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Vaststelling eindoordeel voor criterium 1  
Uitgangspunten van de testconstructie 

De som van de beoordelingen op de vragen 
1.1.a t/m 1.1.c is 8 of 9. 

Beide andere vragen worden minstens met ‘2’ beoordeeld. goed 

Een van beide andere vragen wordt minstens met ‘2’ 
beoordeeld en de ander wordt met ‘1’ beoordeeld. 

voldoende 

Beide andere vragen worden met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

De som van de beoordelingen op de 
vragen 1.1.a t/m 1.1.c is 6 of 7 en geen 
van deze vragen wordt met ‘1’ 
beoordeeld. 

Beide andere vragen worden minstens met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Een of beide andere vragen wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Een of meer van de vragen 1.1.a t/m 1.1.c 
wordt met ‘1’ beoordeeld. 

 onvoldoende 
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Vaststelling eindoordeel voor criterium 2 
Kwaliteit van het testmateriaal 
Papier-en-potloodversie 

 

Alle drie de basisvragen worden met ‘3’ beoordeeld. 

Somscore 2.4 t/m 2.8 ≥ 11 goed 

Somscore 2.4 t/m 2.8 = 9 of 10 voldoende 

Somscore 2.4 t/m 2.8 ≤ 8 onvoldoende 

Basisvraag 2.2* en/of 2.3 wordt met ‘2’ beoordeeld en de andere 
basisvragen worden niet met ‘1’ beoordeeld. 

Somscore 2.4 t/m 2.8 ≥ 11 voldoende 

Somscore 2.4 t/m 2.8 ≤ 10** onvoldoende 

Minstens een van de drie basisvragen wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

* Bij basisvraag 2.2 kunnen beide subvragen van toepassing zijn; in dat geval geeft de laagste beoordeling de doorslag. 
** Indien de vragen 2.4 t/m 2.8 alle met ‘2’ beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel ‘voldoende’. 
 

Vaststelling eindoordeel voor criterium 2 
Kwaliteit van het testmateriaal 
Afname via computer 

  

Alle drie de basisvragen worden met ‘3’ beoordeeld. 

Somscore 2.12 t/m 2.16 ≥ 11 goed 

Somscore 2.12 t/m 2.16 = 9 of 10 voldoende 

Somscore 2.12 t/m 2.16 ≤ 8 onvoldoende 

Basisvraag 2.10 en/of 2.11 wordt met ‘2’ beoordeeld en de andere 
basisvragen worden niet met ‘1’ beoordeeld. 

Somscore 2.12 t/m 2.16 ≥ 11 voldoende 

Somscore 2.12 t/m 2.16 ≤ 10* onvoldoende 

Minstens een van de drie basisvragen wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

* Indien de vragen 2.12 t/m 2.16 alle met ‘2’ beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel ‘voldoende’. 
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Vaststelling eindoordeel voor criterium 4 
Normen 
Normgerichte interpretatie 

Alle drie de basisvragen (4.1, 4.2 en 4.3) worden met ‘3’ beoordeeld. 

Somscore 4.4 t/m 4.7* ≥ 9 goed 

Somscore 4.4 t/m 4.7* = 7 en 8 voldoende 

Somscore 4.4 t/m 4.7* ≤ 6 onvoldoende 

Basisvraag 4.1 wordt met ‘3’ beoordeeld en beide basisvragen 4.2 en 
4.3 worden minstens met ‘2’ beoordeeld. 

Somscore 4.4 t/m 4.7* ≥ 9** voldoende 

Somscore 4.4 t/m 4.7* ≤ 8*** onvoldoende 

Minstens één van de drie basisvragen wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

  * Voor vraag 4.7 a t/m c geldt de hoogst scorende subvraag.  
** Indien de vragen 4.4 t/m 4.7 alle met ‘3’ beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel ‘goed’. 
*** Indien de vragen 4.4 t/m 4.7 alle met ‘2’ beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel ‘voldoende’.  

Domeingerichte interpretatie 

Alle drie de basisvragen (4.1, 4.2 en 4.8) worden met ‘3’ beoordeeld. 

