat meet de NSCCT? 
De NSCCT  is een test die het leerpotentieel van uw kind meet. De test is speciaal voor het 
gebruik in het onderwijs ontworpen door de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een Quick 
screening device, een test waarbij je in één uur tijd, klassikaal, de capaciteiten of 
leerpotentie van kinderen in beeld brengt. Je krijgt als leerkracht een ‘second opinion’ over 
de leerlingen. De leerkracht legt de uitslagen van de test namelijk naast de behaalde scores 
op de CITO-toetsen, methodegebonden toetsen en de eigen observaties. Hierdoor wordt 
snel duidelijk of uw kind op niveau werk aangeboden krijgt en zich naar eigen kunnen 
ontwikkelt of dat het onderwijsaanbod en/of de instructie aangepast moet worden.  
 
De NSCCT is een signaleringsinstrument en geen diagnose-instrument. De test wordt dan 
ook niet afgenomen om uw kind te diagnosticeren, maar om de kwaliteit van het geboden 
onderwijs aan uw kind / de groep van uw kind te verhogen: 

➢ De leerkracht kan op basis van de uitkomst van de NSCCT beter aansluiten bij de 
cognitieve ontwikkelingsvraag van uw kind / de groep van uw kind; 

➢ De leerkracht krijgt meer inzicht in zijn of haar didactisch handelen. 
 
Hiermee onderscheidt de test zich van bijvoorbeeld de WISC (een individueel 
capaciteitenonderzoek). Deze richt zich op diagnose en wordt individueel afgenomen. In de 
volgende tabel zetten wij de overeenkomsten en verschillen tussen de NSCCT en een 
individueel capaciteitenonderzoek met bijvoorbeeld de WISC voor u naast elkaar: 
 

                                                 
1 De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) bevordert 

de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, 
vragenlijsten, observatieschalen enz.) aan de hand van de volgende criteria: 

➢ Uitgangspunten van de testconstructie 
➢ Kwaliteit van het testmateriaal 
➢ Kwaliteit van de handleiding 
➢ Normen 
➢ Betrouwbaarheid 
➢ Begripsvaliditeit 
➢ Criteriumvaliditeit 
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NSCCT WISC 

COTAN-genormeerd COTAN-genormeerd 

Klassikale afname  Individuele afname 

Afname bij alle leerlingen Wordt alleen afgenomen als onderdeel van 
een traject voor leerlingen die bijvoorbeeld 
een ernstig leerprobleem lijken te hebben  

Geeft indruk van de leerpotentie van uw 
kind zoals gemeten in een groepssetting 
onder de omstandigheden in die 
betreffende groep 

Geeft indruk van de leerpotente van uw kind 
zoals gemeten in een individuele setting 

Wordt afgenomen door medewerkers van 
de school, onder verantwoordelijkheid van 
een orthopedagoog of psycholoog 

Wordt afgenomen door een daartoe 
opgeleid orthopedagoog of psycholoog 

Signalerend: zijn wij op de goede weg met 
ons onderwijs aan dit kind? 

Diagnosticerend: hoe is de intelligentie van 
deze leerling opgebouwd? 

Signalerende toetsen die vallen onder het 
leerlingvolgsysteem mogen zonder 
toestemming van de ouders worden 
afgenomen 

Diagnosticerende capaciteitentoetsen (zoals 
de WISC) mogen alleen met toestemming 
van de ouders worden afgenomen  

 
Waarom de NSCCT op onze scholen? 

1. Leerkrachten baseren wat zij mogen verwachten van hun leerlingen op resultaten uit 
observaties, informatie over de leerling van bijvoorbeeld ouders en de resultaten op 
toetsen van onder andere het CITO-leerlingvolgsysteem. Leerlingen die 
onderpresteren kunnen hiermee echter niet altijd gesignaleerd worden. Deze groep 
leerlingen kan met de NSCCT wel gesignaleerd worden. 

2. Een tijdig capaciteitenonderzoek sluit aan bij de noodzaak tot vroegtijdig signaleren 
zodat het onderwijsaanbod aangepast kan worden: door uitkomsten van de NSCCT 
en het CITO-leerlingvolgsysteem bij elkaar te brengen, kan de school tijdig in kaart 
brengen of uw kind zich op cognitief gebied optimaal ontwikkelt of dat aanbod en 
instructie meer op het potentieel van uw kind moeten worden afgestemd.  

3. De NSCCT biedt de school en u als ouder de mogelijkheid om op grond van 
genormeerde informatie tijdig in gesprek te gaan en verwachtingen met betrekking 
tot het onderwijs en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs af te stemmen. 

 
Samengevat: door afname van de NSCCT weet de leerkracht of hij of zij uw kind optimaal 
begeleidt, kunnen leerkrachten tijdig handelen als blijkt dat uw kind meer kan dan het toe 
nu toe heeft laten zien in bijvoorbeeld de CITO-toetsen en wordt gewerkt aan een zo 
vloeiend mogelijke overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
Waarom is er gekozen voor afname in groep 6? 
Onze scholen kiezen ervoor de afname in ieder geval in groep 6 plaats te laten vinden. Dan 
heeft de school nog voldoende tijd om het onderwijsaanbod voor uw kind of de groep van 
uw kind aan te passen als blijkt dat dit nodig is. Afname in groep 4, 5, 7 of 8  is echter ook 
mogelijk.  
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Waarom is er gekozen voor afname bij de hele groep? 
De NSCCT wordt bij de hele groep afgenomen, zodat van iedere leerling duidelijk is of de 
school het leerpotentieel van haar leerlingen optimaal benut. 
 
