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Inleiding 
 
De module Bovenschoolse rapportage van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs is een webbased 
applicatie, die een bestuur inzicht geeft in de LOVS- en Eindtoetsresultaten van de onder het bestuur vallende 
scholen in het kader van kwaliteitszorg. De module geeft inzicht in hoe de scholen er voor staan op elke 
afnameperiode (kwaliteitskaart, dwarsdoorsnedes) en hoe de voortgang in de tijd is (trendanalyses). Resultaten, 
ofwel opbrengsten, van scholen kunt u onderling vergelijken én kunt u vergelijken met het landelijk gemiddelde, 
met de inspectienormen en met het bestuursgemiddelde. Door middel van (kleur)signalering ziet u direct hoe de 
zaken ervoor staan. Voorwaarde is wel dat de scholen het Computerprogramma LOVS gebruiken inclusief 
serviceabonnement en de toetsen conform de afgesproken toetskalender afnemen en invoeren. 
 
De (door)ontwikkeling van de module Bovenschoolse rapportage vindt plaats in overleg met een aantal 
enthousiaste besturen, die als klankbordgroep fungeren. Mede door hun belangrijke inbreng zal deze module 
goed aansluiten bij de praktische wensen en eisen van besturen ten aanzien van kwaliteitszorg. 
Desondanks kunnen er tekortkomingen of onvolkomenheden in zitten. Zou u eventuele onvolkomenheden en/of 
wensen zo gedetailleerd mogelijk willen doorgeven aan besturen@cito.nl? Bij voorbaat dank! Wij hebben uw 
informatie nodig om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen en om de module verder te verbeteren. 
 
De module Bovenschoolse rapportage is gerealiseerd als een rijke internetapplicatie en gebaseerd op 
toepassing van Microsoft Silverlight. Silverlight is een modern webbased ontwikkelingsplatform waarmee 
complexe grafische interfaces worden ontwikkeld voor gebruik in alle bekende browsers, zowel op Windows 
computers als op Apple Macintosh computers. De rapporten zijn zowel als PDF als in Excel op te vragen met 
uitzondering van het Monitoroverzicht en de Inspectiekaart die alleen als Excel op te vragen zijn. 
 
Deze handleiding geeft een beknopte uitleg van de beschikbare functies met voorbeelden.  
Algemene informatie over de module Bovenschoolse rapportage vindt u op 
http://bovenschoolserapportage.cito.nl. 
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Inloggen 
U gebruikt bij voorkeur als browser Microsoft Internet Explorer Mozilla FireFox of Apple Safari.  
Het internetadres voor de module Bovenschoolse rapportage is https://bovenschoolserapportage.secure.cito.nl. 
 
Nadat u naar het bovenstaande internetadres gesurft bent en als Silverlight (versie 5) geïnstalleerd is, krijgt u 
het onderstaande inlogscherm. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
 
Voor het werken met uw eigen bestuur moet u uw eigen Cito Portal account gebruiken. De inloggegevens voor 
uw bestuur sturen wij u toe per e-mail. 
 

 
 
U voert uw Cito Portal gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op OK. 
 
 
Voor een Demo voert u in: 
Gebruikersnaam: Demobestuur 
Wachtwoord:  Demo 
 
 
Onder de knop Help rechtsboven (gele pijl) vindt u in dit inlogscherm de meest recente handleiding. Bent u 
ingelogd, dan kunt u onder de knop Help ook de versiehistorie en info over de actuele versie vinden. 
 

Uitloggen 

Rechtsboven kunt u op elk scherm uitloggen (gele pijl). Wij raden u om beveiligingsredenen aan om bewust uit 
te loggen als u stopt met werken met de module Bovenschoolse rapportage. 
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Opties 
Voordat u met de module Bovenschoolse rapportage aan de slag gaat, dient u enkele opties in te stellen voor 
uw bestuur. De opties die u als bestuur instelt, behalve tabblad Geavanceerd, gelden voor alle gebruikers. 
Rechtsboven in de menubalk klikt u op het icon voor het instellen van de opties en instellingen (gele pijl). 

 

Bestuur en scholen 

 
 
Het tabblad Bestuur en scholen bevat administratieve instellingen van de Bovenschoolse module. In de lijst ziet 
u alle aan uw bestuur gekoppelde scholen. Tevens ziet u of de scholen een serviceabonnement hebben op het 
Computerprogramma LOVS in het huidige schooljaar. Mocht een school nog niet gekoppeld zijn, neemt u dan 
contact op met besturen@cito.nl. Vermeld daarbij Brincode, naam en adres van de ontbrekende school. 
 
Weergavenaam bestuur en scholen. De formele naam van het bestuur en de formele namen van de scholen 
zijn soms erg lang en daarom vaak onhandig om te gebruiken bij weergave op scherm en op rapporten. U kunt 
hier de weergavenaam van het bestuur en de scholen naar wens aanpassen (gele pijlen). 
 
Instuurdatum. Voordat u van de scholen de toetsresultaten kunt bekijken in de module Bovenschoolse 
rapportage moet elke school een (geanonimiseerde) monitorexport gedaan hebben vanuit het 
Computerprogramma LOVS. Het is handig om met de scholen een gezamenlijke datum voor het afsluiten van 
een afnameperiode af te spreken. Als u deze instuurdatum hier invult, dan zal het Computerprogramma LOVS 
op de ingestelde datum automatisch aan de scholen vragen de monitorexport in te sturen (groene pijl).. 
 
Schooloverzicht toestaan. Het Schooloverzicht LVS van de module Bovenschoolse rapportage is een soort 
‘kwaliteitskaart’ per individuele school. Dit rapport is door de betreffende school zelf ook op te vragen vanuit de 
module Zelfevaluatie van het Computerprogramma LOVS op de school. Wilt u het opvragen van het eigen 
schooloverzicht door de scholen niet toestaan, dan zet u dit vinkje uit (paarse pijl). 
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Weergave brincode. U kunt ervoor kiezen om de Brincode van de scholen te tonen op alle selectieschermen 
en rapporten. Op de selectieschermen staan de scholen dan ook standaard gesorteerd op Brincode. Wilt u de 
Brincode van de scholen tonen op alle schermen en rapporten, dan zet u dit vinkje aan (oranje pijl). 
 
