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Toelichting op de COTAN-beoordeling 
van de Tussentest
Teije de Vos, oud-onderwijzer, orthopedagoog en auteur van de Tussentest
Johan Schokker, methodoloog bij Boom test uitgevers

De Tussentest is in 2012 voor een herbeoordeling aan de COTAN voorgelegd. De COTAN heeft de 
test op de belangrijke criteria van de normen en de betrouwbaarheid positief beoordeeld, maar 
achtte het onderzoek naar de validiteit nog niet toereikend om ook op dit aspect de test positief 
te beoordelen. Hier willen we een toelichting geven op het oordeel van de COTAN en aangeven 
wat dit betekent voor het gebruik van de Tussentest.

Het validiteitsonderzoek kent over het algemeen twee aspecten: de begripsvaliditeit en de criteriumvalidi-
teit. In het onderzoek naar de begripsvaliditeit van een test probeert men kort gezegd aan te tonen dat een 
test meet wat die test pretendeert te meten. Dit aspect van validiteit is het belangrijkste.
Criteriumvaliditeit is een ander aspect van validiteit en heeft betrekking op het voorspellend vermogen van 
een test. Het gaat dan om het voorspellen van criteria die niet door een test zijn bepaald.  Men kan in het 
geval van de Tussentest denken aan schoolsucces. 

Begripsvaliditeit van de Tussentest
In het onderzoek naar de begripsvaliditeit van de Tussentest zijn een aantal aspecten meegenomen, zoals de 
vraagonzuiverheid, de psychometrische kwaliteit van de items, de interne structuur van de Tussentest en de 
convergente en de divergente validiteit.
Voor de convergente validiteit is de relatie onderzocht met de Drempeltest en de WISC. Deze intelligentiests 
zijn vergelijkbaar met de Tussentest en we verwachten daarom hoge correlaties. Op bladzijde 65 van de ver-
nieuwde handleiding van de Tussentest staan de correlaties tussen de IQ-scores van de Tussentest en de 
WISC-III vermeld.

Tabel 1.  Correlatie IQ-scores Tussentest en WISC-III (n = 24)
WISC-III

Tussentest Verbaal-IQ Performaal-IQ TotaaI-IQ

Verbaal-IQ 0,77 0,79 0,82

Non-verbaal-IQ 0,75 0,84 0,83

TotaaI-IQ 0,79 0,85 0,86

Hieruit blijkt dat er een hoge correlatie is gevonden tussen het IQ bepaald door de WISC-III en door de Tus-
sentest. Er is echter een probleem met deze gegevens waar de COTAN op heeft gewezen, namelijk de relatief 
kleine onderzoeksgroep (n=24). Op zichzelf is het bemoedigend dat men bij zo’n onderzoeksgroep zulke hoge 
correlaties vindt, maar ook is het bezwaar van de COTAN begrijpelijk dat de omvang te gering is om een dui-
delijk oordeel over de begripsvaliditeit te vormen. 
Anderzijds kan men daar tegen inbrengen dat deze gegevens niet op zichzelf staan. Zo is onder meer gekeken 
naar de relatie van de Tussentest met de Drempeltest in groep 8. De tabel met de gegevens staan op blad-
zijde 66 van de vernieuwde handleiding.
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Tabel 2 Correlatie IQ-scores Tussentest en Drempeltest met tussenperiode van 18 tot 24 maanden (n = 286)
Drempeltest

