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Betreft: Reactie op beoordeling Cito LOVS Woordenschat Groep 8 (papier en
digitaal), 12.129e

Geachte mevrouw Visser,

De Commissie Testaangelegenheden Nederland, COTAN, heeft onlangs uw reactie
d.d. 18 juni 2014 op de beoordeling van de Cito LOVS Woordenschat Groep 8
(papier en digitaal) besproken. Hieronder treft u de reactie van de COTAN aan.

Normen
In uw reactie geeft u zowel een toelichting op informatie uit de Wetenschappelijke
Verantwoording als aanvullende informatie om te verantwoorden dat de normering
voor de papieren toets ook gebruikt kan worden voor de digitale toets. De
toelichting op de informatie uit de Wetenschappelijke Verantwoording heeft
verhelderend gewerkt. Wellicht dat het de gebruikers nog meer helpt, wanneer een
figuur wordt opgenomen waarin dit grafisch wordt weergegeven. De aanvullende
informatie heeft ook de onduidelijkheden weggenomen. Het zou voor de
gebruikers fijn zijn wanneer deze informatie voor hen beschikbaar is in de
Wetenschappelijke Verantwoording. Delen van de aanvullende informatie zijn
toegevoegd aan de Toelichting bij de beoordeling, om deze goed te onderbouwen
en te verantwoorden.

Tevens geeft u aanvullende informatie met betrekking tot het gebruik van de
discriminatie-index waarmee rekening wordt gehouden bij de digitale versie, maar
niet bij de papieren versie. Deze informatie heeft onduidelijkheden weggenomen.
Ook hier geldt dat het voor de gebruikers fijn zou zijn wanneer deze informatie
voor hen beschikbaar is in de Wetenschappelijke Verantwoording. Delen van de
aanvullende informatie zijn toegevoegd aan de Toelichting bij de beoordeling, ter
verduidelijking.



De extra toelichting en aanvullende informatie zijn naar tevredenheid van de
beoordelaars. De beoordeling is daardoor gewijzigd in ‘goed’ en de Toelichting bij
de beoordeling is, in overeenstemming daarmee, aangepast. Verder is de informatie
betreffende Figuur 4.1 opgenomen in de Toelichting.

De COTAN beschouwt deze beoordelingsprocedure nu als afgerond en zal tot
publicatie van de beoordeling overgaan.

Namens de COTAN, met vriendelijke groeten,

Dr. Iris Egberink
(Eindredacteur Testaangelegenheden)



NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN
Commissie Testaangelegenheden Nederland

Beoordeling van de Cito LOVS Woordenschat Groep 8 (papier en digitaal), 2013

Beoordeling 2014
1.  Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
2.  Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
3.  Kwaliteit van de handleiding: Goed
4.  Normen: Goed
5.  Betrouwbaarheid: Goed
6.  Begripsvaliditeit: Voldoende
7. Criteriumvaliditeit: N.v.t./Onvoldoende

*Reden bij ‘onvoldoende’:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 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: Gewijzigde Toelichting van de beoordelaars


