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VOORWOORD 
Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F bevat testmateriaal om het rekenniveau van leer-
lingen te bepalen. De suite bevat meerdere rekentoetsen, voor elk niveau (1F, 2F en 
3F) een aparte toets. 

De toetsen kunnen gebruikt worden om een nulmeting te doen bijvoorbeeld in de 
brugklas van het voortgezet onderwijs, maar ook als evaluatiemeting aan het eind 
van een schooljaar. 

Wat de testen bijzonder maakt is dat zij volledig digitaal en interactief zijn en dus 
klassikaal via de computer kunnen worden afgenomen; dat zij variabel zijn zodat 
meervoudige afname geen probleem is; dat zij adaptief zijn zodat de afname kort 
kan zijn (maximaal 45 minuten); en dat de resultaten direct na afname beschikbaar 
zijn. 

De testen zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Kurve en Delta-Plus. 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele proeftesters en vooral aan het Dendron 
College (Dorien Stals) dat, ondanks een druk schema, toch ook de tijd vond om een 
groot aantal proefafnames voor ons te doen. 

Freek Weeda, Theo Schijf, Sanne Kat-Runia 

Kurve/ Delta-Plus 

Uithoorn, juli 2013 
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1 PRESCAN REKENEN  

1.1 DOEL VAN DE PRESCAN 
De prescan in Suite 8 is gemaakt op verzoek van een aantal scholen. De prescan is 
bedoeld om in te zetten als de testbegeleider niet zeker weet op welk niveau een 
leerling of een klas functioneert. Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F heeft een specifiek 
niveau en als het niveau nog niet eerder bepaald is dan kan met de prescan in enkele 
minuten bepaald worden wat het meest geëigende niveau is om bij de leerling af te 
nemen. Hierdoor wordt voorkomen dat de leerling te moeilijke en dus frustrerende 
vragen krijgt en het spaart tijd, omdat er geen tweede (volledige) F-toets afgenomen 
hoeft te worden. 

1.2 WERKING VAN DE PRESCAN 
De Precsan Rekenen bevraagt maar twee van de vier domeinen, namelijk Getallen en 
Meetkunde. Voor elk niveau (1F, 2F en 3F) zijn uit beide domeinen drie vragen gese-
lecteerd, twee gemakkelijke en een vraag met een gemiddelde moeilijkheid. Boven-
dien wordt elke vraag vooraf gegaan door een zelfbeoordelingsvraag. Van de opgave 
wordt hierbij alleen gevraagd of de leerling die wel, misschien of niet kan beant-
woorden. Een ‘nee’ op deze vraag wordt behandeld als een fout antwoord. Wordt ‘ja’ 
of ‘misschien’ geantwoord dan volgt exact dezelfde vraag, maar nu gaat het om het 
juiste antwoord. Vooral bij het niet  weten van het juiste antwoord of zelfs de vraag 
niet snappen wordt er op deze manier door de leerling zeer snel gekozen. Herkent 
de leerling de vraag, dan vraagt de extra stap nauwelijks tijd. 

De leerling begint bij de gemakkelijke Getallen vragen van niveau 2F en als die beide 
goed beantwoord zijn dan komt nog de derde vraag. Bij volledig goed beantwoorden 
van deze drie vragen komen de vragen van niveau 3F. Als deze vragen goed beant-
woord worden, dan is het (deel-) niveau 3F, als een fout gemaakt wordt, dan is het 
niveau voor dit onderdeel 2F.  

Als in de 2F vragen een fout antwoord gegeven wordt, dan komen de 1F vragen. Bij 
een fout antwoord in de 1F vragen wordt voor Getallen de conclusie ‘0F’ getrokken. 
Als alle 3 de vragen van 1F goed beantwoord worden, dan is de conclusie voor Getal-
len ‘1F’. 
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Na de vragen over Getallen worden de vragen over Meetkunde aangeboden op exact 
dezelfde manier als bij Getallen. Dus eerst 2F vragen en afhankelijk van het resultaat 
3F of 1F vragen. 

START

max
3 opgaven 2F

0 fout max
3 opgaven 1F

max
3 opgaven 3F

nee

0 fout

0 fout
nee

nee

niveau 3 niveau 2 niveau 1 niveau 0

 
Flowchart van de prescan  

Uit de behaalde ‘niveaus’ van Getallen en Meetkunde wordt een conclusie getrokken 
over de meest succesvolle vervolgstap. De Rekenen 3F toets wordt alleen geadvi-
seerd als alle 3F vragen goed beantwoord waren. Als er foute antwoorden gegeven 
waren in de Getallen en Meetkunde 1F vragen, dan is de conclusie dat er beter niet 
verder getest wordt. 

Uiteraard mag deze prescan niet gebruikt worden voor een exacte niveaubepaling! 
Daarvoor worden veel te weinig vragen gesteld.  