Hoe gaat de afname in zijn werk? 
De NSCCT wordt klassikaal afgenomen. De afname vindt groepsgewijs plaats . De test wordt 
afgenomen door een collega, bijvoorbeeld de IB-er of collega-leerkracht. De eigen leerkracht 
observeert tijdens de afname. De afnameduur is maximaal 1 uur. Om de afname en de 
interpretatie van de resultaten goed te laten verlopen, zijn leerkrachten en Intern 
Begeleiders van de scholen geschoold door de Rijnlandse School en analyseren zij de 
resultaten. De scholen voldoen daarmee aan de eis van het NIP om de afname onder 
verantwoordelijkheid van een daartoe opgeleid orthopedagoog of psycholoog te laten 
plaatsvinden. 
 
Mijn kind is dyslectisch. Komt er dan wel een betrouwbare score uit? 
De test is zo ontwikkeld dat ook tweetalige leerlingen of leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie 
een betrouwbaar resultaat neer kunnen zetten.  
 
Wanneer wordt de NSCCT afgenomen? 
Scholen bepalen zelf het afnamemoment. In principe kan de NSCCT het hele schooljaar 
worden afgenomen. De testontwikkelaars adviseren de periode van september t/m 
december.  
 
Wat gebeurt er met de resultaten? 
De test wordt van naam voorzien en op naam verwerkt voor het terugmelden van de uitslag. 
De Rijksuniversiteit Groningen behoudt vervolgens de geanonimiseerde data voor verder 
onderzoek. De hierbij gevolgde procedure is identiek aan de procedure zoals deze wordt 
gevolgd bij bijvoorbeeld de Eindtoets die conform de verplichting in de wet bij alle leerlingen 
in groep 8 wordt afgenomen. De resultaten worden vervolgens in het leerlingdossier van uw 
kind opgenomen en worden alleen binnen de basisschool van uw kind gebruikt. De gegevens 
worden bij schoolverlaten alleen aan een andere school verstrekt als deze nog geldig zijn en 
ouders nadrukkelijk hebben aangegeven deze gegevens te willen verstrekken aan de nieuwe 
school. 
 
Hoe lang zijn de resultaten geldig? 
De geldigheidsduur van de NSCCT is twee jaar. Bij afname in groep 6 betekent dit dat de 
resultaten bij de overgang naar het voortgezet onderwijs niet meer geldig zijn. De behaalde 
resultaten worden dan ook niet aan de school voor voortgezet onderwijs doorgegeven. 
 
Als mijn kind in de test niet laat zien wat het kan, gaat de leerkracht dan niet te weinig van 
mijn kind verwachten?  
De testontwikkelaars hebben in de test ingebouwd dat leerkrachten eerst hun 
verwachtingen ten opzichte van het kind formuleren en daarna pas de test afnemen. 
Daarnaast geldt natuurlijk voor deze test wat voor iedere test geldt: het is een 
momentopname. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk: 
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1. Het resultaat van uw kind komt overeen met hetgeen in toetsen en in observaties door de 

leerkracht al wordt waargenomen: dit is bij verreweg de meeste leerlingen het geval. 

2. Uit de NSCCT blijkt dat uw kind een hoger leerpotentieel heeft dan te zien is aan zijn of  haar 

prestaties op bijvoorbeeld de CITO-toetsen. Dit betekent dat uw kind onderpresteert. De 

leerkracht zal desgewenst aanpassingen doen in aanpak en/of onderwijsaanbod. 

3.  Als uw kind lager scoort dan verwacht, bekijkt de school het resultaat kritisch en worden de 

verwachtingen pas naar beneden bijgesteld als uit meerdere gegevens (zoals bijvoorbeeld de 

resultaten op de CITO-toetsen) blijkt dat de leerling al maximaal presteert en er wellicht te 

veel van de leerling wordt gevraagd.   

Zijn er voorwaarden voor gebruik? 
Het gebruik van de NSCCT is aan voorwaarden gebonden. De school/leerkracht/gebruiker 
moet zich houden aan het volgende: 

1. De ouders of verzorgers worden schriftelijk ingelicht over de afname en het doel van 
de test. 

Hiertoe vindt u in de schoolgids de volgende tekst: 
Op alle scholen van Panta Rhei wordt in groep 6 de NSCCT afgenomen. NSCCT staat 
voor Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test meet het leerpotentieel 
van uw kind. Door de uitkomst van deze test naast zowel observaties door de 
leerkracht als de uitkomsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem te leggen, 
kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de 
ontwikkelingsbehoefte van uw kind. 

2. De afname wordt gedaan door een door het NIP erkende testleider of goed getrainde 
leerkracht. 

Deze trainingen hebben plaatsgevonden en alle scholen hebben daaraan 
deelgenomen. 

3. De afname vindt precies volgens de instructies plaats. 
Dit is een onderdeel geweest van de training. Daarnaast beschikken alle scholen bij 
afname over de handleiding waarin de instructies staan. 

4. De testafname en interpretatie vindt plaats onder supervisie van een 
(school)psycholoog, orthopedagoog, gekwalificeerd diagnosticus. 
Zie: ‘Hoe gaat de afname in zijn werk?’ 

5. De afname wordt verricht in een goede testsituatie (geen storingen e.d.). 
6. De eindresultaten worden met de ouders besproken. 

 
Tot slot: 
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, stelt u deze dan gerust aan de 
school. Zij zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt en u zo spoedig 
mogelijk een antwoord krijgt. 
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