Scholen op inactief zetten. Als u een aan uw bestuur gekoppelde school, zoals vastgelegd bij DUO/CFI, 
(tijdelijk) niet meer in de module wilt zien op schermen en rapporten, zet deze school dan op inactief door het 
vinkje onder de kolom Actief weg te halen (rode pijl). 
 
Te hanteren inspectienormen. De inspectienormen houden rekening met het percentage gewichtsleerlingen 
per school. Is dit percentage >= 15% dan hanteert de inspectie voor die school minder strenge normen. Zet 
voor scholen waarvoor deze aangepaste normen gelden onder de kolom Inspectienorm de waarde op >= 15% 
(blauwe pijl). Deze waarde wordt per schooljaar vastgehouden. Bij alle rapporten worden vervolgens 
automatisch de juiste normen gehanteerd als u kiest voor ‘Inspectienorm per school’ of ‘Inspectienorm per 
school + Landelijk gemiddelde’. 

Rapportage 

Het tabblad Rapportage bevat voorkeuren voor de rapporten: 
 

 
 
- Niveaucodering: Welke voorkeur u heeft voor de niveaucodering? Bijvoorbeeld I t/m V of A+B, C en D+E. 

 
 

- Normering: Met welke normering wilt u de scholen standaard vergelijken? Bijvoorbeeld alleen met landelijk 
gemiddelde, met een combinatie van inspectienorm per school en landelijk gemiddelde of met het 
bestuursgemiddelde. 

 
 
- Oude normen (landelijk gemiddelde): Per september 2013 is een update voor de normen Begrijpend 

lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling doorgevoerd. Per september 2014 een aanvullende update voor 
Woordenschat en Spelling werkwoorden. Standaard worden de nieuwe landelijke normen gehanteerd voor 
omzetting van de vaardigheidsscores naar de niveaus A t/m E en I t/m V. In het algemeen worden de 
normen ‘strenger’. Bijkomend effect is dat de nieuwe normen beter in lijn zijn met de huidige 
inspectienormen. U kunt er echter ook voor kiezen om de oorspronkelijke normen te gebruiken in uw 
rapportages door deze optie aan te vinken (paarse pijl). 
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- Weergave dwarsdoorsnede / inspectiekaart Bij de rapporten dwarsdoorsnede en inspectiekaart kunt u 
de kolommen op twee manieren laten weergeven: Toetsen naast elkaar of Groepen naast elkaar. Het is 
een ‘kanteling’. De inhoud van de rapporten blijft gelijk. 

 
 

- Drempel leerlingafnames: Wat is de drempel van het aantal afnames ten opzichte van het totaal aantal 
leerlingen die u op de rapportage wilt zien? Stel u zet de drempel op 10% (gele pijl), dan zullen 
toetsresultaten van (incidentele) afnames van bijvoorbeeld 2 afnames op totaal 30 leerlingen niet in de 
rapporten opgenomen worden. 
 

- Signalering leerlingafnames: Bij welke grens van het aantal afnames ten opzichte van het totaal aantal 
leerlingen wilt u een signalering van onvolledige afnames zien? Stel u zet grens op 90% (blauwe pijl) in 
plaats van de standaard 80%, dan zullen (onvolledige) afnames van bijvoorbeeld 25 op totaal 30 leerlingen 
wel in de rapportages worden opgenomen, maar krijgen zij een signaal in de rapportage (oranje lettertype 
en een uitroepteken). 
In de voorbeelden van deze handleiding is de grens voor signalering onvolledige afnames op 90% gezet. 

Toetsen 

Het tabblad Toetsen bevat een lijst met alle in de module Bovenschoolse rapportage beschikbare toetsen. 

 
De lijst met toetsen waaruit geselecteerd kan worden bij het maken van rapporten kan onnodig lang zijn omdat 
bepaalde toetsen verouderd zijn of omdat er binnen uw bestuur een beperkte toetskalender afgesproken is. Bij 
Opties kunt u nu zelf instellen welke toetsen binnen uw bestuur ‘actief’ gebruikt worden. 
Wilt u een bepaalde toets verbergen in de module, zet deze toets dan op inactief door het vinkje onder de kolom 
Actief weg te halen (rode pijl). 

Opmerkingen: 

- Een blauwe ster achter een toets betekent dat deze toets door de inspectie in het huidige schooljaar of 
een historisch schooljaar meegenomen wordt in de analyse en waarderingen van opbrengsten. 

- Een groen vinkje achter de toets bij een bepaald schooljaar wil zeggen dat er in dat schooljaar voor die 
toets afnameresultaten zijn op één of meerdere scholen binnen uw bestuur. 

- Het monitorscherm zal automatisch aangepast worden aan de door u als ‘actief’ aangevinkte toetsen. 
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Geavanceerd 

Het tabblad Geavanceerd bevat een technische instelling die te maken heeft met de beveiligingsinstellingen van 
uw browser. 
 

 
 
- Openen Excel/PDF rapporten: In sommige browsers (bijv. Firefox), kan het voorkomen dat de PDF-

rapporten en de Excel-bestanden niet direct geopend kunnen worden. De browser wil dan voorkomen dat 
er een ongewenst pop-up venster geopend wordt. Als u in dat geval niet wilt dat de browser pop-up 
vensters altijd toestaat, zet dan dit vinkje aan om de rapporten toch te kunnen openen via een hulpscherm. 

 
 
Klik op OK om de wijzigingen ten aanzien van de Opties te bewaren. 
 

Monitor ingezonden toetsresultaten 
Na elke afnameperiode, bijvoorbeeld de Medio afnameperiode in het schooljaar 2015-2016 dienen de scholen 
van uw bestuur hun ingevoerde toetsresultaten in te zenden voor de module Bovenschoolse rapportage. Het 
inzenden van de toetsresultaten gebeurt via een beveiligde internetverbinding met één druk op de knop vanuit 
het Computerprogramma LOVS. Voor het uitvoeren van deze functie Monitorexport door de scholen is een 
speciale mini-handleiding beschikbaar. U kunt dit proces ook automatiseren door bij Opties de gewenste 
instuurdatum na afsluiting van een afnameperiode op te geven. 
 
