
 
DE TUSSENTEST IN GROEP 6 
Een toelichting voor ouders 

 
Onlangs heeft uw kind de Tussentest gemaakt. In deze brief leest u waarom de Tussentest is 
gemaakt, wat deze test meet en hoe dat gebeurt en wordt de uitslag van de test, het 
zogenoemde ‘leerlingprofiel’ toegelicht. 
 
WAAROM WORDT DE TUSSENTEST AFGENOMEN? 
De Tussentest kan in groep 6 worden afgenomen om inzicht te krijgen in de capaciteiten van een 
leerling én om vroegtijdig onder- en overpresteerders op te sporen. 
Er is sprake van onderpresteren wanneer de schoolprestaties achterblijven bij de capaciteiten van 
de leerling en van overpresteren wanneer het omgekeerde het geval is, dus wanneer de 
schoolprestaties beter zijn dan op grond van de capaciteiten, de intelligentie, van de leerling zou 
mogen worden verwacht. Het vroegtijdig signaleren van onder- en overpresteerders is van belang 
omdat de school dan nog tijd heeft om dit aan te pakken. 
 
WAT MEET DE TUSSENTEST? 
De Tussentest onderzoekt de taalvaardigheid en het redeneervermogen van de leerling en geeft 
daarmee inzicht in de mogelijke schoolprestaties van uw kind. 
De test bestaat uit zes onderdelen: drie verbaal/theoretische onderdelen (woordenschat, logisch 
redeneren met woorden: analogieën en logisch redeneren met woorden: exclusie) en drie 
wiskundig/praktische onderdelen (ruimtelijk inzicht: vierkantjes maken, logisch redeneren met 
figuren: reeksen en logisch redeneren met figuren: exclusie). De onderdelen worden hieronder kort 
toegelicht. 
 
Woordenschat 
Woordenschat is nodig om alles wat gezegd of gelezen wordt, te kunnen begrijpen. In dit onderdeel 
wordt woordenschat gemeten door te kijken in hoeverre leerlingen de synoniemen van 34 
verschillende woorden kennen. Een kind bouwt een woordenschat op in o.a. zijn thuismilieu en op 
school. Waar veel gesproken, gelezen en gediscussieerd wordt, kan een woordenschat tot 
ontwikkeling komen. De taligheid van het milieu kan aan deze ontwikkeling dus een bijdrage 
leveren. Een school kan veel doen aan de ontwikkeling van de woordenschat door het uitleggen van 
begrippen die in leesteksten, kringgesprekken en projecten aan de orde komen. 
 
Logisch redeneren met woorden: Analogieën 
Bij logisch redeneren komt de intelligentie van een kind aan bod. In dit onderdeel moet het kind 
een 'redeneerregel' ontdekken door voor zichzelf de relatie tussen twee aangeboden begrippen 
onder woorden te brengen. Vervolgens moet het kind deze afgeleide regel toepassen door bij in de 
test cursief en vetgedrukte woorden díe woorden te kiezen die aan de regel voldoen. Bijvoorbeeld: 
zwart : wit  > blij : zacht/stem/leuk/verdrietig. Deze vaardigheid kan 'abstract verbaal 
redeneervermogen' genoemd worden. 
 
Logisch redeneren met woorden: Exclusie 
Ook in dit onderdeel wordt gemeten in hoeverre een leerling logisch kan redeneren. Per opgave 
(het zijn er in totaal 32) wordt een reeks van vier woorden aangeboden waarvan er één niet in de 
reeks thuishoort. De drie andere woorden hebben een gemeenschappelijke achtergrond of een 
gemeenschappelijk kenmerk (bijvoorbeeld: bruin/zuur/zwart/blauw). Het kind moet 
gemeenschappelijkheid in drie van de vier woorden vast te stellen. Natuurlijk speelt 'algemene 
ontwikkeling' bij dit onderdeel een belangrijke rol. 



Ruimtelijk inzicht: Vierkantjes maken 
Bij dit testonderdeel, dat uit 30 opgaven bestaat, moet de leerling een aangeboden figuur 
denkbeeldig aanvullen tot een vierkant. Ruimtelijk inzicht wordt al vele jaren gezien als een 
belangrijk onderdeel van intelligentietests. Bij dergelijke tests behoort ruimtelijk inzicht tot de 
zogenoemde 'performale' onderdelen, in tegenstelling tot de 'verbale' onderdelen waarbij 
taalbegrip een rol speelt. 
 
