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FAQ 

 
Toetsresultaten invoeren en toetsen beheer 

Hoe weet ik of het aantal leerlingen zonder geldige score in het overzicht 
inspectienormen klopt en om welke leerlingen het gaat? 
Het overzicht Opbrengsten en Inspectienormen beoordeelt een resultaat als geldig of ongeldig. 

 Voor elke toets zijn door het Cito afnamemaanden bepaald. Deze afnamemaanden bepalen of 
een toetsresultaat geldig of ongeldig is. Alleen toetsresultaten die zijn afgenomen binnen de 
toegestane afnamemaanden tellen mee voor het gemiddelde (zie FAQ Toetskalender 
Citotoetsen). 

 Een lege afname bij een leerling telt als een ongeldige score. Er is dan wel een afname 
klaargezet (Onderwijs > Toetsresultaten invoeren – Toetsresultaten overzicht), maar er is 
geen score ingevuld. 

 Als in de selectiecriteria van het overzicht het vinkje voor Leerlingen niet meetellen die korter dan 
1 jaar op school zitten is uitgevinkt, zullen resultaten van leerlingen korter dan 1 jaar op school 
zitten ook beoordeeld worden als geldig of ongeldig.  

o Indien geldig dan tellen deze resultaten mee bij de berekening van de gemiddelde 
vaardigheidsscore.  

o Staat het vinkje er wel (standaard staat dit er wel, overeenkomstig het inspectie-toezicht), 
dan wordt er niet gekeken of leerlingen die korter dan 1 jaar op school zitten een geldige 
of ongeldige score hebben.  

o Dit selectiecriterium is dus van invloed op de aantallen die u ziet in de kolommen 
“Leerlingen met geldige score” en “Leerlingen zonder geldige score”. 

 
Het overzicht Opbrengsten met inspectienormen telt daarnaast het aantal leerlingen in het leerjaar. In 
de kolom “Aantal leerlingen in leerjaar” worden alle leerlingen geteld die een indeling in het leerjaar 
hebben op de laatste dag van de voorkeursmaand van de toetsafname. In de meeste gevallen is dit 
31 januari (voor de medio afname) of 30 juni (voor de eind afname). 
 
De telling van het aantal leerlingen in het leerjaar staat los van het aantal scores dat wordt 
beoordeeld. Daardoor kan het voorkomen dat er meer of minder scores geteld worden als geldig of 
ongeldig, dan het aantal leerlingen dat geteld is in “Aantal leerlingen in het leerjaar”. Soms leidt dit tot 
een negatief getal in de kolom “Leerlingen met een geldige score” of “Leerlingen met een ongeldige 
score”. 
 
Om de aantallen leerlingen in het leerjaar te verklaren, kunt u gebruik maken van het scherm 
Leerlingen > Groepen indelen. In dit scherm ziet u snel welke leerlingen zijn uit- of ingeschreven of 
een andere indeling hebben gekregen in de afnameperiode. 
 
Om de aantallen geldige en ongeldige scores te verklaren , kunt u gebruik maken van één van 
onderstaande mogelijkheden: 

 Het toetsoverizht Groepsprofiellijst onder Overzichten en Exporten > Toetsoverzichten. 

 De functie toetsresultaten invoeren: Onderwijs > Toetsresultaten invoeren 

 Opbrengsten: Dwarsdoorsnede en Trendanalyse onder Overzichten en Exporten > 
Opbrengsten. 

Om de leerlingen die tussentijds zijn uitgestroomd en hun scores in het overzicht te zien, stelt u de 
peildatum in op een datum in het verleden waarop de leerlingen nog wel op school zaten. 

 
  


