
Rekenen-Wiskunde 3.0

• Toetsen sluiten aan op de referentieniveaus
• Tussentoetsen voor leerlingen die minder 

snel leren
• Zowel kale opgaven als opgaven  

in context
• Gebruiksvriendelijke  

handl eiding 
• Zeer uitgebreide analyse  

mogelijkheden
• Goedgekeurd door de  

Expertgroep Toetsen PO
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• Voor groep 3 tot en met 6 zijn tussentoetsen beschikbaar voor leerlingen waarvoor de reguliere toetsen nog te moeilijk zijn.
• Voor groep 8 is er één afnamemoment (M8).

 
   

 
   



Hoe ver zijn uw leerlingen met reken
vaardigheden en hoe goed kunnen zij 
dit toepassen in de dagelijkse situatie? 
U toetst het met de toetsen Rekenen
Wiskunde. Vanaf het schooljaar 2013/ 
2014 is de derde generatie van deze 
toetsen geïntro duceerd. Compleet 
geactualiseerd en aangepast aan de 
onderwijseisen van nu. Wilt u er zeker 
van zijn dat u de kennis van uw 
leerlingen op de meeste actuele en 
professionele wijze toetst? Bestel dan 
nu de toetsen RekenenWiskunde 3.0.

 

Toets de vorderingen van uw leerlingen 
Met de toetsen RekenenWiskunde stelt u de vorderingen van 
uw leerlingen vast en ontdekt u snel of en op welke onder
delen ze extra aandacht nodig hebben. Voor iedere groep 
toetst u wat relevant is en op een manier die aansluit bij hun 
belevingswereld. De toetsen voor speciale leerlingen zijn 
integraal opgenomen in de 3.0 toetsen. Er zijn tussen toetsen 
voor leerlingen die minder snel meekomen. De toetsen zijn 
gescreend door leerkrachten uit het Speciaal Basis onderwijs.  

U toetst de vier domeinen uit het Referentie niveau Rekenen: 

Bestellen? 
www cito.nl/po

  

Haal meer resultaat  
uit uw rekenonderwijs

Groep 3 4 5 6 7 8

Getallen

Verhoudingen

Meten en meetkunde

Verbanden

Tip!  Toets aanvullend: Rekenen-Basisbewerkingen  
     
     Scoort een leerling zwak op een toets Rekenen-Wiskunde of maakt hij 

deze traag? Dan kunt u de toets Rekenen-Basisbewerkingen aanvullend 
afnemen om te analyseren wat de oorzaak is. Deze toetsen bestaan uit 
kale bewerkingen zodat u bijvoorbeeld kunt nagaan of een kind de 
bewerkingen voldoende heeft geautomatiseerd. U gebruikt deze toetsen 
naast de toetsen Rekenen-Wiskunde.



Kale opgaven en opgaven in context
Rekenvaardigheid is onmisbaar in het dagelijks leven én 
vormt de basis voor de ontwikkeling van verdere schoolse 
vaardigheden. De toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 toetsen 
dan ook de kale rekenvaardigheden én de vaardigheden in de 
context van praktische situaties. 

Zeer uitgebreide analysemogelijkheden
De uitgebreide analysemogelijkheden helpen u om toets-
resultaten te vertalen naar handelen. Voor de 3.0 toetsen zijn 
de mogelijkheden nog uitgebreider: zo ziet u bijvoorbeeld 
hoe de leerling scoort bij kale opgaven in vergelijking tot 
contextopgaven. 

Wat krijgt u? 
Het toetsmateriaal bestaat uit een leerkrachtmap en 
opgavenboekjes. De leerkrachtmap bevat een uitgebreide 
handleiding, die u helpt bij het afnemen en verwerken van de 
toetsen, maar ook bij het analyseren van de resultaten. 
Bovendien geeft het u praktische handreikingen voor het 
communiceren over resultaten met ouders en leerlingen. 
Daarnaast kunt u: 

• Op de Cito Portal de digitale variant downloaden. U vindt 
hier nog veel meer ondersteuning: u kunt hier 
bijvoorbeeld de normeringstabellen en registratie-
formulieren downloaden. 

• De toetsresultaten vastleggen in het Computer programma 
LOVS. U ziet dan in één oogopslag hoe uw leerlingen er 
afzonderlijk en als groep voor staan. 

