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Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? 

 
Uit de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs komt een 
vaardigheidsscore. Deze kun je gebruiken om in kaart te brengen hoe een 

leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten en om vast te 
stellen of een leerling vooruit is gegaan ten opzichte van de 

vorige keer. Maar welk soort opgaven heeft de leerling nu 
goed of fout gemaakt? En zijn er dus specifieke gebieden die 
om extra aandacht vragen? 

 
Om toetsresultaten optimaal te benutten, bestuderen veel 

scholen de toetsresultaten op opgaveniveau. Hiervoor zijn via 
internet verschillende analyseformulieren te vinden. Deze 
analyses kosten extra tijd, het is daarom belangrijk om alleen 

analyses uit te voeren die je betrouwbare, bruikbare informatie oplevert. Hoe 
pak je dit aan? En welke conclusies kun je trekken wanneer een leerling een 

opgave fout heeft gemaakt? 
 
Analyse per opgave?  

Een veelgebruikte manier om toetsresultaten te analyseren, is het bekijken welke 
opgaven een leerling fout heeft beantwoord. Het vaststellen welke opgaven een 

leerling nog niet beheerst, levert uiteraard informatie op. Wanneer een leerling 
een opgave nog niet beheerst, wil dat echter niet zeggen dat er ook 

daadwerkelijk iets aan de hand is. De LVS-toetsen zijn immers 
vaardigheidstoetsen, geen beheersingstoetsen. Dit betekent dat een toets zowel 
makkelijkere als moeilijkere opgaven bevat. De moeilijkere opgaven zijn bedoeld 

om de vaardigheid van leerlingen die wat extra’s kunnen ook goed in kaart te 
kunnen brengen. We verwachten dus niet dat alle leerlingen die opgaven goed 

moeten kunnen maken.  Wanneer een leerling een lastige opgave fout maakt, 
betekent dit in veel gevallen niet dat je je onderwijsaanbod moet aanpassen. Om 
deze reden heeft analyse op opgaveniveau slechts een beperkte waarde.  

 
Analyse met formulieren? 

Wanneer  je weet welke opgaven een leerling fout heeft gemaakt, is het lastig 
om het onderwijsaanbod hierop aan te passen. Aan welk gebied moet je extra 
aandacht besteden?  

Voor veel toetsen, zoals de toetsen Rekenen-Wiskunde en de kleutertoetsen, 
circuleren op internet verschillende analyseformulieren, bedoeld als hulpmiddel 

om aan te geven welke gebieden om extra aandacht vragen. Aan veel van deze 
formulieren zit een belangrijk bezwaar/gevaar. 

1. Opgaven in een toets zijn verdeeld over verschillende categorieën, maar 

sommige categorieën bevatten meer moeilijke opgaven dan andere 
categorieën. Een grens die geldt voor alle categorieën zoals ‘meer dan 2 

fouten in de categorie’ of ‘meer dan 50% fout’ is daarom niet te trekken. 
Van een categorie met relatief veel moeilijke opgaven verwachten we dat 
een gemiddelde leerling meer fouten zal maken dan bij een categorie met 

meer gemakkelijkere opgaven.  
2. In een toets zitten opgaven van verschillende categorieën. Om een 

uitspraak te kunnen doen over welke categorieën een leerling wel of niet 
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beheerst zijn meerdere opgaven per categorie nodig. Een leerling kan een 

opgave immers ook door ‘toeval’ of ‘pech’ fout maken. Op sommige 
analyseformulieren zijn de categorieën zeer uitgesplist, waardoor er te 

weinig opgaven per categorie overblijven om uitspraken te kunnen doen 
over het beheersen van een categorie.  

3. Bij analyseformulieren wordt er per categorie vaak één grens getrokken 

voor alle leerlingen. Voor vaardige leerlingen is het aantal opgaven dat ze 
fout moeten maken om op te vallen dus net zo groot als voor minder 

vaardige leerlingen. Bij een vaardige leerling zal er dus niet zo snel een 
categorie naar voren komen die de leerling slecht beheerst, terwijl het wel 
zinvol is om te weten welke categorie de leerling relatief slecht beheerst.  

Het gevaar van het gebruik van dergelijke analyseformulieren is enerzijds dat je 
ten onrechte vaststelt dat een leerling voor bepaalde deelgebieden extra 

aandacht nodig heeft. Je past dan het onderwijsaanbod aan op de leerling, wat 
extra tijd kost, terwijl dit eigenlijk niet nodig is. Anderzijds is het gevaar dat bij 
meer vaardige leerlingen onvoldoende naar voren komt welke categorieën om 

extra aandacht vragen, terwijl ook deze leerlingen op deelgebieden van een 
aangepast onderwijsaanbod kunnen profiteren.  

 
Analyseformulier Spelling 

Voor Spelling heeft Cito zelf papieren analyseformulieren en een digitale 
foutenanalyse ontwikkeld die u in combinatie met de hulpboeken kunt gebruiken.  

