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Kijken naar niveau, groei én 
categorieën
Uit een LVS-toets komt een vaardigheids-
score. Door deze te vertalen naar een functio-
neringsniveau of een vaardigheidsniveau 
heeft u informatie over het niveau van een 
leerling. Door de vaardigheidsscores van 
meerdere toetsmomenten uit te zetten in 
een grafiek, leveren de toetsen informatie 
op over de groei van de leerling. Maar u kunt 
veel meer informatie uit een toets halen. 
Behalve het bekijken van niveau en groei, is 
de toets ook een hulpmiddel om te kijken of 
er specifieke categorieën zijn die om extra 
aandacht vragen. 

Analyseren met 
categorieënanalyse uit 
computerprogramma LOVS
Het Computerprogramma LOVS bevat een 
categorieënanalyse voor verschillende 
toetsen, waaronder de toetsen Rekenen-
Wiskunde en de toets Rekenen voor kleuters. 
Om deze rapportage op te kunnen vragen 
moet de computer ‘weten’ welke opgaven 
een leerling goed en fout heeft gemaakt. Dit 
kan heel eenvoudig door de leerling de toets 
digitaal te laten maken, maar kan ook bij 
afname op papier. In dit laatste geval kan de 
leerkracht bij de invoer van de resultaten 
aanvinken welke opgaven de leerling fout 
heeft gemaakt. Dit kost u enkele minuten per 
leerling en biedt u veel extra informatie.

De categorieënanalyse heeft de vaardigheids-
score van de leerling als uitgangspunt. Op 
basis van deze vaardigheidsscore, van de 
huidige toetsafname, wordt een verwachting 
opgesteld hoeveel procent van de te behalen 
scorepunten1 de leerling per categorie kan 
halen. Deze verwachting is gebaseerd op 
onderzoeksgegevens2 die aangeven hoe 

leerlingen met verschillende vaardigheidsscores 
presteren op de afzonderlijke categorieën. 
Van een leerling met een hoge vaardigheidsscore 
is de verwachting dat deze per categorie meer 
opgaven goed maakt en dus meer punten haalt 
dan van een leerling met een lagere vaardigheids-
score verwacht mag worden. Het verwachte 
aantal punten per categorie wordt vervolgens 
vergeleken met het behaalde aantal punten. Bij 
grote verschillen tussen het verwachte aantal 
goed beantwoorde opgaven en het daadwerke-
lijk behaalde aantal ‘goed’ is er sprake van een 
(zeer) opvallend profiel. Bij het bestuderen van de 
categorieënanalyse doorloopt u drie stappen. 

Haal alles uit de toets
Toetsen

Analyseren met digitale of papieren analyse

Om toetsresultaten te analyseren kunt u gebruik maken van 
de categorieënanalyse uit het Computerprogramma LOVS. 
Sinds kort is het ook mogelijk om de resultaten te analyseren 
met de papieren categorieënoverzichten bij de toetsen 3.0. 
In dit artikel bespreken we beide analyses. Welke informatie 
leveren deze op en wat zijn de verschillen?
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•  Stap 1: (zeer) opvallend of niet opvallend?
Onder de figuur staat een horizontaal balkje met 
de titel ‘Alle categorieën’. Hoe verder het balkje bij 
‘Alle categorieën’ is ingekleurd, hoe opvallender 
het profiel. Joep heeft, zoals zichtbaar in figuur 
1, een opvallend profiel. Hij heeft een vaardig-
heidsscore van 162, met vaardigheidsniveau III. 
Ook leerlingen met hogere vaardigheidsscores 
kunnen dus een (zeer) opvallend profiel hebben. 
Omgekeerd kunnen leerlingen met lage vaardig-
heidsscores ook een niet opvallend profiel hebben. 
Geen enkele leerling presteert precies naar 
verwachting op alle categorieën. Wanneer de 
verschillen tussen de categorieën zó groot worden 
dat ze in de praktijk zelden voorkomen spreken 
we van een (zeer) opvallend profiel. We baseren 
ons hierbij op een representatieve steekproef. 

•  Stap 2: Bij welke categorieën is de score hoger of 
lager dan verwacht?

Wanneer een profiel (zeer) opvallend is, is het 
raadzaam om naar de verticale balkjes te kijken. 
Een balkje naar beneden betekent dat de score 
bij die categorie lager is dan op basis van de 
vaardigheidsscore werd verwacht. Een balkje 
naar boven betekent dat de score bij die categorie 
hoger is dan verwacht. Hoe groter de oppervlakte 
van het balkje, hoe sterker die categorie meetelt 
bij het bepalen of het signaal (zeer) opvallend is. 
Dit is afhankelijk van psychometrische waarden3, 
waarbij met name de mate waarin de opgaven uit 
die categorie onderscheid maken tussen vaardige 
en minder vaardige leerlingen een rol speelt. 
Bij Joep valt de balk bij getallen en getalrelaties 
op. Op basis van zijn vaardigheidsscore was de 
verwachting dat hij 78% van de te behalen punten 
bij die categorie zou halen. In werkelijkheid heeft 
hij 51% van de punten behaald. Dat betekent 
dat dit percentage 27 lager is dan verwacht. Dit 
is zowel af te lezen in de tabel onderaan als aan 
het balkje (naar beneden) in de figuur. Wanneer 
er bovendien een rood getal bij het balkje staat 
weergegeven, zoals het balkje bij getallen en getal-
relaties van Joep, betekent dit dat de afwijking ver 
beneden/boven verwachting is. 
Als een leerling iets slechter doet dan verwacht, 
dan is er ook altijd een categorie waarbij de 
leerling beter scoort dan verwacht. Bij Joep staan 
de balkjes bij optellen en aftrekken en bij meten, 
tijd en geld naar boven. Bij deze categorieën -en 
dan met name bij meten, tijd en geld- scoort hij 
dus wat hoger dan verwacht. 

