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1. Algemene informatie 

 

De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) monitort de sociale competentie van de 

leerlingen in het primair onderwijs. De resultaten bieden aanknopingspunten voor het 

onderwijs in sociale competenties, en kunnen gebruikt worden om te signaleren of de 

leerling extra zorg nodig heeft op dit gebied.  

Meetpretentie 

De SCOL meet de sociale competentie van leerlingen.   

 

Doelgroep  

De SCOL kan worden gebruikt voor alle leerlingen vanaf leerjaar één tot en met acht in 

het primair en in het speciaal onderwijs.   

 

Gebruiksdoel en functie 

De SCOL is geschikt voor algemeen beschrijvend en signalerend gebruik en geeft een 

indicatie van gemiddeld, bovengemiddeld of benedengemiddeld functioneren op het 

gebied van de sociale competentie. De toets geeft leraren en intern begeleiders in het 

primair onderwijs een instrument in handen om een beeld te krijgen van de sociale 

competentie van de leerling, van de groep en van de school. De SCOL is geschikt voor 

algemeen beschrijvend en signalerend gebruik en geeft een indicatie van gemiddeld, 

bovengemiddeld of beneden gemiddeld functioneren op het gebied van de sociale 

competentie. De SCOL is geen diagnostisch instrument en niet geschikt om beslissingen 

te nemen op het gebied van verwijzingen naar speciaal onderwijs. 

 

Inhoudelijke theoretische inkadering:  

Bij de toetsontwikkeling is uitgegaan van sociale competentie als het vermogen en de 

wens tot adequaat handelen in sociale situaties. In de SCOL is ervoor gekozen om de 

sociale competentie van de leerlingen te meten aan de hand van hun gedrag in concrete 

situaties. De SCOL richt zich op het meten van sociale competentie in een schoolse 

context, aan de hand van 27 sociaal competentie gedragingen die op school observeerbaar 

en onderwijsbaar zijn. De 27 gedragingen zijn ondergebracht in acht sub-schalen: 

‘Ervaringen delen’, ‘Aardig doen’, ‘Samen werken en doen’, ‘Een taak uitvoeren’, ‘Jezelf 

presenteren’, ‘Een keuze maken’, ‘Opkomen voor jezelf’, en ‘Omgaan met ruzie’. De Items 

worden gescoord op een 5-punts schaal, met categorieën ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, 

‘geregeld’ en ‘vaak’. Hoe hoger de score, hoe groter de sociale competentie.  

De SCOL bestaat uit een leerkrachtvragenlijst, een leerlingvragenlijst, en een handleiding. 

Om het invullen van de vragenlijsten en het verwerken van de scores te vergemakkelijken, 

is een softwareprogramma beschikbaar. 

Inhoud van het toetspakket  

Het toetspakket bestaat uit: 

• Praktische handleiding voor leerkrachten 

• Wetenschappelijke verantwoording 

• Inhoudelijke verantwoording 

• Toets en antwoordformulieren digitaal 

• Documentatie over scoring digitaal 

• Voorbeeld leerlingrapport digitaal  
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2. Beoordeling van de kwaliteitsaspecten 
De beoordeling vindt plaats volgens het ‘Beoordelingskader voor instrumenten binnen 

leerlingvolgsystemen (LVS)’, zoals opgesteld door de Expertgroep Toetsen PO. De 
Expertgroep Toetsen PO wordt gevormd door Prof. Dr. Cees Van der Vleuten (voorzitter), 

Prof. dr. Cees Glas (psychometrisch expert), Dr. Desiree Joosten-Ten Brinke 
(onderwijskundig expert) en Liza Kozlowska MA (secretaris). 

Bij onderstaande beoordeling van de kwaliteitsaspecten met bijbehorende codes van het 
voornoemde beoordelingskader worden passages uit de wetenschappelijke 

verantwoording en de Handleiding veelal letterlijk vermeld. 
 

 

De kwaliteit van de dataverzameling 

S1 Is de steekproef van leerlingen representatief? 

