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COTAN Beoordeling 2022 van ROUTE 8 (2023)  

(handleiding uit 2022) 

 

1. Uitgangspunten van de testconstructie: goed
1 

2. Kwaliteit van het testmateriaal: voldoende 

3. Kwaliteit van de handleiding: goed 

4. Normen: voldoende*
,2
 

5. Betrouwbaarheid: voldoende
3
 

6. Begripsvaliditeit: goed
4
 

7. Criteriumvaliditeit: onvoldoende* 

 

 
1 
Deze beoordeling betreft de onderdelen van de hoofddomeinen ‘Taal’ en ‘Rekenen’; de beoordeling 

voor het onderdeel ‘Functioneren’ is ‘onvoldoende’. 

 
2 
Deze beoordeling betreft de normgerichte interpretatie van de score per onderdeel, de totaalscore 

voor ‘Taal’ (excl. ‘Dictee’), de totaalscore voor ‘Rekenen’ en de standaardscore voor ROUTE 8; de 

beoordeling voor de normgerichte interpretatie van de score op het onderdeel ‘Functioneren’ is 

‘onvoldoende’. De beoordeling van de twee criteriumgerichte normeringen (1. normering t.a.v. 

toetsadvies, 2. normering t.a.v. referentieniveaus) is ‘n.v.t.’. Beide normeringen worden namelijk na 

de echte afname van de ROUTE 8 (2023) vastgesteld door de Expertgroep Toetsen PO of door 

Stichting Cito Control in opdracht van het College voor Toetsen en Examens en liggen derhalve 

buiten de scope van de COTAN beoordeling. 

 
3 
Deze beoordeling betreft de lokale betrouwbaarheid rond de toetsadviescesuren. De beoordeling 

voor de lokale betrouwbaarheid rond de referentiecesuren is ‘goed’, net als de beoordeling voor de 

globale betrouwbaarheid van de gehele toets, ‘Taal’, ‘Rekenen’ en ‘Functioneren’. 

 
4
 Deze beoordeling betreft de toets ‘Taal’, de toets ‘Rekenen’ en de totale ROUTE 8, waarbij meer 

onderzoek naar de begripsvaliditeit van alle afzonderlijke Taal- en Rekenen-onderdelen is gewenst; de 

beoordeling voor het onderdeel ‘Functioneren’ is ‘voldoende’. 

 

 

*Reden bij ‘onvoldoende’: 

1.  

2.  

3.  

4. Normgerichte interpretatie (‘Functioneren’): Normen niet 

representatief en/of de representativiteit is niet te beoordelen. 

5.  

6.  

7. Toetsadvies o.b.v. de totaalscore ROUTE 8: te weinig onderzoek. 

‘Functioneren’: geen onderzoek. 

 

N.B. ROUTE 8 (2023) is aanvullend beoordeeld op het aspect ‘Computer adaptief toetsen’ en dit 

aspect is als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 
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ROUTE 8 (2023) 
 

Uitgangspunten van de Testconstructie 

ROUTE 8 2023 (d.w.z. versie voor afname in het schooljaar 2022/2023; hierna ROUTE 8) is een 

digitale, adaptieve eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs (PO) op het gebied 

van taal en rekenen. Tevens bevat ROUTE 8 het optionele onderdeel ‘Functioneren’ (zie verderop). In 

principe is de toets geschikt voor alle leerlingen uit groep 8, met uitzondering van de leerlingen die 

voldoen aan de omschrijving zoals vermeld in de wet hierover (o.a. leerlingen die korter dan 4 jaar in 

Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of leerlingen met een IQ beneden 70, 

mits de IQ test binnen de afgelopen 2 jaar is afgenomen). ROUTE 8 is ook geschikt voor kinderen in 

het speciaal basisonderwijs.  

De toets bestaat voor het domein ‘Taal’ uit de onderdelen ‘Leesvaardigheid’, ‘Taalverzorging’ 

(zonder ‘Grammatica’), ‘Woordenschat’, ‘Begrippenlijst’ en ‘Dictee’ (dit onderdeel is niet verplicht). 

Het optionele onderdeel ‘Luistervaardigheid’ komt vanaf het schooljaar 2022/2023 te vervallen. Voor 

het domein ‘Rekenen’ bestaat de toets uit de onderdelen ‘Getallen’, ‘Verhoudingen’, ‘Meten & 

meetkunde’ en ‘Verbanden’. Het optionele onderdeel ‘Dictee’ telt niet mee voor de berekening van de 

score op ‘Taal’, maar de score op dit onderdeel wordt wel aan de scholen teruggekoppeld. Voor beide 

domeinen (‘Taal’ en ‘Rekenen’) wordt in de Handleiding uitgebreid stilgestaan bij de 

(ontwikkelings)psychologische achtergronden; voor het onderdeel ‘Dictee’ (dat in 2018 aan de toets is 

toegevoegd) staat deze informatie in Hoofdstuk 5 en voor de andere onderdelen in Hoofdstuk 1 van de 

Handleiding. De constructie van de toets wordt geleid door zowel de wettelijke kerndoelen als de 

(ontwikkelings)psychologische achtergronden van de te toetsen vaardigheden.  

De eerste functie van ROUTE 8 is om een objectief tweede gegeven te zijn naast het schooladvies van 

de leerkracht over het type voortgezet onderwijs (VO) waar de leerling het meest op zijn of haar 

plaats is. Het schooladvies van de leerkracht wordt alleen heroverwogen wanneer de toetsuitslag wijst 

op een hoger doorstroomniveau dan door de leerkracht aangegeven. De tweede functie is het bepalen 

van het kennisniveau van de leerling in relatie tot de referentieniveaus. 

 

Naast de hierboven beschreven ‘onderwijskundige’ onderdelen kent ROUTE 8 het optionele 

onderdeel ‘Functioneren’. Dit onderdeel beoogt de constructen ‘werkhouding’ en ‘zelfconcept’ te 

meten, als zijnde aspecten van het sociaal emotioneel functioneren van het kind. Het doel van dit 

onderdeel is aanvullende informatie geven bij het schooladvies, met name bij twijfel tussen twee 

typen onderwijs. Verder kan de uitslag op ‘Functioneren’ gebruikt worden voor concrete 

handelingsadviezen, wanneer leerlingen overstappen van PO naar VO en er “specifieke 

ondersteuningsbehoefte” is. Op de pagina’s 41 tot en met 43 worden de definities van de constructen 

‘werkhouding’ en ‘zelfconcept’ gegeven. Echter, een theoretische onderbouwing ontbreekt, er wordt 

niet beargumenteerd waarom juist voor deze definities is gekozen. Op de pagina’s 29 tot en met 38 

wordt een grote hoeveelheid kind- (en omgevings-) kenmerken genoemd die van invloed kunnen zijn 

op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Het is onduidelijk waarom uit de grote 

hoeveelheid kindkenmerken die van invloed zijn op het schoolsucces van het kind ‘werkhouding’ en 

‘zelfconcept’ zijn gekozen. Op de pagina’s 30 en 31 wordt een overzicht van Morrison et al. gegeven 

van protectieve factoren en risicofactoren die schoolprestaties positief of negatief beïnvloeden. De 

overlap van ‘werkhouding’ en ‘zelfconcept’ met deze factoren wordt als motivatie voor de keuze van 

beide schalen aangevoerd. Maar de in de tabel op pagina 43 vermelde overeenstemming lijkt nogal 

willekeurig. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom ‘werkhouding’ temperament en zingeving zou 

meten en ‘zelfconcept’ prestatiemotivatie en schoolgedrag. Verder wordt de relevantie van de inhoud 

van deze schalen voor de te meten constructen ‘werkhouding’ en ‘zelfconcept’ onvoldoende 

aannemelijk gemaakt en de gebruiksmogelijkheden en beperkingen worden onvoldoende belicht. In 

Bijlage 7 worden zowel binnen ‘zelfconcept’ als ‘werkhouding’ vier subconstructen genoemd. Voor 

‘zelfconcept’ zijn dit ‘Emotionaliteit’, ‘Sociabiliteit’, ‘Eigenwaarde’ en ‘Stabiliteit’. Voor 

‘werkhouding’ zijn dit ‘Ordelijkheid’, ‘Leervermogen’, ‘Concentratievermogen’ en ‘Prestatiegericht-

heid’. Waarom deze subconstructen zijn gekozen wordt niet toegelicht. Tevens lijkt de verdeling van 
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de items over de subconstructen nogal willekeurig. Zou bijvoorbeeld het item “Ik ben zuinig op mijn 

spullen” niet eerder bij ‘Ordelijkheid’ thuishoren dan bij ‘Leervermogen’? Daarmee is de theoretische 

onderbouwing van het onderdeel ‘Functioneren’ te beperkt. 

 

Kwaliteit van het Testmateriaal 

Papier-en-potloodversie 

N.v.t. 

 

Computerversie 

ROUTE 8 is gestandaardiseerd wat betreft inhoud en vorm. Vanwege de adaptiviteit is de volgorde 

van de items per toets verschillend. De toets start met een opgave van gemiddelde moeilijkheid; voor 

leerlingen van het regulier basisonderwijs is dat een vraag op het niveau van vmbo-k en voor 

leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs op het niveau van praktijkonderwijs/basisberoepsgerichte 

leerweg. Afhankelijk van het antwoord (goed of fout), selecteert het selectiealgoritme de meest 

informatieve vraag (d.w.z. de vraag die het meest toevoegt aan een nauwkeurige meting), met 

uitsluiting van de vragen die al aan bod zijn gekomen. Leerlingen mogen zelf bepalen in welke 

volgorde zij de toetsen maken maar de docent kan dit ook doen. Hiervoor worden geen aanwijzingen 

gegeven behalve het advies het onderdeel ‘Dictee’ als laatste af te nemen in verband met eventuele 

technische moeilijkheden en om met ‘Functioneren’ te beginnen als de leerling erg zenuwachtig of 

dyslectisch is. In de Handleiding wordt aangegeven dat de scholen en de leerlingen tevreden zijn over 

deze keuzevrijheid en dat de scholen aangeven dit vooral niet te willen wijzigen. Om de 

vergelijkbaarheid van scores over leerlingen van verschillende klassen en/of scholen te kunnen 

waarborgen is het van belang dat de toets zoveel mogelijk onder dezelfde condities wordt afgenomen. 

Door de keuzevrijheid van de volgorde door de leerling en/of leerkracht is het de vraag of de 

vergelijkbaarheid van scores kan worden gewaarborgd. Daarom wordt in paragraaf 10.1.4 ingegaan 

op de mogelijke invloed van volgorde-effecten. In deze paragraaf wordt begonnen met de 

beschrijving van een onderzoek uit 2018 naar de mogelijkheid van Differentieel Item Functioneren 

(DIF) als gevolg van het maken van het onderdeel ‘Leesvaardigheid’ aan het begin van ROUTE 8 of 

juist aan het eind van ROUTE 8. Bij haar beoordeling in 2018 heeft de COTAN aangegeven te 

betwijfelen of dit de juiste onderzoeksstrategie is en dat het onderzoek daarmee onvoldoende 

uitsluitsel geeft over het al dan niet aanwezig zijn van een volgorde-effect op onderdeelniveau, laat 

staan op ROUTE 8 als geheel. Aanvullend is, op basis van afnamegegevens uit 2022 van kinderen 

waarvan het schooladvies bekend was, vervolgonderzoek uitgevoerd naar volgorde-effecten. Hierbij 

wordt eerst een overzicht gegeven van hoeveel leerlingen elk onderdeel op welk moment in de toets 

hebben gemaakt en wat de gemiddelde theta is op die verschillende momenten voor de verschillende 

onderdelen voor alle leerlingen samen én uitgesplitst naar schooladvies. Daarnaast is het schooladvies 

als covariaat meegenomen in een variantieanalyse, met als afhankelijke variabele de theta op het 

betreffende onderdeel en als fixed factor de volgorde waarin het onderdeel gemaakt is. Hoewel de 

resultaten van de variantieanalyse een significant effect van volgorde laten zien, is de verklaarde 

variantie met waarden tussen 0.3% voor de onderdelen ‘Taalverzorging’ en ‘Dictee’ en 3.1% voor het 

onderdeel ‘Leesvaardigheid’ klein te noemen. Het effect van het schooladvies (en daarmee het niveau 

van de leerling) is echter met waarden voor de verklaarde variantie tussen 14.5% voor ‘Dictee’ en 

60.8% voor ‘Verhoudingen’ vele malen groter. Hoewel dit onderzoek gezien zou kunnen worden als 

indicatie dat het effect van volgorde minimaal is, is in Tabel 10.7a te zien dat bij vergelijking van de 

gemiddelden per onderdeel voor leerlingen die een onderdeel als eerste of als laatste hebben gemaakt, 

de groep leerlingen die een onderdeel als laatste heeft gemaakt consequent een lagere score haalt dan 

de groep leerlingen die een onderdeel als eerste heeft gemaakt. Deze verschillen in gemiddelde score 

variëren van -0.17 bij ‘Taalverzorging’ tot maar liefst -0.55 bij ‘Verhoudingen’; dat is een matig tot 

medium effect. Hetzelfde patroon van een lagere gemiddelde theta wanneer het onderdeel als laatste 

wordt gemaakt ten opzichte van wanneer het onderdeel als eerste wordt gemaakt, is ook zichtbaar 

wanneer de totale groep leerlingen wordt opgesplitst naar schooladvies (Tabellen 10.7b t/m 10.7k), 

waarbij het grootste verschil zelfs -0.79 is bij ‘Verhoudingen’ voor leerlingen met een schooladvies 

‘VMBO BB/VMBO KB’. Deze resultaten suggereren dat de scores op de onderdelen apart zo niet 
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meer voor leerlingen vergelijkbaar zijn. Derhalve is de COTAN van mening dat de keuzevrijheid 

afbreuk doet aan de standaardisatie. Het zou goed zijn om scholen expliciet te wijzen op (mogelijke) 

verschillen in scores van leerlingen die onderdelen meer aan het begin of meer aan het eind maken. 

Overigens wordt alleen vermoeidheid als mogelijke verklaring genoemd, terwijl andere factoren ook 

een rol zouden kunnen spelen, zoals de keuze van leerlingen om onderdelen die zij het moeilijkst 

en/of het minst leuk vinden als laatste te maken. Het zou goed zijn om hier meer zicht op te krijgen 

en/of hier uitgebreider bij stil te staan in de handleiding. 

De opgaven zijn correct geformuleerd en vrij van kwetsende inhoud. Echter, hier en daar zou meer 

aandacht mogen zijn voor verschillende perspectieven. Er wordt nu bijvoorbeeld uitgegaan van de 

klassieke rolverdeling; moeder die kookt en stofzuigt, vader die een kast in elkaar schroeft. Het kan 

misschien allemaal iets moderner. Ook de gekozen namen in de opgaven zijn vrij autochtoon 

Nederlands en verwijzingen naar religieuze feestdagen zijn vaak naar christelijke feestdagen. Wellicht 

dat dit inclusiever kan. 

In Hoofdstuk 3 van de Handleiding worden de beslisregels van de adaptieve toetsen geëxpliciteerd. 

Het minimum aantal opgaven per deeltoets is 15, het maximum is 35. Een uitzondering is 

‘Taalverzorging’, hierbij is het minimum aantal opgaven 25. Bij ‘Leesvaardigheid’ is het minimum 

aantal teksten drie en het maximum zes. Bij het selecteren van de opgaven wordt rekening gehouden 

met de eisen van de Expertgroep Toetsen PO ten aanzien van de spreiding van de opgaven over 

verschillende inhoudelijke categorieën. 

Er is sprake van een geautomatiseerd scoringssysteem. In de Handleiding wordt uitgebreid uitgelegd 

hoe men van vaardigheidsscores tot totaalscores op de toetsen ‘Taal’, ‘Rekenen’ en de gehele toets 

komt. De scores per onderdeel worden voor ‘Taal’ gewogen bij elkaar opgeteld, voor ‘Rekenen’ 

ongewogen en voor de totaalscore worden ‘Taal’ en ‘Rekenen’ vervolgens weer gewogen (‘Taal’ 

55% en ‘Rekenen’ 45%). Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt de score op het optionele 

onderdeel ‘Dictee’ (indien afgenomen) niet meer meegeteld voor de score op de toets ‘Taal’ en de 

totaalscore, maar wel apart gerapporteerd. De scores op de twee schalen van het onderdeel 

‘Functioneren’ worden simpelweg bepaald door de scores op de 16 items per schaal bij elkaar op te 

tellen. 

