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Aanwijzingen voor het 
invoeren van toetsresultaten 

januari 2016 
 

 

 
Voorbereiding voor de IB-er 
In het beheer van ESIS kunt u de toetsen en toetsversies activeren, die op school gebruikt gaan 
worden. U doet dit in het onderdeel Toetsen >Toetsen activeren. 
 
TTA (Tempotest Automatiseren) van BOOM Test Uitgevers  
In ESIS voert u in het veld Score de DLE in die u heeft teruggekregen van BOOM.  
U kunt tevens de totaalscore die u van BOOM heeft teruggekregen in ESIS invoeren. Hierbij heeft u 
de keuze uit 2 versies. Versie t (2 delen) is het totaal van PLUS en MIN. Versie T (4 delen) vult u in als 
alle vier de onderdelen zijn ingevuld en de totaalscore dus hierop gebaseerd is. 
 
SVT’s (Schoolvaardigheidstoetsen) van BOOM Test Uitgevers 
In ESIS voert u in het veld Score de DLE in die u heeft teruggekregen van BOOM. U kunt de DLE nu 
invoeren bij de afgenomen toetsversie. 
 
TVK 2011 
De toetsversies P1 en P2 bestaan uit dezelfde opgaven. U neemt de toets dus maar 1x af. Afhankelijk 
van het afnamemoment vult u in ESIS versie P1 of P2 in.  
 
RVPK 2012 
De toetsversies P1 en P2 bestaan uit dezelfde opgaven. U neemt de toets dus maar 1x af. Afhankelijk 
van het afnamemoment vult u in ESIS versie P1 of P2 in.  
 
Toetsen voor speciale leerlingen 
Deze toetsen zijn in ESIS aanwezig als toetsversies van BL 2012, RW 2012, SP 2012, SP werkw 
2012. U kunt deze toetsversies op de gebruikelijke wijze activeren als deze voor uw school van belang 
zijn. 
 
Toets Basisvaardigheden 
Vanaf januari 2014 kunt u ook de Toets Basisvaardigheden (E8) in ESIS invoeren als TBV-versies van 
de RW 2012, de SP 2012, de BL 2012 en de SP ww 2012. 
 
Afnamedatum 
De afnamedatum is van belang, omdat deze bepalend is voor de didactische leeftijd. Deze wordt per 
maand bepaald. Als u resultaten invoert met een afnamedatum 27 mei of op 4 juni is er een verschil 
van een maand op de didactische leeftijd. 
 
Toetsversies 
U dient in ESIS per leerling aan te geven welke toetsversie gemaakt is. Het is belangrijk dat u de juiste 
toetsversie (M4, E4, M5 etc.) kiest, omdat die gekozen toetsversie bepalend is voor de normering van 
de ingevoerde score. Voor sommige toetsafnames is dit eenvoudig wanneer alle leerlingen dezelfde 
toetsversie maken. Maar er zijn ook toetsen waar de leerlingen verschillende toetsversies maken (M5 
S+1 of M5 S+2). In die situaties dient u per leerling aandacht te besteden aan het selecteren van de 
feitelijk afgenomen toetsversie in ESIS. 
 
Terugtoetsen – Doortoetsen ? 
In een groep wordt niet altijd bij alle leerlingen dezelfde toetsversie afgenomen. ESIS ondersteunt dit. 
U kunt per leerling opgeven welke toetsversie gemaakt is. Als een leerling een hoger of lagere 
toetsversie heeft gemaakt, wordt door ESIS een gecorrigeerd niveau (bijvoorbeeld B>C) bepaald. 
Ook komt het voor dat leerlingen meer dan één toetsversie maken en er dus meerdere toetsresultaten 
binnen één periode zijn. Bijvoorbeeld: u neemt toetsversie E6 af en constateert dat deze te moeilijk is. 
Vervolgens geeft u de leerling de toetsversie E5. U kunt nu beide resultaten in ESIS invoeren maar 
eigenlijk is de eerste toetsafname ongeldig. In dit geval adviseren wij om alleen het resultaat van de 
E5 versie in te voeren. 
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De afnamedatum is van belang mocht u toch bij een leerling meer dan één toetsresultaat invoeren in 
een afnameperiode. Op de overzichten Opbrengsten, Inspectienormen en Managementoverzicht 
wordt alleen het laatste toetsresultaat van de afnameperiode in de evaluatiegegevens opgenomen. In 
de handleiding van de 3e generatie toetsen worden aanwijzingen gegeven voor het bepalen van de 
juiste versie. Zie de paragraaf hieronder. 
 
 
Voorkeursafname bepalen voor de nieuwe 3e generatie toetsen 
De 3e generatietoetsen (3.0) gaan uit van toetsen op maat. Deze toetsen kennen tussenversies 
(MxEx). Deze tussenversies zijn vereenvoudigde versies van de eindtoetsen (Bv. E5). In de 
handleiding van deze toetsen beschrijft Cito het volgende m.b.t. toetsen op maat. 
“U bepaalt per leerling welke toets het beste bij hem past. Bij de keuze van een passende toets 
gebruikt u de volgende gegevens: 

 Indien aanwezig de uitslag van de vorige toetsafname: Bekijk het functioneringsniveau van de 

leerling op deze toets. Wanneer de leerling in uw ogen wel vooruit is gegaan, maar minder snel 

dan een gemiddelde basisschoolleerling, kiest u de (tussen)toets die op deze toets volgt. 

Wanneer deze leerling bijvoorbeeld bij de vorige toets scoorde op het gemiddelde niveau van eind 

groep 3, dan kiest u voor het volgende toetsmoment de E3M4-toets. Zo hoeft de leerling niet een 

te moeilijke toets te maken en ook niet twee keer dezelfde toets. 

 Het onderwijsaanbod: Welke stof heeft de leerling de afgelopen tijd aangeboden gekregen? Het 

heeft geen zin om leerlingen een toets voor te leggen waarin veel opgaven voorkomen waarvan 

de inhoud nog niet is behandeld. 

 Het competentiegevoel van de leerling: Is de leerling erg faalangstig? Kies dan voor een toets die 

niet te moeilijk is. 

 De samenstelling van de groep: Maakt bij de hele groep de toetst M4, maar past volgens u de E4-

toets beter bij één leerling van de groep? Dan kunt u ervoor kiezen om de hele groep dezelfde 

toets voor te leggen of één of meerdere leerlingen een andere toets te laten maken. U maakt zelf 

een afweging tussen praktische en inhoudelijke afwegingen. 

Voor de leerling is het prettig om een toets te maken die past bij zijn of haar niveau. Toetsen op maat 
is echter alleen nodig als het niveau van de leerling fors afwijkt van het niveau van de toets. Als 
richtlijn kunt u hanteren dat toetsen op maat zinvol is als het niveau van de leerling meer dan 1 jaar 
lager of hoger is dan het niveau van de toets.” 
 
 

 


