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Meedoen aan normeringsonderzoek Taalverzorging (Spelling) en/of Rekenen-
Wiskunde in groep 3  
 
Bij Cito werken we graag en veel samen met mensen uit de praktijk. Samen zorgen we 
ervoor dat onze producten en diensten altijd aansluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen en bij het onderwijs van vandaag én morgen.  
 
Graag nodigen we je uit voor het normeringsonderzoek Taalverzorging (Spelling) en/of 
Rekenen-Wiskunde voor groep 3. Help je mee met jouw school? 
 
Waaruit bestaat het onderzoek? 

• Je neemt twee taken Taalverzorging (Spelling) en/of Rekenen-Wiskunde af en 
doet dit in plaats van de reguliere toets M3 van 3.0.  

• De eerste taak bestaat uit een selectie van opgaven uit de toets M3 3.0.  
• De tweede taak bestaat uit geheel nieuwe opgaven. 
• Je kiest voor een afname op papier of digitaal* (ook mogelijk via Chromebooks). 
• De afname verloopt vergelijkbaar met een normale toetsafname. Je reserveert 

ongeveer 30 minuten afnametijd per taak. 
• Bij papieren afname ontvang je alle materialen (gratis) van ons. 
• Bij digitale afname betaal je geen tikken. 
• Wij kijken de taken na en verwerken de resultaten. 
• Je kunt de taken ook zelf direct na afname nakijken en verwerken in je 

administratie, zodat je alvast een voorlopige uitslag hebt. 
 
Je neemt de reguliere LVS-toets niet af. Dit onderzoek vervangt de regulier toets. 
 
What’s in it for me? 
We stellen je deelname bijzonder op prijs! Je gaat na of de inhoud van de toets past bij 
jouw leerlingen en bij jouw wensen als onderwijsprofessional. Wat levert het je nog 
meer op? 

√ Je maakt kennis met de nieuwste toetsen.  
√ In april ontvang je een rapportage met (omgerekende) toetssscore, 

vaardigheidsscore en vaardigheids- en functioneringsniveau per leerling. 
√ Doe je mee met het digitale normeringsonderzoek, dan krijg je per 

deelnemende klas een VVV Cadeaubon van 25 euro. 
√ Doe je mee met het papieren normeringsonderzoek, dan krijg je gratis toegang 

tot onze e-learnings ‘Haal meer uit je toetsresultaten’ en ‘Analyseren met LVS 
3.0’ ter waarde van € 117,00. 

 
Let op 
Je krijgt geen foutenanalyse bij Spelling en geen categorieënanalyse bij Rekenen-
Wiskunde. Omdat de vaardigheid van de leerlingen bepaald wordt op een kleiner aantal 
opgaven dan normaal, is dit niet mogelijk. 
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Doe je mee? 
Het normeringsonderzoek vindt plaats van 13 januari tot en met 31 januari 2020. 
Schrijf je in. 
 
 
* Voor de juiste digitale afname heb je nodig:  
- deze software: 

Besturings-
systeem 

Windows 
7+ 

ChromeOS 
(Chromebook) 

Browser Chrome 
52+ 

Chrome 
Browser 

 
en verder: minimale schermresolutie van 1024 x 768; gebruik cookies, Javascript en pop-ups 
toegestaan; minimale downloadsnelheid van 0.5 Mb/S en uploadsnelheid van 0.2 Mb/s; 
koptelefoon voor de leerlingen; internetverbinding voor beveiligde uitwisseling van gegevens 
met Cito (HTTPS, poort 443). 

https://formulieren.cito.nl/common/formulieren/2019/normeringsonderzoek-taalverzorging-enof-rek-wisk-gr-3-jan-2020/
https://formulieren.cito.nl/common/formulieren/2019/normeringsonderzoek-taalverzorging-enof-rek-wisk-gr-3-jan-2020/

