
 
 

 

Uitleg Vaardigheidsgrafiek 

CITO-toetsen 

 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Vandaag krijgt uw kind een overzicht mee waarop vaardigheidsgrafieken en tabellen 

staan. Die grafieken en tabellen geven de scores aan van uw kind op de niet-

methodetoetsen (de zogenaamde “CITO-toetsen”). Deze toetsen geven een beeld hoe uw 

kind scoort t.o.v. kinderen in hetzelfde leerjaar in Nederland. 

 

 

De gekleurde lijnen van de grafiek laten de verschillende niveaus zien. De zwarte lijn is de 

lijn van uw kind. In groep 3 is er nog maar één toetsmoment geweest waarbij CITO-toetsen 

zijn afgenomen. U ziet dus nog geen lijn, maar één zwart bolletje. 

Links in de grafiek ziet u de vaardigheidsscores. In deze grafiek loopt die score van 10 tot 

100.  

Onderaan de grafiek ziet u de verschillende meetmomenten (schooljaar, periode en 

datum). 3-II = midden groep 3; 3-III = eind groep 3; 4-II = midden groep 4 enz. 

 

Naast de grafiek staat ook een tabel met gegevens over de toetsen: 
Datum Score Vaard. Niv. Nw.  

#### 25 12 D 1,3 Score = het aantal goede antwoorden van uw kind 

#### 70 23 C 2,1 Vaard.= Vaardigheidsscore. Het aantal goede 

antwoorden wordt omgezet in een 

vaardigheidsscore. De vaardigheidsscore van uw 

kind wordt weergegeven in een grafiek met punten 

op een zwarte lijn. Door naar het verloop tussen 

twee toets-momenten te kijken, kan een leerkracht 

zien of er sprake is van stagnatie, een matige of een 

sterke groei in vaardigheden. 

#### 96 32 D 1,4 Niv. = niveau. De vaardigheidsscore wordt omgezet 

naar een score in een letter en kleur. Zo kunt u de 

resultaten van verschillende vakgebieden met 

elkaar vergelijken.  

#### 132 44 D 1,5 Nw.: = Niveauwaarde. De niveauwaarde geeft aan 

welke plaats een leerling heeft binnen één van de 

cito-niveaus A tot en met E. Elk cito-niveau is weer in 

tien gelijke delen verdeeld. Een leerling met 

niveauwaarde 2,1 heeft een laag C-niveau. Een 

leerling met een niveauwaarde van 2,9 heeft een 

hoog C-niveau en zit vlakbij de grens met niveau B. 

 

Legenda 

- 
o- 

Ondergrens niveau A 

- 
o- 

Ondergrens niveau B 

- 
o- 

Ondergrens niveau C 

- 
o- Ondergrens niveau D 

- 

o- 
Vaardigheidsscore 
leerling 

 



 

 

In de tabel hieronder leest u hoe de niveaugrafieken tot stand komen. De percentages 

ontstaan door kinderen van hetzelfde leerjaar met elkaar te vergelijken. 

 

Niveau A B C D E 

Verdeelde 

Percentages 

Best 

scorende 

25% van 

Nederland 

25% 25% 15% Zwakst 

scorende 

10% van 

Nederland 

 

 

Normaliter geven we tijdens de rapportgesprekken een toelichting op de scores van uw 

kind. Nu zijn de cito-toetsen later afgenomen, en was dat dus niet mogelijk. We willen u wel 

zo volledig mogelijk informeren. 

We hopen dat deze toelichting duidelijkheid geeft. Heeft u toch nog vragen neem dan via 

e-mail of de Parro-app contact op met de groepsleerkracht van uw kind, of spreek de juf of 

meester even aan als u hem/haar buiten ziet. 

Indien u een voortgangsgesprek wenst, geef dat dan voor maandag 5 april a.s. aan door 

een bericht via de Parro-app. De leerkracht spreekt dan een moment af met u om een 

mondelinge toelichting te geven op de grafieken en de ontwikkeling van uw kind. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Team BS Inghelosenberghe 

 


