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Betreft: beoordeling Begrijpend Luisteren Groep 3, 12.150  

      

 

Geachte mevrouw Mailoa,   

 

De Commissie Testaangelegenheden Nederland, COTAN,  heeft onlangs de Cito 

Begrijpend Luisteren Groep 3 beoordeeld naar aanleiding van de handleiding van 

2013. Deze beoordeling en toelichting van de beoordelaars treft u aan als bijlagen.  

U kunt reageren op deze beoordeling met inachtneming van de daarvoor 

vastgestelde richtlijnen, die te vinden zijn op:   

http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-

algemeen/tests_cotan/richtlijnen-cotan-reactie-beoordeling.pdf 

Na afhandeling van uw reactie zal de beoordeling digitaal gepubliceerd worden op 

de website van de COTAN Documentatie (www.cotandocumentatie.nl).  

 

De beoordeling betreft het toegezonden materiaal. Regelmatig wordt een 

Handleiding herschreven of verbeterd op grond van de beoordeling en de 

toelichting, hetgeen de COTAN van harte toejuicht. Verhoging van de kwaliteit 

van tests is immers een belangrijk doel van de COTAN. Herbeoordeling van een 

gereviseerde handleiding kan echter pas na één jaar plaatsvinden. De reden hiervan 

is de beperkte beoordelingscapaciteit van de COTAN.  

 

Met vriendelijke groet, namens de COTAN, 

 

 

Nicole Janssen, MSc 

Junior stafmedewerker COTAN 

 
- De COTAN zendt deze beoordeling alleen aan de aanmelder van de tests. De COTAN wil 

vriendelijk verzoeken om de beoordeling door te geven aan andere betrokken partijen. 

- Een verantwoording van het testbeoordelingssysteem dat door de COTAN wordt 

gehanteerd staat beschreven in COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests 

(2010) en is te bestellen bij de receptie van het NIP of te downloaden als PDF 

(www.psynip.nl). 
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Beoordeling van de Begrijpend Luisteren Groep 3, 2013 

 

 

Beoordeling 2014 

1.  Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed 

2.  Kwaliteit van het testmateriaal: Goed 

3.  Kwaliteit van de handleiding: Goed 

4.  Normen: Voldoende 1) 

5.  Betrouwbaarheid: Voldoende 

6.  Begripsvaliditeit: Onvoldoende 2) 

7. Criteriumvaliditeit: N.v.t / Onvoldoende 3) 

 

 
1) 

Deze beoordeling geldt alleen voor de normen voor leerlingen uit groep 3 van het 

regulier basisonderwijs. 
2) 

Onvoldoende aannemelijk dat bedoelde begrip wordt gemeten en geen tot te 

weinig informatie over de gebruikte steekproeven.
 

3) 
Deze test is volgens de auteur(s)/uitgever niet bedoeld voor voorspellend gebruik, 

criteriumvaliditeit is derhalve niet van toepassing. Wanneer de test wordt ingezet 

in situaties waarin voorspelling wel aan de orde is, geldt het oordeel onvoldoende, 

omdat er geen onderzoek naar de criteriumvaliditeit is verricht.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Toelichting van de beoordelaars 


