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Gestandaardiseerde toetsen 

 CITO leerlingvolgsysteem vanaf P-> L6 voor wiskunde, spelling, begrijpend 

lezen, technisch lezen, begrijpend luisteren. (1994)

 OVSG eindtoets L6 (1990)

 Paralleltoets (2011)

 100-woordendictee Van In (2012)

 -> één van de pijlers voor onze kwaliteitszorg

 Opsporen zwaktes, zowel interne vergelijking als externe.



Paralleltoets meten

 Tendens zwakkere resultaten voor metend rekenen 

 Analyse oorzaken: te veel herleidingen, te weinig voeling met ‘echte’maten

 Verbetertraject 2009-2010 -> Esdoornleerlijn

 ‘levend rekenen’ 

 meetouders

 groeiboekje

 Effect? “Weten waar men staat” : de kwaliteit van het geboden onderwijs 

correct kunnen inschatten 

 Paralleltoets vanaf juni 2011



Keuze paralleltoetsen

 Vlaams

 Paralleltoets gaat na in welke mate leerlingen de eindtermen behaald hebben.

 Peiling voor wiskunde in het basisonderwijs vond plaats op 29 mei 2009

 Vergelijking met andere scholen.

 Gestandaardiseerde toets: validiteit en betrouwbaarheid

 Feedbackrapport



Welke paralleltoets?

 Begrippen en symbolen met betrekking tot maateenheden

 ET 2.1, 2.2, 2.5

 Betekenisvolle situaties

 ET 2.3

 Betekenisvolle herleidingen

 ET 2.6, 2.7



Feedbackrapport

 Welk aandeel (procent) leerlingen de eindtermen bereikt heeft 

 Voor elke leerling wordt een VAARDIGHEIDSSCORE bepaald = statistische 

analyses

 TOETSNORM = een minimumprestatie (= door onderwijsdeskundigen vastgelegd 

die de leerlingen moeten halen om te slagen op de betreffende ET)

 Meetschaal omgezet naar een schaal met scores tussen 0 en 10, waarbij een 

score van 5 overeenstemt met het behaald hebben van die minimumnorm.

 HET FEITELIJKE SCHOOLGEMIDDELDE = gemiddelde van de vaardigheidsscores

 HET VERWACHTE SCHOOLGEMIDDELDE = welke gemiddelde score voor uw school 

statistisch gezien verwacht kon worden, gelet op de achtergrondkenmerken van 

de leerlingen. (??SES??taal/boeken)

 TOEGEVOEGDE WAARDE = feitelijk gemiddelde – verwacht gemiddelde



Feitelijk schoolgemiddelde



Feitelijk en verwacht gemiddelde voor onze 

school

Figuur 1. Feitelijk en verwacht gemiddelde voor uw school in vergelijking met de scholen uit de peiling wiskunde - meten en

meetkunde: begrippen en symbolen met betrekking tot maateenheden



Toegevoegde waarde



Aan de slag

stap 1:  analyse rapport 

 Vergelijking met vorige jaren

 Vergelijking met OVSG







Stap 2: Bespreking analyse

 Op personeelsvergadering

 Vergelijking met toetsresultaten

 Stand van zaken verandertraject, bevindingen

 Contradictie scores en praktijkervaring

 Traject meer tijd geven



Stap 3: aanpassingen traject?

Toets 1 : begrippen en symbolen met betrekking tot maateenheden 



 Toets 2: maten in betekenisvolle situaties

 Toets 3: betekenisvolle herleidingen



Positief

 Gestandaardiseerd

 Positie van onze school

 % behalen ET



Moeilijkheden

 Zeer omslachtige ingave resultaten -> alle 

antwoorden/leerling 

 Feedbackrapport op klasniveau -> moeilijk te analyseren

 Geen feedback per vraag of per ET -> waar situeren zich 

de verbeterkansen?

 Longitudinaal -> 2 testen gewijzigd in 2017