• Per groep Kennismakingsboekjes bestellen om leerlingen 
vertrouwd te maken met de manier van toetsen en het 
soort opgaven dat ze krijgen. 

Werk met de meest actuele versie
Als u de vorderingen van uw leerlingen wilt volgen met de 
derde (en nieuwste) generatie toetsen Rekenen-Wiskunde, 
dan adviseren wij u in groep 3 te starten. Vervolgens kunt u 
het gebruik van de toetsen elk nieuw schooljaar uitbreiden 
met de volgende jaargroep. De inhoud van de nieuwe toetsen 
wijkt af van de oude, waardoor het niet mogelijk is de 
resultaten van de oude en nieuwe toetsen met elkaar te 
vergelijken. Werkt u nog met een oude versie? Dan adviseren 
wij u naar de derde generatie toetsen over te stappen. Het 
tweede generatie materiaal is vanaf schooljaar 2017/2018 
niet meer leverbaar voor groep 3.

De voordelen van de derde generatie 
van Rekenen-Wiskunde op een rij:

• Toetsen sluiten aan op de referentieniveaus
• Tussentoetsen voor leerlingen die minder snel leren
• Toetsen voor speciale leerlingen geïntegreerd in de 

reguliere toetsen
• Zowel kale opgaven als opgaven in context
• Gebruiksvriendelijke handleiding 
• Zeer uitgebreide analyse mogelijkheden
• Goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO 

Tip!  Werkt u nu met de tweede generatie en wilt u snel 
overstappen naar de derde generatie? Dat kan; neem 
dan contact met ons op voor een advies op maat. 

Enthousiast  Enthousiast over Rekenen-Wiskunde 3.0?  
Ontdek dan ook onze andere nieuwe toetsen: 

• Spelling 3.0
• Taalverzorging
• Begrijpend lezen 3.0
• Rekenen-Basisbewerkingen



Gericht aan de slag met de handige kaal-context 
analyse

Guus heeft een opvallend profiel bij de 
analyse kaal-context. Bij kale opgaven is 
zijn score lager dan te verwachten op 
basis van zijn vaardigheidsscore in het 
domein optellen en aftrekken. Bij 
contex topgaven is de score juist hoger 
dan verwacht. Blijkbaar heeft Guus 
steun aan de context bij het oplossen 
van bewerkingen. De leerkracht weet nu 
dat Guus wat extra aandacht aan het 
uitvoeren van kale bewerkingen moet 
besteden. Om gericht aan de slag te 
gaan, kan de leerkracht de toets 
Rekenen-Basisbewerkingen afnemen 
om vast te stellen of de lage score bij 
kale opgaven wordt veroorzaakt 
doordat Guus bewerkingen onvol-
doende geautomatiseerd heeft. 
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Categorieënanalyse leerling 

Leerling: Guus Wauben
Toets - taak: Rekenen-Wiskunde 3.0 - E4 - digi

CET O&A V&D MTG Context Kaal

Alle categorieën Optellen en aftrekken



Voorbeeldopgaven

Voorbeeldopgave groep 3, contextopgave 

4 kinderen delen samen 8 koekjes. Ieder kind krijgt evenveel.

Hoeveel koekjes krijgt ieder kind?

Voorbeeldopgave groep 6, kale opgave

199 + 199 + 199 = _______

Voorbeeldopgave groep 3, kale opgave

Voorbeeldopgave groep 5, contextopgave 

Deze boom is 250 jaar geworden. 4 kinderen raden naar de leeftijd 

van deze boom.

Welk kind raadt het dichtst bij het goede antwoord?

Voorbeeldopgave groep 6, contextopgave

Jesper koopt 2 meter en 50 centimeter van dit snoer.

Hoeveel euro moet Jesper betalen?

€                      



Bestel nu de Cito-producten voor Rekenen-Wiskunde 3.0

Bestel via de bestelkaart of het productoverzicht op www.cito.nl/po

Bestelt u online, dan ontvangt u de bestelling in Nederland gratis.
Onze Klantenservice helpt u graag, via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl

Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs?  
Kijk op cito.nl/po 
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• Voor groep 3 tot en met 6 zijn tussentoetsen beschikbaar voor leerlingen waarvoor de reguliere toetsen nog te moeilijk zijn.
• Voor groep 8 is er één afnamemoment (M8).

september 2016  | Fotografie: Ron Steemers


