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Op basis van analyses van deze onderzoeksgegevens zien we dan welke opgaven de meeste 
kinderen juist beantwoordde en welke opgaven door een groot deel van de kinderen onjuist zijn 
beantwoord.  

De opgaven die geselecteerd zijn voor de toetsen Rekenen voor kleuters zijn door minimaal 40% en 
maximaal 90% van de kinderen uit het onderzoek goed gemaakt. Vanuit psychometrisch oogpunt zijn 
de toetsen dus zeker niet te moeilijk. Opgaven die echt veel te moeilijk zijn en door geen enkele 
leerling meer goed gemaakt worden, zullen wij nooit in toetsen opnemen. Deze opgaven meten ook 
niets meer. Andersom is het ook niet zinvol om opgaven op te nemen die alle kinderen goed maken. 
Belangrijk is dat een opgave verschil aangeeft tussen vaardige en minder vaardige leerlingen, 
waardoor we kunnen signaleren wat de verschillende niveaus van de kinderen zijn.  

Nieuwe normering 

De vaardigheidsscores en vaardigheidsniveaus uit de oude toetsen Ordenen en Ruimte & tijd zijn niet 
te vergelijken met de scores van de toetsen Rekenen voor kleuters. Zoals hierboven al werd uitgelegd 
zijn de toetsen inhoudelijk anders. Ook hanteren we  een nieuwe normering, welke gebaseerd is op 
recent normeringsonderzoek (2009-2010). Blijkt een leerling bijvoorbeeld een vaardigheidsniveau A te 
hebben op de toets, dan is dit niveau vergelijkbaar met de 25% hoogst scorende leerlingen uit het 
onderzoek.  

Van leerkrachten kregen we de reactie dat veel leerlingen in groep 1 en groep 2 de laatste jaren erg 
hoog scoorden op de toetsen Ordenen en Ruimte & tijd. In groep 3 gaven de rekentoetsen een meer 
representatief beeld van de verschillende niveaus in vaardigheid in de groep. Een reden hiervoor kan 
zijn dat de normering van de oude toetsen Ordenen en Ruimte & tijd niet meer goed aansluit bij het 
niveau van de kinderen in Nederland. Na een aantal jaar is de normering van een toets aan slijtage 
onderhevig (toetsen zijn daarom ook ‘beperkt houdbaar’). Het niveau van de kinderen in Nederland 
kan veranderen. Een andere reden kan het zogenaamde verschijnsel van ‘teaching-to-the-test’ zijn. 
Vaak stemmen leerkrachten onbewust hun onderwijs steeds meer af op de toets in plaats van op hun 
onderwijsdoelen.  

Bij het uitkomen van nieuwe toetsen is de normering weer actueel en zullen scholen dit soms ervaren 
als moeilijker omdat minder leerlingen hoog scoren dan bij toetsen die al lang gebruikt worden, zoals 
de toetsen Ordenen en Ruimte & tijd. Maar het is van belang te realiseren dat dit wel een juiste 
normering op basis van de huidige populatie is. 

Concentratie en zelfvertrouwen 

Het is belangrijk dat kinderen tijdens het maken van toetsen geconcentreerd zijn en vol 
zelfvertrouwen. De instructie en begeleiding van leerkrachten vooraf en tijdens de toets is hierbij van 
groot belang. U zorgt voor een prettige en ontspannen sfeer, waarbij kinderen weten dat het niet erg is 
als het je een antwoord soms niet weet. Het is belangrijk dat alle leerlingen het leuk vinden om een 
toets te maken. Is een kind niet voldoende geconcentreerd, dan breekt u de toets af.  

Te moeilijk of te makkelijk 

In de toetsen van het Cito volgsysteem primair onderwijs komen dus altijd moeilijke en makkelijke 
opgaven voor en opgaven van gemiddeld niveau. Als u inschat dat een toets echt te moeilijk is voor 
een kind of veel te makkelijk, dan kunt u het kind een andere toets aanbieden waarbij we dezelfde 
vaardigheidsschaal hanteren. Bij de toetsen Rekenen voor peuters en Rekenen voor kleuters wordt 
dezelfde schaal gebruikt. Daarom kunt u bijvoorbeeld de toets Rekenen voor peuters afnemen als de 
toets Rekenen voor kleuters voor enkele kinderen van groep 1 te moeilijk is. Andersom kunt u ook de 
toets voor groep 2 afnemen bij kinderen waarvoor de toets voor groep 1 veel te gemakkelijk is (zie 
handleiding, paragraaf 1.3 Toetsen op maat). 


