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COTAN Beoordeling 2022 van de Leerling in beeld - doorstroomtoets 2023 (papieren versie) 

(handleiding uit 2022) 

 

 

1. Uitgangspunten van de testconstructie: goed 

2. Kwaliteit van het testmateriaal: goed 

3. Kwaliteit van de handleiding: goed 

4. Normen: n.v.t.
1
 

5. Betrouwbaarheid: goed 

6. Begripsvaliditeit: voldoende 

7. Criteriumvaliditeit: onvoldoende* 

 

 

N.B. Deze beoordeling betreft de papieren versie. 

 

 
1 
De Lib-DST 2023 kent twee normeringen: 1. normering t.a.v. toetsadvies, 2. normering t.a.v. 

referentieniveaus. Beide normeringen worden na de echte afname van de Lib-DST 2023 vastgesteld 

door de Expertgroep Toetsen PO of door Stichting Cito in opdracht van het College voor Toetsen en 

Examens. Derhalve liggen deze normeringen buiten de scope van de COTAN beoordeling van de Lib-

DST 2023 en geldt de beoordeling ‘n.v.t.’. 

 

 

 

*Reden bij ‘onvoldoende’: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Geen onderzoek. 
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LEERLING IN BEELD – DOORSTROOMTOETS 2023 

Deze beoordeling betreft de papieren versie. 
 

Uitgangspunten van de Testconstructie 

De Leerling in beeld - doorstroomtoets 2023 (d.w.z. versie voor afname in het schooljaar 2022/2023; 

afgekort Lib-DST) is een papieren eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs op 

het gebied van taal en rekenen. De toets dient op 19 en 20 april 2023 te worden afgenomen. Naast een 

papieren versie van de Lib-DST is er een digitale (multi-stage) versie beschikbaar, die qua inhoud 

vergelijkbaar is, maar verschilt qua afnamevorm. Vanwege een wetswijziging worden eindtoetsen 

vanaf 2023 doorstroomtoetsen genoemd, de Lib-DST heeft op deze naamswijziging geanticipeerd. De 

Lib-DST is onderdeel van het Leerling in beeld - volgsysteem. De doorstroomtoets kan worden 

afgenomen ongeacht of scholen wel of geen gebruik maken van het Leerling in beeld - volgsysteem.  

De toets bestaat voor Taal uit de domeinen ‘Lezen’ en ‘Taalverzorging’. Het domein ‘Lezen’ bestaat 

uit de subdomeinen ‘(Techniek en) woordenschat’, ‘Begrippen’, ‘Interpreteren’, ‘Samenvatten’ en 

‘Opzoeken’. Het domein ‘Taalverzorging’ bestaat uit de subdomeinen ‘Spelling niet-werkwoorden’, 

‘Spelling werkwoorden’ en ‘Leestekens’. Voor het domein ‘Rekenen’ bestaat de toets uit de 

subdomeinen ‘Getallen’, ‘Verhoudingen’, ‘Meten & meetkunde’ en ‘Verbanden’. Er wordt zowel op 

het niveau van de domeinen als de subdomeinen gerapporteerd. 

Als basis voor de constructie van de Lib-DST diende het Referentiekader taal en rekenen, de 

Algemene Toetswijzer van het College voor Toetsen en Examens en het Beoordelingskader 

Eindtoetsen van de Expertgroep Toetsen PO. In paragraaf 3.2 van de Wetenschappelijke 

Verantwoording wordt het ontwikkel- en constructieproces beschreven, waarbij achtereenvolgens 

focusgroepen, klankbordgroepen en constructiegroepen aan het werk gingen. Deze drie fasen werden 

in co-creatie met het onderwijsveld (intern begeleiders en leerkrachten) ingevuld, zodat volop 

rekening kon worden gehouden met diverse wensen (zoals korte toetsen, begrijpelijke taal, aansluiting 

bij het lesaanbod, aansprekende vormgeving, vaste personages en aansluiting bij de actualiteit en 

belevingswereld van de leerling). 