 
Figuur 1: Voorbeeld analyseformulier Spelling van Cito 
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Met de formulieren of de foutenanalyse zie je snel in welke spellingscategorie(ën) 

een leerling relatief veel fouten maakt. Maar let op! Ook hier geldt dat in de 
toetsen veel verschillende spellingscategorieën voorkomen. Hierdoor zijn per 

categorie slechts enkele opgaven  opgenomen. Op basis van 4 tot 5 opgaven kun 
je niet concluderen of een leerling die categorie daadwerkelijk onvoldoende 
beheerst. Wanneer een leerling in de toets minder goed scoort bij een specifieke 

categorie, raden we daarom aan om een controledictee uit het hulpboek af te 
nemen. Hierin krijgt de leerling meerdere woorden van de betreffende categorie 

aangeboden. Alleen dán kun je vaststellen of een leerling een categorie wel of 
niet beheerst. Gebruik voor een betrouwbaar beeld analyseformulieren dus 
uitsluitend in combinatie met aanvullend diagnostisch materiaal.  

 
Alternatief voor analyseformulieren: Categorieënanalyse  

Cito ontwikkelt uitsluitend formulieren als de leerkracht de informatie die eruit 
voortkomt betrouwbaar genoeg is om te gebruiken voor hét handelen, of als op 
een eenvoudige manier de extra benodigde informatie verzameld kan worden 

zoals bij Spelling. De investering van het invullen van dergelijke formulieren 
moet immers wel opwegen tegen de opbrengsten.  

Omdat voor veel toetsen van Cito geldt dat met behulp van analyseformulieren 
het niet mogelijk is om op efficiënte wijze informatie te verzamelen, heeft Cito in 

het computerprogramma LOVS een speciale rapportage ontwikkeld: de 
categorieënanalyse.  

 
Figuur 2: Voorbeeld categorieënanalyse 
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De categorieënanalyse kun je onder andere opvragen voor de kleutertoetsen en 

voor de toetsen Rekenen-Wiskunde. Deze analyse houdt rekening met het 
verschil in moeilijkheidsgraad van de verschillende opgaven én met de 

vaardigheid van de leerling. Zo zie je bij welke categorieën de leerling relatief 
zwak scoort. De categorieën uit de analyse zijn redelijk ‘breed’ vastgesteld, zo 
zijn er voldoende opgaven om een nauwkeurig resultaat te kunnen weergeven. 

Bij Rekenen-Wiskunde zie je bijvoorbeeld de resultaten voor ‘Meten, tijd en geld’ 
als één categorie. Wanneer de leerling hierop uitvalt, kun je zelf met bijvoorbeeld 

opgaven uit de methode, vaststellen op welke onderdelen van deze categorie de 
grootste problemen liggen.  
 

In de grafiek zie je 
verschillende balkjes. Elk balkje 

hoort bij een categorie. Een 
balkje naar beneden betekent 
dat de leerling bij die categorie 

lager scoort dan verwacht. Een 
balkje naar boven betekent dat 

de leerling bij die categorie 
hoger scoort dan verwacht. 

In de tabel onder de grafiek zie 
je per categorie het verwachtte 
percentage goede antwoorden. 

Dit is gebaseerd op de 
vaardigheidsscore van de 

leerling. In het voorbeeld zie je dat gezien zijn vaardigheid de verwachting is dat 
de leerling 77% van de opgaven rondom vermenigvuldigen en delen goed heeft. 
De leerling heeft echter slechts 53% van de opgaven goed gemaakt. De leerling 

scoort op deze categorie dus lager dan verwacht. 
 

Onderaan de grafiek zie je het signaal. Het grootste deel van de leerlingen heeft 
een niet opvallend signaal, dat betekent dat er voor deze leerling geen specifieke 
categorieën zijn waarop de leerlingen beter/zwakker scoort dan gedacht. Een 

klein deel van de leerlingen heeft een opvallend (O) of een zeer opvallend (Z) 
profiel. Je bestudeert in principe alleen de grafieken van leerlingen met een 

(zeer) opvallend signaal. Bij de overige leerlingen zijn er altijd balkjes naar 
boven en naar beneden. Geen enkele leerling scoort immers exact volgens 
verwachting. Bij leerlingen met een niet opvallend profiel zijn de verschillen 

tussen de verwachte score en de behaalde score per categorie echter niet 
significant. Bij het bepalen van het signaal  houdt de computer rekening met het 

aantal opgaven per categorie en de mate waarin de opgaven onderscheid maken 
tussen sterke en zwakke leerlingen. Hoe sterker een categorie meetelt bij het 
bepalen of het signaal niet opvallen of (zeer) opvallend is, hoe breder het balkje. 

 
Let op: Een (zeer) opvallend signaal betekent niet automatisch dat de leerling 

een lage score heeft!  De verwachting is immers gebaseerd op de 
vaardigheidsscore van de leerlingen. Bij een lage vaardigheidsscore verwachten 
we dat een leerling minder opgaven per categorie goed maakt dan bij een hogere 

vaardigheidsscore. 
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Tot slot 

Toetsen zijn bedoeld om houvast te bieden bij het afstemmen van 
onderwijsaanbod op de leerlingen. Wanneer een leerling lager scoort dan 

gemiddeld of minder groei doormaakt dan verwacht, is het de moeite waard om 
de resultaten van de leerling verder te analyseren. Dit kan door middel van 
diagnostische gesprekken, eigen observaties, analyses uit het 

computerprogramma LOVS en in sommige gevallen met analyseformulieren. 
Denk echter altijd goed na welke informatie je nodig hebt en welke informatie 

een analyseformulier je kan leveren. Op basis van enkele opgaven kun je nooit 
harde uitspraken doen over het wel of niet beheersen van een onderdeel. 
Gebruik daarom alleen middelen die je een nauwkeurig beeld geven van wat de 

leerling kan, alleen dan weegt je (tijds)investering op tegen de verkregen 
informatie.   
 