Logisch redeneren met figuren: Reeksen 
Net als bij het onderdeel ‘Logische redeneren met woorden: Analogieën’ moet hier een 
redeneerregel worden ontdekt. Dit testonderdeel bestaat steeds uit een reeks van 4 figuren die van 
links naar rechts gaand een bepaalde ontwikkeling doormaken. Direct rechts van deze 4 figuren is 
plaats voor een 5de figuur. Op de plaats van het 5de figuur staat een vraagteken. Het kind moet aan 
de hand van de eerste 4 figuren ontdekken volgens welk principe deze ontwikkeling zich voltrekt. 
Uit een tweede reeks van 5 figuren moet het kind een figuur selecteren die op de plaats van het 
vraagteken moet staan. Door de juiste figuur aan te geven, geeft het kind er blijk van dat hij of zij dit 
principe ontdekt heeft. Dit testonderdeel (30 opgaven) staat dichtbij wat 'non-verbale' intelligentie 
kan worden genoemd. 
 
Logisch redeneren met figuren: Exclusie 
Waar het bij het ‘Logisch redeneren met woorden: Exclusie’ om verbale begrippen gaat, gaat het bij 
dit testonderdeel om figuren. De 30 opgaven bestaan steeds uit 4 figuren, waarvan er 3 een 
gemeenschappelijk kenmerk hebben. De leerling moet proberen te ontdekken wat die 
gemeenschappelijkheid is. 



HOE WORDEN DE RESULTATEN WEERGEGEVEN? 
De uitslag van de test wordt in een zogenoemd ‘leerlingprofiel’ weergegeven. Hieronder ziet u een 
voorbeeld van zo’n profiel. 
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VERKLARING VAN DE UITSLAG 
In de kop staan de naam van de afgenomen test, het woord ‘Leerlingprofiel’ en de groep waarin de 
leerling zit. 
Daaronder het leerlingnummer en de postcode van de school, de geboortedatum van de leerling, 
de datum waarop de test is afgenomen en de (norm)groep waarmee het resultaat van de leerling is 
vergeleken. 
In de vakken links en rechts worden desgewenst de naam van de leerling en die van de school 
ingevuld; dit gebeurt in verband met de privacy niet automatisch, maar alleen op verzoek van de 
school. 
 



Op het profiel ziet u als eerste de Totaalscore weergegeven. Deze relatieve (genormeerde) score 
wordt weergegeven door een lichtgrijze balk. De hoogte van de score (uitgedrukt in een percentiel1) 
is uitgedrukt in de niveauverdeling: E t/m A. Dit kan worden gebruikt om de scores van de 
Tussentest te relateren aan de schoolvorderingentoetsen uit het leerlingvolgsysteem (die vaak ook 
in E t/m A-scores worden uitgedrukt). Op deze manier kan onder andere worden nagegaan of de 
leerling over- of onderpresteert. 
 
De relatieve (genormeerde) scores van de zes onderdelen worden uitgedrukt op een zogenoemde 
‘elfpuntsschaal’: elf 'vakjes' waarin de score kan vallen. 
De Totaalscore is geen optelsom van de zes balken eronder, maar is gebaseerd op een afzonderlijke 
normering, waarbij een vorm van ‘weging’ plaatsvindt. Bij leerlingen met relatief lage scores op alle 
onderdelen zal de Totaalscore doorgaans nog lager zijn, bij leerlingen met relatief hoge scores zal te 
Totaalscore doorgaans nog hoger zijn. 
 
In het voorbeeld worden tevens drie IQ-scores weergegeven: een verbaal IQ (VIQ, dat is gebaseerd 
op de drie verbaal/theoretische onderdelen van de Tussentest), een nonverbaal IQ (NIQ, dat is 
gebaseerd op de drie wiskundig/praktische onderdelen van de Tussentest) en een totaal IQ (IQ 
Totaal, dat een (gewogen) gemiddelde is van het VIQ en NIQ). De berekening van de 3 IQ’s is 
optioneel en wordt dus alleen op aanvraag in de rapportage opgenomen. 
 
Op dit profiel is onder ‘gedragskenmerken’ ook de uitslag van de afgenomen Leermotivatietest 
opgenomen. Daar spreken de scores voor zich: ze worden verdeeld over tien 'vakjes' en aangeduid 
met de termen 'laag', 'gemiddeld' en 'hoog'. Over de Leermotivatietest is een apart informatieblad 
beschikbaar. 
 
WAT DOET DE SCHOOL MET DE UITSLAG? 
De school gebruikt het leerlingprofiel van de Tussentest om, samen met de andere gegevens die de 
school over uw kind heeft, in overleg met u de mogelijkheden (capaciteiten) van uw kind te 
bespreken en/of te bespreken hoe het onder- of overpresteren van uw kind kan worden aangepakt. 
 

                                                      
1 Het percentiel geeft de positie van de leerling aan op een schaal van 1 tot 100. In dit voorbeeld is het 
percentiel 94. Dat wil zeggen dat 6% van de leerlingen een hogere score heeft behaald dan deze leerling en 
93% een lagere score. 


