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Releasenotes Toetsen Update 
januari 2019 
 
 
Deze update bevat de volgende aanpassingen: 

▪ Toevoeging nieuwe Cito-toetsversies 
▪ Toevoeging van de WST 3.0 
▪ Nieuwe normen B8 van de Cito-toetsen 3.0 
▪ Toevoeging van de items aan B8/M8 van de Cito-toetsen 3.0 
▪ Vervallen toetsen 

 
 

Nieuwe toetsversies voor Cito-toetsen 3.0 
 
De volgende toetsversies zijn toegevoegd in ESIS: 
 

Cito 
 

Begrijpend lezen 3.0 (BL-3.0) Toetsversies: 
M8 

Rekenen en wiskunde 3.0 (RW-3.0) Toetsversies: 
M8 
M8+rm 
M8-digi 
M8-digi+rm 

Spelling 3.0 (SP-3.0) Toetsversies:  
M8 
M8-digi 

Spelling 3.0 Werkwoorden (SP-3.0WW) Toetsversies: 
M8 
M8-digi 

 
Wanneer u gebruik wilt maken van de toegevoegde toets- en toetsversies, activeer deze dan door ze 
aan te vinken in Toetsen > Toetsen activeren – Onderhoud toetsgebruik. 

 

Let op!  
 
Voor de toets-afnamemomenten B8 (nieuwe normering) en M8 zijn nog géén DLE-omrekeningen 
en Uitstroombestemmingondergrenzen bekend. Deze worden in een volgende toetsupdate 
toegevoegd. Daardoor worden ook de niveaus voor deze afnamemomenten nog niet gearceerd in 
de OPP-grafiek.  

 
 

Nieuwe toets: Woordenschat 3.0 
 
In deze update is de volledige toets Woordenschat 3.0 toegevoegd met alle toetsversies, de papieren 
en de digitale versies.  
 
Per leerjaar zijn er 4 sets van 20 opgaven beschikbaar. Deze sets hebben per groep dezelfde 
moeilijkheid. U kunt daardoor zelf variëren met de inhoud van de toets. 
U kiest twee sets met opgaven op het niveau van het leerjaar waarop u de toets wilt afnemen. Dit zijn 
de twee taken van de toets. U kunt dezelfde combinatie bij de hele groep afnemen, maar het is ook 
mogelijk om bijvoorbeeld leerlingen die doubleren een andere setcombinatie voor te leggen. 
 
Als u de resultaten handmatig in ESIS invoert, dan zet u - zoals u gewend bent - per leerling de juiste 
toetsversie klaar. Als bij een leerling bijvoorbeeld de sets B en D van versie M5 zijn afgenomen, dan 
vult u de ruwe score in bij versie M5BD. Als de digitale variant van deze sets is afgenomen, dan vult u 
de vaardigheidsscore in bij versie M5BD-digi. 
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Gebruikt u DULT, dan zal het resultaat via de koppeling in ESIS worden ingelezen. 
 
Als u op maat toetst en u midden leerjaar 5 de versie M4 (bijv. set A en B) afneemt, dan vult u - zoals 
u gewend bent - het resultaat in bij de versie M4AB. De leerling krijgt dan een gecorrigeerde score 
(bijv. ‘II>III’). 
 
Wanneer u gebruik wilt maken van de toegevoegde toets- en toetsversies, activeer deze dan door ze 
aan te vinken in Toetsen > Toetsen activeren – Onderhoud toetsgebruik. 

 
 

Let op!  
 
Voor de toets Woordenschat 3.0 zijn nog géén DLE-omrekeningen en Uitstroombestemming-
ondergrenzen bekend. Deze worden in een volgende toetsupdate toegevoegd. Daardoor wordt de 
OPP-grafiek voor deze toets nog niet getoond.  

 
 
 

Nieuwe normen B8 van de Cito-toetsen 3.0 
 
De normen van de versies B8 van de toetsen BL-3.0, RW-3.0, SP-3.0, SP-3.0WW van september 
2018 waren voorlopige normen. Deze zijn door Cito bijgesteld op basis van de eerste afnames. Deze 
bijgestelde normen zijn in deze update doorgevoerd. De nieuwe normen gelden voor alle B8-
resultaten van deze toetsen: historische, toekomstige en DULT-resultaten. 
 
 

Let op!  
 
Voor de nieuwe normen van toets-afnamemoment B8 zijn nog géén DLE-omrekeningen en 
Uitstroombestemmingondergrenzen bekend. Deze worden in een volgende toetsupdate 
toegevoegd. Daardoor worden ook de niveaus voor deze afnamemomenten nog niet gearceerd in 
de OPP-grafiek.  

 
 

Items toegevoegd aan B8 en M8 van Cito-toetsen 3.0 
 
Aan de volgende toetsversies zijn de items toegevoegd: 
 

Cito 
 

Begrijpend lezen 3.0 (BL-3.0) Toetsversies: 
B8 
M8 

Rekenen en wiskunde 3.0 (RW-3.0) Toetsversies: 
B8 
B8+rm 
M8 
M8+rm 

Spelling 3.0 (SP-3.0) Toetsversies:  
B8 
M8 

Spelling 3.0 Werkwoorden (SP-3.0WW) Toetsversies: 
B8 
M8 

 
 
 

Vervallen toetsen 
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Op basis van analyse van toetsgebruik is besloten de volgende toetsen in ESIS op vervallen te zetten: 
- RW ALG2002 
- RT 

Dat betekent, dat er geen resultaten meer voor deze toetsen ingevoerd kunnen worden.  
   
 

Correcties 
 
OSO-codes 
 
Door fouten in de OSO-codes van drie digitale toetsversies van Cito Spelling 3.0, werden de 
resultaten op deze toetsversies via DULT niet ingelezen in ESIS. Deze fouten zijn gecorrigeerd. 
 

Documentatie 
 
De volgende Veelgestelde vragen (FAQ’s) bij het onderdeel Toetsresultaten invoer en 
instrumentbeheer zijn aangepast: 

▪ FAQ  - Welke Toetsen zijn aanwezig in ESIS?  