In hoofdstuk 3 van de Wetenschappelijke Verantwoording wordt uitvoerig en nauwkeurig verslag 

gedaan van het operationalisatieproces om tot concrete inhoud te komen. Uitgangspunt is voor elk van 

de domeinen een toetsmatrijs die wordt samengesteld op basis van alle relevante 

overheidsdocumenten en wetenschappelijke publicaties. Zo bepaalt bijvoorbeeld bij ‘Lezen’ de 

toetsmatrijs wat de eisen aan de teksten zijn qua tekstsoorten, de verhoudingen tussen de tekstsoorten 

en wat moet worden bevraagd. Bij ‘Taalverzorging’ wordt daarnaast rekening gehouden met de zeven 

meest gebruikte taal- en spellingsmethodes en ook bij ‘Rekenen’ zijn de zes meest gebruikte 

methodes geraadpleegd. Tevens is bij ‘Rekenen’ extra aandacht besteed aan de taligheid van de 

opgaven en aan de verhouding tussen opgaven met en zonder context. In tabellen wordt de definitieve 

indeling van de toetsen volgens de toetsmatrijs gedetailleerd verantwoord. Tevens hebben tussen 31 

januari 2022 en 19 april 2022 bij 63 scholen proeftoetsen plaatsgevonden. Op basis van het 

proefonderzoek zijn enkele items verwijderd vanwege een te lage item-restcorrelatie, differential item 

functioning tussen de papieren en digitale versie, of te weinig gekozen afleiders. Bij de samenstelling 

van de definitieve toets werden de vereisten met betrekking tot verdeling over typen items en teksten 

in acht genomen, net als een goede verdeling van items met betrekking tot de verschillende 

referentienivaus. 

De eerste functie van de Lib-DST 2023 is het geven van een schooladvies voor het voortgezet 

onderwijs, dat dient als tweede gegeven naast het schooladvies van de leerkracht. Het schooladvies 

van de leerkracht wordt alleen heroverwogen wanneer de toetsuitslag wijst op een hoger 

doorstroomniveau dan door de leerkracht aangegeven is. De tweede functie is het vaststellen van het 

behaalde referentieniveau voor ‘Lezen’ (1F en 2F), ‘Taalverzorging’ (1F en 2F) en ‘Rekenen’ (1F en 

1S). Op systeemniveau is het doel van de Lib-DST om de Inspectie van het Onderwijs in staat te 

stellen om de leerresultaten te beoordelen. Dit laatste doel valt buiten de scope van deze COTAN 

beoordeling. 
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In principe is de toets geschikt voor alle leerlingen uit groep 8 in het regulier basisonderwijs, het 

speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, 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 75). Voor 

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften zijn de volgende versies beschikbaar: zwart-wit 

versie (ook met audio te gebruiken, alleen papier), vergrote versie (ook met audio te gebruiken, alleen 

papier) en verklankte versie (zowel papier als digitaal). Ook kan zo nodig enige verruiming van de 

toetstijd worden gegeven. Een brailleversie voor slechtziende en blinde leerlingen en een versie met 

gebarentaal voor slechthorende en dove leerlingen zijn via de Centrale Eindtoets van Stichting Cito 

beschikbaar. 

 

Kwaliteit van het Testmateriaal 

Papier-en-potloodversie 

De Lib-DST 2023 bestaat uit twee opgavenboekjes (d.w.z. versie 1 en versie 2) en één tekstboekje 

voor de eerste afnamedag en uit twee opgavenboekjes (d.w.z. versie 1 en versie 2) en twee 

tekstboekjes (d.w.z. versie 1 en versie 2) voor de tweede afnamedag. De verschillende versies 

verschillen alleen in de opgenomen ankeritems. Hoewel er dus enige variatie is naar inhoud en 

volgorde, is de standaardisatie optimaal. De opgaven zijn correct geformuleerd en zijn vrij van 

kwetsende inhoud.  