Somscore 4.9 en 4.10 ≥ 5 goed 

Somscore 4.9 en 4.10 = 3 of 4 voldoende 

Somscore 4.9 en 4.10 = 2 onvoldoende 

Basisvraag 4.1 wordt met ‘3’ beoordeeld en één of beide basisvragen 
4.2 en 4.8 worden met ‘2’ beoordeeld. 

Somscore 4.9 en 4.10 ≥ 5 voldoende 

Somscore 4.9 en 4.10 = 4*  onvoldoende 

Minstens één van de drie basisvragen wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

* Indien de vragen 4.9 en 4.10 beide met ‘2’ beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel ‘voldoende’. 

Criteriumgerichte interpretatie 

Alle drie de basisvragen (4.1, 4.2 en 4.11) worden met ‘3’ beoordeeld. 

Somscore 4.9 en 4.10 ≥ 5 goed 

Somscore 4.12 en 4.13 = 3 of 4 voldoende 

Somscore 4.12 en 4.13 = 2 onvoldoende 

Basisvraag 4.1 wordt met ‘3’ beoordeeld en één of beide basisvragen 
4.2 en 4.11 worden met ‘2’ beoordeeld. 

Somscore 4.12 en 4.13 ≥ 5 voldoende 

Somscore 4.12 en 4.13 = 4*  onvoldoende 

Minstens één van de drie basisvragen wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

* Indien de vragen 4.12 en 4.13 beide met ‘2’ beoordeeld zijn, wordt het eindoordeel ‘voldoende’. 
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Vaststelling eindoordeel voor criterium 5  
Betrouwbaarheid 

De basisvraag wordt met ‘3’ 
beoordeeld. 

Vraag 5.2 wordt met ‘3’ beoordeeld. 

Vraag 5.3 wordt met ‘3’ beoordeeld. goed 

Vraag 5.3 wordt met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 5.3 wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Vraag 5.2 wordt met ‘2’ beoordeeld. 

Vraag 5.3 wordt met ‘3’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 5.3 wordt met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 5.3 wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Vraag 5.2 wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

De basisvraag wordt met ‘1’ 
beoordeeld. 

 onvoldoende 

Bij positieve beoordeling van 5.1 levert vraag 5.2 met betrekking tot de hoogte van de betrouwbaarheidsmaat een voorlopig oordeel. 
Dit voorlopig oordeel kan naar beneden worden bijgesteld naar aanleiding van het antwoord op vraag 5.3 naar de kwaliteit van het 
uitgevoerde onderzoek. 
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Vaststelling eindoordeel voor criterium 6 
Begripsvaliditeit 

  

De basisvraag wordt met ‘3’ 
beoordeeld. 

Vraag 6.2 wordt met ‘3’ beoordeeld. 

Vraag 6.3.d wordt met ‘3’ beoordeeld. goed 

Vraag 6.3.d wordt met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 6.3.d wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Vraag 6.2 wordt met ‘2’ beoordeeld. 

Vraag 6.3.d wordt met ‘3’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 6.3.d wordt met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 6.3.d wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Vraag 6.2 wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

De basisvraag wordt met ‘1’ 
beoordeeld. 

  onvoldoende 
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Vaststelling eindoordeel voor criterium 7  
Criteriumvaliditeit 

  

De basisvraag wordt met ‘3’ 
beoordeeld. 

Vraag 7.2 wordt met ‘3’ beoordeeld. 

Vraag 7.3.d wordt met ‘3’ beoordeeld. goed 

Vraag 7.3.d wordt met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 7.3.d wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Vraag 7.2 wordt met ‘2’ beoordeeld. 

Vraag 7.3.d wordt met ‘3’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 7.3.d wordt met ‘2’ beoordeeld. voldoende 

Vraag 7.3.d wordt met ‘1’ beoordeeld. onvoldoende 

Vraag 7.2 wordt met ‘1’ beoordeeld.  onvoldoende 

De basisvraag wordt met ‘1’ 
beoordeeld. 

  onvoldoende 