De instructie voor de geteste is duidelijk; elke deeltoets begint met een voorbeeldopgave (m.u.v. het 

onderdeel ‘Leesvaardigheid’) en er zijn op route8.nl twee filmpjes beschikbaar voor leerlingen over 

de verschillende onderdelen van ROUTE 8 en de wijze van antwoorden. In de instructie wordt tevens 

vermeld dat er geen tijdslimiet is per onderdeel. Wanneer een leerling erg snel door de items heen 

gaat, verschijnt per deeltoets eenmaal de waarschuwing dat men te snel werkt. In verband met het 

adaptieve karakter van de onderdelen kunnen leerlingen niet terug naar een vorige opgave. 

ROUTE 8 wordt online afgenomen. Scholen moeten van tevoren via de tool "Ben-ik-geschikt" 

controleren of de ICT omgeving van de school geschikt is voor de afname van ROUTE 8. Eventuele 

problemen kunnen dan nog worden opgelost. ROUTE 8 beschikt over een Realtime functie waarmee 

de testbegeleider kan controleren of leerlingen niet met andere dingen bezig zijn op de computer. De 

handelingen die moeten worden uitgevoerd worden zijn eenvoudig, dat wil zeggen klikken op 

‘volgende’ of op het antwoord naar keuze, scrollen om een tekst helemaal in beeld te krijgen, zodat 

fouten door onjuist gebruik kunnen worden vermeden. In het algemeen ziet het toetsmateriaal er goed 

en duidelijk uit. Wanneer de computer onverhoopt vastloopt, kan de leerling door op F5 te klikken het 

scherm vernieuwen.  

Er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om de toetsomgeving te beveiligen en de geheimhouding 

van de items te garanderen, welke staan beschreven in Bijlage 21. Leerlingen krijgen een persoonlijke 

gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot hun ROUTE 8 toets. Alleen een select 

groepje medewerkers (die zijn geautoriseerd door de hoofdbeheerder) heeft toegang tot de servers 

waar de gegevens worden opgeslagen en tot het cloudsysteem waar het toetssysteem op draait. De site 

van ROUTE 8 wordt altijd geopend via een beveiligde https-verbinding. 

 

Kwaliteit van de Handleiding 

In de Handleiding wordt ingegaan op de gebruiksmogelijkheden en de beperkingen van de toets. Voor 

dyslectische leerlingen is de functie ‘Readspeaker’ beschikbaar, waarbij de teksten via oordopjes 



 

TOELICHTING BIJ DE COTAN BEOORDELING VAN ROUTE 8 (2023) 

 

©2022, Nederlands Instituut van Psychologen, Utrecht 6 

worden beluisterd. Voor het onderdeel ‘Dictee’ wordt deze functie voor alle leerlingen gebruikt. De 

toets is niet in braille beschikbaar; wel kunnen leerlingen het lettertype vergroten, wat met name 

handig is voor leerlingen met een visuele beperking. Er wordt vermeld dat leerlingen met dyscalculie 

extra tijd mogen nemen, wat bijzonder is omdat er geen tijdslimiet is. Voor dove en slechthorende 

leerlingen worden de instructies en ook de vragen van het onderdeel ‘Functioneren’ voorzien van 

‘Nederlands met Gebaren’. De toets is tevens geschikt voor leerlingen van het speciaal 

(basis)onderwijs. 

De aanwijzingen voor de toetsleider zijn duidelijk. Er is een instructieboekje beschikbaar dat 

aanwijzingen bevat voor de voorbereiding, afname en interpretatie. In de Handleiding wordt vermeld 

dat de leerkracht de leerlingen dient te informeren over de volgorde van de toetsen (d.w.z. volgorde 

naar eigen inzicht of een vaste volgorde voor de hele klas). Verder wordt in Bijlage 20 een 

voorbeeldrapportage weergegeven met daarbij een uitleg in algemene termen voor de leerkrachten en 

voor de ouders/verzorgers. Hierin wordt de score op het onderdeel ‘Dictee’ grijs weergegeven om aan 

te geven dat dit onderdeel niet meetelt voor het domein ‘Taal’, de totaalscore op ROUTE 8 en het 

toetsadvies. Tevens wordt een voorbeeld van een persoonlijkheidsprofiel, een groepsrapportage en 

een disharmonisch profiel gegeven. Er is sprake van een disharmonisch profiel als de 90%-

betrouwbaarheidsintervallen van de score voor ‘Taal’ en ‘Rekenen’ niet overlappen. Om tot een 

passend advies te komen kan informatie uit het toetsonderdeel ‘Functioneren’, maar ook informatie 

over de motivatie en het intelligentieniveau van de leerling bij het advies betrokken worden. Hoe men 

dit het beste kan doen, wordt niet duidelijk gemaakt. Er staat wel bij vermeld dat contact opgenomen 

kan worden met A-VISION voor vragen over de interpretatie. 

De interpretatie van de toetsscores dient te geschieden door “professionals zoals docenten, IB-ers 

en/of leden van begeleidingsteams” (p. 204 van de Handleiding). In globale termen wordt aangegeven 

over welke kennis en vaardigheden deze professionals dienen te beschikken. Een voorbeeld is 

analytisch vermogen om de resultaten van de eindtoets in verband te kunnen brengen met de gegevens 

waarop het schooladvies is gebaseerd. Er wordt geadviseerd de afname te laten doen door iemand 

anders dan de eigen leerkracht in verband met de objectiviteit. 

De afname van ROUTE 8 gebeurt online, hierdoor hoeft er geen software geïnstalleerd te worden. 

Scholen moeten van te voren een uitgebreide check doorlopen om na te gaan of hun ICT systeem 

volstaat om ROUTE 8 af te nemen via de tool “Ben ik geschikt”. Vanuit A-VISION zijn maatregelen 

getroffen om storingen zoveel mogelijk te voorkomen en snelle verbindingen te garanderen (bijv. 

door met meerdere afgeschermde servers te werken). Er is een telefonische helpdesk beschikbaar in 

geval van vragen en/of problemen. 

 

Normen 

Op de individuele leerlingrapportage worden verschillende scores en uitslagen weergegeven, waar 

verschillende normen aan ten grondslag liggen. Gezien de adviserende en referentieniveaubepalende 

functie van ROUTE 8, zijn het toetsadvies en het behaalde referentieniveau voor ‘Leesvaardigheid’, 

‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’ de belangrijkste scores. Bij zowel de normering ten aanzien van het 

toetsadvies als de normering ten aanzien van de behaalde referentieniveaus is sprake van 

criteriumgerichte interpretatie (d.w.z. de behaalde scores worden vergeleken met vastgestelde 

grensscores). Er is tevens sprake van normgerichte interpretatie (d.w.z. de behaalde scores worden 

vergeleken met die van anderen) bij de normering ten aanzien van de score per onderdeel, de 

totaalscore voor ‘Taal’ (excl. ‘Dictee’), de totaalscore voor ‘Rekenen’, de standaardscore voor 

ROUTE 8 en de scores voor ‘Functioneren’. 

 

Criteriumgerichte Interpretatie Toetsadvies en Referentieniveaus 

De normering ten aanzien van het toetsadvies is gebaseerd op de zogeheten standaardscore, het betreft 

een gewogen theta-somscore waarin ‘Taal’ voor 55% en ‘Rekenen’ voor 45% meeweegt. De 

totaalscore ‘Taal’ is een gewogen theta-somscore van de deeltoetsscores met de gewichten 45.45, 

36.36, 9.09 en 9.09 voor respectievelijk ‘Leesvaardigheid’, ‘Taalverzorging’, ‘Begrippenlijst’ en 

‘Woordenschat’ (voor de totale toets zijn deze gewichten respectievelijk 25, 20, 5 en 5). Voor de 

totaalscore ‘Rekenen’ worden de onderdelen niet gewogen, maar worden de scores van alle items bij 
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elkaar opgeteld. Dit is mogelijk omdat de items van de vier onderdelen op één schaal zijn 

gekalibreerd. Voorheen werden de gewichten van de onderdelen bepaald door middel van 

categorische regressie-analyse. Echter, omdat de resulterende gewichten teveel bleken af te wijken 

van die van andere toetsaanbieder, is nu gekozen voor gewichten die meer in lijn liggen met die van 

andere toetsaanbieders. 