Na afloop van het testen drukt de docent een groepsprofiel af om de adviesniveaus 
in te stellen in het persoonsgegevensscherm. Ook kan een basisprofiel per leerling 
afgedrukt worden.  
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1.3 INHOUD TESTSTOF PRESCAN 
Er is voor Getallen en Meetkunde gekozen om een indicatie te krijgen van het niveau 
van de leerling.  

1.3.1 GETALLEN 
Het onderdeel Getallen is gekozen om de cijfervaardigheid van de leerling te onder-
zoeken. Het gaat hierbij om algemene basisvaardigheden uit de verschillende ni-
veaus. Extra moeilijke onderdelen zoals breuken in 1F worden niet gevraagd in de 
prescan, omdat juist door die moeilijke onderdelen een vertekend beeld kan ont-
staat. Immers, als de breuken bijvoorbeeld nog niet volledig beheerst worden, zal de 
uitslag van Verhoudingen in de echte test maar voor 25% in het totaal resultaat 
meetellen en dus een beperkte invloed hebben. 

1.3.2 MEETKUNDE 
Er is voor Meetkunde als tweede domein gekozen omdat het in de Meetkunde om 
zowel kennis als inzicht gaat. Bovendien is het juist de Meetkunde die in de laagste 
klassen onderwezen wordt en zijn de meeste Meetkunde opgaven zonder de theore-
tische kennis niet via logisch redeneren op te lossen. Bij Verbanden is dat veel min-
der en bovendien worden de onderwerpen van Verbanden meestal fragmentarisch 
aangeboden over de leerjaren. Daardoor zou Verbanden meer een indicatie geven 
van (toevallig) behandelde lesstof dan van het bereikte niveau. Ook hier geldt dat in 
de echte test Verbanden ook maar voor 25% meetelt. Een niveau kan dan misschien 
niet gehaald zijn, maar er is wel een goede diagnose waar de leerling op dat moment 
staat. De docent weet welke onderwerpen behandeld zijn en kan daardoor het test-
resultaat op de juiste wijze interpreteren. 
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2 REKENEN 1F-2F-3F 
Bestandsnaam Code  Testen 
Suite 8 - Prescan 
Suite 8 - Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-
3F 

RMT0 
RMT1 

Z1 Prescan Rekenen 
Z1 Rekentest 1F 
Z2 Rekentest 2F 
Z3 Rekentest 3F 

2.1 DOEL 
De toetsen worden gebruikt om een nulmeting te doen bijvoorbeeld in de brugklas 
van het voortgezet onderwijs, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een 
schooljaar. 

Doel: 

– nagaan of een leerling een bepaald rekenniveau haalt (1F, 2F, 3F); 

– nagaan hoeveel en in welke deelgebieden fouten worden gemaakt. 

Doelgroep: leerlingen van eind basis onderwijs, vo, mbo en hbo. 
Benodigdheden: een computer waarop het testmateriaal geïnstalleerd is. 

2.2 KORTE INHOUD 
Er zijn drie testen, voor elk van de drie gedefinieerde rekenniveaus zoals die door de 
Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen1 zijn bepaald. De testen kiezen 
uit een bestand van honderden variabele vragen. Leerlingen krijgen 40 vragen. De 
vragen worden per deelgebied in willekeurige volgorde aangeboden, zodat leer-
lingen niet bij elkaar kunnen afkijken en de toetsen ook voor een tweede keer niet 
snel als identiek worden herkend. Door het beperkte aantal vragen is een toets bin-
nen 45 minuten te maken. 

                                                             

1 Zie het eindverslag: Over de drempels met taal en rekenen op www.taalenrekenen.nl  

http://www.taalenrekenen.nl/
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De vragen zijn gelijk verdeeld over de 4 onderwerpen: Getallen, Verhoudingen, Me-
ten en Meetkunde en Verbanden. De vraagvorm (werkvorm) varieert per vraag. Zo 
zijn er open vragen, meerkeuze vragen en plaatje klik vragen. Bij de meerkeuze vra-
gen zit altijd de mogelijkheid om ´ik weet het niet´ aan te klikken. Bij die vragen 
waarbij een rekenmachine gebruikt mag worden komt een icoon tevoorschijn en 
ook de Rekenhulp.  

De uitslag bestaat uit twee gedeeltes, een profielafdruk en een bijlage. De profielaf-
druk geeft grafisch en/of tekstueel weer of het totaalniveau en de domeinniveaus 
gehaald zijn. In de bijlage wordt het resultaat verder uitgewerkt en kunnen ook 
aanwijzingen voor vervolgstappen aangegeven worden. Zo kan een niveau niet ge-
haald zijn of er wordt een uitspraak gedaan over een onderliggend of naastliggend 
hoger niveau. Een niveau is gehaald als 65% van alle vragen goed beantwoord is. Dat 
betekent dat deelscores voor een domein niet aan die norm hoeven te voldoen om 
het niveau te halen, zolang het gemiddelde van de 4 domeinen wel aan de norm vol-
doet. 

In de onderwijssituatie is het zeer wenselijk om te remediëren op domeinen waarop 
niet een voldoende niveau behaald is. De achterliggende kennis en vaardigheden 
wordt immers ook weer in het volgende niveau als bekend verondersteld. 
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Profiel afdruk van de rekentest  

Bijlage van Rekentoets 1F: op losse bladen vindt u de deelscores per gemaakt onderdeel en ook het aantal fouten dat de 
leerling maakte. 

Zoals in de figuren is te zien bevat de uitslag het aantal goed beantwoorde vragen 
maar ook het percentage voor elk van de vier domeinen: Getallen, Verhoudingen, 
Meten en Meetkunde en Verbanden. Elke toets bevat vragen van verschillende moei-
lijkheidsgraad binnen het niveau. Bij de 3F-toets worden de leerlingen die heel goed 
scoren uitgenodigd om ook de ‘moeilijke’ vragen te beantwoorden, waarmee er ook 
iets over het S-niveau gezegd kan worden. Verder bevatten de toetsen voor niveau 
2F ook vragen van 1F en de 3F toets bevat vragen van het 1F en 2F niveau. 

2.3 OPZET 
Bij de ontwikkeling van het instrument is ervan uitgegaan dat het instrument aan de 
volgende eisen moest voldoen: 

– korte afnameduur; 

– groepsgewijs afneembaar; 
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– door de student zelf te bedienen; 

– herhaalbaar; 

– Meijerink bepaalt norm en indeling; 

– uitslag direct beschikbaar; 

– uitslag eenvoudig te interpreteren. 
 

2.4 BEREKENING SCORES EN DEELSCORES 
De test begint met eenvoudige vragen, eerst uit het domein Getallen, dan uit Meten 
en Meetkunde en daarna uit Verbanden en Verhoudingen. Daarna volgen iets lasti-
ger vragen. Als in de 3F toets de vragen ruim voldoende correct beantwoord zijn, 
nog een vervolgvraag aan de student om ook de 3S-vragen te beantwoorden. De sco-
re voor deze vragen wordt apart bepaald. 

Er wordt niet alleen een totaalscore maar ook een deelscore per domein gegeven. Is 
meer dan 3/4 van de vragen van een domein goed gemaakt dan wordt voor dat do-
mein een deelscore van 65% gehaald. Dat geldt ook voor het totaal: is meer dan 3/4 
van de vragen goed gemaakt dan is de score 65% of meer en zal de conclusie zijn dat 
het F(undement)-niveau van deze test gehaald is.  

De hoogste scores (ruim boven 65%) worden gehaald als de leerling ook de moei-
lijkste vragen voldoende heeft beantwoord.  

2.5 VERANTWOORDING TOETSINHOUD 
De inhoud van de toetsen is conform  de opsomming van de inhoud van het rapport 
van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen gemaakt, zie paragraaf 
2.2. 

Het bovenvermelde rapport splitst elk niveau in drie hoofdonderdelen, notatie en 
betekenis, met elkaar in verband brengen en gebruiken. Elk onderdeel is weer ge-
splitst in paraat hebben, functioneel gebruiken en weten waarom. De opgaven zijn 
zo opgebouwd dat al deze aspecten aan bod komen.  

Overzicht Toetsinhoud 
1F Toets - Getallen Inhoud 
Eenvoudig niveau Hoofdrekenen som onder 100, eenvoudige vermenig-

vuldigen, verdelen. 
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Standaard niveau Hoofdrekenen som boven 100, verschil onder hon-
derd, delen, afronden, plaats op de getallenlijn, reken-
regels. 

Moeilijke vragen Hoofdrekenen met eenvoudige en samengestelde 
breuken. 

1F Toets – Verhoudingen Inhoud 
Eenvoudig niveau Procenten van eenvoudige getallen uitrekenen. Gege-

ven verhoudingen overbrengen naar andere hoeveel-
heden (eenvoudige aantallen). 

Standaard niveau Procent sommen met gelijke basis. 
Gegeven verhoudingen overbrengen naar andere hoe-
veelheden (factor is een decimaal getal). 
Aantallen terugrekenen uit een verhouding bij gege-
ven aantal van een van de twee grootheden. 
Omrekenen van valuta. 

Moeilijke vragen Hoofdrekenen met eenvoudige en samengestelde 
breuken.  
Het antwoord van een eenvoudige breuk som in een 
decimaal getal geven. 
Aantallen terugrekenen uit een verhouding bij gege-
ven totaal aantal. 
Korting terugrekenen. Prijsverschillen bij ongelijke 
hoeveelheden uitrekenen. 
Omrekenen van km/u naar meters in een seconde. 
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1F Toets – Meten en Meetkunde Inhoud 
Eenvoudig niveau Omrekenen van eenvoudige oppervlakte maten. Veel-

hoeken eenvoudige vormen herkennen. Eenvoudige 
doorsneden. 