Bij de Lib-DST 2023 wordt gebruik gemaakt van een objectief scoringssysteem; de juiste antwoorden 

op zowel de meerkeuzeopgaven als de open vragen liggen vast. De antwoorden worden in het 

opgavenboekje geschreven en niet op een apart antwoordblad om fouten bij het invullen te 

voorkomen. Het opgavenboekje wordt door middel van scansoftware automatisch verwerkt en 

nagekeken. De antwoorden op de open vragen worden handmatig beoordeeld door getrainde 

beoordelaars. Letterkaartjes waarop de leerling in zijn eigen handschrift laat zien hoe hij een letter 

schrijft kunnen bij het nakijken van de dictees worden gebruikt om te checken welke letter de leerling 

bedoelt. Tijdens de proeftoetsing zijn alle opgavenboekjes tweemaal gescoord en ingevoerd. De 

overeenstemming was 99.5%, wat erop duidt dat deze vorm van scoring ook zeer betrouwbaar blijkt. 

De instructie voor de geteste is duidelijk en volledig in samenhang met de extra informatie die wordt 

verschaft. Zo staan voorbeeldopgaven niet in de instructie, maar in een apart bestand, zodat de 

leerkracht deze de dag voor de toetsafname klassikaal kan behandelen. In de instructie voor de 

leerling staat geen informatie over (de afwezigheid van) een tijdslimiet. Echter, in de instructie voor 

de leerkracht staat dat deze moet vertellen dat er geen tijdslimiet is. In de instructie voor de leerkracht 

staat tevens dat hij/zij leerlingen moet vertellen hoe ze foute antwoorden kunnen verbeteren. 

De indeling en de vormgeving van de tekst- en opgavenboekjes zijn zowel functioneel als 

aantrekkelijk. De overzichtelijkheid van de bladzijden ondersteunt de leerling bij het lezen van de 

opgave en het geven van een antwoord. Er wordt verder duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

opgaven van de verschillende domeinen. 

 

Computerversie 

N.v.t. 

 

Kwaliteit van de Handleiding 

In de documenten ‘Praktische handleiding voor leerkrachten - papier’, ‘Rapportage’, 

‘Toetsreglement’, ‘Voorbeeldopgaven’ en ‘Wetenschappelijke verantwoording Leerling in beeld - 

doorstroomtoets’ is op diverse plaatsen informatie opgenomen die relevant en belangrijk is voor de 

gebruiker. Hierin wordt ook ingegaan op de gebruiksmogelijkheden en beperkingen van de Lib-DST. 

De instructies voor de toetsleider zijn volledig en staan duidelijk beschreven in de ‘Praktische 

handleiding voor leerkrachten – papier’ en in het ‘Toetsreglement’. Zo wordt bijvoorbeeld 

aangegeven hoe met vragen moet worden omgegaan, hoe het Dictee voor te lezen, hoe de testruimte 

in te richten en wat voor materiaal de leerlingen tot hun beschikking moeten hebben. Verder wordt 

beschreven welke versies voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften kunnen worden 

gebruikt en voor welke leerlingen de toets niet geschikt is. 
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Aan de hand van één leerlingrapport (inclusief ‘Toelichting’) wordt duidelijk uitgelegd hoe dat moet 

worden gelezen; er is duidelijk te lezen (en grafisch te zien) welk schooltype wordt geadviseerd en 

welk referentieniveau voor de drie domeinen is behaald. Op de tweede pagina van de 

leerlingrapportage worden percentages correct beantwoord gepresenteerd zowel voor de domeinen als 

diens subdomeinen. Men kan zich daarbij afvragen of het voor ouders (en leerkrachten) op basis van 

de toelichting duidelijk is hoe men de grijze stip op de balk moet interpreteren. “Het verwachte aantal 

goed” op basis waarvan of ten opzichte van wat? Daarnaast zou het goed zijn om een of meer 

compleet uitgewerkte casusbeschrijvingen toe te voegen die laten zien dat er discrepanties kunnen 

zijn tussen het toetsadvies en het schooladvies en wat daarvan de oorzaak kan zijn, of dat een leerling 

op andere, niet door de toets gemeten domeinen van taalvaardigheid een heel ander beeld laat zien. 

Dergelijke informatie kan zowel voor de leerkrachten als voor de ouders van nut zijn.  

Hoewel wordt gewezen op het belang van onder meer dezelfde afnameomstandigheden op beide 

afnamedagen, staat niets geschreven over een mogelijke invloed van andere (achtergrond)variabelen 

op de behaalde toetsscore.  

Aan toetsleiders wordt de eis gesteld dat zij in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid 

(bijvoorbeeld leerkrachten van groep 8) en dat zij onder eindverantwoordelijkheid van de directeur 

zich aan de hand van de diverse documenten hebben voorbereid. Hoewel het niet expliciet vermeld 

wordt in de toetsmaterialen lijkt de interpretatie van de toetsresultaten voorbehouden aan de 

leerkracht van groep 8. De informatie in het toetsreglement en de afnamehandleiding gaat uitgebreid 

in op afname van de eindtoets en minder op de interpretatie van de toetsresultaten en het gebruik 

ervan. Het zou goed zijn om informatie op te nemen waarmee gewaarborgd wordt dat de leerkracht in 

staat wordt gesteld om de resultaten op eenduidige en eenvoudige wijze uit te leggen aan ouders. 

 

N.B. Het aantal goed beantwoorde opgaven voor het domein ‘Lezen’ dat weergegeven wordt op de 

eerste pagina is niet correct; op basis van de informatie op de tweede pagina is de som van de 

subdomeinscores 42 en niet 40. Daarnaast bevat de eerste zin van het tekstblok bij ‘Jouw advies’ een 

dubbeling; “Op basis van de deze toets…”. 

 

Normen 

Gezien de adviserende en referentieniveaubepalende functie van de Lib-DST 2023 zijn het toetsadvies 

en het behaalde referentieniveau per domein 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). Bij deze normeringen zijn/worden de te hanteren grensscores vastgesteld met behulp 

van het gezamenlijk anker door de Expertgroep Toetsen PO of door Stichting Cito in opdracht van het 

College voor Toetsen en Examens (CvTE). Deze normeringen liggen daardoor buiten de scope van de 

COTAN beoordeling van de Lib-DST 2023. Hieronder wordt wél de totstandkoming van die 

normeringen beschreven. 

 

De normering ten aanzien van het toetsadvies is gebaseerd op de gewogen (theta)somscore van de 

scores op de drie domeinen ‘Lezen’ (gewicht = 0.30), ‘Taalverzorging’ (gewicht = 0.25) en ‘Rekenen’ 

(gewicht = 0.45). De gewichten zijn gekozen in overeenstemming met de aanbeveling van de 

Expertgroep PO. De gewogen (theta)somscore wordt middels een lineaire transformatie omgezet naar 

de totale standaardscore met waarden tussen 151 en 200. 

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

Stichting Cito 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 Stichting Cito in opdracht van het CvTE 

op basis van het gezamenlijk anker en na afname van alle eindtoetsen in april en mei 2023. 
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Op de leerlingrapportage is tevens een aanduiding op de gekleurde balk bij de referentieniveaus 

zichtbaar. Deze aanduiding is illustratief van aard en geeft aan hoe ver de leerling verwijderd is van 

het vorige of volgende niveau. Het is een relatieve bepaling op basis van het aantal goede antwoorden 

onder of boven een grensscore. 

Op de tweede pagina van het leerlingrapport worden percentages correct beantwoorde opgaven 

gepresenteerd zowel voor de domeinen als de subdomeinen en geven de leerling inzicht “in welk 

subdomein zijn/haar sterktes liggen”. Hoewel deze scores, net als de aanduidingen op de gekleurde 

balken, alleen illustratief van aard zijn, vindt de COTAN informatie over verantwoord gebruik en 

interpretatie van dergelijke scores en aanduidingen belangrijk. Die informatie ontbreekt echter. 

 

Betrouwbaarheid 

Aangezien in het proeftoetsonderzoek elke leerling slechts een deel van de items heeft gemaakt, is het 

niet mogelijk om de betrouwbaarheid volgens de klassieke testtheorie te bepalen. Om wel een indruk 

te geven van de (verwachte) betrouwbaarheid werden, op grond van de verdeling van Centrale 

Eindtoets PO 2021 een multivariaat normale verdeling aannemend en de samenhang tussen de drie 

vaardigheden baserend op de latente correlaties die in de proeftoets zijn gevonden, voor 500.000 

leerlingen drie ‘ware’ vaardigheden gesimuleerd. Op grond van de geankerde itemparameters konden 

zo itemgegevens voor de drie domeinen worden gesimuleerd en daarmee de vaardigheden van de 

leerlingen worden geschat. 

De toetsresultaten van de Lib-DST 2023 zijn het toetsadvies en de behaalde referentieniveaus op de 

drie domeinen en worden bepaald door middel van grensscores. De lokale betrouwbaarheid rondom 

deze grensscores is derhalve het meest relevant voor het gebruik van de Lib-DST 2023 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 domeinen als minder belangrijke beslissing op individueel 

niveau. Bij de beoordeling van Betrouwbaarheid is verder aangenomen dat de resultaten zeer 

vergelijkbaar zijn voor (de werkelijke cesuren van) de operationele toets van 2023.  

 

Om inzicht te krijgen in de lokale betrouwbaarheid rondom de voorlopige toetsadviescesuren worden 

(mis)classificatietabellen (ook wel betrouwbaarheidstabellen of verwarringsmatrices) gerapporteerd. 

De tabellen laten zien hoe vaak het ware toetsadvies overeenkomt met het waargenomen toetsadvies. 

De ‘plus/minus 1 niveau’-index is 99.9% en ligt daarmee ver boven het ambitieniveau van 95%, zoals 

geformuleerd door Pillner. Daarnaast wordt de Marginal Classification Accuracy gerapporteerd. Bij 

een ideale toetsafname ligt de waarde van deze index in de buurt van 75% en 80%. Voor de papieren 

Lib-DST 2023 is de Marginal Classification Accuracy 75.3% en is daarmee ‘goed’ te noemen. Hierbij 

dient aangetekend te worden dat de ware en waargenomen toetsadviezen zijn gebaseerd op dezelfde 

dataset en daarmee niet onafhankelijk zijn, waardoor de gerapporteerde waarde een te gunstig beeld 

kan geven. Overigens worden de lokale standaardmeetfouten van de voorlopige toetsadviescesuren 

voor de Lib-DST niet vermeld. 

De lokale standaardmeetfouten van de voorlopige referentiecesuren worden niet expliciet 

gerapporteerd, maar het verloop van de standaardmeetfouten over de thetaverdeling van de drie 

domeinen wordt wel grafisch weergegeven. Uit deze figuren blijkt voor alle domeinen dat de 

standaardmeetfouten rond de punten in de scoreverdeling waar de cesuren 1F/2F en 1F/1S zich 

bevinden het laagst zijn. Tevens worden (mis)classificatietabellen gerapporteerd met betrekking tot de 

overeenkomst tussen het ware referentieniveau en het waargenomen referentieniveau. Omdat de 

‘plus/minus 1 niveau’-index weinig zinvol is bij een 3x3 tabel, geeft de Marginal Classification 

Accuracy een beter beeld van de lokale betrouwbaarheid. Bij een ideale toetsafname ligt de waarde 

van deze index in de buurt van 75% en 80%. Voor het domein ‘Lezen’ is de Marginal Classification 