In het scherm Monitor kunt u per school per afnameperiode zien of de scholen de toetsresultaten afgenomen en 
ingezonden hebben conform de ‘toetskalender’ die u hebt afgesproken met de scholen van uw bestuur.  

 
Opmerkingen: 
- Alleen toetsen die bij Opties, tabblad Toetsen als Actief aangevinkt zijn, worden in het monitorscherm en de 

rapporten weergegeven. 
- De afnameperiode die standaard in het Monitorscherm getoond wordt (bijv. Medio 2015-2016), is de laatste 

afnameperiode waarin minimaal 30% van de scholen toetsresultaten verwerkt en ingezonden heeft. 
- Eindtoets resultaten vallen in de Medio periode. De Cito Eindtoets werd tot en met schooljaar 2013-2014 

afgenomen. Vanaf 2015 wordt de Centrale Eindtoets weergegeven. U ziet in de kolom Eindtoets alleen 
vinkjes als u bij Afnameperiode voor Medio gekozen heeft én de scholen de resultaten op de Centrale 
Eindtoets al gedownload hebben en vervolgens geïmporteerd hebben in het Computerprogramma LOVS. 
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- Entreetoets resultaten ziet u alleen als u bij Afnameperiode voor Einde gekozen heeft én de scholen de 
resultaten op de Entreetoets al gedownload hebben en vervolgens geïmporteerd hebben in het 
Computerprogramma LOVS.. 

- In de kolom Status kunt u zien of het laatste ingezonden monitorbestand van een school hoort bij de actueel 
ingestelde afnameperiode. Stel u kiest voor Medio 2015-2016 als afnameperiode, dan is een inzending van 
na 1 januari 2015 nodig (bij Einde na 1 mei): School 06 heeft voor het laatst in april 2015 resultaten 
ingezonden. U ziet daarom bij school 15 een rood bolletje met tekst ‘Oud’. Als een school nog nooit een 
monitorbestand heeft ingezonden, dan ziet u een rood bolletje met tekst ‘Geen’. Als een school geen 
serviceabonnement heeft, maar een gratis basisabonnement voor uitsluitend verwerking digitale toetsen, 
dan ziet u een geel bolletje met tekst ‘Basis’. Deze school kan onvoldoende toetsresultaten hebben voor 
een goede vergelijking omdat met de (gratis) basisversie alleen digitale toetsafnames verwerkt kunnen 
worden. 

- Indien een school alle leerlingen in de jaargroep S(B)O heeft geplaatst, is geen vergelijking met landelijk 
gemiddelde of inspectienormen mogelijk. In het bovenstaande scherm is dit bij school 07 het geval. Er 
worden dan grijze vinkjes in plaats van groene vinkjes getoond. U ziet deze school niet terug in de 
selectielijst van scholen voor alle rapporten. 

- Door op de knop Export te klikken, krijgt u een Excel rapport met de informatie op het Monitorscherm én per 
school een werkblad met detailinformatie. 

 
Door te klikken op het ‘loepje’ (gele pijl) bij een school krijgt u detailinformatie te zien in een pop-up venster. U 
ziet precies welke toetsen in de gekozen afnameperiode per jaargroep zijn afgenomen en bij hoeveel leerlingen. 
In onderstaand voorbeeld ziet u detailinformatie van school 14 voor de afnameperiode Medio 2015-2016. 

 
Opmerkingen: 
- Schuin en blauw is in de rapportages datgene waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met het 

aantal leerlingen in een bepaalde jaargroep. Bijvoorbeeld in jaargroep 3 kan bij maximaal 49 leerlingen een 
toets afgenomen zijn. Is het aantal leerlingen, waarbij een bepaalde toets afgenomen is, in oranje afgedrukt 
dan betekent dit dat het aantal leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 
ingesteld op 90%). In dit voorbeeld hebben in groep 7 maar 28 van de 39 leerlingen de toets DMT 2009 
gedaan (72%). Is het aantal leerlingen in grijs afgedrukt, dan betekent dit dat het percentage 
leerlingafnames onder de afnamedrempel is (in dit geval ingesteld op 10%). Incidentele afnames onder de 
afnamedrempel worden verder niet in de bovenschoolse rapportages opgenomen. 

- U kunt hier ook in detail zien of het afnames van een oude toetsversie (bijv. Rek-Wisk 2012, 2e generatie) of 
van de nieuwe toetsversie (bijv. Rekenen-Wiskunde 3.0, 3e generatie) betreft. 

- Als bij leerlingen de Entreetoets afgenomen is, dan worden de deelscores op de Entreetoets ‘omgezet’ naar 
vaardigheidsscores op de overeenkomstige LVS-toetsen. Entreetoetsresultaten zijn alleen zichtbaar in de 
Einde periode (bijv. bij einde groep 7). 
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Schooloverzicht LVS 
Met dit rapport kunt u in detail naar de toetsresultaten van een school per afnameperiode kijken. 
Rechtsboven kiest u de gewenste Niveaucodering en Normering. Standaard zal uw voorkeur al geselecteerd 
staan die u bij Opties hebt gekozen. 

Selectie 

Vervolgens selecteert u een of meerdere scholen, een serie LVS-toetsen, de gewenste afnameperiode(s) en 
een of meer jaargroepen. 

 

Opmerkingen: 

- Een blauwe ster achter een toets betekent dat deze toets door de inspectie in het huidige schooljaar of 
een historisch schooljaar meegenomen wordt in de analyse en waarderingen van opbrengsten. 

- U ziet in het selectiescherm alleen die scholen en toetsen die u bij Opties als Actief hebt aangevinkt. 

Tips: 
• Het Schooloverzicht LVS van de eigen school is door de betreffende school zelf ook op te vragen vanuit de 

module Zelfevaluatie van het Computerprogramma LOVS op de school (mits bij Opties een vinkje staat bij 
Schooloverzicht toestaan). 

• Wilt u meerdere scholen, toetsen of jaargroepen selecteren? Houdt dan de Ctrl-toets op uw toetsenbord 
ingedrukt en klik de scholen, toetsen en/of jaargroepen waarvan u de rapportage wilt opvragen aan. 

• Bij elk rapport is er naast een rapportage als opgemaakt en printbaar formaat (PDF) ook de mogelijkheid 
om een export van het rapport naar Excel (xlsx-bestand) te maken.  
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Rapport tonen als PDF 

Het PDF formaat is bij uitstek geschikt om te printen of om het rapport op te slaan als bestand en het te 
archiveren of later af te drukken. 
 
Wilt u een rapport in PDF formaat, klikt u dan op de knop Rapport. 

 

Opmerkingen: 
- Aan de linkerzijde ziet u bladwijzers. Elk rapport in PDF formaat bevat bladwijzers zodat u de structuur van 

het rapport kunt zien en snel naar een gewenst subrapport kunt navigeren. De bladwijzers werken dus als 
een inhoudsopgave. 

- Bij Groep 5 – Medio en de toets TL-Leestempo ziet u dat het aantal leerlingafnames ten opzichte van het 
totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met zowel de Inspectienorm < 15% 
gewichtsleerlingen als met het Landelijk gemiddelde. 

- Bij de kolom Gemiddelde vaardigheidsscore betekent Groen dat het boven zowel landelijk gemiddelde als 
inspectienorm is. Rood betekent dat het onder zowel inspectienorm als landelijk gemiddelde is. Geel of 
Oranje betekent dat het er tussenin zit. Bij geel is de inspectienorm lager dan het (Cito) landelijk 
gemiddelde, bij oranje hoger. 

- Bij de kolommen met verdelingen over de gekozen niveaus betekent Groen bij %I+II dat het boven de het 
landelijke percentage van 40% zit. Bij %III betekent Grijs dat het boven het landelijk gemiddelde van 20% 
zit. Bij %IV en V betekent Oranje dat het boven het landelijke percentage van 40% zit. 

- Bij verdeling over vaardigheidsscores zal het totaal van de percentages niet altijd precies 100% zijn. In 
verband met afrondingen kan het ook bijv. 99% of 101% zijn. 

Tip:  In een browservenster kunt u de volledige Acrobat PDF reader functionaliteit (inclusief menubalk, 
bladwijzers, etc.) krijgen door met de cursor enkele seconden midden onderin het venster te blijven 
staan. Er verschijnt dan onderstaande (doorschijnende) menubalk. Klikt u vervolgens op het Acrobat 
icon (gele pijl), dan verschijnt de volledige PDF reader functionaliteit. 

  

10 
© Cito B.V. Arnhem (2016) 



Rapport exporteren naar Excel 

Het Excel bestand geeft u de mogelijkheid om de gepresenteerde gegevens geheel naar eigen wens te 
gebruiken. 
 
Wilt u het rapport exporteren naar Excel, klikt u dan op de knop Export. 

 

Opmerkingen: 
- Aan de onderzijde ziet u meerdere werkbladen. Op elk werkblad is een school en een afnameperiode 

afgedrukt, zodat elk werkblad niet te veel informatie bevat en overzichtelijk blijft. 
- De signalering in de Excel export is gelijk aan de rapportage in PDF formaat. 

Tip: Het laatste werkblad in Excel bevat altijd een legenda. Handig is dat precies die uitleg in de legenda 
opgenomen wordt, die van toepassing is op het specifieke rapport. 
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Dwarsdoorsnede LVS – Gemiddelde vaardigheidsscores 
Dit rapport geeft u een overzicht hoe alle scholen er na een bepaalde afnameperiode voor staan. Een 
dwarsdoorsnede is als het ware een ‘foto’ van uw bestuur. De gemiddelde vaardigheidsscore op een of meer 
toetsen van elke school wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde en/of de inspectienorm. U kunt ook 
kiezen voor vergelijking met het bestuursgemiddelde. Op de onderste regel ziet u het gemiddelde van alle 
scholen (het bestuursgemiddelde). 
Bij de weergave van de kolommen kunt u kiezen voor Toetsen naast elkaar of Groepen naast elkaar. 

 

Opmerkingen: 
- Bij School 01 en de toetsen Begrijpend en Spelling ziet u dat het aantal leerlingafnames ten opzichte van 

het totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 

- Bij de toets TL Leestempo ziet u een aantal lege plaatsen in de kolom. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames ten opzichte van het totaal aantal leerlingen onder het ingestelde drempelpercentage is (in 
dit geval 10%) of dat er helemaal geen leerlingafnames waren in deze afnameperiode. 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met zowel de inspectienorm als 
met het landelijk gemiddelde. Bij opties is aangegeven dat School 03 en School 10 meer dan 15% 
gewichtsleerlingen hebben. Voor deze scholen wordt dit aangegeven achter de schoolnaam (>= 15%) en 
worden minder strenge inspectienormen gehanteerd. 

- Groen betekent dat de gemiddelde vaardigheidsscore boven zowel het landelijk gemiddelde als de 
inspectienorm is. Rood betekent dat deze onder zowel de inspectienorm als het landelijk gemiddelde is. 
Geel of Oranje betekent dat het er tussenin zit. Bij geel is de inspectienorm lager dan het (Cito) landelijk 
gemiddelde, bij oranje hoger. 

- In het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor de weergave Toetsen naast elkaar. Per groep en 
afnameperiode (bijvoorbeeld Groep 7 – Medio) staan hierboven in de kolommen de toetsen naast elkaar. 
Er kan ook gekozen worden voor Groepen naast elkaar, dan komen per toets in de kolommen de groepen 
(bijvoorbeeld Groep 6 en Groep 7) en eventueel afnameperiodes (bijvoorbeeld Medio en Eind) naast elkaar 
te staan. 

Toelichting bepaling bestuursgemiddelde 
• Het bestuursgemiddelde wordt bepaald over alle actieve scholen. Het bestuursgemiddelde wordt dus niet 

bepaald door de selectie van scholen voor het bestuursoverzicht. 
• Het bestuursgemiddelde wordt bepaald op leerlingniveau. Het bestuursgemiddelde is te berekenen door 

som (schoolgemiddelde x aantal leerlingen school) te delen door totaal aantal leerlingen van alle scholen, 
dit is gelijk aan som (leerlingscores alle scholen) gedeeld door totaal aantal leerlingen. 
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Dwarsdoorsnede LVS – Verdeling vaardigheidsniveaus 
Dit rapport geeft u een overzicht hoe alle scholen er na een bepaalde afnameperiode voor staan. Een 
dwarsdoorsnede is als het ware een ‘foto’ van uw bestuur. De verdeling van de vaardigheidsscores over de 
niveaus I t/m V of A t/m E op een of meer toetsen van elke school wordt weergegeven. Standaard wordt 
vergeleken met de landelijke verdeling over de niveaus. U kunt ook kiezen voor vergelijking met het 
bestuursgemiddelde. Op de onderste regel ziet u steeds het gemiddelde van alle scholen (het 
bestuursgemiddelde). 
Bij de weergave van de kolommen kunt u kiezen voor Toetsen naast elkaar of Groepen naast elkaar. 
 

 

Opmerkingen: 
- Bij School 01 en de toets Begrijpend lezen ziet u dat het aantal leerlingafnames ten opzichte van het 

totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 

- Bij TL Leestempo ziet u een aantal lege plaatsen in de kolom. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames ten opzichte van het totaal aantal leerlingen onder het ingestelde drempelpercentage is 
(in dit geval 10%) of dat er helemaal geen leerlingafnames waren in deze afnameperiode. 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met niveauverdeling A+B 
(50%), C (25%) en D+E (25%).  

- Groen betekent dat het percentage A+B hoger is dan de landelijke norm van 50%. Geel betekent dat 
het percentage C hoger dan is de landelijke norm van 25%. Rood betekent dat het percentage D+E 
hoger is dan de landelijke norm van 25%. 

- Bij verdeling over vaardigheidsscores zal het totaal van de percentages niet altijd precies 100% zijn. In 
verband met afrondingen kan het ook bijv. 99% of 101% zijn. 

- In het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor de weergave Toetsen naast elkaar. Per groep en 
afnameperiode (bijvoorbeeld Groep 7 – Medio) staan hierboven in de kolommen de toetsen naast 
elkaar. Er kan ook gekozen worden voor Groepen naast elkaar. Dan komen per toets in de kolommen 
de groepen en afnameperiodes naast elkaar te staan. Voorbeeld Groepen naast elkaar: 
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Inspectiekaart LVS 
De inspectie kijkt in het kader van ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten’ slechts naar een beperkt aantal 
toetsen en afnamemomenten. Het nieuwe rapport Inspectiekaart zet deze toetsen en afnamemomenten heel 
handig bij elkaar. 
De Inspectiekaart is als het ware slim knip-en-plakwerk uit verschillende rapporten Dwarsdoorsnede LVS – 
Gemiddelde vaardigheidsscores. Dit rapport geeft u in één overzicht hoe alle scholen er na een bepaalde 
afnameperiode voor staan met betrekking tot de toetsen en afnamemomenten waarvoor de inspectie normen 
heeft vastgesteld.  

Nieuw vanaf juli 2014 is een filter om automatisch alleen de 5 
belangrijkste toetsen/afnamemomenten voor verantwoording van 

tussentijdse resultaten (Rekenen-Wiskunde groep E4, E5 en E6, Technisch lezen groep E3 en E4 en 
Begrijpend lezen groep M6) weer te geven. 
Tip: Als op E3 en M4 zowel de DMT-toets als de Technisch lezen is afgenomen, dan heeft DMT de voorkeur. 
 
De gemiddelde vaardigheidsscore op een of meer toetsen van elke school wordt vergeleken met het landelijk 
gemiddelde en de inspectienorm. U kunt ook kiezen voor vergelijking met het bestuursgemiddelde. Op de 
onderste regel ziet u het gemiddelde van alle scholen (het bestuursgemiddelde). 
Bij de weergave van de kolommen kunt u kiezen voor Toetsen naast elkaar of Groepen naast elkaar. 

 

Opmerkingen: 
- Bij School 03 ziet u dat het aantal leerlingafnames ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in oranje is 

afgedrukt. Dit betekent dat het aantal leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit 
geval 90%). 

- Bij de toets TL Leestempo ziet u een aantal lege plaatsen in de kolom. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames ten opzichte van het totaal aantal leerlingen onder het ingestelde drempelpercentage is (in 
dit geval 10%) of dat er helemaal geen leerlingafnames waren in deze afnameperiode. 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met zowel de inspectienorm als 
met het landelijk gemiddelde. Bij opties is aangegeven dat School 03 en School 10 meer dan 15% 
gewichtsleerlingen hebben. Voor deze scholen wordt dit aangegeven achter de schoolnaam (>= 15%) en 
worden minder strenge inspectienormen gehanteerd. 

- Groen betekent dat de gemiddelde vaardigheidsscore boven zowel het landelijk gemiddelde als de 
inspectienorm is. Rood betekent dat deze onder zowel de inspectienorm als het landelijk gemiddelde is. 
Geel of Oranje betekent dat het er tussenin zit. Bij geel is de inspectienorm lager dan het (Cito) landelijk 
gemiddelde, bij oranje hoger. 

- In het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor de weergave Toetsen naast elkaar. Per groep 
(bijvoorbeeld Groep 3) staan hierboven in de kolommen de toetsen naast elkaar. Er kan ook gekozen 
worden voor Groepen naast elkaar, dan komen per toets (bijv. DMT 2009) in de kolommen de groepen 
(bijvoorbeeld Groep 3 en Groep 4) en eventueel afnameperiodes (bijvoorbeeld Medio en Eind) naast elkaar 
te staan. 

- De selectie van toetsen en jaargroepen komen altijd op één Excel werkblad in kolommen naast elkaar te 
staan. Omdat het rapport daardoor erg breed kan worden, is dit rapport niet als PDF beschikbaar. 
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Trendanalyse LVS – Gemiddelde vaardigheidsscores 
Dit rapport geeft u een overzicht hoe de voortgang van alle scholen is op een bepaalde toets in de tijd. Een 
trendanalyse is als ware de ‘film’. De gemiddelde vaardigheidsscore op de toets van elke school wordt 
vergeleken met het landelijk gemiddelde en/of de inspectienorm. U kunt ook kiezen voor vergelijking met het 
bestuursgemiddelde. Op de onderste regel ziet u steeds het gemiddelde van alle scholen (het 
bestuursgemiddelde).  

Nieuw sinds juli 2014 is dat u kunt kiezen tussen twee 
volgmodellen: Gelijke jaargroepen en Oplopende jaargroepen.  
 
 
 
 

Volgmodel Gelijke jaargroepen 

Bij dit volgmodel wordt de ontwikkeling van gelijke jaargroepen in de tijd vergeleken. Bijvoorbeeld: Hoe doet 
mijn huidige jaargroep 5 het ten opzicht van de jaargroep 5 in het vorige schooljaar etc.? 

 

Opmerkingen: 
- In het volgmodel Gelijke jaargroepen worden steeds andere leerlingen (behalve bijvoorbeeld 

zittenblijvers) die in dezelfde jaargroep zitten (in dit voorbeeld groep 5) met elkaar vergeleken. 
- Bij school 03 ‘De Regenboog’ en schooljaar 2010-2011 ziet u dat het aantal leerlingafnames ten 

opzichte van het totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent 
dat het aantal leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met zowel de inspectienorm als 
met het landelijk gemiddelde. Bij opties is aangegeven dat School 03 en School 10 meer dan 15% 
gewichtsleerlingen hebben. Voor deze scholen wordt dit aangegeven achter de schoolnaam (>= 15%) 
en worden minder strenge inspectienormen gehanteerd. 

- Groen betekent dat de gemiddelde vaardigheidsscore boven zowel het landelijk gemiddelde als de 
inspectienorm is. Rood betekent dat deze onder zowel de inspectienorm als het landelijk gemiddelde is. 
Geel of Oranje betekent dat het er tussenin zit. Bij geel is de inspectienorm lager dan het (Cito) landelijk 
gemiddelde, bij oranje hoger. 

- Minigrafiek . Bij het rapport Trendanalyse LVS - Gemiddelde vaardigheidsscores zijn in de 
Excel rapportage mini-grafieken per school toegevoegd. In een minigrafiek is de trend, de relatieve 
groei of daling per school ten opzichte van het landelijk gemiddelde en/of de inspectienorm, in één 
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oogopslag zichtbaar. 
Bij Demoschool 07 is te zien dat groep 5 van deze school in 2012-2013 weliswaar nog onder de 
inspectienorm zit, maar dat er wel sprake is van groei in de groepen 5 sinds 2010-2011. 
De hellingshoek in de mini-grafieken wordt bepaald door de school met het grootste verschil in 
vaardigheidsscore. De hellingshoek is daarmee afhankelijk van de selectie van scholen.  
Bij Demoschool 11 is er het grootste verschil en dus ook de grootste hellingshoek zichtbaar. 

- De inspectienormen voor het schooljaar 2011-2012 en verder zijn bijgesteld ten opzichte van de 
normen voor eerdere schooljaren. 

- In het voorbeeld is gekozen voor afnameperiode Medio. Per toets staan in de kolommen de 
afnameperiodes Medio van 3 schooljaren naast elkaar. Er kan ook gekozen worden voor 
afnameperiode {Alle} of Medio + Eind. Dan komen per toets in de kolommen de gekozen 
afnameperiodes naast elkaar te staan. Voorbeeld afnameperiode Medio + Eind en 2 schooljaren: 

  

Volgmodel Oplopende jaargroepen 

Bij dit volgmodel wordt de ontwikkeling van oplopende jaargroepen in de tijd weergegeven, bijvoorbeeld: Hoe is 
de ontwikkeling van de huidige jaargroep 7 ten opzicht van jaargroep 6 in het  vorige schooljaar etc.? 
 

 

Opmerkingen: 
- In het volgmodel Oplopende jaargroepen wordt de ontwikkeling van dezelfde leerlingen (behoudens in- 

en uitstromende leerlingen) die in achtereenvolgende jaargroepen zitten (in dit voorbeeld groep 5. 6 en 
7) in beeld gebracht. 

- Bij beide volgmodellen worden dus alle leerlingen van een jaargroep meegenomen. 

- Mini-grafiek . Bij Demoschool 06 is te zien dat groep 7 van deze school in 2012-2013 
weliswaar nog boven het landelijk gemiddelde zit, maar dat er wel sprake is van relatieve daling sinds 
groep 5 in 2010-2011. 
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Trendanalyse LVS – Verdeling vaardigheidsniveaus 
Dit rapport geeft u een overzicht hoe de voortgang van alle scholen is op een bepaalde toets in de tijd. Een 
trendanalyse is als ware de ‘film’ van uw bestuur. De verdeling van de vaardigheidsscores over de niveaus 
I t/m V of A t/m E op een toets van elke school wordt weergegeven. Standaard wordt vergeleken met de 
landelijke verdeling over de niveaus. U kunt ook kiezen voor vergelijking met het bestuursgemiddelde. Op de 
onderste regel ziet u steeds het gemiddelde van alle scholen (het bestuursgemiddelde). 

 
Net als bij het rapport Trendanalyse LVS - Gemiddelde 
vaardigheidsscores kunt u sinds juli 2014 bij dit rapport kiezen 
tussen twee volgmodellen: Gelijke jaargroepen en Oplopende 
jaargroepen. 

 

 

Opmerkingen: 
- In het bovenstaande voorbeeld is gekozen voor het volgmodel Gelijke jaargroepen. U ziet de verdeling 

van de vaardigheidsniveaus van de groepen 5 van drie opvolgende schooljaren naast elkaar. 
Kiest u voor het volgmodel Oplopende jaargroepen, dan ziet u de verdeling van de vaardigheidsniveaus 
van bijvoorbeeld de groepen 5 t/m 7 van drie opvolgende schooljaren naast elkaar. 