Standaard niveau Omrekenen van oppervlakte maten buiten de bele-
vingswereld. Schaalverdelingen omrekenen. Opper-
vlakte uitrekenen op een schaalverdeling. Eenvoudige 
spiegelingen. 

Moeilijke vragen Uitslagen. Verhoudingen met grote aantallen en ver-
schillende eenheden. Schaal uitrekenen. Combinatie 
van prijs per dag en datumbereik. Complexe inhoud 
van vormen berekenen. 

1F Toets - Verbanden Inhoud 
Eenvoudig niveau Diagramvormen herkennen. Diverse soorten tabellen 

aflezen. Eenvoudige rekenkundige rijen. 
Standaard niveau Coördinaten aflezen. 
Moeilijke vragen Interpretatie van tabellen en diagrammen. Type dia-

gram kiezen voor een specifieke vraag. 
 

2F Toets - Getallen Inhoud 
Eenvoudig niveau Hoofdrekenen eenvoudige breukbewerkingen en ge-

tallen boven de 1000. Voorvoegsels kennen en inter-
preteren van gelijksoortige maten. 

Standaard niveau Hoofdrekenen verschil boven 100, delen boven 100. 
Afronden op tiental, honderdtal. Voorrangsregels bij 
bewerkingen (+ - x :) toepassen. Voorvoegsels kennen 
en interpreteren van ongelijksoortige maten. Tijds-
eenheden omrekenen naar decimale waarden. Waarde 
van breuken vergelijken. Uit een verhaaltje een sa-
mengestelde berekeningen uitvoeren. 

Moeilijke vragen Som van de wortels van bekende kwadraten. Voor-
rangsregels met machten en haakjes toepassen. Tijd-
lijnen met negatieve getallen. 

2F Toets – Verhoudingen Inhoud 
Eenvoudig niveau Schrijfwijze van breuken. Berekeningen met schalen. 

Uit een verhaaltje een enkele berekeningen uitvoeren. 
Standaard niveau Gebruik van letters in een berekening. Omrekenen van 

decimalen naar breuken en vice versa. Delen door een 
breuk. Eenvoudige samengesteld interest berekenin-
gen. Uit een verhaaltje een eenvoudige samengestelde 
berekening uitvoeren. 

Moeilijke vragen Uit een verhaaltje een samengestelde berekening met 
breuken of procenten uitvoeren. Eenvoudige bereke-
ningen met een groeifactor. Interpretatie van visuele 
informatie verwerken in een eenvoudige berekening. 
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2F Toets – Meten en Meetkunde Inhoud 
Eenvoudig niveau Eenvoudige begrippen. Voorvoegsels kennen en inter-

preteren van gelijksoortige maten. Interpretatie van 
schema’s en tekeningen. Eenvoudige cirkelberekenin-
gen. Uit een verhaaltje een enkele berekeningen uit-
voeren. 

Standaard niveau Verschillen op een maatlat aflezen. Uit een verhaaltje 
een eenvoudige, maar samengestelde berekening uit-
voeren. Standaardmaten kunnen gebruiken en schat-
ten. Voorvoegsels kennen en interpreteren van onge-
lijksoortige maten. Omrekenen van m/s naar km/u en 
vice versa. Herkennen van eenvoudige symbolen. Rich-
tingen beredeneren. 3D-coördinaten lezen. Oppervlak-
te schatten. Bij gegeven inhoud en twee maten, de der-
de maat uitrekenen. Oppervlakte van  driehoeken uit-
rekenen. 

Moeilijke vragen Inhoud van vormen berekenen als de formule gegeven 
is. Oppervlakte van een cirkel berekenen. Bij gegeven 
hoeken de laatste hoek berekenen in een veelhoek. 

2F Toets – Verbanden Inhoud 
Eenvoudig niveau Interpretatie van diagrammen en tabellen. Uit een 

verhaaltje een enkele berekening uitvoeren. Reken-
kundige rijen. 

Standaard niveau Procenten naar delen omrekenen. Weten welk soort 
diagram gebruikt moet worden. Interpretatie van 
meervoudige diagrammen. Uit een verhaaltje een een-
voudige, maar samengestelde berekeningen uitvoeren. 

Moeilijke vragen Formules uitrekenen.  
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3F Toets – Getallen Inhoud 
Eenvoudig niveau Decimale getallen als bekende breuken herkennen. 

Voorrangsregels met machten en haakjes toepassen.  
Samengestelde wortels uitrekenen. Omrekenen van 
m/s naar km/u en vice versa. Rekenen met voorvoeg-
sels. 