Accuracy 88.3%, voor ‘Taalverzorging’ 85.2% en voor ‘Rekenen’ 89.0%’; deze waarden zijn ‘goed’ 

te noemen. Hierbij dient aangetekend te worden dat de ware en waargenomen referentieniveaus zijn 

gebaseerd op dezelfde dataset en daarmee niet onafhankelijk zijn, waardoor de gerapporteerde 

waarden een te gunstig beeld kunnen geven. 
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De gesimuleerde gegevens zijn daarnaast gebruikt om een indruk te geven van de globale 

betrouwbaarheid, uitgedrukt in de Accuracy of Measurement (MAcc). 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 domeinscores als toets voor 

het nemen van minder belangrijke beslissingen op individueel niveau. De MAcc is 0.93 voor de 

gehele toets en dat is ‘goed’ te noemen. De MAcc van ‘Rekenen’ is met een waarde van 0.91 ook 

‘goed’. De waarden van de MAcc van ‘Lezen’ ( = 0.71) en ‘Taalverzorging (= 0.77) zijn ‘voldoende’. 

Tevens is de test-hertest betrouwbaarheid berekend op basis van de gesimuleerde gegevens. De test-

hertestcorrelatie is gelijk aan de globale betrouwbaarheid van de gehele toets (d.w.z. 0.93), maar dat is 

niet zo vreemd omdat deze is verkregen onder ideale (simulatie)condities. Deze correlatie zegt dus 

niet zoveel over test-hertestcorrelaties die in de praktijk worden verkregen.  

 

Begripsvaliditeit 

Voor het inzichtelijk maken van de interne structuur van de Lib-DST 2023 worden allereerst de 

latente correlaties zowel tussen de domeinen als tussen de subdomeinen weergegeven. De latente 

correlatie tussen ‘Lezen’ en ‘Taalvaardigheid’ is .72, tussen ‘Lezen’ en ‘Rekenen’ .67 en tussen 

‘Taalvaardigheid’ en ‘Rekenen’ .69. Dit zijn tamelijk hoge correlaties en niet erg onderscheidend 

tussen taal enerzijds en rekenen anderzijds. De latente correlaties tussen de subdomeinen van het 

domein ‘Rekenen’ zijn het hoogst (tussen .76 en .97), die voor het domein ‘Lezen’ zijn wat lager 

(correlaties van .72, .73 en .94) en voor het domein ‘Taalvaardigheid’ het laagst (correlaties van .59, 

.65 en .70). De auteurs zien dit als een indicatie van unidimensionaliteit, wat het verantwoord maakt 

om per domein de scores van de subdomeinen bij elkaar op te tellen. Hierbij kan men de kanttekening 

plaatsen dat de intercorrelaties bij ‘Taalvaardigheid’ zelfs lager zijn dan tussen de domeinen onderling 

(waarbij wel weer rekening moet worden gehouden met de mogelijk lagere betrouwbaarheid van de 

subdomeinscores in vergelijking met de domeinscores). Deze resultaten zijn gebaseerd op de 

proeftoetsgegevens voor de papieren en digitale versie tezamen, omdat voor de papieren en digitale 

versie apart niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Hierdoor is het niet duidelijk of de 

gerapporteerde resultaten ook gelden voor elke versie apart. Wel is door Cito BV in de reactie aan de 

COTAN toegezegd dat na de echte afname in 2023 deze gegevens voor beide versies apart zullen 

worden berekend.  

