Toetsen op maat

De uitslag van een toets is het meest nauwkeurig wanneer de toets aansluit bij
het niveau van de leerling. De leerling herkent zich dan in de toets en voelt zich
uitgedaagd zonder de frustratie van een te moeilijke toets te ervaren. Voor
leerlingen die zich minder snel ontwikkelen dan gemiddeld, stem je het niveau
van de toets daarom af op het niveau van de leerling, in plaats van op het
aantal jaren onderwijs dat de leerling gevolgd heeft.
In het reguliere onderwijs krijgen de meeste leerlingen de toets aangeboden die past bij het leerjaar waarin
zij zitten. Halverwege groep 3 maken zij bijvoorbeeld de M3-toets. Leerlingen met een vertraagde ontwikkeling
werken bij bepaalde vakken dikwijls op hun eigen niveau. Zo kan een leerling in groep 7 bijvoorbeeld rekenen
op het niveau van groep 6. Maar ook het omgekeerde is uiteraard mogelijk: een leerling uit groep 3 die kan
rekenen op het niveau van groep 4.

Keuze van een passende toets

Bij de keuze van een passende toets gebruik je de volgende gegevens:
• indien aanwezig de uitslag van de vorige toetsafname: bekijk het functioneringsniveau van de leerling op
deze toets. Wanneer de leerling in uw ogen wel vooruit is gegaan, maar minder snel dan een gemiddelde
basisschoolleerling, kiest u de (tussen)toets die op deze toets volgt. Heeft u bijvoorbeeld een leerling die
het vorige toetsmoment functioneringsniveau M5 behaalde en die zich langzamer dan gemiddeld
ontwikkelt? Dan is het volgende toetsmoment de M5E5-toets een passende keuze.
• het onderwijsaanbod: welke stof heeft de leerling de afgelopen tijd aangeboden gekregen? Het heeft
geen zin om leerlingen een toets voor te leggen waarin veel opgaven voorkomen waarvan de inhoud nog
niet is behandeld.
• het competentiegevoel van de leerling: is de leerling erg faalangstig? Kies dan voor een toets die niet te
moeilijk is.
 oets je (veel) leerlingen op maat? Dan zijn digitale toetsen handig. Je plant voor elke leerling de juiste
T
toets. Vervolgens krijgt elke leerling zijn of haar toets op maat aangeboden. Bovendien geeft de
computer de instructie bij de verschillende taken.
Als een toetsuitslag iets hoger of lager is dan het niveau van de toets, dan is de toetsuitslag in de meeste
gevallen voldoende nauwkeurig. Wanneer een leerling een toets M5 heeft gemaakt en daarbij een
functioneringsniveau E5 behaalt, dan is de vaardigheidsscore nauwkeurig bepaald. Dit betekent dat het niet
nodig is om op maat te gaan toetsen.

Wanneer is toetsen op maat wel nodig?

Wanneer het functioneringsniveau van een leerling meer dan een jaar afwijkt van het niveau van de toets
die je hebt afgenomen, is de meting van de toets onvoldoende nauwkeurig. De leerling heeft in dit geval
immers (bijna) alle vragen goed of fout gemaakt en heeft dus niet kunnen laten zien wat hij kan. Je kunt dan
overwegen een toets van een hoger of lager niveau af te nemen om zo het vaardigheidsniveau van de
leerling preciezer in beeld te brengen.

Wat doe ik wanneer de toets (veel) te moeilijk voor de leerling was?

Wanneer een leerling een vaardigheidsscore heeft waarbij het functioneringsniveau meer dan een jaar lager
ligt dan het niveau van de toets, was de toets voor deze leerling veel te moeilijk en de meting minder
nauwkeurig. Je kunt dan twee dingen doen. Je biedt op korte termijn een passende toets aan. Of je wacht
hiermee tot de volgende toetsperiode. We raden aan om alleen direct terug te toetsen wanneer je beslist een
betrouwbare score nodig hebt, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere school of een behandelaar.
Wanneer een nauwkeurige score niet echt nodig is om het niveau van de leerling in beeld te brengen en het
onderwijsaanbod te bepalen, raden we aan de leerling niet opnieuw met een toetsafname te belasten. Je
wacht tot de volgende toetsperiode en maakt dan een inschatting van de best passende toets. Maak hierbij
gebruik van het functioneringsniveau uit de laatste toetsafname en tel daar de verwachte groei bij op.
Voorbeeld 1
	Jochem zit nu in groep 7. Hij heeft eind groep 6 de toets E6 gemaakt met bijbehorend functionerings
niveau M5. Die toets was veel te moeilijk: het verschil tussen het niveau van de toets en het
functioneringsniveau van Jochem bedroegen immers 1,5 jaar. Maar omdat de leerkracht voldoende
informatie had over de groei en onderwijsbehoeften van Jochem, besloot ze om niet door te toetsen en
het toetsen op maat een half jaar uit te stellen. De huidige leerkracht besluit om Jochem in januari de
toets M5E5 voor te leggen.
Voorbeeld 2
	Marit is 10 jaar en zit sinds kort op het SBO. Ze heeft bij Rekenen-Wiskunde de toets M5 gemaakt en een
vaardigheidsscore van 33 behaald. Het bijbehorende functioneringsniveau is E3. We hebben hiermee wel
een indicatie van het niveau van Marit, maar kunnen er geen nauwkeurige uitspraak over doen. De toets
‘paste’ niet volledig bij het niveau van Marit waardoor ze niet optimaal de kans heeft gekregen om te
laten zien wat ze kan, ze had immers bijna alle vragen fout. Omdat Marit nog niet zo lang op school zit,
heeft haar leerkracht nog geen duidelijk idee wat ze precies kan. Ze wil een exacte uitspraak over haar
niveau, daarom legt ze Marit de toets E3 voor. Marit haalt op deze toets een vaardigheidsscore van 37.
Haar functioneringsniveau is E3M4.

En wanneer de toets (veel) te gemakkelijk was voor de leerling?

Wanneer een leerling een vaardigheidsscore behaalt waarbij het functioneringsniveau meer dan een jaar
hoger is dan het niveau van de toets, was deze toets voor deze leerling veel te gemakkelijk en is de meting
minder nauwkeurig. Het is de vraag of je bij zo’n toetsuitslag voldoende weet over het niveau van deze
leerling. Als je genoeg informatie hebt voor het bepalen van het onderwijsaanbod voor de leerling, dan hoef
je niet nogmaals te toetsen. Heb je meer informatie nodig omdat je bijvoorbeeld onderwijs op een hoger
niveau wilt aanbieden, dan kun je de leerling een moeilijkere toets voorleggen:
• bekijk de huidige vaardigheidsscore met bijbehorend functioneringsniveau.
• vergelijk de inhoud van de toets die past bij het functioneringsniveau van de leerling met het onderwijs
aanbod. Een leerling die lesstof uit groep 4 krijgt aangeboden, kan een functioneringsniveau >E5 scoren.
Dit betekent niet dat de leerling de stof die niet is aangeboden (bijvoorbeeld bepaalde spellingcategorieën)
beheerst.
• maak een afweging of je een toets van een hoger niveau wilt voorleggen. Houd hierbij rekening met de
kenmerken van de leerling.

Samengevat selecteer je de toetsen op de volgende manier:

• Bij leerlingen met een vertraagde ontwikkeling kiest je de toets die qua functioneringsniveau het beste
past bij de stof die de leerling beheerst en aangeboden heeft gekregen. Daarbij kun je de extra toetsen
gebruiken als gemakkelijkere varianten van de toetsen voor de medio- en eindmomenten. De E3M4-toets
beschouwen we als een makkelijker variant van de M4-toets.
• Bij leerlingen met een normale ontwikkeling kies je de toets die bij de normale ontwikkeling past en zul
je meestal geen tussentoetsen inzetten. Als de leerling de M5-toets heeft gemaakt, zal de leerling het
volgende toetsmoment de E5-toets maken.
• Door- en terugtoetsen is alleen zinvol indien het niveau van de leerling meer dan een jaar afwijkt van het
niveau van de afgenomen toets én je onvoldoende informatie hebt om het onderwijsaanbod te bepalen

Aandachtspunten:

• Het moment waarom een leerling meer dan een jaar achterloopt, is voor veel scholen het moment om
een eigen leerlijn te overwegen. Als vuistregel geldt dan ook eigen leerlijn = eigen toetslijn.
• I+ en V- scores hebben een signaalfunctie: vrijwel altijd gaat het hierbij om een voorsprong/achterstand
van meer dan een jaar.
• Ga bij een afwijkende score (> 1 jaar verschil tussen toetsniveau en functioneringsniveau) niet zonder
meer over op toetsen op maat. Neem deze beslissing altijd in overleg met de intern begeleider. Ga na of
de toets echt niet passend was, of dat de toets om een andere reden opvallend goed of slecht is gemaakt.
• Tussentoetsen zijn in principe bedoeld voor leerlingen met een eigen leerlijn die zich erg langzaam
ontwikkelen (vaak PrO-lijn). Daarnaast gebruik je de tussentoetsen om te ‘fine tunen’ bij het toetsen op
maat. Daarbij is bijvoorbeeld de M5 E5 toets de gemakkelijke versie van de E5 toets.

Behoefte aan advies? Onze

klantenservice helpt je graag
verder. Bel ons op

(026) 352 11 11 of mail naar
klantenservice@cito.nl
Kijk ook op cito.nl/po

“De 3.0 toetsen, waarbij tussentoetsen zijn opgenomen,
maken het veel eenvoudiger om kinderen te toetsen op
maat. Ze worden dan niet overvraagd door meerdere
toetsafnames. De onrustige jongen linksvoor
bijvoorbeeld zou zich met een toets op maat misschien
niet zo onzeker voelen. En het meisje in het midden van
de klas zou een makkelijkere toets in de gegeven tijd
misschien wél af kunnen krijgen, omdat de opgaven
mogelijk meer bij haar niveau passen. Ik zou je graag
willen wijzen op de mogelijkheid om te toetsen op
maat, zodat iedere leerling met een zo prettig mogelijk
gevoel en op het bij hem of haar passende niveau een
toets kan maken.”
Simone ten Vaarwerk, adviseur primair onderwijs bij
Cito
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Cito maakt onderwijs krachtiger

We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!