Bevindingen: 

In de toetsverantwoording is sprake van twee steekproeven: steekproef A voor een 

validerings- en een eerste betrouwbaarheidsonderzoek en steekproef B voor verder 

onderzoek naar de betrouwbaarheid, de factorstructuur, en de normering. Steekproef A is 

relatief klein, 12 scholen, 27 leraren en 235 leerlingen, maar gezien het doel van het 

onderzoek (vooronderzoek) acceptabel. Steekproef B is veel groter: 160 scholen, 1294 

leerkrachten en 26.551 leerlingen. In Sectie 9.3 wordt de representativiteit m.b.t. de 

achtergrondvariabelen Schoolgrootte, Verhouding BO/SBO, Gewichtenleerlingen, Regio, 

Denominatie en Stedelijkheidsgraad gerapporteerd. De keuze van achtergrondvariabelen 

is adequaat, de berekeningen zijn goed (onder andere met Cramer’s V), en in de tabellen 

9.3.1 tot en met 9.3.6 is te zien dat de resultaten bevredigend zijn.  

 

Conclusie: 

Uit de informatie in de toetsverantwoording kan worden geconcludeerd dat de 

steekproeven voor de SCOL toetsen adequaat gestratificeerd zijn met betrekking tot het 

gebruiksdoel, en dat ze representatief zijn met betrekking tot de belangrijkste 

stratificatievariabelen. De procedure voor het samenstellen van de steekproeven is 

afdoende onderbouwd en de omstandigheden waaronder data zijn verzameld, is redelijk 

vergelijkbaar met de omstandigheden waaronder de toets wordt afgenomen. Daarmee 

wordt aan aspect S1 het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

S2 In geval van een onvolledig dataverzamelingsdesign: is het design adequaat? 

Bevindingen: 

n.v.t.  

 

Conclusie: 

n.v.t.  
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S3 In het geval van een observatie-instrument: is er sprake van een adequate 

steekproef van observatoren en randvoorwaarden waaronder de observatie wordt 

uitgevoerd?  

Bevindingen: 

De steekproef van beoordelaars in het vooronderzoek bestond uit 25 paren van duo-

leerkrachten die in totaal ieder voor 200 leerlingen de SCOL hebben ingevuld (dus 400 

SCOL-lijsten). Aan de duo-leerkrachten van de deelnemende scholen is gevraagd om 

afzonderlijk van elkaar de SCOL in te vullen voor dezelfde leerling. De leerlingen waren 

aselect gekozen (eerste drie tot vijf jongens en meisjes van de klassenlijst). Vervolgens is 

op basis van deze data de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald met behulp van 

Spearman’s Rho (na Fisher transformatie) en Kendall’s Tau. Uit de tabellen 7.3.1. en 7.3.2 

blijkt dat de test-hertest-betrouwbaarheid voldoende tot goed is, gegeven het 

gebruikersdoel van de SCOL.  

 

Conclusie: 

Aan aspect S3 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

S4 Er is een handleiding met duidelijke instructies voor de leerkracht over het zo 

objectief mogelijk uitvoeren en weergeven van de observaties door de leerkracht. 

Bevindingen: 

Een uitgebreide omschrijving van de SCOL (de items en scoremogelijkheden), het invullen 

van de SCOL, het interpreteren van de resultaten en het aan de slag gaan n.a.v. de 

resultaten, is te vinden in de handleiding van de SCOL (Joosten et al., 2018; 

Gebruikershandleidingen – SCOL (zendesk.com)). De instructies zijn duidelijk.   

Conclusie: 

Aan aspect S4 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Normering 

N1.1 Is de standaardbepalingsmethode gemotiveerd en op de juiste wijze uitgevoerd? 

Bevindingen: 

Dit criterium heeft betrekking op absoluut normeren en is dus niet van toepassing (n.v.t.) 

op de SCOL, omdat deze toets relatief genormeerd is.  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

https://scol.zendesk.com/hc/nl/articles/360006340297-Gebruikershandleidingen
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N1.2 Zijn de beoordelaars/vakdeskundigen/experts naar behoren geselecteerd en 

getraind? 

Bevindingen: 

Dit criterium heeft betrekking op absoluut normeren en is dus niet van toepassing (n.v.t.) 

op de SCOL, omdat deze toets relatief genormeerd is.  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

N1.3 Is er voldoende overeenstemming tussen de beoordelaars? 

