
Rekenen- 
Basisbewerkingen

 ✓ Snel inzicht in de basisvaardigheden, per 
leerling en per groep 

 ✓ Digitaal toetsen
 ✓ Alleen kale opgaven over optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen (vanaf M5) en 
delen (vanaf E5)

 ✓ Meet automatisering
 ✓ Te combineren met Rekenen- 
Wiskunde

Goedgekeurd 
door de 
Expertgroep 
Toetsen PO



Bestellen? 
cito.nl/po

Is jouw groep goed in hoofdrekenen? 
Kunnen de leerlingen kale sommen 
vlot en uit het hoofd oplossen? Met de 
toetsen Rekenen-Basisbewerkingen 
breng je dit makkelijk en snel in beeld. 
Een tegenvallende score op de toets 
Rekenen-Wiskunde? Zet de toets 
Rekenen-Basisbewerkingen in om te 
analyseren wat de oorzaak is. 

De digitale toetsen Rekenen-Basisbewerkingen gebruik je 
naast de toetsen Rekenen-Wiskunde. Met deze digitale LVS-
toets stel je snel vast of je extra aandacht moet besteden aan 
het automatiseren van de rekenvaardigheid van je leerlingen 
en van je groep. Rekenen-Basisbewerkingen is geschikt voor 
groep 3 tot en met 8 en is onderdeel van het Cito Volgsysteem 
primair en speciaal onderwijs. 

In een doorlopende lijn

Welke vaardigheden toets je?
In groep 3 en 4 maken de leerlingen alleen opgaven in de 
categorieën optellen en aftrekken. Vanaf groep 5 komen daar 
vermenigvuldigen en delen bij. De toets Rekenen-
Basisbewerkingen is een beheersingstoets. Je mag er vanuit 
gaan dat het merendeel van je leerlingen de opgaven goed 
maakt. De basisbewerkingen zijn kale rekensommen. In de 
lagere groepen worden vooral ‘feitjes’ getoetst, zoals 6 x 8.  
In de hogere groepen moeten de leerlingen een 
geautomatiseerde som soms combineren met een extra stap, 
bijvoorbeeld 4 x 99. Je verwacht daarbij dat een leerling snel 
ziet dat de opgave lijkt op 4 x 100 en snel uit het hoofd kan 
oplossen. Het antwoord wordt geregistreerd én de tijd die je 
leerling nodig heeft om de opgave op te lossen. Dat zie je ook 
terug in de rapportage.

Hoe ziet de afname eruit?
Je neemt Rekenen-Basisbewerkingen voor groep 3 af in juni; 
voor groep 4 tot en met 8 zijn er twee afnamemomenten: 
januari en juni. Voor de verschillende afnamemomenten zijn 
uiteraard verschillende normeringsgegevens beschikbaar. 

Snel inzicht in de 
basisvaardigheden

“Met het digitale programma plan ik snel en eenvoudig welke leerling  
welke toets maakt.”



Je leerlingen maken de digitale toets zelfstandig en per 
onderdeel. Met het Computerprogramma LOVS plan je 
eenvoudig welke leerling welke toets maakt. De afname 
duurt ongeveer 15 minuten voor groep 3 en 4, vanaf groep 5 
is dit ongeveer 20 minuten. De resultaten worden vervolgens 
automatisch verwerkt tot handige rapportages. 

Heldere rapportages
Rekenen-Basisbewerkingen is volledig digitaal, dus je hebt 
direct inzicht in de resultaten. Je krijgt rapportages op 
leerling- en groepsniveau. Per leerling kun je zien hoe hij of 
zij ervoor staat via:
•  een Categorieënanalyse: score per categorie en van alle 

onderdelen samen. Met onderscheid tussen accuratesse 
en snelheid

•  een Antwoordenoverzicht: welke opgaven heeft de 
leerling fout beantwoord?

In het handige Groepsoverzicht zie je hoe de verdeling van 
scores binnen je groep (vanaf tien leerlingen) is. Combineer 
de resultaten ook eenvoudig met de toetsresultaten op de 
LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde. Zo kun je het onderwijs 
optimaal op je leerlingen afstemmen!

Voorbeeldopgave

Digitaal toetsen = veel winst!

 ✓ Tijdsbesparing. De computer verzorgt de afname, het 
nakijken én het scoren.

 ✓ Gemak. Directe rapportage na afname.
 ✓ Blije leerlingen. Kinderen vinden het leuk om een toets te 

maken via tablet (in ontwikkeling) of pc.
 ✓ Nauwkeurig. De afnames zijn even nauwkeurig of nóg 

nauwkeuriger dan papieren toetsen.
 ✓ Op maat. De toetsen zijn zelfstandig en in eigen tempo te 

maken.
 ✓ Aangepast. Met audio-ondersteuning voor elke leerling.

Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor 
de digitale afname (en de beste rapportages en analyses!).

Tip!   Scoort een leerling zwak op een toets Rekenen-
Wiskunde of maakt hij deze traag? Neem de toets 
Rekenen-Basisbewerkingen aanvullend af om te 
analyseren wat de oorzaak is. Je kunt dan bijvoorbeeld 
nagaan of een kind de bewerkingen voldoende heeft 
geautomatiseerd. 

Tip!   Bekijk per onderdeel van Rekenen-Basisbewerkingen 
hoe de leerling wat betreft accuratesse en snelheid 
scoort in vergelijking met het landelijke gemiddelde. 



LVS biedt zekerheid
Rekenen-Basisbewerkingen is onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito Volgsysteem voor  
primair en speciaal onderwijs. Dit betekent dat je zeker kan zijn van:

 ✓ de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-onafhankelijk!)
 ✓ doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én schoolniveau
 ✓ passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 ✓ toetsen op de meest actuele en professionele wijze (bewezen kwaliteit!)
 ✓ continue vernieuwing

Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs? Kijk op cito.nl/po

Investeer in je deskundigheid: cursus of webinar
Verder kennismaken met onze LVS-toetsen? Onze praktijkgerichte cursussen, e-learnings en webinars zijn 
speciaal ontwikkeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het primair onderwijs.  
Kijk op cito.nl/cursusaanbodpo
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Bestel nu 
Rekenen-Basisbewerkingen

Kijk op cito.nl/po en bestel direct de handleiding voor groep 3 tot en met 8.  
Dit geeft je toegang tot Cito Portal, waar je de digitale toetsen kunt downloaden.  
Na installatie kun je direct aan de slag!  

Als je via de website bestelt, betaal je binnen Nederland geen verzendkosten.

Heb je behoefte aan advies? Onze klantenservice helpt je graag verder. 
Bel ons op (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl


