
  Koppeling tussen het Cito Volgsysteem en ESIS  
 
Wekelijks zijn er scholen die de DULT-koppeling in gebruik nemen. “We noemen dit de doorbraak in het 
werken met ESIS” is een van de vele positieve reacties die we hierop hebben gekregen.  
 

Achtergrondinformatie DULT-koppeling 
 
Digitale dossiervorming in ESIS heeft een enorme vlucht genomen. Niet alleen wordt het Dossier van 
ESIS steeds intensiever gebruikt, ook de mogelijkheden worden steeds uitgebreider. Hierdoor is er 
een groeiende behoefte om op een gemakkelijke manier te beschikken over de toetsgegevens uit het 
Cito Volgsysteem in ESIS-B.  
 
Twee manieren  
Rovict realiseert twee manieren om gegevens uit het Cito Volgsysteem over te zetten naar ESIS. 
Hoewel het realiseren van deze koppelingen een belangrijke inspanning van Rovict heeft gevraagd, 
stelt Rovict de koppelingen gratis ter beschikking.  
 
De DULT-koppeling  
DULT is een afkorting voor Digitale Uitwisseling van Leerlinggegevens en Toetsresultaten. Via de 
DULT-koppeling komen de gegevens uit het Cito Volgsysteem geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk 
in ESIS-B. De DULT-koppeling is een belangrijk hulpmiddel voor scholen die met het Cito 
Volgsysteem én met ESIS-B werken.  
 
Kenmerken 
De toetsresultaten vanuit het Cito Volgsysteem worden automatisch overgezet naar ESIS-B.  

▪ De dag na de uitwisseling zijn de gegevens al beschikbaar! 
De toetsresultaten die overgezet worden met behulp van de DULT-koppeling bevatten ook de 

resultaten van de digitale toetsen.  

Cito biedt de resultaten aan op toetsniveau; dit wil zeggen dat itemscores of categoriescores niet 
overgezet worden met behulp van de DULT-koppeling.   

 
Voor welke scholen is de DULT-koppeling van belang?  
Voor scholen die werken met het Cito Volgsysteem en die willen beschikken over toetsresultaten van 
Cito in ESIS voor het gebruik in Dossier, Ontwikkelingsperspectief, ESIS Schoolrapport, 
Bovenschoolse overzichten, DLE-DL-overzichten, OKR, DOD , ELD, overzicht Opbrengsten en 
inspectienormen, etc.  
 
CSV-bestanden inlezen  
Gegevensuitwisseling via de DULT-koppeling gebeurt automatisch. Naast het transport via de DULT-
koppeling is er een alternatief in de vorm van het inlezen van CSV-bestanden met toetsresultaten. 
CSV staat voor Comma Seperated Value, een bestandsformaat dat makkelijk in Excel ingelezen kan 
worden. In het Cito Volgsysteem kan een CSV-bestand gemaakt worden van toetsresultaten en dit 
bestand kan in ESIS-B worden ingelezen.  
 
Kenmerken:  
De CSV-export is opgenomen in de gratis versie van het Cito Volgsysteem.  
In het CSV-bestand zijn de resultaten aanwezig van de digitale toetsen.  

Het Cito biedt de resultaten aan op toetsniveau; dit wil zeggen dat itemscores of categoriescores 
niet overgezet worden met behulp van het CSV-bestand. 
 
Voor welke scholen is het inlezen van CSV-bestanden van belang?  
Het transport met de CSV-bestanden is van belang voor scholen die werken met de toetsmodule van 
ESIS en die op een makkelijke manier willen beschikken over de resultaten van digitale Cito-toetsen.  



Werken met ESIS of werken met ESIS én het Cito Volgsysteem?  
Er zijn scholen die werken met het Cito Volgsysteem en met ESIS-A en zich afvragen of het zinvol is 
om door te gaan met het werken met het Cito Volgsysteem. Uiteraard is dit altijd de keuze van de 
school. Rovict kan slechts de voor- en nadelen op een rijtje zetten.  
Het uitgangspunt voor Rovict is dat ESIS-B alle belangrijke toetsfunctionaliteit biedt die de scholen 
nodig hebben; naast ESIS heeft u geen ander pakket nodig voor het registreren van toetsresultaten.  
Een punt van verschil blijft echter de analyse van de eindtoetsgegevens, die alleen Cito kan leveren.  
 
Maar de ontwikkelingen staan niet stil; niet bij ESIS en niet bij Cito. Rovict heeft in 2011 een 
uitbreiding van de toetsfunctionaliteit gerealiseerd. Er zijn nu bijvoorbeeld meer mogelijkheden in 
Dwarsdoorsnede en Trendanalyse en een overzicht Vaardigheidsgroei. Als belangrijke meerwaarde 
levert ESIS ook de DLE’s van Uitgeverij BOOM bij de toetsresultaten.  
 
Nog eens op een rijtje:  
Kenmerken van de registratie van toetsen in ESIS:  
Alles bij elkaar in één pakket; groepsleerkrachten werken met één pakket.  
U kunt itemscores invoeren en categorie-overzichten maken in ESIS-B.  

Toetsresultaten die u invoert, worden voorzien van DLE’s.  
U kunt digitale toetsen beheren in de gratis versie van Cito en de resultaten van deze toetsen 
inlezen in ESIS-B met behulp van de CSV-bestanden.  
 
Kenmerken van het werken met de betaalde versie van het Cito Volgsysteem en ESIS:  
U gebruikt het Cito Volgsysteem als basis voor toetsregistratie én u beschikt daarnaast over de 
mogelijkheden van ESIS-B voor het verder verwerken van toetsresultaten in andere functies.  

Gebruiksvriendelijk transport met behulp van de DULT-koppeling.  
Overgezette toetsresultaten worden in ESIS-B voorzien van DLE’s.  

Groepsleerkrachten werken met twee pakketten: met het Cito Volgsysteem voor de toetsregistratie 
en met ESIS-B voor het Dossier, ESIS Schoolrapport, DLE-DL-overzichten, OKR, etc.  
 
Hoe kunnen scholen zich voorbereiden?  
Om goed met de DULT-koppeling of de CSV-bestanden te kunnen werken, is het noodzakelijk dat de 
leerlinggegevens in ESIS exact gelijk zijn aan die in het Cito Volgsysteem.  
Deze matching zal goede resultaten opleveren als de leerlinggegevens zijn overgezet van ESIS naar 
het Cito Volgsysteem met behulp van een EDEXML export.  
Wij adviseren scholen die willen gaan werken met de DULT-koppeling of met de CSV-bestanden om 
de leerlinggegevens in het Cito Volgsysteem op te schonen door een recent EDEXML-bestand uit 
ESIS in te lezen. Het Cito Volgsysteem heeft een opschoonfunctie om de leerlinggegevens bij te 
werken. In de handleiding bij het Cito Volgsysteem kunt u meer lezen over deze opschoonfunctie.  
 
Op een later moment een andere keuze maken?  
De hier beschreven koppelingen zijn extra mogelijkheden; u beslist of ze voor uw school nuttig zijn en 
wanneer u met het gebruik wilt starten. 
 
 