Bevindingen: 

Dit criterium heeft betrekking op absoluut normeren en is dus niet van toepassing (n.v.t.) 

op de SCOL, omdat deze toets relatief genormeerd is.  

 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

N2.1 Zijn de normgroepen groot genoeg? 

Bevindingen: 

Zoals al aangegeven in S1, is de normgroep groot genoeg.  

 

Conclusie: 

Aan aspect N.2.1 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

N2.2 Zijn de normgroepen representatief? 

Zoals al aangegeven in S1, is de normgroep representatief gegeven het doel van het 

onderzoek.  

 

Conclusie: 

Aan aspect N.2.2 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

N2.3 Zijn de normen correct bepaald? 

Bevindingen: 

De normering van de SCOL is beschreven in Hoofdstuk 9.4. Er is sprake van een relatieve 

normering en de afbeelding van populatie categorieën naar scores op de SCOL is gegeven 

in de tabellen 9.4.1 en 9.4.2. Normen voor sub-schalen zijn gegeven in Tabel 9.4.3.  

  

Conclusie: 

Aan aspect N.2.3 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  
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Betrouwbaarheid 

B1 Zijn of worden de betrouwbaarheidsgegevens correct berekend? 

Bevindingen: 

De berekeningen van de globale betrouwbaarheid zijn gebaseerd op steekproef B, de 

steekproef van het normeringsonderzoek (160 basisscholen, 1294 leerkrachten en 26.551 

leerlingen). De keuze van betrouwbaarheidsindices is uitstekend. Voor de vaststelling van 

de betrouwbaarheid van de sub-schalen en de algemene schaal sociale competentie is 

gebruik gemaakt van Cronbach's Alpha en McDonalds Omega, waarbij rekening is 

gehouden met de multilevel structuur van de data: leerlingen, in klassen, in scholen. Naast 

de betrouwbaarheidsmaten zijn ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen geschat.  

 

Conclusie: 

Aan aspect B1 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

B2 Zijn de betrouwbaarheidsgegevens voldoende gezien de conclusies en eventuele 

beslissingen die met het instrument genomen worden? 

Bevindingen: 

Hoewel de globale betrouwbaarheid uitstekend is berekend en de uitkomst bevredigend 

is, is er geen informatie verstrekt over de lokale betrouwbaarheid bij de populatiecesuren. 

Dit had gekund door een IRT model toe te passen. Het had additionele informatie 

opgeleverd over de classificatie-betrouwbaarheid m.b.t. de populatiecesuren, c.q. het 

percentage mis-classificaties. Het gaat hier om een suggestie om de kwaliteit van de 

verantwoording nog verder te verbeteren, en leidt op zich niet tot een negatief oordeel.  

 

Conclusie: 

Aan aspect B2 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Validiteit 

V1 Inhoudsvaliditeit: Dragen de items in het instrument bij aan de validiteit van het 

instrument (hierbij gaat het om aspecten als relevantie, objectiviteit en efficiëntie van de 

items)? 

Bevindingen: 

Ja. Goede aanpassingen in de SCOL 3.0 en in de nieuwe versie van de SCOL. Duidelijk 

verantwoord waarom bepaalde vragen eruit zijn gehaald, naar een andere categorie zijn 

verplaatst of toe zijn gevoegd. Dit maakt de toets objectiever en relevanter. Sluit beter 

aan bij toetsdoel. 

 

Conclusie: 

Ja, de items dragen bij aan de validiteit van de toets. Het oordeel is ‘voldoende’.  
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V2 Constructvaliditeit: Meet het instrument in zijn geheel datgene wat het beoogt te 

meten? 

Bevindingen: 

De validiteit van de schaal als geheel en de acht sub-schalen is onderbouwd met 

factoranalyses, waarbij rekening is gehouden met de multilevel structuur van de data.  

Tabel 6.4.1 laat zien dat de veronderstelde factorstructuur aantoonbaar is.  

