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Eén van de hoofdopdrachten van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw is het bevorderen van de 

kwaliteit van diagnostische instrumenten in het werkveld. Het aanleveren van kwaliteitsbeoordelingen van 

diagnostische instrumenten maak hiervan een belangrijk onderdeel uit. 

De beoordeling van een diagnostische test of instrument door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw 

wordt uitgevoerd door één interne en twee externe onafhankelijke beoordelaars.  

- Interne beoordelaar en eindredactie beoordeling:  

o Wetenschappelijk medewerker van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw 

- Externe beoordelaars: 

o Inhoudelijk expert met relevante kennis over en ervaring in het inhoudsdomein van de test 

onder beoordeling 

o Expert onderlegd in psychometrie en testbeoordeling 

 

Een voorwaarde om als beoordelaar op te treden is dat de beoordelaar niet betrokken was bij de ontwikkeling 

en het normeringsonderzoek van de test onder beoordeling. Verder wordt er van de beoordelaars gevraagd 

een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen waarin ze akkoord gaan geen informatie over de test 

ter beoordeling openbaar te maken alvorens de beoordelingsprocedure is afgerond. 

De beoordeling van de test verloopt volgens de Nederlandse vertaling (vertaald door het Kwaliteitscentrum 

voor Diagnostiek vzw) van het Test Review Model van de European Federation of Psychologists’ Associations 

(EFPA, 2013). Elke beoordelaar gebruikt hiervoor het interactief EFPA beoordelingsformulier1.  

Vervolgens maakt het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw een integratie van de drie onafhankelijke 

beoordelingen. Deze geïntegreerde beoordeling wordt ter discussie voorgelegd aan de drie onafhankelijke 

beoordelaars tijdens een fysiek of digitaal overlegmoment. Indien op basis van deze bespreking aanpassingen 

nodig zijn aan de beoordeling, worden deze doorgevoerd door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw.  

De geïntegreerde beoordeling, gedragen door de drie onafhankelijke beoordelaars, wordt vervolgens 

voorgelegd aan de testuitgeverij. De testuitgeverij krijgt de kans om op de beoordeling te reageren. Dit kan 

bijvoorbeeld inhouden dat ze zaken verduidelijken of extra data aanleveren. Op basis van de aangeleverde 

verduidelijkingen en informatie wordt de geïntegreerde beoordeling aangepast tot een finale versie. 

Tot slot wordt de beoordeling gepubliceerd. De gepubliceerde finale beoordeling is vrij beschikbaar voor 

iedereen op de website van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.   

 
1 https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/09/EFPAtestbeoordeling2020.docx 

https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/09/EFPAtestbeoordeling2020.docx
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De totale duur van een beoordeling (inclusief voorbereiding) wordt geschat op 7 maanden. 

Tijdstip Actie 

-1 maand Twee externe beoordelaars contacteren 

-1 week Contract opsturen 

Na ondertekening contract Testmateriaal en EFPA beoordelingsformulier opsturen 

0 maanden Start beoordelingsprocedure 

Beoordeling van de test door drie onafhankelijke beoordelaars  

(1,5 maanden) 

1,5 maanden Beoordelingen ontvangen van de beoordelaars 

Integreren van de beoordelingen van de experten door KCD 

(1 maand) 

2,5 maanden  Samenkomst beoordelaars 

 

Beoordeling aanpassen door KCD op basis van wat werd besproken tijdens het overleg 

(1 maand) 

 

3,5 maanden Doorsturen geïntegreerde beoordeling naar testuitgeverij 

Testuitgeverij krijgt de tijd om te reageren op de beoordeling  

(1,5 maanden) 

5 maanden Ontvangen reactie testuitgeverij 

Finale afwerking beoordeling door KCD 

(1 maand) 

6 maanden Publicatie 
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