Tussentest Verbaal-IQ Performaal-IQ TotaaI-IQ

Verbaal-IQ 0,70 0,49 0,70

Non-verbaal-IQ 0,49 0,70 0,62

TotaaI-IQ 0,70 0,67 0,76

De onderzoeksgroep is in dit geval beduidend hoger (bijna 300 leerlingen). De gevonden correlaties zijn rede-
lijk hoog, maar het probleem bij de interpretatie van deze gegevens is dat tussen beide meetmomenten een 
periode van anderhalf tot twee jaar ligt. Bovendien draagt de COTAN als bezwaar aan dat de Drempeltest te 
zeer een ‘zustertest’ is van de Tussentest om in te zetten voor onderzoek naar de begripsvaliditeit. Dit mag zo 
zijn, maar daarmee vervalt ons inziens niet het argument dat deze resultaten bijdragen aan de validiteit van 
de Tussentest. 
Voor de divergente validiteit is gekeken naar de relatie van de Tussentest met schoolse vaardigheden zoals 
Technisch Lezen, Spelling, Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen. De correlaties waren alle in de gewenste 
richting en hoogte, maar de COTAN is van mening dat de representativiteit van de onderzoeksgroep niet 
overtuigend is bewezen.

De conclusie luidt dat er voldoende indicaties zijn voor de begripsvaliditeit van de Tussentest, maar 
dat de onderzoeksgroep niet voldoende groot is en ook de representativiteit ervan onvoldoende is 
aangetoond, om de COTAN hiervan te kunnen overtuigen. 

Criteriumvaliditeit van de Tussentest
Criteriumvaliditeit is een ander aspect van validiteit en heeft betrekking op het voorspellend vermo-
gen van een test. Het gaat dan om het voorspellen van criteria die niet door een test zijn bepaald.  
De Tussentest is een intelligentietest voor groep 6 van het basisonderwijs. De test is nadrukkelijk niet 
bedoeld om al in groep 6 een schooladvies te bepalen. Dat is duidelijk te vroeg: leerlingen kunnen 
zich immers ook in de schooljaren daarna op onvoorziene wijze ontwikkelen. 
Voor het bepalen van de criteriumvaliditeit ligt het echter wel voor de hand om te kijken hoe goed de 
Tussentest in staat is het schooladvies te voorspellen. In de handleiding wordt een onderzoek 
beschreven naar de criteriumvaliditeit onder 98 leerlingen. Tussen het Totaal-IQ en de niveau-index 
(de hoogte van het schooladvies) wordt een correlatie van .59 gevonden. De hoogte van deze cor-
relatie beantwoordt aan de verwachting. Daarmee wordt aangegeven dat er enerzijds een duidelijk 
verband bestaat tussen de score op de Tussentest in groep 6 en het schooladvies in groep 8, maar dat 
er anderzijds ook duidelijk aanwijzingen zijn dat leerlingen zich in de tussenliggende periode nog in 
ruime mate op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. 
Het voornaamste bezwaar van de COTAN is dat er voor de criteriumvaliditeit geen kruisvaliditeit is 
uitgevoerd. Door bijvoorbeeld het voorspellend vermogen van de toetsen van het leerlingvolgsys-
teem in groep 6 te vergelijken met de Tussentest, zou men een beter inzicht kunnen krijgen in de toe-
gevoegde waarde van de Tussentest.

We kunnen concluderen dat de verzamelde onderzoeksgegevens een duidelijke aanwijzing zijn van de 
validiteit van de Tussentest, maar dat deze vooralsnog onvoldoende zijn gebleken om ook de COTAN 
hiervan te kunnen overtuigen. Op het ogenblik stelt de uitgever in samenwerking met de auteur een 
plan op om de bestaande onderzoeksgegevens aan te vullen. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen deze 
gegevens op de website van de uitgeverij worden gepubliceerd en bij gelegenheid ter beoordeling 
aan de COTAN worden voorgelegd.
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Tussentest: opbrengstmeting, individuele 
diagnostiek en schooladvies in groep 6
De Tussentest geeft  inzicht in hoe leerlingen presteren in rela-
tie tot hun aanleg. De Tussentest is het ‘jongere broertje’ van 
de Drempeltest en is bedoeld voor leerlingen in groep 6. De 
leerkracht neemt de test af. Met de Tussentest gaat u in een 
vroeg stadium na of u het potentieel van de leerling optimaal 
benut (opbrengstmeting). Daarnaast biedt de Tussentest een 
eerste indicatie van het schooladvies voortgezet onderwijs.

Lees meer op www.boomtestuitgevers.nl/tuss entest