Standaard niveau Getallen met voorvoegsels omzetten in wetenschappe-
lijke notatie. Op papier decimale getallen vermenig-
vuldigen en significantieregels toepassen. Rekenregels 
voor machten toepassen. Uit een verhaaltje een reken-
regel opstellen. Weten wat de waarde van een cijfer in 
een getal en dat kunnen toepassen. Meervoudige bere-
keningen uit het hoofd uitrekenen door combinaties te 
maken. 

Moeilijke vragen Complexe bewerkingen met machten. Breuken in 
breuken. Uit een verhaaltje de relevante gegevens ha-
len, en meervoudige bewerkingen toepassen, met on-
gelijke eenheden. Vermenigvuldigingen als merk-
waardig product schrijven. 

Extra moeilijke vragen Negatieve machten gebruiken, ook in de noemer van 
een breuk. Getallen in een ander talstelsel kunnen om-
zetten.  

3F Toets – Verhoudingen Inhoud 
Eenvoudig niveau Berekeningen met schalen. Decimale getallen als be-

kende breuken herkennen. Percentages berekenen. Uit 
een verhaaltje een breuk berekening uitvoeren. Inter-
pretatie van visuele informatie verwerken in een een-
voudige berekening. 

Standaard niveau Groei uitrekenen als vermenigvuldiging i.p.v. door op-
tellen. Maximale schaal uitrekenen. Uit een verhaaltje 
een samengestelde berekening met breuken of pro-
centen uitvoeren. 

Moeilijke vragen Procentpunten omzetten in procenten. Breuksommen 
met een breuk in de noemer. Uit een verhaaltje met 
een samengestelde berekening met breuken of pro-
centen een van de termen terugrekenen. 

Extra moeilijke vragen In een verhaaltje omzettingen als breuk herkennen en 
toepassen. Een willekeurige verhouding omzetting 
naar hoeveelheden. Verhoudingen herschrijven. 
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3F Toets – Meten en Meetkunde Inhoud 
Eenvoudig niveau Uit een verhaaltje een enkele berekeningen uitvoeren. 

Verschillende maten in elkaar omrekenen. Stan-
daardmaten kunnen gebruiken en schatten. Interpre-
tatie van schema’s en tekeningen. Rekenkundige rijen. 

Standaard niveau Bij gegeven hoeken de laatste hoek berekenen in een 
veelhoek. Oppervlakte schatten. Omrekenen van m/s 
naar km/u en vice versa. Vormen herkennen en be-
noemen. Uit een verhaaltje een eenvoudige, maar sa-
mengestelde berekeningen uitvoeren. 

Moeilijke vragen Gelijkvormigheid toepassen. Inhoud van vormen bere-
kenen als de formule gegeven is. 

Extra moeilijke vragen Berekeningen met de stelling van Pythagoras. Bereke-
nen van sinus en tangens.  

3F Toets - Verbanden Inhoud 
Eenvoudig niveau De invloed van veranderingen beredeneren. In een 

formule herkennen wat de variabelen voorstellen. De 
coëfficiënten in een formule als begrip kennen. Inter-
pretatie van meervoudige diagrammen. Formules uit-
rekenen. Variabelen terugrekenen. 

Standaard niveau Exponentiële groei berekenen. Bij gegeven grafiek de 
formule herkennen. Logaritmische grafieken kunnen-
lezen. 

Moeilijke vragen Bij gegeven formule weten wat de vorm van de grafiek 
is. Een formule opstellen uit gegeven grafiek of tabel. 
Bij gegeven tabel de juiste grafiek kiezen. 

Extra moeilijke vragen Een verband herkennen als omgekeerd evenredig. Be-
kende machten herkennen in een verhaaltje en toe-
passen in een eenvoudige berekening. Het Break-
Even-Point in een grafiek vinden en gebruiken. 

 

2.6 NORMERING 
De Commissie voor Toetsen en Examens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft eind 2013 sets referentietesten Rekenen ter beschikking ge-
steld voor uitgevers van testmateriaal. Deze referentietests, ook wel ankertesten ge-
noemd, zijn bedoeld om bij elke test de norm (cesuur) te bepalen waarop een kandi-
daat het niveau niet of wel gehaald heeft. 

In de periode maart tot juni 2014 zijn de Ankeronderzoeken t.b.v. Testsuite 8 Reke-
nen 1F-2F-3F uitgevoerd. Aan de hand van deze ankersets is de norm voor de testen 
uit Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F op 65% bepaald. Dat is dus de norm waarop kan-
didaten het betreffende niveau gehaald hebben. Tevens is uit het onderzoek naar 
voren gekomen dat de betrouwbaarheid voldoende is voor het bedoelde gebruik. 
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Wel dient de gebruiker zich te realiseren dat er een wezenlijk verschil is tussen de 
diagnostische toetsen uit de suites 1 tot en met 4 die in de psychologische en/of or-
thopedagogische praktijk worden toegepast en de niveautoetsen uit de Suites 7 
(Taal) en 8 (Rekenen). De toetsen uit Suite 7 en 8 (Meijerink-toetsen) zijn zorgvuldig 
samengesteld uit de definities van de Expertgroep doorlopende leerlijnen Taal en 
Rekenen. Daardoor kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de parate kennis 
en vaardigheid van de leerling en de vereiste kennis en vaardigheid. Bij de orthope-
dagogische toetsen gaat het om een vergelijking tussen de testresultaten van de 
leerling en de normgroep. De vraag bij die testen is ‘vallen de resultaten van de leer-
ling beneden een zeker percentiel van de normgroep’. Het is interessant om te weten 
hoe een klas of klassen gescoord hebben ten opzichte  van een (grote) populatie, 
maar het gaat uiteindelijk om het te behalen resultaat (niveau) van de individuele 
leerling. 

De tabellen met gegevens om uw klas(sen) te kunnen vergelijken met een grote po-
pulatie zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Deze handleiding wordt aangepast 
zodra dit beschikbaar is.
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Totaal resultaten per opleidingsniveau 

Resultaten domein Getallen per opleidingsniveau 

Resultaten domein Verhoudingen per opleidingsniveau 

Resultaten domein Meetkunde per opleidingsniveau 

Resultaten domein Verbanden per opleidingsniveau
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Principes van aanbieden en antwoorden 

2.6.1 COMPUTERGESTUURDE AANBIEDING 
Een praktisch uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-
3F is geweest dat de test interactief zou moeten zijn. Aanbieding van de items en re-
gistratie van de scores zijn computergestuurd en onafhankelijk van een testafnemer. 
Informatie verschijnt visueel op het scherm en klinkt eventueel auditief via de 
hoofdtelefoon. Antwoorden gebeurt met behulp van het toetsenbord of met de muis. 
Het voordeel van computergestuurde aanbieding is dat de presentatie betrouwbaar 
en gestandaardiseerd is, want het is voor iedereen precies gelijk. Voordeel is ook dat 
de testresultaten direct na afloop beschikbaar zijn. Het antwoorden via het toetsen-
bord en muis maakt de Meijerinktoetsen op veel plekken bruikbaar. De testpersoon 
kan de test afleggen zonder hardop te antwoorden en zonder noodzakelijke een-op-
een begeleiding. De computer zorgt voor instructies en feedback. Voorts is een prak-
tisch voordeel dat de test groepsgewijs kan worden afgenomen. 

2.6.2 AANBIEDING VAN DE ITEMS 
Alle tests worden visueel aangeboden.  

2.6.3 ANTWOORDEN VIA HET TOETSENBORD 
Het voorgaande impliceert de keuze voor het toetsenbord als antwoordmedium en 
typen of een keuze maken met de muis in plaats van hardop antwoorden. Uit onder-
zoek blijkt dat er met deze antwoordwijzen vergelijkbare resultaten verkregen wor-
den als met traditionele tests die hardop antwoorden vergen en dat de scores hoog 
correleren (Bekebrede et al., 2009; zie ook Schijf, 2009).  
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3 GEBRUIK 

3.1 HET BEREIKEN VAN HET DOEL 
Het doel van Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F:  

– nagaan of een leerling een bepaald niveau haalt (1F, 2F, 3F); 

– nagaan hoeveel en in welke deelgebieden fouten worden gemaakt. 

Per afname wordt een van de niveaus getest. 
 

3.2 TOEPASSING EN INTERFACE 
De Meijerinktoetsen zijn digitaal en interactief, wat betekent dat testpersonen zelf 
achter de computer zitten en dat de resultaten direct na afloop beschikbaar zijn. De 
afname kan ook groepsgewijs plaatsvinden, omdat bij de respons gebruik wordt 
gemaakt van stillezen, niet van hardop lezen. Door deze opzet lenen de Meij-
erinktoetsen zich voor toepassing in onderwijs- en werksituaties waarin het van be-
lang is te weten hoe het staat met het rekenniveau. Bij individuele en bij klassikale 
afname is wel begeleiding/toezicht nodig. 

De tests van Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F worden gestuurd door een ‘protocol’ dat 
wordt ‘afgespeeld’. Dit protocol bepaalt welke tests de student voorgeschoteld krijgt. 
Als het ene onderdeel klaar is, komt automatisch het volgende tevoorschijn. Van de 
ingestelde volgorde kan niet worden afgeweken en een subtest kan ook niet per on-
geluk twee maal gemaakt of overgeslagen worden. Wanneer de test in een netwerk 
is geïnstalleerd, kunnen groepen gelijktijdig getest worden en is na afloop alle in-
formatie voor de testafnemer beschikbaar. De resultaten van studenten kunnen dan 
ook met elkaar vergeleken worden. Elke student werkt in zijn eigen tempo. De regi-
stratie van de resultaten gebeurt op de achtergrond. De student merkt daar niets 
van. 