- Bij School 03 en schooljaar 2011-2012 plus 2012-2013 ziet u dat het aantal leerlingafnames ten 
opzichte van het totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent 
dat het aantal leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 

- In schooljaar 2011-2012 en 2012-2013 ziet u bij school 12 lege plaatsen in de kolom. Dit betekent dat 
het aantal leerlingafnames ten opzichte van het totaal aantal leerlingen onder het ingestelde 
drempelpercentage is (in dit geval 10%) of dat er helemaal geen leerlingafnames waren in deze 
afnameperiode. 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met niveauverdeling I t/m V. Elk 
niveau is dan 20%. 

- Groen en Lichtgroen betekent dat het percentage I of II hoger is dan de landelijke norm van 20%. Grijs 
betekent dat het percentage III hoger is dan de landelijke norm van 20%. Oranje en Rood betekent dat 
het percentage IV en V hoger is dan de landelijke norm van 20%. 

- Bij verdeling over vaardigheidsscores zal het totaal van de percentages niet altijd precies 100% zijn. In 
verband met afrondingen kan het ook bijv. 99% of 101% zijn. 
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- In het voorbeeld op de vorige pagina is gekozen afnameperiode Medio. Per toets staan hierboven in de 
kolommen de afnameperioden Medio van 3 schooljaren naast elkaar. Er kan ook gekozen worden voor 
afnameperiode {Alle} of Medio + Eind. Dan komen per toets in de kolommen alle afnameperiodes naast 
elkaar te staan. Voorbeeld afnameperiode Medio + Eind en het schooljaar 2011-2012: 

 
- Bij beide volgmodellen worden alle leerlingen van een jaargroep meegenomen, dus ook leerlingen die 

in een bepaald schooljaar zijn ingestroomd tellen mee. 
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Trendanalyse Entreetoets 
Dit rapport geeft u een overzicht hoe de resultaten zijn van alle scholen van uw bestuur die deelgenomen 
hebben aan de Entreetoets eind groep 7. 
Het gemiddeld aantal goed op de Entreetoets groep 7 als totaal en op de onderdelen Taal, Rekenen en 
Studievaardigheden wordt daarbij vergeleken met de landelijke norm of de bestuursgemiddelden. 
 
In het selectiescherm ziet u welke scholen de Entreetoets hebben afgenomen en ingestuurd in het huidige 
schooljaar (groene vinkjes). Van de andere scholen kunt u historische resultaten opvragen. 

 
Let op: 
Om de Entreetoetsresultaten van een school te kunnen zien de module Bovenschoolse rapportage moeten de 
scholen de volgende stappen uitvoeren:  
1. Downloaden DTI-bestand met Entreetoetsresultaten vanuit de rapportage Entreetoets (RET) op Cito Portal. 
2. Importeren DTI-bestand met Entreetoetsresultaten in het Computerprogramma LOVS. 
3. Opsturen monitorgegevens vanuit Computerprogramma LOVS naar de module Bovenschoolse rapportage. 
 Trendanalyses voor de nieuwe Entreetoets 2016 zullen pas in 2017 beschikbaar komen wanneer er van 

twee schooljaren gegevens zijn. 
 

Bij instroomcorrectie kunt u kiezen voor:   

Hieronder ziet u een voorbeeldrapport bij de keuze instroomcorrectie Niet gecorrigeerd en normering Landelijk 
gemiddelde. 

 
Opmerkingen: 
- Bij School De Regenboog ziet u in schooljaar 2011-2012 en 2012-2013 dat het aantal leerlingafnames ten 

opzichte van het totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent dat 
het aantal leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 
In schooljaar 2013-2014 heeft De Regenboog niet meegedaan aan de Entreetoets (of zijn er nog geen 
resultaten geïmporteerd). 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Het 
niet-gecorrigeerde gemiddeld aantal goed over het totaal en de onderdelen Taal, Rekenen en 
Studievaardigheden wordt vergeleken met de landelijk gemiddelden. De afkorting Ong boven de kolommen 
staat voor ongecorrigeerd en LG(+BL) staat voor gecorrigeerd op leerlinggewicht (en begrijpend lezen). 

- Groen betekent dat het gemiddeld aantal goed groter of gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Rood 
betekent dat het gemiddeld aantal goed kleiner dan het landelijk gemiddelde is. 

- Op de onderste regel ziet u het gemiddeld aantal goed van alle scholen (het bestuursgemiddelde). Als u 
daarvoor kiest, dan kunt de scholen ook vergelijken met het bestuursgemiddelde.  
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Trendanalyse Eindtoets 
Dit rapport geeft u een overzicht hoe de resultaten zijn van alle scholen van uw bestuur die deelgenomen 
hebben aan de Eindtoets basisonderwijs (t/m 2014) en de Centrale Eindtoets (vanaf 2015).  
 
De gemiddelde standaardscores worden daarbij vergeleken met de landelijke norm en/of de inspectienormen.  
In de verschillende schooljaren hanteert de inspectie een verschillende systematiek t.a.v. de normering 

o Vóór schooljaar 2009-2010 waren de inspectienormen gebaseerd op gecorrigeerd gemiddeld 
leerlinggewicht (GLG / IC-tabel). Er waren geen aparte normen voor Taal en Rekenen. In de kolommen 
Taal en Rekenen worden bij deze schooljaren daarom streepjes getoond. 

o In de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 zijn de inspectienormen gebaseerd op gecorrigeerde 
gemiddelde standaardscores voor het percentage gewichtenleerlingen (LG). Voor Taal en Rekenen is 
er in deze schooljaren een normering op basis van gecorrigeerd aantal goed. 

o De inspectienormen gelden vóór 2011-2012 formeel alleen de school 10 of meer leerlingen in groep 8 
heeft. Bij minder dan 10 leerlingen gelden aangepaste normen op basis van ongecorrigeerde 
standaardscores en het percentage gewogen leerlingen. In deze module zijn de benodigde gegevens 
voor speciale (overgangs)regelingen echter niet bekend en daarom niet meegenomen. 

