
1 | 5

De COTAN Documentatie is 
vernieuwd
Karin Vermeulen, Renate Holly- Middelkamp en Iris Egberink

Boom Uitgevers Amsterdam heeft in samenwerking met de COTAN de online COTAN Documenta-
tie vernieuwd. In dit paper willen we u informeren over de voordelen van het gebruik van de 
COTAN Documentatie, de verbeteringen die in de nieuwe versie zijn aangebracht, de beoorde-
lingsprocedure en de doelgroep van de COTAN Documentatie.

Wat is de COTAN Documentatie?
De COTAN Documentatie is een objectief hulpmiddel voor de testgebruiker om een verantwoorde keuze voor 
een geschikt psychodiagnostisch instrument te kunnen maken. De COTAN Documentatie is een website met 
een actueel en compleet overzicht van alle testbeoordelingen van de Commissie Testaangelegenheden 
Nederland (COTAN). De COTAN Documentatie wordt uitgegeven door Boom Uitgevers Amsterdam in 
opdracht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) namens de COTAN. De COTAN beoordeelt de 
kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten die in Nederland worden uitgegeven. Er wordt een beoorde-
ling gegeven op zeven criteria: Uitgangspunten van de Testconstructie, Kwaliteit van het Testmateriaal, Kwa-
liteit van de Handleiding, Normen, Betrouwbaarheid, Begripsvaliditeit en Criteriumvaliditeit. Op elk van deze 
criteria kan de beoordeling ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ luiden. De COTAN werkt niet met één totaal-
beoordeling, verleent geen algemeen keurmerk ’goedgekeurde test‘ en ontraadt het gebruik van bepaalde 
instrumenten niet, ook niet als ze op een of meer van de zeven criteria als ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld. Het 
is en blijft de verantwoordelijkheid van de testgebruiker om instrumenten te kiezen die van de hoogst moge-
lijke kwaliteit zijn en passen bij de vraagstelling. 

Welke voordelen biedt de online COTAN Documentatie?
•	 een objectief hulpmiddel voor het selecteren van een geschikt psychodiagnostisch instrument; 
•	 een actueel en compleet overzicht van alle testbeoordelingen van de COTAN, inclusief een (uitgebreide) 

toelichting op de beoordelingen;
•	 de beoordelingen zijn uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen;
•	 alle nieuwe beoordelingen staan direct online;
•	 de beoordelingen en algemene informatie over de instrumenten zijn snel via internet te raadplegen.

Welke verbeteringen zijn aangebracht in de nieuwe online 
COTAN Documentatie?
•	 nieuwe frisse website, waar de informatie overzichtelijk en toegankelijk wordt gepresenteerd;
•	 verbeterde zoekfunctie waarin filters eenvoudig kunnen worden ingesteld en verwijderd;
•	 er kan gefilterd worden op veel categorieën, zoals meetpretentie, afnameduur, wijze van afname, vol-

doende beoordeling op een of meer beoordelingscriteria óf op een combinatie van meerdere filters;
•	 zoeken kan tevens op datum van de beoordeling, op auteursnaam of alfabetisch; 
•	 de COTAN beoordelingen op de verschillende criteria zijn direct en expliciet gekoppeld aan een (uitge-

breide) toelichting van de beoordelaars;
•	 duidelijke informatie over de verkrijgbaarheid van de instrumenten;
•	 relevante informatie over en links naar de COTAN en het COTAN Beoordelingssysteem;
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•	 bij beoordelingen die zijn afgerond na juli 2015 is de Fairness matrijs toegevoegd, waarin een gestructu-
reerde beschrijving wordt gegeven van onderzoek dat is gedaan naar testonpartijdigheid bij de ontwikke-
ling van het instrument;

•	 naast het onbeperkt raadplegen van COTAN beoordelingen via een jaarabonnement is het mogelijk om 
met een voucher losse beoordelingen  aan te schaff en. 

Hoe komen tests in de COTAN Documentatie?
Testauteurs en/of testuitgevers kunnen hun instrumenten bij de COTAN ter beoordeling aanbieden. Het 
instrument wordt vervolgens beoordeeld door twee deskundigen in het betreff ende gebied, die op geen 
enkele wijze betrokken zijn bij het instrument en/of de beoordeling ervan. Deze beoordelaars stellen onaf-
hankelijk van elkaar een beoordeling op. Eventuele discrepanties in de beoordelingen worden door de Senior 
Eindredacteur Testaangelegenheden van de COTAN besproken met de beoordelaars. De Eindredacteur stelt 
een initiële beoordeling op en deze wordt samen met een uitgebreide toelichting voorgelegd aan de indiener. 
De indiener kan hierop reageren met inachtneming van daarvoor opgestelde richtlijnen. De definitieve 
COTAN beoordeling wordt vervolgens met inachtneming van de reactie van de indiener vastgesteld. In de 
online COTAN Documentatie kunt u al deze beoordelingen met de toelichting en algemene informatie over 
de test gemakkelijk terugvinden en raadplegen.

Voor wie is de COTAN Documentatie bedoeld?
De COTAN Documentatie is ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met psychodiagnostiek, 
zoals psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten en gedragsdeskundigen, maar er is ook relevante 
informatie in te vinden voor onderwijskundigen, HRM-adviseurs, loopbaanbegeleiders, remedial teachers en 
meer in het algemeen iedereen die voor werk of studie op zoek is naar informatie over de kwaliteit van tests, 
toetsen en vragenlijsten die in Nederland verkrijgbaar zijn. De COTAN Documentatie is de online opvolger 
en een combinatie van de tweedelige Documentatie van tests en testresearch in Nederland en het COTAN 
Testboek voor het onderwijs. Al deze informatie is ook opgenomen in de online COTAN Documentatie.

Vragen?
Voor vragen over een abonnement op de COTAN Documentatie of over de aanschaf van vouchers kunt u 
terecht bij klantenservice@boompsychologie.nl. Voor inhoudelijke vragen over de testbeoordelingen kunt 
u contact opnemen met de COTAN via COTAN@psynip.nl. 
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