Hellevoetsluis, 25-10-2021

Betreft: Informatie afname NSCCT in groep 5 t/m groep 8

Geachte ouders/ verzorgers,

OBS ‘t Schrijverke wil garant staan voor hoogwaardig onderwijs. Dat betekent dat wij
voortdurend op zoek zijn naar verbeteringen in de wijze waarop wij dat onderwijs aan uw
kind verzorgen. In deze brief informeren wij u graag over een pilot waarmee wij willen
onderzoeken of wij beter zicht kunnen krijgen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Het leerlingvolgsysteem met toetsen, observaties en registraties geven ons een beeld van de
ontwikkeling van uw kind en helpen ons bij het bieden van de juiste ondersteuning. Maar
verloopt de ontwikkeling van uw kind optimaal, oftewel ‘komt eruit wat erin zit’? Weten wij
voldoende over het leerpotentieel van uw kind? Deze vragen zijn de reden geweest dat wij in
schooljaar 2018-2019 een vierjarige pilot zijn gestart in de bovenbouw met de NSCCT, de
Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit
Groningen. Het is de enige COTAN-genormeerde klassikale capaciteitentest die al vanaf groep
4 afgenomen kan worden. Andere COTAN-genormeerde klassikale capaciteitentesten , zoals
bijvoorbeeld de NIO, 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 in feite 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.
Door afname van de NSCCT weet de leerkracht of hij/zij uw kind optimaal begeleidt, kunnen
leerkrachten tijdig handelen als blijkt dat uw kind meer kan dan het tot nu toe heeft laten
zien in bijvoorbeeld de CITO-toetsen en wordt gewerkt aan een zo vloeiend mogelijke
overgang naar het voortgezet onderwijs.

Hoe gaat de afname in zijn werk?
De NSCCT wordt klassikaal afgenomen. De afname vindt groepsgewijs plaats. De test wordt
afgenomen door de eigen leerkracht. De afnameduur is maximaal 1 uur.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De test wordt verwerkt door de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten komen terug naar
school en worden door ons geanalyseerd en vergeleken met de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem. Gedurende de vierjarige pilot verzamelen we alle data om zo te kunnen
bepalen of de NSCCT voor ons in de toekomst een bruikbaar instrument kan zijn.
Tijdens de rapportgesprekken van januari kunt u (indien gewenst) geïnformeerd worden over
onze bevindingen met de NSCCT.
Wanneer wordt de NSCCT afgenomen?
Wij nemen dit schooljaar de NSCCT eind oktober/begin november af.
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.
Tot slot
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er naar aanleiding
van dit schrijven vragen zijn, stel deze dan gerust.

Met vriendelijke groet,
Linda de Wit

