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Toelichting digitale toetsen speciale leerlingen 
functioneringsniveaus 6, 7 en 8 
 
De digitale toetsen voor speciale leerlingen functioneringsniveaus 6, 7 en 8 voor de leergebieden 
Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling zijn beschikbaar. Bij de ontwikkeling van deze 
toetsen hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de toetsen aan de kwaliteits-
standaarden voldoen die u van Cito-toetsen verwacht. Hiervoor zijn proefonderzoeken uitgevoerd. 
Hierbij bleek het lastig om het minimum aantal benodigde leerlingen te behalen. Dit wordt 
veroorzaakt door het beperkte aantal leerlingen met speciale leerbehoeften functionerend op het 
niveau van groep 7 en 8 en de beperkte deelname aan de digitale proeftoetsen. Door het beperkte 
aantal leerlingen kunnen wij op dit moment de betrouwbaarheid en validiteit op basis van de 
statistiek niet garanderen.  

 
Toch hebben we ervoor gekozen om deze toetsen voor u beschikbaar te maken. We hebben hiervoor de 
volgende redenen: 

 De digitale toetsen voor de functioneringsniveaus 6, 7 en 8 zijn op inhoudelijke gronden zo goed 
mogelijk samengesteld en afgestemd op speciale leerlingen. 

 Dankzij de eerder uitgegeven digitale toetsen voor de functioneringsniveaus 3, 4 en 5 weten we dat 
speciale leerlingen baat hebben bij de aanpassingen in de digitale toetsen. 

 Door vergelijkbaar onderzoek voor de papieren toetsen bij speciale leerlingen, weten we hoe speciale 
leerlingen reageren op de grotendeels vergelijkbare papieren opgaven. Daardoor hebben we het aantal 
opgaven waar speciale leerlingen anders op reageren beperkt. 

 Van het overgrote deel van de opgaven weten we uit het reguliere onderwijs wat de kwaliteit van de 
opgaven is. 

 Door de toetsen uit te geven is het mogelijk om extra gegevens over de digitale opgaven te 
verzamelen. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst het onderzoek voort te zetten en de 
betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen op basis van statistiek vast te stellen en waar nodig aan te 
passen. 

 
We stonden voor de keuze om de toetsen niet uit te geven vanwege de te lage leerlingaantallen, of de 
toetsen wel uit te geven op basis van inhoudelijke argumenten en reeds succesvol gebleken aanpassingen 
voor speciale leerlingen. Bij deze keuze voor het uitbrengen van de digitale toetsen hebben de belangen 
van leerlingen die baat hebben bij de aanpassingen in de digitale toetsen zwaarder gewogen dan de lage 
leerlingaantallen in het proefonderzoek. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat door uitgave van de digitale toetsen we u de mogelijkheid bieden om de 
leerlingen die baat hebben bij aangepaste digitale toetsen voor functioneringsniveau 6, 7, 8 op een zo 
passend mogelijke manier te toetsen en in hun ontwikkeling te volgen. De resultaten op deze toetsen zijn 
op inhoudelijke gronden voldoende betrouwbaar om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en zijn te 
gebruiken bij het afstemmen van onderwijs op de behoeften van uw leerlingen. Wanneer u echter de 
toetsen wilt afnemen voor indicatiestelling of doorverwijzing, raden we u aan om de papieren toetsen voor 
speciale leerlingen te gebruiken. Deze toetsen voldoen namelijk aan alle kwaliteitscriteria en zijn Cotan 
goedgekeurd. 


