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taalgebruik. Daarnaast is een taaltoets beschikbaar 
die afgenomen kan worden alvorens de MCT af te 
nemen. Er zijn voor de kandidaten standaard 
voorbeeldopgaven beschikbaar om, voorafgaand 
aan de test, thuis te kunnen oefenen. 

 

 

 
 

De Multiculturele Capaciteitentest – H 
Het doel van de Multiculturele Capaciteitentest – 
Hoger niveau (MCT-H) is het meten van cognitieve 

capaciteiten, waarbij wordt gekeken naar zowel 

aanlegfactoren als aangeleerde factoren. 

De MCT-H is bedoeld voor personen in de leeftijd 
vanaf ongeveer 15 jaar met een opleidingsniveau 
vanaf klas 5 HAVO/VWO tot afgerond HBO of WO 
onderwijs. 
De MCT-H bestaat uit acht subtests. Deze subtests 
meten vier factoren: logisch redeneren & ruimtelijk 
inzicht, numerieke vaardigheden, verbale 

vaardigheden en perceptuele snelheid. 

 
- Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht  
Bij logisch redeneren gaat het er om in hoeverre 

een kandidaat in staat is om bepaalde verbanden 
te ontdekken tussen plaatjes en wordt gemeten in 
hoeverre een kandidaat in staat is zich ruimtelijk 

te oriënteren.  
-    Numerieke capaciteiten  
Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te 

kunnen rekenen en naar het vermogen tot 
redeneren met getallen.  
- Verbale capaciteiten  
Hier wordt gekeken naar de mate waarin een 
kandidaat de betekenis van Nederlandse woorden 
kent en naar het vermogen om verbanden tussen 
woorden te zien.  

-    Perceptuele snelheid  

Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen 
onderscheiden van verschillen gemeten. 

 

Achtergrond 
De MCT-H is zowel geschikt voor personen zonder 

migratie achtergrond als voor personen met een 
migratie achtergrond. Bij de ontwikkeling is getracht 

de afhankelijkheid van cultureel bepaalde 
vaardigheden zoveel mogelijk te beperken. Onder 
andere is een aantal tests opgenomen met 
betekenisloze figuren en letter- en cijferreeksen. 
Ook is de instructie van de MCT aangepast qua 

Om kandidaten te kunnen vergelijken met mensen 
met een bepaald opleidingsniveau zijn er 
verschillende representatieve normgroepen naar 

opleidingsniveau beschikbaar. Het taalniveau is 
dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de 
test kunnen maken. 

 

 
Schermvoorbeeld Subtest MCT-H Exclusie 

 

INFORMATIE EN BESTELLINGEN MCT-H 
Er is zowel een online als een paper-pencil versie 
van de MCT-H beschikbaar. De online versie is 
opgenomen in NOA-Online, de internetomgeving 
van NOA. Met dit systeem kunnen ook 

expertrapportages worden gegenereerd. In deze 
expertrapportages worden de meetpretenties van 
de subtests toegelicht en worden de scores in 
woorden en in een grafiek weergegeven. 

NOA stelt een training verplicht waarin u leert de 
MCT toe te passen en te interpreteren. Dit om de 
kwaliteit van het testgebruik en een zorgvuldige 
terugkoppeling te kunnen waarborgen. Naast de 
MCT-H geeft NOA ook andere tests en vragenlijsten 

uit. Mocht u meer informatie willen over producten 

en diensten van NOA, of wilt u producten van NOA 
bestellen, dan kunt u contact opnemen met: 

 
NOA B.V. 

Adres: Jollemanhof 14 A 
1019 GW Amsterdam 

Tel: 020 – 50 40 800 
E-mail: info@noa-vu.nl 

Internet: www.noa-vu.nl 
 

NOA werkt nauw samen met de afdeling Sociale- en 
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam 
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