De te gebruiken grensscores voor de toetsadviezen worden door de Expertgroep Toetsen PO of door 

SCC in opdracht van het CvTE vastgesteld op basis van de afnamegegevens van alle eindtoetsen in 

april en mei 2023. Dit kan doordat sinds 2019 ter bevordering van de vergelijkbaarheid van de 

eindtoetsen gebruik wordt gemaakt van het gezamenlijk anker dat in alle eindtoetsen is opgenomen. 

 

Ook voor de normering ten aanzien van de referentieniveaus geldt dat de te hanteren grensscores 

vastgesteld worden door de Expertgroep Toetsen PO of door SCC in opdracht van het CvTE op basis 

van het gezamenlijk anker en na afname van alle eindtoetsen in april en mei 2023. 

 

Normgerichte Interpretatie ‘Onderwijskundige Deel van ROUTE 8’ 

Op pagina 96 van de Handleiding wordt vermeld dat de normen voor de afname van ROUTE 8 in 

2023 zullen worden gebaseerd op de afname van de eindtoets in april/mei 2022. De verzamelde 

gegevens uit 2022 zullen hier dus wel worden beoordeeld voor dit type normen. De beoordeling van 

de normen van het onderdeel ‘Functioneren’ zal verderop apart worden besproken. 

 

In totaal hebben 28.728 leerlingen van 1200 scholen aan de toets deelgenomen. Voor het onderdeel 

‘Dictee’ bestond de steekproef uit 7740 leerlingen. De normen zijn daarmee groot en actueel te 

noemen. Hoewel nagenoeg geen informatie geleverd wordt over de wijze van gegevensverzameling, 

kan worden afgeleid dat hier sprake is van een gelegenheidssteekproef. De representativiteit van een 

dergelijke steekproef kan volgens het COTAN Beoordelingssysteem maximaal de beoordeling 

‘voldoende’ krijgen. De gebruikte steekproef wordt beschreven en vergeleken met CBS gegevens met 

betrekking tot geslacht, regio, denominatie, schoolgrootte, schoolweging, urbanisatiegraad en soort 

onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs). Er worden geen gegevens verstrekt 

over de representativiteit met betrekking tot etniciteit, maar de variabele ‘schoolweging’ kan hiervoor 

in de plaats worden gebruikt. Wat betreft de verdeling op de meeste achtergrondvariabelen komt de 

steekproef redelijk tot goed overeen met de verdeling in de populatie. Een wat grotere afwijking komt 

voor op de variabele ‘regio’, dat wil zeggen in vergelijking met de populatie komen meer leerlingen 

uit de regio ‘Zuid’ en minder leerlingen uit de regio ‘West’. Voor de variabele ‘soort onderwijs’ is de 

afwijking tamelijk fors, dat wil zeggen in vergelijk met de populatie komen meer leerlingen uit het 

speciaal onderwijs. Echter, deze afwijking heeft geen invloed op de normen omdat bij ROUTE 8 (net 

als bij alle andere eindtoetsen) alleen leerlingen uit het regulier onderwijs in de normgroep zijn 

opgenomen. De schoolweging is relatief vaak onbekend. De steekproef voor ‘Dictee’ laat eenzelfde 

beeld zien. Op de mogelijke gevolgen van de afwijking met betrekking tot regio wordt in paragraaf 

6.1.4 ingegaan; de gevolgen lijken minimaal. Al met al wordt de representativiteit als ‘voldoende’ 

beoordeeld. 

Zoals hierboven vermeld bij de passage aangaande ‘de normering ten aanzien van het toetsadvies’ 

worden voor de onderdelen van de toetsen ‘Taal’ en ‘Rekenen’, voor de toetsen ‘Taal’ en ‘Rekenen’ 

en voor de totale toets (al dan niet gewogen) theta-somscores berekend. Deze scores worden 

vervolgens middels lineaire transformatie omgezet in A-scores met een gemiddelde van 200 en een 

standaardafwijking van 40, waarbij de range is beperkt van 100 tot 300. Het gebruik en de 

interpretatie van dit standaardscoresysteem worden overigens niet toegelicht. De normtabellen voor 

de onderdelen van ‘Taal’ en ‘Rekenen’, gebaseerd op de afname in april/mei 2022, worden gegeven 

in Bijlage 13.  

Tabel 6.3 bevat de gemiddelden, standaardafwijkingen, scheefheid en kurtosis van de 

vaardigheidsscores (d.w.z. ruwe theta-somscores) voor de acht onderdelen van de toetsen ‘Taal’ en 

‘Rekenen’, alsmede voor het onderdeel Dictee en het onderdeel Luistervaardigheid dat in 2023 niet 

meer wordt afgenomen. De informatie wordt ook uitgesplitst weergegeven voor de variabelen 

geslacht, regio en schooladvies. Hierin is te zien dat de scores redelijk normaal verdeeld zijn, waarbij 
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met name ‘Dictee’ opvalt vanwege de sterkere gepiektheid van de scoreverdeling in vergelijking met 

de andere onderdelen. Tabel 6.7 bevat dezelfde gegevens over de verdeling van de totaalscores op de 

toetsen ‘Taal’ en ‘Rekenen’. Figuur 6.1a bevestigt de getallen in Tabel 6.7 en laat voor de totaalscores 

op de toetsen ‘Taal’ en ‘Rekenen’ zien dat de scores redelijk normaal verdeeld zijn. Ook voor de 

totaalscore op ROUTE 8 wordt inzicht gegeven in de scoreverdelingen (o.b.v. de scores van 

leerlingen in het regulier basisonderwijs). De scores zijn eveneens redelijk normaal verdeeld. 

Voor de drie totaalscores worden gegevens verstrekt over mogelijke verschillen tussen subgroepen 

met betrekking tot ‘geslacht’ en ‘regio’. Zoals gebruikelijk scoren meisjes hoger op ‘Taal’ en jongens 

hoger op ‘Rekenen’, de verschillen liggen in de orde van grootte van .2 in termen van Cohen’s d. Bij 

de totaalscore vallen deze effecten grotendeels tegen elkaar weg. De regio ‘West’ scoort zowel op 

‘Taal’, ‘Rekenen’ als totaal het hoogst en de regio ‘Noord’ het laagst. De verschillen zijn echter klein 

(d.w.z. scoreverschillen tussen de uiterste groepen zijn circa .1 in termen van Cohen’s d), zodat 

afwijkingen met betrekking tot representativiteit nauwelijks invloed zullen hebben op de normen.  

Er worden geen gegevens verstrekt over de nauwkeurigheid van de scores en de daarbij behorende 

intervallen (d.w.z. voor de scores op de onderdelen van ‘Taal’ en ‘Rekenen’, de toetsen ‘Taal’ en 

‘Rekenen’ en de totaalscore ROUTE 8). Er wordt wel vermeld dat deeltoetsen worden afgebroken als 

de standaardmeetfout onder de 0.6 komt (of bij maximaal 30 items), maar deze keuze wordt niet 

verantwoord. Dit is een nogal ruime marge wanneer uitgegaan wordt van (bij benadering) normaal 

verdeelde scores en een standaarddeviatie van 1. Dit betekent dat op het niveau van de onderdelen de 

metingen een grote mate van onnauwkeurigheid omvatten. Meer informatie hierover is nodig. Hoewel 

Bijlage 16 de testinformatiecurves bevat, betreffen de gegevens de hele itembank. Deze curves 

zeggen dus alleen iets over de nauwkeurigheid als een leerling alle items in de databank zou maken en 

zeggen niets over de feitelijk gerealiseerde nauwkeurigheid als een leerling de adaptieve toets maakt. 

 

Normgerichte Interpretatie van de Scores op ‘Functioneren’ 

Ook bij de scores van het onderdeel ‘Functioneren’ is sprake van normgerichte interpretatie. Op de 

pagina’s 111 tot en met 113 van de Handleiding staan de normgegevens vermeld, waarbij beide 

subonderdelen (d.w.z. ‘zelfconcept’ en ‘werkhouding’) aparte normen hanteren voor jongens en 

meisjes. Deze normen zijn gebaseerd op een steekproef van n = 16653 leerlingen die ‘Functioneren’ 

als (optioneel) onderdeel van ROUTE 8 hebben gemaakt tijdens de afname in april of mei 2021 (nadat 

is vastgesteld dat de normen op basis van gegevens uit 2022 niet afweken). De normen zijn daarmee 

groot en actueel te noemen. Hoewel nagenoeg geen informatie geleverd wordt over de wijze van 

gegevensverzameling, kan worden afgeleid dat hier sprake is van een gelegenheidssteekproef. De 

representativiteit van een dergelijke steekproef kan volgens het COTAN Beoordelingssysteem 

maximaal de beoordeling ‘voldoende’ krijgen. De gebruikte steekproef wordt beschreven en 

vergeleken met CBS gegevens met betrekking tot regio, geslacht en soort onderwijs (bij het onderdeel 

‘Functioneren’ zijn leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs wél opgenomen in de normgroep). In 

vergelijking met de verdeling in de populatie komen er in de steekproef relatief meer leerlingen uit de 

regio ‘Zuid’ en minder leerlingen uit de regio ‘West’. Wat betreft ‘geslacht’ is de steekproef 

voldoende representatief voor de populatie. Wat betreft ‘soort onderwijs’ is er sprake van een forse 

oververtegenwoordiging van het SBO. Er worden geen gegevens verstrekt over de representativiteit 

met betrekking tot etniciteit. Bekend is dat scholen deze om privacyredenen niet meer mogen 

verstrekken. Aanvullend zijn de gemiddelde eindscores op ROUTE 8 van de leerlingen uit de regio’s 

‘Zuid’ en ‘West’ met elkaar vergeleken. Het verschil is voor ‘zelfconcept’ net wel significant en voor 

‘werkhouding’ niet. Echter, de verschillen in gemiddelden zijn verwaarloosbaar klein (voor 

‘zelfconcept’ d = 0.04) en deze zullen derhalve nauwelijks of geen invloed hebben op de normen. 

Voor ‘soort onderwijs’ bleken de verschillen in gemiddelden op zowel ‘zelfconcept’ als 

‘werkhouding’ significant. De verschillen waren respectievelijk 0.23 en 0.29 in termen van Cohen’s 

d. Hoewel verschillen in die orde van grootte volgens Cohen als klein worden gekwalificeerd, kunnen 

dergelijke verschillen wel degelijk een betekenisvolle invloed hebben op de normen, met name bij 

scores in de buurt van de grenzen tussen standaardklassen. Het is hierbij jammer dat de gemiddelden 

en standaardafwijkingen voor leerlingen van het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 

niet worden gerapporteerd, aangezien die informatie in de praktijk bij de interpretatie van de scores 
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tevens behulpzaam kunnen zijn. Verder zou het mogelijk zijn geweest om de invloed van de 

oververtegenwoordiging van leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs via weging op te heffen. 

Vanwege de eventuele gevolgen voor de normen van de oververtegenwoordiging van het speciaal 

(basis)onderwijs wordt de representativiteit als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 

De ruwe scores voor het onderdeel ‘Functioneren’ worden omgezet in een C-score met een 

gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2. Hoewel dit type normschaal geschikt lijkt voor het 

doel van dit onderdeel, worden de beperkingen en de betekenis ervan niet toegelicht. Omdat C-scores 

door ouders nog weleens worden verward met schoolcijfers, worden de C-scores echter niet voor de 

rapportage gebruikt. Op de rapportage wordt gebruik gemaakt van vijf categorieën, namelijk “laag” 

(de C-scores 0 en 1), “beneden gemiddeld” (de C-scores 2 en 3), “gemiddeld” (de C-scores 4 tot en 

met 6), “boven gemiddeld” (de C-scores 7 en 8) en “hoog”(de C-scores 9 en 10). Deze keuze lijkt 

eveneens adequaat, hiermee wordt bij ouders in ieder geval het mogelijk verwarren van C-scores met 

rapportcijfers vermeden. De gemiddelden, standaardafwijkingen, scheefheid en kurtosis van de ruwe 

scores op de subonderdelen ‘zelfconcept’ en ‘werkhouding’ worden vermeld. Deze laten zien dat de 

scores redelijk normaal verdeeld zijn. Verder wordt gekeken naar de verschillen in scores voor 

jongens en meisjes. De verschillen zijn volgens Cohen’s classificatie klein (d ≈ 0.25), maar 

desondanks is er toch gekozen voor aparte normen. Over het nut van sekse-gerelateerde normen kan 

men verschillend denken. In feite komt de strategie van naar sekse gescheiden normen er op neer dat 

bij een jongen bijvoorbeeld een mindere werkhouding ‘acceptabel’ of ‘normaal’ wordt gevonden en 

bij een meisje niet. Terwijl men er in het algemeen vanuit mag gaan dat een betere werkhouding leidt 

tot betere schoolprestaties. Aan de andere kant kan men toch ook stellen dat betreffende jongen er ten 

opzichte van zijn mede mannelijke leerlingen positief uitkomt. Mogelijk ligt de waarheid in het 

midden en is het zinvol om in dit soort gevallen zowel sekse-gescheiden als uniseks normen 

beschikbaar te stellen. De gebruiker kan dan zelf beslissen welk type normen hij/zij wil hanteren of 

eventueel de resultaten van beide naast elkaar wil leggen.  

In paragraaf 6.2.3 wordt ingegaan op de meetnauwkeurigheid van de meting en in de normtabellen 

zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen opgenomen. Het uiteindelijk gebruikte type normschaal is in 

ieder geval niet te gedifferentieerd in verhouding tot bijvoorbeeld de standaardmeetfout. 

 

Betrouwbaarheid 

‘Onderwijskundige Deel van ROUTE 8’ 

De belangrijkste toetsresultaten voor het gebruik van ROUTE 8 zijn het toetsadvies en de behaalde 

referentieniveaus op de drie onderdelen ‘Leesvaardigheid’, ‘Taalverzorging’ en ‘Rekenen’, welke 

worden bepaald door middel van grensscores. De lokale betrouwbaarheid rondom deze grensscores is 

derhalve het meest relevant voor het gebruik van ROUTE 8 en is als uitgangspunt genomen bij de 

beoordeling van Betrouwbaarheid. Daarbij wordt het geven van een toetsadvies beschouwd als een 

belangrijke beslissing op individueel niveau en het bepalen van de behaalde referentieniveaus op de 

drie onderdelen als minder belangrijke beslissing op individueel niveau. 

Hoewel niet specifiek vooruitgeblikt wordt op of een verwachting uitgesproken wordt over de 

betrouwbaarheid van ROUTE 8 die in 2023 afgenomen zal worden, worden wel gegevens 

gepresenteerd op basis van de echte afnamegegevens van ROUTE 8 uit 2022. Deze gegevens zijn dan 

ook als uitgangspunt genomen voor deze COTAN beoordeling, waarbij de gegevens zonder optionele 

onderdelen ‘Luistervaardigheid’ (komt te vervallen in 2023) en ‘Dictee’ (telt niet meer mee voor 

‘Taal’) gebruikt zijn. Aangenomen wordt dat de resultaten vergelijkbaar zullen zijn voor de 

operationele toets van 2023. 

 

In Tabel 6.22 wordt de lokale standaardmeetfout rondom de toetsadviescesuren gerapporteerd. 

Aangezien het toetsadvies gebaseerd wordt op de totaalscore op ROUTE 8, is voor de beoordeling 

uitgegaan van de lokale standaardmeetfouten voor die totaalscore. De lokale standaardmeetfout is 

0.38 voor elke cesuur met een 95% betrouwbaarheidsinterval van +/- 0.75; deze waarden zijn 

‘voldoende’ te noemen. Het zou goed zijn duiding te geven aan deze resultaten. 

De lokale standaardmeetfout rond de referentiecesuren voor de drie onderdelen apart worden in Tabel 

7.13 vermeld. Voor ‘Lezen’ niveau 1F is de lokale standaard meetfout 0.24 en niveau 2F 0.22; voor 
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‘Taalverzorging’ niveau 1F en niveau 2F geldt 0.16; voor ‘Rekenen’ niveau 1F en niveau 1S is de 

waarde 0.13. Verder wordt de meetnauwkeurigheid rond de referentiecesuren in Tabel 7.9 vermeld 

(‘Lezen’: 0.92, ‘Taalverzorging’: 0.91 en ‘Rekenen’: 0.84); de waarden zijn ‘goed’ te noemen. 

 

Hoewel de lokale betrouwbaarheid relevanter en belangrijker is gezien het gebruik van de toets met 

grensscores, is het voor een zo compleet mogelijk beeld van de betrouwbaarheid goed dat ook de 

globale betrouwbaarheid gerapporteerd wordt. Hierbij wordt de toetsadviesscore (d.w.z. de 

totaalscore) beoordeeld als toets voor het nemen van belangrijke beslissingen en de score per 

onderdeel, de totaalscore ‘Taal’ en de totaalscore ‘Rekenen’ als toets voor het nemen van minder 

belangrijke beslissingen op individueel niveau. 

In Tabel 8.1 worden de betrouwbaarheidsgegevens vermeld voor deze scores. De ρ voor ‘ROUTE 8 

Totaal’ is .93 en is ‘goed’ te noemen. De ρ's voor ‘Taal totaal’ en ‘Rekenen Totaal’ zijn 

respectievelijk .84 en .94 en zijn daarmee ook ‘goed’ te noemen. Zes onderdelen van ‘Taal’ en 

‘Rekenen’ hebben een ρ tussen .70 en .80, te weten ‘Leesvaardigheid’, ‘Begrippenlijst’, ‘Getallen’, 

‘Verhoudingen’, ‘Meten & meetkunde’ en ‘Verbanden’, en worden derhalve als ‘voldoende’ 

beoordeeld. Twee onderdelen halen niet de vereiste waarde van .70 voor een 'voldoende', te weten 

‘Taalverzorging’ (.56) en ‘Woordenschat’ (.62) en worden derhalve als ‘onvoldoende’ beoordeeld. De 

betrouwbaarheid van het optionele onderdeel ‘Dictee’ wordt met een ρ boven .80 beoordeeld als 

‘goed’. De steekproeven komen overeen met de groep waarvoor de toets is bedoeld en de omvang van 

de steekproeven (n = 20879 voor de verplichte onderdelen en n = 7735 voor Dictee) is ‘zeer groot’ te 

noemen. 

Aanvullend worden in Bijlage 16 de testinformatiecurves weergegeven om per onderdeel van ‘Taal’ 

en ‘Rekenen’ een indruk te geven van de meetnauwkeurigheid van de gehele itembank over het 

vaardigheidscontinuüm. Dit is dus de nauwkeurigheid als een leerling alle items in de itembank zou 

maken en is niet de feitelijk gerealiseerde nauwkeurigheid. 

 

Onderdeel ‘Functioneren’ 

Voor het onderdeel ‘Functioneren’ worden waarden voor alfa gerapporteerd voor de onderdelen 

‘zelfconcept’ en ‘werkhouding’, zowel voor jongens en meisjes apart als voor de totale groep. De 

waarden liggen alle tussen .80 en .90. Deze vragenlijst is beoordeeld als ‘test voor minder belangrijke 

beslissingen op individueel niveau’ en de betrouwbaarheid wordt derhalve als ‘goed’ beoordeeld. 

Indien de scores van het functioneren van de leerling doorslaggevend zijn voor de keuze van het 

schoolniveau en er in die gevallen dus sprake is van belangrijke beslissingen op individueel niveau, 

geldt de beoordeling ‘voldoende’. 

 

Begripsvaliditeit 

Allereerst zullen de resultaten besproken worden van de uitgevoerde onderzoeken naar de 

begripsvaliditeit van de taal en reken onderdelen, de toetsen ‘Taal’ en ‘Rekenen’ en de totale ROUTE 

8, de resultaten met betrekking tot het onderdeel ‘Functioneren’ worden aan het einde van 

Begripsvaliditeit apart besproken. 

 

‘Onderwijskundige Deel van ROUTE 8’ 

In de Tabellen 8.4 en 8.5 worden de correlaties tussen de onderdelen van ‘Taal’ onderling en van de 

onderdelen van ‘Taal’ en de somscore van ‘Rekenen’ gegeven. Merkwaardig is dat de onderdelen van 

‘Rekenen’ in deze tabel niet worden vermeld. De correlaties tussen de ‘Taal’-onderdelen onderling 

zijn in het algemeen iets lager (tussen .42 en .61) dan die tussen de ‘Taal’-onderdelen enerzijds en 

‘Rekenen’ anderzijds (tussen .51 en .70). Dit kan mogelijk verklaard worden door de hogere 

betrouwbaarheid van de Rekenscore. 

De psychometrische kwaliteit van de items wordt gewaarborgd middels een aantal criteria voor het 

niet opnemen van items in de toetsen. Het gaat om items waarvan de schattingsfout van de 

moeilijkheidsparameter groter is dan .50, items met een significant afwijkende item fit > .10 en items 

met een DIF-waarde > .10 voor geslacht (onder de voorwaarde dat n > 50). In de itembanken van de 
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verschillende onderdelen voor de eindtoets die afgenomen wordt in het schooljaar 2022/2023 komen 

dergelijke items niet voor. 

De keuze voor het 1PL model wordt verantwoord aan de hand van de wijze van toetssamenstelling 

(d.w.z. de inhoudsvaliditeit), het visueel bekijken van de helling van de item respons curves 

(voorbeelden worden gegeven in Bijlage 1) en de modelpassing zoals getoetst in zes groepen (zie 

Bijlage 2). Hierbij worden geen fitmaten gerapporteerd, die zijn vergeleken met bijvoorbeeld de 

passing van het 2PL model. 

Itembias (ook wel Differential Item Functioning, DIF) voor geslacht wordt onderzocht bij het wel/niet 

opnemen van items in de toetsen. Bij drie items (bij n > 50) werd DIF voor geslacht gevonden (zie 

Bijlage 10), deze items zijn uit de itembank verwijderd. Daarnaast zijn DIF analyses uitgevoerd voor 

de verschillende devices waarop de eindtoets is gemaakt (zie Bijlage 11). In het onderzoek worden 

leerlingen vergeleken die ROUTE 8 op een vaste pc of laptop hebben gemaakt versus leerlingen die 

ROUTE 8 op een tablet hebben gemaakt. Een aantal items haalt hier hogere waardes dan de 

grenswaarde van .10, maar bij een deel daarvan was de steekproef kleiner dan 50 leerlingen. Wanneer 

deze items niet worden meegeteld, blijven er 19 items over met DIF > .10 verspreid over de 

onderdelen ‘Taalvaardigheid’ (15 items), ‘Getallen’ (3 items) en ‘Woordenschat’ (1 item). Het betreft 

2% van het totaal aantal items. Geruststellend wordt geconcludeerd dat dit lager is dan het percentage 

het jaar ervoor (toen 7%), maar gelet op de hoge concentratie van biased items bij ‘Taalvaardigheid’ 

zou hier toch nader onderzoek naar de oorzaken en effecten gewenst zijn. Ten slotte wordt ook de DIF 

voor urbanisatiegraad berekend. Het aantal biased items blijkt in dit geval zeer klein, namelijk drie 

(alle drie bij het onderdeel ‘Taalverzorging’). 

Voor het onderzoeken van de convergente validiteit worden drie onderzoeken gerapporteerd waarin 

de overeenstemming met andere maten wordt vastgesteld, te weten met de Adaptieve Digitale 

Intelligentietest (ADIT) van A-VISION, de toetsen ‘Leesvaardigheid’, ‘Spelling’, ‘Woordenschat’ en 

‘Rekenen’ van het Cito Leerling Volgsysteem (LVS) en het leerkrachtadvies.  

De correlatie van ‘ROUTE 8 Totaal’ en ADIT-totaal is .83 en van de totaalscores .77 en .80 

respectievelijk voor ‘Taal’ en ‘Rekenen’. De discriminante correlaties (‘Taal’-’Rekenen’ 

respectievelijk ‘Rekenen’-’Taal’) zijn echter niet veel lager (circa .10). Exacte overeenstemming van 

de adviezen op basis van beide toetsen geldt voor 40% van de leerlingen. Er is 53% overeenstemming 

wanneer ook een afwijking van half niveau in het advies als overeenstemming wordt beschouwd en er 

is 80% overeenstemming als ook een afwijking van een heel niveau in het advies als 

overeenstemming wordt beschouwd. Het onderzoek is uitgevoerd in 2021/2022 en de steekproef is 

zeer groot (n = 3363). De steekproef wordt uitgebreid beschreven en de steekproef komt overeen met 

de doelgroep van ROUTE 8. 

De correlaties tussen de overeenkomende onderdelen van ROUTE 8 en de toetsen van het Cito LVS 

zijn .47 (Leesvaardigheid-Begrijpend Lezen), .33 (Taalverzorging-Spelling) en .72 (Rekenen-

Rekenen). Voor ‘Leesvaardigheid’ en ‘Taalverzorging’ zijn de convergente correlaties matig. Ook 

liggen met name voor ‘Taalverzorging’ de discriminante correlaties niet veel lager dan de 

convergente correlaties. Het onderzoek is uitgevoerd in 2020/2021 en de steekproef is groot (n = 848). 

Voor elk van de drie afgenomen Cito LVS toetsen is per scorecategorie (I tot en met V) de 

gemiddelde score van de betreffende leerlingen op ROUTE 8 berekend. De totaalscore op ROUTE 8 

verschilde significant tussen de vijf verschillende niveaus. Bij oplopend niveau (van V naar I) bleek 

bij elk van de toetsen de gemiddelde totaalscore ook steeds hoger. De steekproef wordt uitgebreid 

beschreven en komt overeen met de doelgroep van ROUTE 8. 

De overeenstemming tussen het schooladvies op basis van ROUTE 8 en de leerkracht is berekend 

voor de afname in 2022. Het leerkrachtadvies was al bekend vóór afname van ROUTE 8, dus beide 

zijn onafhankelijk tot stand gekomen. De exacte overeenstemming tussen beide adviezen is 24%, bij 

'vergelijkbaar' (d.w.z. exact en een niveau hoger of lager) komt de overeenstemming op 88%. 

Regressie-analyse laat een samenhang zien van .87 met het plaatsingsadvies. De steekproef is met n = 

20804 zeer groot. Hetzelfde onderzoek in 2021 laat vergelijkbare resultaten zien. 

Over het algemeen laten bovenstaande resultaten een goede ondersteuning van de convergente 

validiteit van ROUTE 8 zien. De relatief lage percentages voor de overeenstemming met het 
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leerkrachtadvies zijn 'normaal' en komen ook bij andere toetsen/tests voor. Het exacte niveau blijkt nu 

eenmaal lastig te voorspellen aangezien er binnen elk niveau een behoorlijke spreiding voorkomt. 

Voor de 10 verschillende niveaus die onderscheiden worden op basis van het leerkrachtadvies 

vertonen de totaalscores op ROUTE 8, volgens verwachting, continu stijgende gemiddelden. 

Ook zijn de gemiddelde scores voor ‘Taal totaal’, ‘Rekenen totaal’ en ‘ROUTE 8 totaal’ met elkaar 

vergeleken voor drie onderwijssoorten (d.w.z. regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs). De verschillen zijn significant en steeds zijn de gemiddelden in het regulier 

basisonderwijs het hoogst en in het speciaal basisonderwijs het laagst, conform wat men zou mogen 

verwachten. De verschillen tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn met 

waarden voor Cohen’s d in de orde van grootte van 1.0 tot 1.5 zeer groot te noemen. 

 

Samenvattend: er zijn een veelheid aan onderzoeken uitgevoerd, zowel naar de interne als de externe 

structuur van de verschillende ‘Taal’ en ‘Rekenen’ onderdelen, de toets ‘Taal’, de toets ‘Rekenen’ en 

de totale toets, waarvan de resultaten ‘goed’ te noemen zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

meeste aandacht uitgaat naar de (belangrijkste) totaalscores en dat meer onderzoek naar de 

begripsvaliditeit van de afzonderlijke onderdelen gewenst is.  

 

Onderdeel ‘Functioneren’ 

In paragraaf 9.6 wordt onderzoek naar de dimensionaliteit van dit onderdeel beschreven op basis van 

gegevens verzameld in het schooljaar 2021/2022. Er is een principale componenten analyse 

uitgevoerd met een orthogonale rotatie. De auteurs geven aan dat de items met name laden op twee 

factoren die samen een verklaarde variantie hebben van 34.2%. De factorladingen worden 

weergegeven in Tabel 9.39, waarin te zien is dat één ‘zelfconcept’-item zowel laadt op ‘zelfconcept’ 

(.41) als ‘werkhouding’ (.44). De auteurs verklaren dit doordat leerlingen het item “Ik doe de meeste 

dingen goed” op school invullen en het daardoor interpreteren in de zin van “Ik doe de meeste dingen 

goed op school” waardoor het item ook bij ‘werkhouding’ past. De auteurs maken echter geen 

aanpassingen op basis van deze gegevens. De correlatie tussen beide factoren is laag (r = .38), dat 

betekent dat de twee schalen relatief onafhankelijk zijn van elkaar en terecht als aparte schalen 

worden beschouwd. Om te kunnen beoordelen of het twee-factor model daadwerkelijk het best 

passende model is, zijn tevens het één-factor model en het drie-factor model weergegeven. Hoewel 

het ladingenpatroon sterk in de richting van een tweefactorstructuur wijst en de lage correlatie tussen 

de twee schalen een éénfactorstructuur lijkt tegen te spreken, zou bij de onderbouwing van de 

gekozen twee-factoroplossing een inhoudelijke bespreking toegevoegd kunnen worden. De steekproef 

is zeer groot (n = 15309) en de steekproef komt overeen met de groep waarvoor de toets is bedoeld. 

De convergente en divergente validiteit van het onderdeel ‘Functioneren’ is onderzocht door de 

correlaties te berekenen met drie andere vragenlijsten, namelijk de NPV-J-2, de DVL 2.0 en de LVL 

2.0 (zie paragraaf 9.4). De grootte van de steekproef bij deze onderzoeken is 132 leerlingen. De 

steekproef komt overeen met de groep waarvoor de toets is bedoeld. 

De auteurs verwachtten een negatieve samenhang tussen ‘zelfconcept’ en de NPV-schalen 

‘Inadequatie’ en ‘Sociale Inadequatie’ en een positieve samenhang tussen ‘werkhouding’ en de NPV-

schaal ‘Volharding’. Deze verwachtingen blijken uit te komen met correlaties rond de min of plus .60 

voor ‘Inadequatie’ en ‘Volharding’; de correlaties met ‘Sociale Inadequatie’ zijn wat lager, met name 

bij jongens. 

De auteurs verwachtten verder een positieve samenhang tussen ‘zelfconcept’ en de DVL-schaal 

‘Zelfwaardering’ en ook een positieve samenhang tussen ‘werkhouding’ en de DVL-schaal 

‘Taakgerichtheid’. De eerste verwachting blijkt wel uit te komen (correlaties rond .45), de tweede 

echter niet (correlaties van .25 of lager). 

De auteurs verwachtten daarnaast een positieve samenhang tussen ‘werkhouding’ en de LVL-schaal 

‘Taakgerichtheid’; voor ‘zelfconcept’ waren er geen verwachtingen geformuleerd. De verwachting 

voor ‘werkhouding’ blijkt uit te komen met correlaties rond .45. Onverwacht werden hoge correlaties 

(> .50) gevonden tussen ‘zelfconcept’ en de LVL-schaal ‘Sociabiliteit’ en voor meisjes tussen 

‘werkhouding’ en de LVL-schaal ‘Sociale wenselijkheid’. Verder valt op dat bij jongens de correlatie 
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tussen ‘zelfconcept’ en de LVL-schaal ‘Taakgerichtheid’ even hoog is als die tussen ‘werkhouding’ 

en ‘Taakgerichtheid’. 

Al met al ondersteunen de gepresenteerde resultaten de begripsvaliditeit van het onderdeel 

‘Functioneren’ in voldoende mate. 

 

Criteriumvaliditeit 

‘Onderwijskundige Deel van ROUTE 8’ 

In paragraaf 9.5 wordt de predictieve validiteit van ROUTE 8 besproken aan de hand van de 

overeenkomsten tussen het door ROUTE 8 gegeven plaatsingsadvies en het daadwerkelijke niveau 

van de leerling op de middelbare school. Het meest relevant voor de predictieve validiteit zijn de 

gegevens na twee jaar op de middelbare school; in schooljaar 1 en 2 ligt het niveau op de middelbare 

school nog te dicht bij het gegeven leerkrachtadvies en/of toetsadvies. Derhalve is het schoolniveau in 

leerjaar 3 al een betere criteriummaat, ook al hangt dat niveau ook van andere factoren af. Uiteraard 

kost dergelijk onderzoek tijd en zijn er nog niet veel gegevens voor handen, gezien de eerste toelating 

van ROUTE 8 in 2014/2015.  

Voor die versie van ROUTE 8 geldt dat 48.1% van de 2079 leerlingen op exact hetzelfde niveau 

uitstroomt in leerjaar 3 als ROUTE 8 had voorspeld. Hierbij valt op dat leerlingen vaak op een hoger 

niveau uitstromen dan door ROUTE 8 wordt voorspeld. De steekproeven komen overeen met de 

populatie waarvoor de toets wordt gebruikt, wat kan worden afgeleid uit de steekproefbeschrijvingen. 