o Vanaf schooljaar 2011-2012 is de inspectienormering gebaseerd op een verdeling in 101 
schoolgroepen op basis van het percentage gewichtenleerlingen per school. Elke school wordt 
genormeerd volgens zijn eigen percentage gewichtenleerlingen (%GL). Vanaf het schooljaar 2011-2012  
zijn er geen inspectienormen voor Taal en Rekenen. Het niet-gecorrigeerd aantal goed voor de 
onderdelen Taal en Rekenen kan wel vergeleken worden met het landelijk gemiddelde niet-
gecorrigeerd aantal goed. 

o Bij de Centrale Eindtoets vanaf 2014-2015 is vergelijking van de ongecorrigeerde gemiddelde 
standaardscore met de eigen schoolgroep (inspectienorm), met het landelijk schoolgemiddelde en met 
het bestuursgemiddelde mogelijk. Bij de bepaling van de schoolgemiddelden worden leerlingen met een 
wettelijke ontheffing, voor zover bekend binnen Portal RCET, niet meegenomen. 

 
In het selectiescherm ziet u welke scholen de Eindtoets hebben afgenomen en ingestuurd in het huidige 
schooljaar (groene vinkjes). Van de andere scholen kunt u historische resultaten opvragen. 

 
 
Let op: 
Om de Eindtoetsresultaten van een school te kunnen zien de module Bovenschoolse rapportage moeten de 
scholen de volgende stappen uitvoeren:  
4. Downloaden DTI-bestand met Eindtoetsresultaten vanuit de rapportage Eindtoets (REB) op Cito Portal. 
5. Importeren DTI-bestand met Eindtoetsresultaten in het Computerprogramma LOVS. 
6. Opsturen monitorgegevens vanuit Computerprogramma LOVS naar de module Bovenschoolse rapportage. 
 
 

Bij instroomcorrectie kunt u kiezen:   
 
 
 
Op de volgende pagina ziet u een voorbeeldrapport bij de keuze instroomcorrectie Niet gecorrigeerd en 
normering Inspectienorm + Landelijk gemiddelde (schoolgroep). 
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Opmerkingen: 
- Bij School 05 en schooljaar ziet u in schooljaar 2014-2015 dat het aantal leerlingafnames ten opzichte van 

het totaal aantal leerlingen in oranje! en met een uitroepteken is afgedrukt. Dit betekent dat het aantal 
leerlingafnames onder het minimum ingestelde percentage is (in dit geval 90%). 

- Schuin en blauw is waar je mee vergelijkt. In dit geval wordt vergeleken met zowel de inspectienorm als 
met het landelijk schoolgemiddelde. Bij de Cito Eindtoets vanaf 2012-2013 en bij de Centrale Eindtoets 
vanaf 2014-2015 wordt de niet-gecorrigeerde gemiddelde standaardscore vergeleken met de 
inspectienormen en landelijk gemiddelden per schoolgroep ofwel percentage gewichtenleerlingen (%GL). 
Ook het gemiddeld aantal goed bij Taal en Rekenen wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Het 
aantal opgaven van Taal en Rekenen is bij de Centrale Eindtoets hoger dan bij de Cito Eindtoets, dus het 
gemiddelde aantal goed is ook hoger bij de Centrale Eindtoets. 

- Groen betekent dat de gemiddelde standaardscore / aantal goed groter of gelijk is aan de bovengrens van 
de inspectienorm en groter of gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Lichtgroen betekent dat de gemiddelde 
standaardscore / aantal goed groter of gelijk aan het landelijk gemiddelde is, maar kleiner dan de 
bovengrens van de inspectienorm is. Rood betekent dat de gemiddelde standaardscore / aantal goed 
kleiner dan de ondergrens van de inspectienorm is en kleiner dan het landelijk gemiddelde is. Geel 
betekent dat de gemiddelde standaardscore / aantal goed kleiner dan het landelijk gemiddelde is, maar 
groter of gelijk aan de ondergrens van de inspectienorm is. 

- Als er een streepje staat in de kolom van het percentage gewichtenleerlingen %LG dan betekent dit dat er 
voor deze school geen schoolgewicht bekend is in het rapportagesysteem Eindtoets Basisonderwijs 
(REB/RCET) voor het betreffende schooljaar. 

- Op de onderste regel ziet u de gemiddelde standaardscores van alle scholen (het bestuursgemiddelde). 
Als u daarvoor kiest, dan kunt de scholen ook vergelijken met het bestuursgemiddelde. 
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Systeemeisen 
De minimale systeemeisen voor de module Bovenschoolse rapportage zijn: 

- Besturingssysteem: Windows Vista SP2 of hoger of Mac OS X 
- Internetverbinding voor beveiligde uitwisseling van gegevens met Cito (HTTPS, poort 443) 
- Silverlight versie 5 
- Acrobat Reader versie 10 of hoger 
- Microsoft Excel versie 2007 of hoger 

Webbrowser 

De webbrowser is bij voorkeur de meest recente versie van Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox die 
voor uw besturingssysteem beschikbaar is. Voor Microsoft Windows 7, 8.1 en 10 is dat Internet Explorer 11. 
Eventueel kan Apple Safari gebruikt worden op Apple OS X. In de nieuwste versie van Google Chrome (versie 
45 en hoger) worden Netscape Plugin API’s, zoals Silverlight, niet meer ondersteund. 
 
De volgende melding wordt getoond als Silverlight nog niet op uw computer geïnstalleerd is: 
 

 

Let op: 
- De gebruiker heeft ‘local administrator rechten’ nodig om (eenmalig) Silverlight en Acrobat PDF reader te 

kunnen installeren. Uiteraard kan het ook vooraf door uw systeembeheerder geïnstalleerd zijn. 
- Voor bepaalde onderdelen moeten browser pop-ups toegestaan zijn (opheffen pop-up blocker voor de Cito 

website voor de module Bovenschoolse rapportage). 
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