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Studievaardigheden
Groep 8

•	sluit aan bij Entreetoetsen en
Eindtoets Basisonderwijs
•	uitgebreide rapportagemogelijkheden
•	ook aandacht voor complexe
vaardigheden zoals het maken
van een werkstuk en ‘leren
studeren’
•	op papier én naar verwachting
vanaf schooljaar 2011/2012 ook
digitaal
• beschikbaar vanaf oktober 2010

Studievaardigheden
Voor groep 8
Om efficiënt en effectief te studeren zijn studievaardigheden van
groot belang. Daarom is het vermogen om teksten samen te vatten,
informatie te vinden, kaart te lezen en uit de voeten te kunnen met
schema’s, tabellen en grafieken mede bepalend voor het verdere
schoolsucces van uw leerlingen. Met de nieuwe toetsen
Studievaardigheden voor groep 8 volgt u het niveau van uw
leerlingen op deze gebieden.
In oktober 2010 komen de nieuwe toetsen Studievaardigheden voor groep 8 en
de map Zelfstandig leren voor het volgen van de complexe vaardigheden zoals
het maken van een werkstuk en het leren studeren uit. Dit pakket is een vervolg
op de in het schooljaar 2009/2010 beschikbaar gekomen toetsen voor groep 7.
Met het verschijnen van de toetsen voor groep 8 is het dus nu mogelijk de
ontwikkeling van uw leerlingen te volgen van eind groep 5 tot en met eind
groep 8.

Studievaardigheden in beeld

De resultaten op de toetsen Studievaardigheden geven een uitstekend beeld
van de ontwikkeling van uw leerlingen op dit gebied. U krijgt daarnaast inzicht
in de ontwikkeling van de groep als geheel en van het onderwijs op uw school.
De inhoud van de nieuwe toetsen Studievaardigheden sluiten bovendien
uitstekend aan bij de opgaven studievaardigheden in de Entreetoetsen en de
Eindtoets Basisonderwijs.

Inhoud toetsen

De toetsen Studievaardigheden voor groep 8 bestaan uit:
• leerkrachtmap met handleiding;
• opgavenboekje met bijbehorende bronnenboekjes;
• registratieformulieren;
• inhoudsverantwoording.
De registratieformulieren – leerlingrapport, groepsrapporten en
groepsoverzicht – kunt u kopiëren.

Afname toetsen

U kiest zelf waneer u de toets Studievaardigheden voor groep 8 afneemt: aan

het begin van het leerjaar, in augustus/september, of in het midden van het
leerjaar in januari/februari. De toets bestaat uit twee taken van ieder
30 opgaven. Deze taken staan samen in één opgavenboekje. De afname van
iedere taak duurt ongeveer 40 minuten. Eén van de taken bevat opgaven over
kaartlezen en het lezen van schema’s, tabellen en grafieken. Bij deze taak hoort
het bronnenboekje kaartlezen. De andere taak bevat opgaven over het
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van studieteksten
opzoeken
en hanteren
van informatieStef van de vlindertuin
telt al tien jaar en
langhet
iedere
zomer de vlinders
in de vlindertuin.
Van
welke
vlinder
telde
Stef
er
vanaf
1999
steeds
minder?
bronnen zoals een (digitale) encyclopedie. Hierbij hoort het bronnenboekje
studieteksten.
Naast het opgavenboekje heeft u dus twee bronnenboekjes
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Schema voor het oogsten en planten van groente
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Het is aan het begin van de zomervakantie. Jari heeft een klein stukje tuin om groente op te
verbouwen. Hij is op zoek naar een groente die hij nu nog kan planten en over een maand
kan oogsten.
Welke groente kan hij het best kiezen?
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Voorbeeldopgave uit opgavenboekje Studievaardigheden groep 8

Rapportage

De rapportages bij de toetsen Studievaardigheden zullen u vertrouwd
voorkomen. Zij zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van de andere LVStoetsen, zoals de toetsen Rekenen- Wiskunde. U verwerkt de gegevens zelf,
ofwel handmatig in een leerling- en een groepsrapport, ofwel digitaal met het
Computerprogramma LOVS. Naast de indeling in de niveaus A tot en met E
kunt u nu ook kiezen voor een andere indeling, met vijf niveaus van elk

20 procent. In het Computerprogramma
LOVS kunt u bovendien een
categorieënanalyse uitvoeren. Daarmee
gaat u eenvoudig na of leerlingen op de
verschillende onderdelen van de toetsen
Studievaardigheden meer (of minder)
fouten maken dan op grond van hun
vaardigheidsscore kan worden verwacht.

kosteloos de beschikking over de digitale
variant van de toetsen. Vanaf dat moment
kunt u per afname kiezen of u uw leerlingen
de papieren versie voorlegt of dat ze de
toets achter de computer maken. Voor de
rapportage maakt dat niets uit, want de
gegevens worden in hetzelfde systeem
ondergebracht.

Starten met de nieuwe toetsen

Meer informatie en/of bestellen?

•	Startte u in de voorgaande schooljaren al
met de nieuwe toetsen Studievaardigheden voor groep 5 tot en met 7?
Dan is het logisch om in schooljaar
2010/2011 te beginnen met de nieuwe
toetsen voor groep 8.
•	Nam u in schooljaar 2009/2010 de nieuwe
toetsen alleen in groep 5 en/of 6 af? Dan
adviseren wij u in schooljaar 2010/2011
nog niet met de nieuwe toetsen groep 8 te
starten, maar eerst de toetsen voor de
lagere groepen in te voeren (per schooljaar
uitbreiding met één jaargroep).
•	Nam u in schooljaar 2009/2010 de nieuwe
toetsen Studievaardigheden nog niet af?
Dan raden wij u aan om in schooljaar
2010/2011 eerst de nieuwe toetsen voor
groep 5 en 6 in te voeren en pas in de
daaropvolgende schooljaren de toetsen
voor de hogere groepen (per schooljaar
uitbreiding met één jaargroep).

Digitale variant

De nieuwe toetsen Studievaardigheden voor
groep 7 zijn vanaf schooljaar 2010/2011
digitaal beschikbaar. De digitale versie voor
groep 8 is beschikbaar vanaf schooljaar
2011/2012. Hebt u de betreffende
leerkrachtmap al aangeschaft? Dan krijgt u

Wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.cito.nl of neem contact op met onze
klantenservice. Om te bestellen, vult u de
bestelkaart in of gaat u naar onze
webwinkel (http://winkel.cito.nl).
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