De begripsvaliditeit is verder onderbouwd door de SCOL samen met de SDQ (de Strengths 

and Difficulties Questionnaire) af te nemen. De correlaties in Tabel 6.5.1 laten zien dat er 

voldoende samenhang is met de SDQ, een onafhankelijk alternatief instrument.  

 

Conclusie: 

Aan aspect V2 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Het volg-aspect 

Va1 Is er een voldoende empirische onderbouwing van de schaal waarop de groei van een 

leerling wordt uitgedrukt? Wordt groei op een correcte manier gemeten? 

Bevindingen: 

 

De SCOL is geen schaal voor leerwinsten, maar een schaal die dient als hulpmiddel om 

problemen in de sociale competentie en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te 

signaleren. De totale schaal en de acht sub-schalen zijn meetinvariant over de leerjaren 1 

t/m 8, wat betekent dat (sub)schaalscores over deze leerjaren onderling vergelijkbaar 

zijn. Omdat daarnaast de factorladingen en -gemiddelden niet significant van elkaar 

afwijken over leerjaar 2 t/m 8 kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde 

signaleringsinstrument.  

 

Conclusie: 

Aan aspect Va1 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Va2 Wordt de betrouwbaarheid van de groei op die schaal correct weergegeven? 

Bevindingen: 

Zoals hierboven is aangegeven, is de SCOL meetinvariant over de leerjaren. Dus de 

normscores zoals de SCOL die voor leerkrachten, interne begeleiders en scholen oplevert, 

brengen goed in beeld hoe leerlingen functioneren in termen van de classificatie-

categorieën in de doelpopulatie, zowel over leerjaren heen als binnen leerjaren. Voor de 

doeleinden van de SCOL is daarmee het volgaspect in voldoende mate in kaart gebracht. 

Daarnaast is er wel onderzocht in hoeverre de scores ook gebruikt kunnen worden in 

statistische analyses. Tabel 10.2.1 geeft schattingen van de grenswaarden voor het 

constateren van significante veranderingen in de metingen.  

 

Conclusie: 

Aan aspect Va2 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  
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Va3 Worden er voldoende gegevens verstrekt (aan de gebruiker) over hoe groei 

geïnterpreteerd dient te worden?  

Bevindingen: 

Zoals hierboven aangegeven, zijn in Tabel 10.2.1 schattingen van de grenswaarden 

gegeven voor het constateren van significante veranderingen in de metingen.  

 

Conclusie: 

Aan aspect Va3 wordt het oordeel ‘voldoende’ toegekend.  

 

Inzicht in leervorderingen 

I1 Levert de aanbieder een geschreven toelichting bij de leervorderingen van de leerling 

die (ook) voor ouders /verzorgers/voogden/docenten begrijpelijk is? 

Bevindingen: 

Ja. Zeer begrijpelijk beschreven. Geen opmerkingen.  

 

Conclusie: 

‘voldoende’.  

 

I2 Is er een evaluatie van de leervorderingen en worden op basis van deze evaluatie 

vervolgstappen geformuleerd? 

Bevindingen: 

n.v.t. 

Conclusie: 

n.v.t. 

 

Referentieniveaus 

R1 Sluit de inhoud van de toets aan op de kennis en vaardigheden zoals omschreven in 

de referentieniveaus van het betreffende domein (voor toetsen vanaf groep 6)? 

Bevindingen: 

n.v.t. 

Conclusie: 

n.v.t. 
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3. Verzamelstaat 

Kwaliteitsaspect Code Oordeel 

De kwaliteit van de steekproef S1 Voldoende 

 S2 n.v.t. 

 S3 Voldoende 

 S4 Voldoende 

Normering N1.1 n.v.t. 

 N1.2 n.v.t. 

 N1.3 n.v.t. 

 N2.1 Voldoende 

 N2.2 Voldoende 

 N2.3 Voldoende 

Betrouwbaarheid B1 Voldoende 

 B2 Voldoende 

Validiteit V1 Voldoende 

 V2 Voldoende 

Volg-aspect Va1 Voldoende 

 Va2 Voldoende 

 Va3 Voldoende 

Inzicht in leervorderingen I1 Voldoende 

 I2 n.v.t. 

Referentieniveaus R1 n.v.t. 

 

 


