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Advies Expertgroep Toetsen PO 

 

Zaaknummer: 22.011 Cito B.V. – Doorstroomtoets “Leerling in Beeld” 

Het betreft hier het advies over de aanvraag voor toelating van een andere eindtoets: “Leerling in 

Beeld”.  

 

I. Aanvraag en Proces 

 

Op 30 juli 2022 werd de aanvraag tot beoordeling ontvangen door de onafhankelijke Expertgroep 

toetsen PO, hierna aangeduid als de Expertgroep. Op dezelfde datum is vastgesteld dat de 

aanvraag de benodigde informatie bevatte. De informatie van aanbieder is op 1 augustus eveneens 

aangeboden aan COTAN.  

 

Op 18 september 2022 werd door het bureau COTAN de initiële psychometrische beoordeling voor 

commentaar van de aanvrager opgestuurd naar de aanvrager. Gelijktijdig werd de initiële COTAN 

beoordeling door het bureau COTAN naar het psychometrisch lid van de Expertgroep Toetsen PO 

gestuurd.  

 

De initiële beoordeling van de onderwijskundige, organisatorische en beveiligingsaspecten en de 

initiële psychometrische beoordeling werden voor commentaar van de aanvrager op 19 september 

2022 opgestuurd naar de aanvrager. Op 4 oktober 2022 werd het commentaar van de aanvrager 

ontvangen. 

 

Naar aanleiding van de voorliggende informatie heeft de Expertgroep de aanvrager gevraagd om 

op 10 oktober 2022 in overleg met de Expertgroep de informatie te bespreken.  

Alle beoordelingen zijn hieropvolgend definitief gemaakt.  

 

Op 17 oktober 2022 kwam de Expertgroep PO bijeen om de aanvraag en beoordelingen te 

bespreken. Zij kwamen hierbij tot het hier onderstaande advies. 

 

II Beoordeling  

 

Bij de beoordeling van de toets beoordeelt de Expertgroep Toetsen PO of de toets voldoet aan de 

wettelijke vereisten, zoals omschreven in de Toetswet, art 9, derde lid. Hierbij wordt een 

onderscheid in twee onderdelen gemaakt, dit zijn de onderwijskundige, organisatorische en 

beveiligingsaspecten en de psychometrische aspecten van de toets. Voor beide onderdelen doet de 

Expertgroep een beroep op externe deskundigen.  

De onderwijskundige, organisatorische en beveiligingsaspecten worden beoordeeld door externe 

onderwijskundige experts. De psychometrische aspecten worden beoordeeld door de Commissie 

voor Testaangelegenheden (COTAN), gevestigd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  

 

De “Leerling in Beeld”-toets is een digitale en een papieren toets. De toets meet de verplichte 

onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. 

 

Voor de beoordeling van de onderwijskundige, de organisatorische en de beveiligingsaspecten is 

bekeken: Wetenschappelijke verantwoording (met daarin de een inhoudelijke verantwoording van 

de eindtoets), Toetsreglement 2023, Praktische handleiding (voor zowel de digitale als de 

adaptieve toets), een voorbeeldrapportage en de items.  

 

Met betrekking tot de onderwijskundige, de organisatorische en de beveiligingsaspecten is de DST 

“Leerling in Beeld” van Cito B.V. van voldoende kwaliteit. 

 

Voor de psychometrische beoordeling is bekeken: Wetenschappelijke verantwoording (met daarin 

o.a. informatie over de validiteit, betrouwbaarheid en normering van de eindtoets). 

 

Met betrekking tot de psychometrische aspecten is de DST “Leerling in Beeld” van Cito B.V. van 

voldoende kwaliteit. 
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Voor een uitgebreide bespreking van de kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar de beoordelingen 

van de externe deskundigen; deze vindt u als bijlage bij dit advies.  

 

III. Advies 

Alles overwegende en gezien de beoordeling van de inhoudelijke deskundigen en met inachtneming 

van het COTAN beoordelingskader, adviseert de Expertgroep de DST “Leerling in Beeld” van Cito 

B.V. toe te laten. 

 

Het advies is aldus vastgesteld te Utrecht, 17 oktober 2022. 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter, 

Prof. Dr. C.P.M. van der Vleuten 

 

 

 

 

 

Bijlage: definitieve beoordeling DST “Leerling in Beeld” van Cito B.V., bevattend: 

- Beoordeling psychometrische aspecten; 

- Beoordeling onderwijskundige, organisatorische en beveiligingsaspecten. 

 