•  Stap 3: Check met eigen verwachting
Na (of eigenlijk tijdens) de analyse is het belang-
rijk om de resultaten te vergelijken met uw eigen 
verwachtingen. Wanneer een leerling uitvalt bij 
een categorie gaat u na of u dit herkent uit de 
rekenlessen. Als dat zo is, heeft u waarschijnlijk al 
een plan om extra aandacht aan dit onderwerp te 
besteden. Maar als u op basis van uw eigen obser-
vaties dacht dat de leerling het beter zou doen in 

deze categorie, is het raadzaam om te achterhalen 
wat het probleem is, bijvoorbeeld door middel van 
een rekengesprek met de leerling. 

Bij de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 is er voor 
groep 3 tot en met 5 naast een categorieënanalyse 
over de rekendomeinen (de linkerkant van de 
figuur) ook een analyse kaal-context (rechterkant 
van de figuur). Hierbij analyseert de computer, 
aan de hand van de opgaven rondom optellen en 
aftrekken, of de leerling bij kale of contextopgaven 
slechter of beter scoort dan verwacht. In het geval 
van Joep is er geen opmerkelijk verschil, hij heeft 
dan ook een niet opvallend profiel binnen optellen 
en aftrekken. 

Analyseren met analyseformulieren
Vanaf juni 2016 kunt u gebruik maken van 
papieren categorieënoverzichten. Deze 
formulieren zijn ontwikkeld voor scholen 
die geen beschikking hebben over het 
Computerprogramma LOVS. De formulieren zijn te 
downloaden via Cito Portal. In de papieren analyse 
staat niet de vaardigheidsscore van de leerling 
centraal, maar wordt de score van de leerling per 
categorie vergeleken met de score van de totale 
normgroep. 

Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs 
Rekenen-Wiskunde 3.0
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Bij het werken met het papieren categorieënover-
zicht doorloopt u de volgende stappen:

• Stap 1: Categorieënoverzicht leerling invullen
Kies het categorieënoverzicht ‘leerling’ dat hoort 
bij de toets die de leerling heeft gemaakt. Kijk de 
toets na en zet bij vragen die de leerling goed heeft 
een vinkje in het hokje achter het opgavenummer. 
Tel per categorie het totaal aantal goed op. Doe dit 
eerst per taak en tel die aantallen op om het totaal 
voor de hele toets te bepalen.

• Stap 2: Categorieënoverzicht groep invullen
Kies het categorieënoverzicht groep dat hoort bij 
de toets die de leerling heeft gemaakt.
Vul de naam van de leerling, de vaardigheidsscore 
en het vaardigheidsniveau (I-V/A-E) of het functi-
oneringsniveau in. Vul per categorie het totaal 
aantal goed in, zoals genoteerd op het categorieën-
overzicht leerling. 

•  Stap 3: Analyseren en checken met eigen 
verwachting

Vergelijk het aantal goed per categorie met de 
signaalscore. Scoort een leerling gelijk aan de 
signaalscore of lager? Dan behoort de leerling tot 
de twintig procent laagst scorende leerlingen op 

deze categorie. U heeft een aanwijzing dat deze 
categorie om extra aandacht vraagt. Uiteraard 
checkt u deze uitkomst met het eigen beeld dat u 
van de leerling heeft. 
In figuur 2a is te zien dat Joep bij getallen 6 
opgaven goed heeft gemaakt. Bij een score van 
8 of minder ‘goed’ behoort een leerling bij die 
categorie tot de 20% zwakste leerlingen. Dat is een 
signaal dat de categorie Getallen bij Joep om extra 
aandacht vraagt. 

Leerlingen met een hoge vaardigheidsscore 
(vaardigheidsniveau I en II) en dus met een hoog 
vaardigheidsniveau, zullen in de papieren analyse 
zelden een opvallend signaal krijgen. Een leerling 
met vaardigheidsniveau II kan bijvoorbeeld wel 
relatief (ten opzichte van zichzelf) zwak scoren 
bij de categorie meten, maar die score zal zelden 
zo zwak zijn dat de leerling behoort tot de 20% 
leerlingen met het minste aantal goed bij meten. 
De papieren categorieënoverzichten geven dus een 
ander soort informatie dan de categorieënanalyse 
uit het computerprogramma. De ene analyse is 
niet minder waardevol dan de ander, maar het is 
wel goed om het verschil in de gaten te houden. In 
figuur 3 staan de verschillen op een rijtje. 

