Betreft: nieuwe, ‘strengere’ normen van de methode-onafhankelijke toetsen van Cito
Beste ouder(s), verzorger(s),
U bent ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat op De Achtsprong, net als op iedere andere
basisschool van Nederland, twee maal per jaar de zogenaamde methode-onafhankelijke Citotoetsen worden afgenomen. Het gaat daarbij om de toetsen voor Rekenen-wiskunde, begrijpend en
technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend luisteren. Deze toetsen worden afgenomen
naast de methodetoetsen.
Nieuwe normen
De normen van de bovengenoemde toetsen worden regelmatig aangepast op het moment dat er
nieuwe versies verschijnen. De reden daarvoor is dat de leerlingen van de dag de toetsen te goed
scoren op de toetsen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolgd zijn van het feit dat het onderwijs beter is
afgestemd op de leerlingen. Vervolgens ontstaat er bij ouders en basisschool een te positief beeld
en daardoor het gevaar dat op het eind van de rit in groep 8 de leerling er minder goed voorstaat
dan al die jaren ervoor gedacht. En dat kan weer leiden tot verrassingen op het gebied van een
doorverwijsadvies voor het VO
Nadere uitleg
Een toetsuitslag wordt uitgedrukt in een Romeins cijfer I t/m V (niveau) en een vaardigheidsscore
(een getal). Die vaardigheidsscore is een landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld een vaardigheidsscore
van 22 voor midden groep 5. Scoort uw zoon of dochter 23, dan is dat bovengemiddeld. Wat blijkt?
Het landelijk gemiddelde is de afgelopen jaren gestegen naar 25. In dat geval scoort de leerling met
23 beneden gemiddeld en dat is precies de situatie, die ontstaan is.
U kunt dit vergelijken met de lengte van een mens. Een man van 1.70m was in het verre verleden
groot, maar omdat mensen tegenwoordig langer worden, is 1.70m in deze tijd voor een volwassen
man klein.
In het onderstaande schema staat bovenstaand verhaal nogmaals
Oude normering
Landelijk gemiddeld niveau III 22
en vaardigheidsscore
Niveau en vaardigheidsscore II 23
van de leerling
Betekenis
Uw kind behoort tot de 20%,
die ruim boven het landelijk
gemiddelde scoort

in cijfers op een rijtje
Nieuwe normering
III 25
IV 23
Uw kind behoort tot de 20%,
die onder het landelijk
gemiddelde scoort

Het is duidelijk dat uw kind niet beter of slechter is gaan presteren, maar de waardering van de
resultaten is aangepast.
Belangrijk: de basisschool heeft op deze ontwikkeling geen enkele invloed. Het
leerlingvolgsyteem (ParnasSys) wordt door een externe partij aangepast. De school van uw
kind heeft dus niet de mogelijkheid om hier wel of niet voor te kiezen!!
Op dit moment is nog niet bekend op welk moment de nieuwe normering actief wordt.
In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ heeft Cito voor u op een rijtje gezet hoe de vervolgtoetsen
van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.
Met vriendelijke groet,
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