Gegevens met betrekking tot de beschrijvende statistieken van ROUTE 8 scores van deze 

steekproeven zijn niet beschikbaar (worden door DUO niet verstrekt), waardoor niet is te bepalen of 

de gebruikte steekproeven heterogener of homogener zijn dan de normgroep.  

Al met al is dit een eerste aanzet voor het onderzoeken van de criteriumvaliditeit van ROUTE 8, maar 

is meer (toekomstig) onderzoek nodig. 

 

Onderdeel ‘Functioneren’ 

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de criteriumvaliditeit van het onderdeel ‘Functioneren’, 

derhalve is deze als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 

 

Computer Adaptief Toetsen 

De ontwikkeling van de computer adaptieve ROUTE 8 komt op verschillende plaatsen in de 

Handleiding aan bod. Zo wordt in Hoofdstuk 3 de computer adaptieve procedure besproken, in 

Hoofdstuk 4 de ontwikkeling en de kalibratie van de itembank en in Hoofdstuk 5 wordt de jaarlijkse 

verversing van de itembank behandeld met een beschrijving van de criteria voor beoordeling van de 

kwaliteit van een item. 

Het gebruikte kalibratiedesign wordt op de pagina’s 63, 64 en 65 van de Handleiding globaal 

beschreven. In het Excel bestand “Kalibratie en DIF ROUTE 8 2022-2023” is een overzicht 

opgenomen van alle items per deeltoets. Voor elk item is de moeilijkheidsparameter en bijbehorende 

schattingsfout gegeven. Tevens staat er aangegeven in welk jaar het item in de itembank kwam en in 

welk jaar het item er weer uit ging (plus de reden voor verwijdering). In paragraaf 5.8 is te lezen dat 

voor het kalibreren van de nieuwe items de gegevens van 7630 leerlingen zijn gebruikt, waarvan als 

‘laagste’ aantal 863 leerlingen pakket 10 hebben gemaakt. Daarmee halen de items ruim de norm van 

400 afnames voor de kalibratie.  

Zoals beschreven bij Begripsvaliditeit wordt de keuze voor het 1PL model verantwoord aan de hand 

van de wijze van toetssamenstelling (d.w.z. de inhoudsvaliditeit), visuele inspectie van de helling van 

de item respons curves (voorbeelden worden gegeven in Bijlage 1) en de modelpassing zoals getoetst 

in zes groepen (zie Bijlage 2). Hierbij worden echter geen fitmaten gerapporteerd voor de algemene 

modelpassing, die zijn vergeleken met bijvoorbeeld de passing van het 2PL model. Dat zou een 

sterkere onderbouwing kunnen geven voor de keuze van het 1PL model, wat toch een vrij restrictief 

model is. Wel wordt er gekeken naar de passing van het 1PL model op itemniveau, door bij de 

kalibratie van ROUTE 8 items in het programma MIRT rekening te houden met de output van de 

Lagrange multipliers trace-lines for RASCH-TYPE model. Net als bij de andere DIF-analyses, wordt 

ook hier een maximale DIF van 0.10 gehanteerd. Items die niet aan het criterium van 0.10 voldeden, 
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zijn niet opgenomen in de toets. Over het algemeen laten deze maten een goede passing zien. Echter, 

het gebruik van uitsluitend fitmaten op itemniveau voor modelpassingsonderzoek is onvoldoende 

voor de verantwoording van het gebruik van het restrictieve 1PL model, dat aanneemt dat alle items 

hetzelfde discriminerend vermogen hebben. 

Naast dat beslisregels worden geëxpliciteerd met betrekking tot een minimum en maximum aantal 

items c.q. teksten en de standaardfout, zijn er beslisregels ingebouwd om de dekking van het 

inhoudelijk domein te waarborgen. Zo krijgen leerlingen verschillende typen teksten bij het onderdeel 

‘Leesvaardigheid’ en wordt bij het onderdeel ‘Taalverzorging’ ervoor gezorgd dat alle 14 categorieën 

minimaal één keer aan bod komen. Bij het onderdeel ‘Rekenen’ zijn beslisregels opgenomen om te 

zorgen dat leerlingen bij de domeinen ‘Getallen’ en ‘Verhoudingen’ minimaal 30% context opgaven 

en minimaal 20% contextloze opgaven krijgen. Daarnaast is er een beslisregel opgenomen om te 

zorgen dat het percentage toetsopgaven uit domein B ten minste 20% is, het percentage toetsopgaven 

uit domein C ten minste 30% is en dat het percentage uit domein C groter is dan het percentage uit 

domein B. Ook zijn er beslisregels opgenomen om te zorgen dat leerlingen rekenopgaven krijgen op 

1F niveau en 1S niveau. In Hoofdstuk 10 wordt in Tabel 10.5 voor de afname in 2022 per onderdeel 

aangegeven hoe vaak een toets gestopt is omdat de standaardmeetfout van de geschatte vaardigheid 

beneden de .60 kwam en hoe vaak de test gestopt is omdat het maximum aantal vragen is bereikt. 

Hierin is te zien dat het overgrote deel van de afnames stopt omdat de standaardmeetfout kleiner dan 

.60 is. 

Op de pagina’s 67 en 68 wordt ingegaan op de verversingsstrategie. Hierbij is aandacht voor niet tot 

weinig geselecteerde items (met oog voor de dekking van het inhoudelijk domein; wat ‘weinig’ is, 

wordt niet vermeld), vaak geselecteerde items (d.w.z. de eerste opgave per onderdeel en de twee 

daarop volgende opgaven worden standaard verwijderd; wat ‘vaak’ is, wordt niet vermeld), items met 

discrepanties tussen de kalibratiefase en de operationele fase (d.w.z. bij DIF > .10 en n > 50 wordt 

item verwijderd) en items die bekend lijken (bijv. uitgelekt via de media). Er worden geen vaste 

aantallen of percentage te verversen items genoemd. Voor de toets te gebruiken in 2023 is 31% van de 

items ververst, met een minimum van 25% bij ‘Dictee’ en een maximum van 49% bij 

‘Leesvaardigheid’. De itembank is nu 8 jaar in gebruik. Volgens de formule 1/T zou minimaal 12% 

van de items ververst moeten worden. Aan dit criterium wordt dus ruimschoots voldaan. 

Al met al lijkt het overgrote deel van de computer adaptieve procedure in orde, maar is meer 

informatie nodig over de algemene modelpassing en een uitgebreidere verantwoording van het 

gebruik van het 1PL model ten opzichte van bijvoorbeeld een meer gangbaar 2PL model. Derhalve is 

dit aanvullende aspect als ‘onvoldoende’ beoordeeld. 
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Kenmerk 
Geslacht 

Herkomst 

(etnisch-

cultureel) 

Leeftijd Beperkingen Gebruikt device 
Urbanisatie-

graad 

Fairness aspecten m.b.t.       

Uitgangspunten testconstructie       

Testmateriaal (papier)       

Testmateriaal (computer)       

Normen       

Begripsvaliditeit 1    2 3 

Criteriumvaliditeit       

 

Toelichting: 

1 
DIF voor geslacht wordt onderzocht bij het wel/niet opnemen van items in de toetsen. Bij drie items (bij n > 50) werd DIF voor geslacht gevonden, deze 

items zijn uit de itembank verwijderd. 

2 
DIF is onderzocht voor de verschillende devices waarop de eindtoets is gemaakt (vaste pc of laptop versus tablet). Het blijkt voor de meeste onderdelen 

(vrijwel) afwezig behalve voor ‘Taalvaardigheid’. 

3 DIF is onderzocht voor urbanisatiegraad; het aantal biased items blijkt in dit geval zeer klein. 

 

 

Algemene opmerkingen:  

Bij de opgaven zou hier en daar meer aandacht mogen zijn voor verschillende perspectieven. Er wordt nu bijvoorbeeld uitgegaan van de klassieke rolverdeling; 

moeder die kookt en stofzuigt, vader die een kast in elkaar schroeft. Het kan misschien allemaal iets moderner. 

Ook de gekozen namen in de opgaven zijn vrij autochtoon Nederlands en verwijzingen naar religieuze feestdagen zijn vaak naar de christelijke. Wellicht dat dit 

inclusiever kan. 

Er zijn geen aanpassingen voor leerlingen met een visuele beperking. 

 

 