3.2.1 OUTPUT VAN DE RESULTATEN 
Per student kan een grafische output van de resultaten worden afgedrukt. De grafi-
sche output bestaat uit twee blokjes van drie balken waarin negen schalen zijn 
weergegeven (Figuur 1).  
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Figuur 1: Grafische output bij Profielen afdrukken. Bovenaan de naam en klas van de testpersoon. De eerste balk verte-
genwoordigd de totaalscore. De overige vier balken vertegenwoordigen deelscores. Scores van 0..64% zijn onder niveau 
Scores van 65% of hoger zijn op of boven niveau. Onder de balken staat aangegeven of er in totaal boven niveau ge-
scoord is of niet en welke deelscores van de totaalscore afwijken. 

Naast een grafische output kan het programma ook een getalsmatige en tekstuele 
output genereren (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) waarin de precieze sco-
res per subtest zijn aangegeven, de typering van die scores en de norm waartegen ze 
zijn afgezet. De norm is de ondergrens van blokje 4 (65%). Uit deze gegevens is af te 
lezen hoe ver de scores van de student van de normgegevens afwijken. 

Onder de grafische output staat de analyse die het programma zelf genereert. Wordt 
het doelniveau gehaald dan wordt dit aangegeven en worden de deelgebieden die 
eigen onder niveau zijn gescoord apart genoemd. Wordt het doelniveau niet gehaald 
dan worden de deelgebieden die boven niveau gescoord zijn apart genoemd. 

Desgewenst kan ook de bijlage met meer gegevens worden afgedrukt (bijvoorbeeld 
Figuur 2). 

Figuur 2: Voorbeeld van de detailafdruk (bijlage). In de bijlage is de exacte werktijd te zien (zal meestal tussen 30 en 45 
minuten bedragen). Ook het aantal gemaakte vragen en het aantal fouten. 
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4 PROCEDURE TESTAFNAMES 
Het afnemen van een test met behulp van de computer heeft veel voordelen (zie 
paragraaf 2.1). Een onderschatte valkuil is echter dat voorbereiding en installatie 
veel werk zijn en dat er (meestal eenmalig) een systeembeheerder voor nodig is. Is 
het programma eenmaal zorgvuldig geïnstalleerd (bij voorkeur in een netwerk) en 
zijn de studentgegevens ingevoerd, dan kan er niet zoveel meer verkeerd gaan. In 
deze paragraaf wordt beschreven wat de benodigdheden zijn voor de test, wat er 
vooraf moet gebeuren, hoe de test moet worden geïntroduceerd, waar het toezicht 
uit moet bestaan tijdens de afname en wat er na afloop kan gebeuren. 

4.1 BENODIGDHEDEN 
– een rustige ruimte; 

– voor elke student een computer met hoofdtelefoon; 

– Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F -installatie op elke computer bij de netwerk-
versie of een internetverbinding voor het afnemen van de web-based versie; 

– voor ieder een korte instructie op papier (zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.); 

– voldoende toezicht (gewenst is 1 toezichthouder op 10 à 12 deelnemers). 

4.2 VOORAF 
– Regel toezicht om de testcondities te bewaken. Toezichthouders 

introduceren de test, zorgen ervoor dat studenten niet worden afgeleid en 
zich alleen met hun eigen afname bezighouden. Zij noteren voor de 
opdrachtgever bijzondere gebeurtenissen en opvallend gedrag. 

– Bij de netwerkversie: controleer of het programma geïnstalleerd is (is er een 
icoon?). Zo niet, neem contact op met de beheerder. Bij de online versie: is er 
een goed werkende internetverbinding. 

– Start het programma op. 

– Log in als docent (zie inloggen als docent). 

– Controleer of de resultaten weggeschreven worden door één onderdeel 
helemaal te maken. U kunt dat desgewenst ook de beheerder laten doen. 

– Controleer of alle studenten zijn ingevoerd (zo niet, zie Student toevoegen, 
paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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4.3 INTRODUCTIE VAN DE TESTAFNAME 
Voordat de testafname begint, moet een introductiepraatje gehouden worden, 
waarin u de volgende punten naar voren brengt: 

– De toets die je gaat maken is een computertest waarmee onderzocht wordt 
of je een bepaald niveau haalt en in welke deelgebieden dat misschien nog 
niet het geval is. 

– De test bestaat uit een onderdeel met 40 vragen. Bij de 3F toets is het moge-
lijk 12 extra vragen te krijgen. 

– Het is belangrijk dat je je goed concentreert en niet op de anderen let. 

– Houd daarom gedurende de hele test de hoofdtelefoon op. Sommige tests 
kun je ook niet goed doen zonder hoofdtelefoon. 

– Er zullen gemakkelijke en moeilijke opdrachten tussen zitten. Doe gewoon je 
best. Als het niet goed lukt, is dat geen drama. 

– Werk in je eigen tempo. 