Categorie

Getallen en getalrelaties Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Meten

Maximum aantal goed 12 24 10 10

Grensscore 8 14 6 6

Naam leerling: Vaardigheidsscore Vaardigheidsniveau

1 Joep Cortenraad 162 III 6 20 7 9
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Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs | Rekenen-Wiskunde 3.0

Categorieënoverzicht groep M4       Groep:    4A     Datum:    29-01-2016 
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2b. Papieren categorieën-
overzicht groep
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Digitale categorieënanalyse Papieren categorieënoverzicht

Digitaal Op papier

Beschikbaar voor papieren en digitale toetsen Beschikbaar voor papieren toetsen

Analyse op rekendomeinen en kaal-context Analyse op rekendomeinen

Geeft informatie over zwakke én sterke kanten Geeft informatie over zwakke kanten

Signaal betekent een relatief lage (of hoge) score Signaal betekent een absolute lage score

Ook leerlingen met hoge vaardigheidsscore kunnen 
opvallend signaal hebben

Leerlingen met hoge vaardigheidsscore zullen zelden 
een opvallend signaal krijgen

Signaal betekent een relatief lage (of hoge) score Signaal betekent een absolute lage score

Niet te gebruiken om niveaugroepjes voor een 
specifieke categorie samen te stellen

Wel te gebruiken om niveaugroepjes voor een 
specifieke categorie samen te stellen. 

Analyseren is nog veel meer
Deze analyses zijn een eerste stap om een indicatie 
te krijgen welke onderdelen om extra aandacht 
vragen. Hierna is het aan te bevelen om gedetail-
leerder te kijken. Welk type fouten maakt de 
leerling bijvoorbeeld? Zit hij er vaak net 1 naast, 
dan is dat een aanwijzing dat hij de opgaven 
wellicht tellend oplost en daarbij telfouten maakt. 
Of draait hij cijfers om door 13 in plaats van 31 te 
schrijven? Deze informatie kunt u onder andere 
krijgen door de foute antwoorden van een leerling 
te bekijken. Dit kan bij een papieren toets in het 
toetsboekje. Bij afname van een digitale toets kan 
dit door het antwoordenoverzicht van de leerling 
te bekijken.
Gedetailleerder kijken betekent vooral ook 
verder kijken dan de toets. Observaties in de 
les en diagnostische gesprekken zijn bijzonder 
waardevol om inzicht te krijgen in de strategieën 
die een leerling gebruikt. Dus hoe komt de leerling 
tot zijn antwoord? Deze informatie is waardevol 
om de instructie af te stemmen op de behoeften 
van een leerling. 
Kijken naar het niveau, de groei en de categorie-
enanalyses zijn eerste stappen om vervolgens 
gerichter te kunnen kijken met als doel het aanbod 
te laten aansluiten bij wat de leerling nodig heeft.
 

Noten
1.  We spreken over ‘scorepunten’ omdat elke opgave zijn eigen weging heeft. Met de 

ene opgave kan een leerling dus (iets) meer punten behalen dan met een andere 
opgave. Een opgave die een sterk onderscheid maakt tussen vaardige en minder 
vaardige leerlingen telt zwaarder mee dan een opgave die minder sterk onderscheid 
maakt. Deze zogenoemde gewogen scores zijn alleen mogelijk bij een digitale 
afname of door het aanklikken van de foute antwoorden in het Computerprogramma 
LOVS. Bij de andere manieren van verwerking, zoals het invoeren van het aantal goed, 
wegen alle opgaven even zwaar

2.  Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit het normeringsonderzoek van 
de toetsen. Voor elke vaardigheidsscore is gekeken welk deel van de opgaven de 
leerlingen met die vaardigheidsscore gemiddeld goed hebben gemaakt. Dit is de 
verwachte score. onderzoeksgegevens 

3.  Bij het bepalen of een profiel (zeer) opvallend is wordt de zogenaamde chi-
kwadraatsafstand tussen het de scoreverdeling van de leerling en de verwachte 
verdeling van de scores berekend. Dit wordt gedaan op basis van gewogen scores. 
Toetsvragen die sterk onderscheid maken tussen vaardige en minder vaardige 
leerlingen, tellen zwaarder mee in de gewogen score én dus ook in de formule die de 
chi-kwadraatsafstand berekent. Bij categorieën met relatief veel toetsvragen is de te 
behalen gewogen score doorgaans relatief hoog. Het aantal opgaven in een categorie 
is dus van invloed op de gewogen score en daarmee ook op de mate waarin de 
categorie meetelt bij chi-kwadraatsafstand. Hoe meer de categorie bijdraagt aan de 
chi-kwadraatsafstand, hoe groter de oppervlakte van de balk. 

3. Verschillen tussen 
digitale categorieënanalyse 
en papieren 
categorieënoverzicht
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