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FAQ 

 
Toetsresultaten invoeren & Instrumentbeheer 

Hoe is te verklaren dat het behaalde Cito niveau “niet lijkt te sporen” 

met de DL en DLE van de leerling? 

 
We krijgen bij Rovict regelmatig vragen over toetsresultaten waarbij het 
behaalde CITO niveau “niet lijkt te sporen” met de didactische leeftijd (DL) van 
de leerling en het didactische leeftijdsequivalent (DLE). In deze tekst wordt 
uitgelegd hoe een verschil kan ontstaan. 
 

CITO heeft de normering A-E en I-V ontwikkeld.  

Een toetsversie is genormeerd op het 
bijbehorende afnamemoment. Bijvoorbeeld RW 
2008, versie M4 is genormeerd op januari groep 4. 
Leerlingen met een A-score horen bij de 25% 
hoogst scorende leerlingen op deze toets, 
leerlingen met een E-score horen bij de 10% van 
de laagst scorende leerlingen op deze toets. 
 
Het Didactisch Leeftijdsequivalent (DLE) drukt uit 
op welk niveau een leerling staat met het 
beheersen van de leerstof. Een DLE is wat de 
gemiddelde leerling na één maand onderwijs op 
de basisschool onder de knie heeft. Een schooljaar 
omvat circa 10 maanden onderwijs, zodat een DLE 
van 10 overeenkomt met wat de gemiddelde 

 leerling op het einde van het eerste leerjaar of  
 groep 3 heeft bereikt. 
 
Bovenstaande geeft al aan, dat de omrekening naar CITO’s A-E/I-V iets heel 
anders is, dan een omrekening naar een DLE. Het zijn verschillende 
methodieken. Er zijn natuurlijk wel raakvlakken. Zo zijn de DLE’s gekoppeld aan 
de vaardigheidsscores (Niet aan de A-E/I-V normering!). Een goede leerling die 
hoog scoort bij CITO, zal ook hoog scoren met zijn DLE, Leerrendement en 
Leerachterstand. 
 
Voorbeeld: 

 
Anouk zit in groep 4 en heeft op het moment van afname een DL van 15. Ze 
scoort op de toets een B en II en een DLE van 17. Ze heeft een hoog 
leerrendement en een negatieve leerachterstand (=voorsprong). 
 
Mart zit (na een doublure) ook in groep 4 en maakt dezelfde toets met hetzelfde 
resultaat als Anouk. Maar … omdat Mart een veel hogere DL heeft (10 meer) is 
zijn leerrendement laag en heeft hij een echte leerachterstand. Hij heeft er 
tenslotte een jaar langer over gedaan dan Anouk om dit resultaat te behalen. 
  