– Na afloop van de test krijg je direct in beeld of je het gehaald hebt of niet. 

– Geef aan hoe de procedure is als de test klaar is. Het heeft de voorkeur om de 
student in dat geval te laten vertrekken óf stil voor zichzelf te laten werken 
aan bijvoorbeeld huiswerk. De ervaring leert dat het erg afleidt als op de 
computer spelletjes gespeeld mogen worden. 

– Deel de deelnemersinstructie uit (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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4.4 HET BEGIN VAN DE TEST 
Netwerkversie: De teststudenten starten het programma via het icoon van de Muis-
werk Online Testprogramma’s. Ze komen dan in het inlogscherm (Figuur 3). Kom je 
in een namenlijst terecht, klik dan eerst op je klas en dubbelklik op je naam.  

– Web-based versie: Ga op internet naar uw schoolingang: 
www.muiswerken.nl/SCHOOLNAAM.  

– Voer nu je wachtwoord in achter wachtwoord (Docent of beheerder moet 
deze gegevens hebben aangemaakt, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevon-
den.). 

– Klik op Start. 

Figuur 3: Invoerscherm voor persoonscode en wachtwoord. Voor een betrouwbare afname moet gewerkt worden met 
persoonscodes en wachtwoorden, zodat studenten minder gemakkelijk onder een andere naam kunnen werken. 

– Klik op Ga verder. Je komt nu in het beginscherm (Figuur 4). 

– Klik op de TESTEN-knop. De test wordt gestart. 

– Aan het begin van de test verschijnt altijd de vraag of je genoeg tijd hebt om 
de taak te maken. Klik op Ja of geef Enter. 

– Het uitlegscherm van de eerste subtest verschijnt (bij rekenen wordt er 
maar 1 test afgenomen). Lees of luister aandachtig. 

– Druk op Start. 
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– Nu krijg je achter elkaar 40 vragen. 

– Als de (laatste) test gemaakt is, verschijnt een scherm waarin de uitslag 
staat. Lees dat goed en klik het dan weg. 

– Druk op Einde om het programma te verlaten. 

Figuur 4: Beginscherm Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F. Dit is het beginscherm dat de student te zien krijgt. Door op de 
knop TESTEN te drukken begint vanzelf de test. 

4.5 TIJDENS DE AFNAME 
– Probeer tijdens de testafname de ruimte zo stil mogelijk te houden. 

– Moedig studenten aan zich zo goed mogelijk te concentreren; als dat (even) 
niet lukt, bespreek dat zoveel mogelijk buiten het lokaal. 

– Noteer voorvallen, problemen en observaties (studenten die zich niet 
konden concentreren, die niet serieus bezig zijn geweest of van wie om 
andere redenen de gegevens op een of meer onderdelen niet betrouwbaar 
kunnen zijn). 

– Als het nodig is om zelf studenten toe te voegen, zie paragraaf Fout! Verwij-
zingsbron niet gevonden.. 

– Het is in principe niet de bedoeling dat tijdens het onderzoek een test 
afgebroken wordt. Als dat toch niet anders kan, typ dan de (geheime) code 
RMT1KILL en je kunt opnieuw beginnen. Noteer het als dat gebeurd is en bij 
wie. 
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– In principe kan de test in één lesuur klaar zijn.  

4.6 NA AFLOOP VAN DE AFNAME 
– Sluit de programma’s correct af, zodat de testgegevens worden 

weggeschreven. 

– Log desgewenst in als docent en kijk onder ‘Resultaten’ naar de prestaties 
per student op elk testonderdeel en druk deze af (printertje). 

– Druk eventueel een profiel per student af, of een groepsoverzicht (zie 
paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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5 BIJLAGE: DEELNEMERSINSTRUCTIE WEB-BASED VERSIE 

Wat moet je doen? 
Volg de onderstaande aanwijzingen. Als je iets niet begrijpt, vraag het dan aan de 
testleider. Veel succes. 

– Start internet en ga in de adresbalk naar  
online.muiswerken.nl/SCHOOLNAAM 

– Log in met je persoonscode en bijbehorende wachtwoord.  

–  Je krijgt bij het inloggen een welkomstboodschap met daarin informatie 
over de testafname.  

 

Indien je te vroeg voorafgaand aan de testafname inlogt dan krijg je hiervan een 
melding. 

– Klik op Ga verder   

– Je komt nu in het beginscherm. Klik op de knop Testen. Dit is de enige knop 
die met de Muis bediend moet worden, de rest kan ook met Enter.   

– Je krijgt nu de vraag of je nog genoeg tijd hebt om die taak te maken. Klik op 
JA of geef Enter. 

– Nu komt het uitlegscherm. Luister goed naar de uitleg.   
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– Als je na het lezen van de uitleg Enter geeft, begint de test. 

– Als je klaar bent dan geeft de computer dat aan. 
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