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• Doel van toetsen
• Toets als instrument
• Welke toetsen zijn er? 
• Hoe kun je de toetsen in relatie tot elkaar inzetten?
• Voorbeelden

Deze presentatie



• De kok proeft de soep • De klant proeft de soep

Formatief Summatief



Summatief
Toetsen voor het beoordelen van leerlingen

‒ Selecteren
‒ Classificeren
‒ Plaatsen
‒ Certificeren

Het doel van toetsen



Formatief
• Toetsen voor het beoordelen van het 

onderwijsleerproces
• Toetsen voor het beoordelen van groepen 

leerlingen en scholen
• Toetsen voor het beoordelen van de kwaliteit 

van het onderwijs

Het doel van toetsen



Een toets is een instrument









• Wat wil ik weten?
• Wat wil ik meten?
• Wat mag het kosten?

Vragen die je stelt bij de keuze van een 
instrument



• Methodegebonden toetsen
• Leerdoelgerichte toetsen
• LVS
• Entreetoets
• Eindtoets

Welke toetsen zijn er en welk doel dienen ze?





• Welk doel?
‒ Plaatsen: leerlingen in niveau-groepjes plaatsen
‒ Toetsen voor het beoordelen van het onderwijsleerproces: leerkracht

• Welke informatie?
‒ Beheersing van aanbod uit methode afgelopen periode
‒ Niveau-indicatie

• Voor wie
‒ Leerlingen (via leerkracht)
‒ Leerkracht

Methodegebonden toetsen



• Welk doel?
‒ Toetsen voor het beoordelen van het onderwijsleerproces: leerling en leerkracht

• Welke informatie?
‒ beheersing van leerdoel

• Voor wie
‒ Leerlingen
‒ Leerkracht

Leerdoelgerichte toetsen



• Welk doel?
‒ Plaatsen: leerlingen in niveau-groepjes plaatsen 
‒ Toetsen voor het beoordelen van het onderwijsleerproces: Leerkracht, IB’er
‒ Toetsen voor het beoordelen van groepen leerlingen en scholen: Directie, bovenschools bestuur
‒ Classificatie

• Welke informatie?
‒ Score, vaardigheidsniveau, functioneringsniveau
‒ Groei
‒ Categorieënanalyse/foutenanalyse
‒ Referentieniveaus behaald of niet
‒ Groepsrapport (vergelijking met het landelijk gemiddelde)
‒ Uitstroomadvies

• Voor wie?
‒ Leerlingen via de leerkracht
‒ Leerkracht
‒ Directie

Leerlingvolgsysteem



• Welk doel?
‒ Classificatie: Advies vervolgonderwijs
‒ Toetsen voor het beoordelen van groepen leerlingen en scholen: Bovenschools bestuur en Inspectie
‒ Toetsen voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs: Inspectie

• Welke informatie?
‒ Score, vertaald naar een advies
‒ Referentieniveaus behaald of niet
‒ Groepsrapport (vergelijking met het landelijk gemiddelde)

• Voor wie?
‒ Leerlingen via de leerkracht
‒ Bestuur
‒ Inspectie

Eindtoets





Tijdlijn



Tijdlijn reguliere leerling: groep 4

 4 
Methodetoets                                 
Leerdoelgerichte toets                                 
LVS                                 
Eindtoets  

 



Methodetoets bijvoorbeeld WIG
Op detailniveau inzicht op beheersing
• Minimum-, project- en basistoets 4a blok 1: 9 
• Overlap tussen de doelen in de toetsen
• Opbouw in moeilijkheid bijvoorbeeld optellen 

begint onder de 10 en laatste blok met 
tientaloverschrijding onder de 100

Methodegebonden toetsen



Leerdoelgerichte toetsen
Op detailniveau inzicht op rekenvaardigheid
• Aantal leerdoelen groep 4: 79
• Vast aantal vragen per leerdoel
• Beheersing ja/nee
• Groei inzichtelijk voor leerling

Leerdoelgerichte toets
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https://www.cito.nl/-/media/files/po/cito-folder-groeimeter-detail.pdf?la=nl-NL


LVS
Globaal beeld van de rekenvaardigheid
• Aantal doelen medio groep 4: 20
• Aantal doelen eind groep 4: 17
• Aantal doelen groep 4 totaal: 22
• Ongelijke verdeling
• Groei inzichtelijk voor de leerkracht

Leerlingvolgsysteem
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Samenspel 

LVSMethodegebonden
toetsen onderwijs

Leerdoelgerichte 
toetsen 



LVS en methodegebonden toetsen

LVS

OnderwijsMethodegebonden
toetsen



LVS

Analyses

Selectie leerdoel

Leerdoelgerichte 
toets 

Onderwijs

Leerdoelgerichte 
toets

Leerdoelgericht toetsen -diagnostisch



• Ik weet wat een heel, half, kwart, de helft, halveren, verdubbelen, deel en geheel is.
• Ik kan breuken lezen, uitspreken en noteren.
• Ik weet wat de teller en noemer zijn/ betekenen in een breuk.
• Ik weet dat er verschillende soorten breuken zijn. (1/4, 3/5, 10/10 en 1 1/2)
• Ik begrijp dat breuken gebruikt kunnen worden bij meten om de meting nauwkeuriger te 

maken en ik kan de meting uitvoeren met breuk als verfijning.
• Ik begrijp hoe verschillende breuken met dezelfde noemer zich tot elkaar verhouden 

(bijvoorbeeld 1/5, 3/5 en 2 2/5).
• Ik kan breuken in de juiste volgorde zetten
• Ik kan een breuk plaatsen op een getallenlijn tussen hele getallen.
• Ik kan nadenken over breuken in probleemsituaties, bijvoorbeeld; bestaat er een kleinste 

breuk?



LVS

OnderwijsLeerdoelgerichte 
toets 

Leerdoelgericht toetsen -monitoring



Leerdoelgerichte 
toetsen

OnderwijsLVS

Leerdoelgericht toetsen – eigen leerlijn



Eigen leerlijn



Keuzes maken in het aanbod
Volgen van groei leerling m.b.v. leerdoelgerichte toetsen

Volgen in een eigen leerlijn



Groei op algemene vaardigheid?
LVS: functioneringsniveau

Volgen in een eigen leerlijn



Volgen in een eigen leerlijn



• Doel van toetsen
• Toets als instrument
• Welke toetsen zijn er? 
• Hoe kun je de toetsen in relatie tot elkaar inzetten?
• Voorbeelden

Deze presentatie



• Sanders, P. (2017). Toetsen op School
• Hollenberg, J., Lubbe, M. van der, &  Sanders, P. F. (2017). Toetsen op School - Primair onderwijs, 

herziene versie
• Scheltens. F. , Hollenberg, J. , Limpens. G. , &  Stolwijk, R. (2020). Testing in mathematics education in 

the Netherlands. In M. van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), Reflections from inside on the Netherlands 
didactic tradition in mathematics education. Berlin/Heidelberg: Springer.

Meer informatie?
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