De itemparameters zijn voor de items van elk domein apart geschat met het Rasch-model. De 

itempassing is allereerst geëvalueerd op basis van de visuele overeenkomst tussen de 

itemkarakteristieke curve en de modelcurve. In Bijlage A staan de curves voor alle items die zijn 

opgenomen in één of meer toetsversies, met uitzondering van de ankeritems, waarvoor deze 

informatie niet beschikbaar is. Deze curves maken inzichtelijk dat de items die worden gebruikt in één 

of meer toetsversies in het algemeen een goede passing laten zien bij het Rasch model. Naar 

aanleiding van een opmerking van de COTAN dat deze informatie niet specifiek beschikbaar is voor 

alleen de items van de papieren Lib-DST 2023, heeft Cito BV voor alle items ook de curves voor de 

papieren versie apart beschikbaar gesteld. Ook deze curves laten in het algemeen een goede passing 

zien. Daarnaast zijn S-toetsen uitgevoerd om modelschendingen op itemniveau te kunnen ontdekken. 

Tabel 5.1 geeft een beeld van de uitkomsten van de kalibratie van alle opgaven per domein (niet 

alleen voor de items van de papieren versie). Bij elk van de domeinen is de verdeling tamelijk 

gelijkmatig over het gehele interval van overschrijdingskansen; alleen bij ‘Rekenen’ komen iets vaker 

significante uitkomsten voor. Dit laat zien dat er voornamelijk sprake is van niet-significante S-

toetsen en wijst daarmee in de richting van unidimensionaliteit. Hoewel passingsmaten op 

modelniveau niet worden gerapporteerd, is onderzocht of het gebruik van een minder restrictief IRT 

model dat gebruikt maakt van een (als constante geïmputeerde) discriminatie-index, te weten het One 

Parameter Logistic Model (OPLM), leidt tot vergelijkbare schattingen van de vaardigheidsscore. De 

verschillen zijn voor de papieren versie van de Lib-DST 2023 zeer minimaal, wat erop duidt dat er 

weinig praktische consequenties zitten aan het gebruik van een ander model (in dit geval OPLM). De 

vaardigheidsscore op de papieren Lib-DST 2023 is geschat op basis van de proeftoetsgegevens. 
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In de Wetenschappelijke verantwoording (p. 45) staat vermeld dat alle items met een item-

restcorrelatie kleiner dan .10 uit de proeftoets zijn verwijderd. De gemiddelde rit-waarden van de 

items van ‘Lezen’, ‘Taalvaardigheid’ en ‘Rekenen’ zijn respectievelijk .38, .41 en .47. Deze 

gemiddelde waarden zijn alle hoger dan de vereiste .30 die de COTAN hanteert. De gemiddeld goede 

waarden sluiten echter niet uit dat er items met lagere waarden in de papieren Lib-DST voorkomen. In 

de reactie aan de COTAN heeft Cito BV de rit-waarden en rir-waarden van alle items beschikbaar 

gesteld. Er blijken geen item-totaalcorrelaties kleiner dan .20 voor te komen.  

Bij de ontwikkeling van de Lib-DST 2023 was het streven om de moeilijkheid van de toets tussen de 

.60 en .70 te laten liggen. Dit streven is voor alle drie de domeinen gelukt. In de reactie aan de 

COTAN heeft Cito BV voor de papieren en digitale versie apart de nauwkeurigheid van de 

itemparameterschattingen (aangegeven door de constante c) voor alle items beschikbaar gesteld. Voor 

alle items (van de papieren versie) van het domein ‘Rekenen’ was deze ‘goed’, voor het merendeel 

van de items van ‘Taalverzorging’ (circa tweederde) eveneens ‘goed’ en voor de overgrote 

meerderheid van de items van ‘Lezen’ ‘voldoende’. 

Op grond van een methode van Bechger en Maris (2015) werd itembias (DIF) voor geslacht 

onderzocht voor itemparen (en niet voor individuele items) van alle items per domein. Bij één 

itempaar binnen het domein ‘Taalverzorging’ werd duidelijk itembias gevonden in het voordeel van 

meisjes, maar het werd om inhoudelijke redenen wel gehandhaafd. Bij meerdere items werden 

lichtere aanwijzingen voor itembias gevonden, er was echter geen duidelijk patroon ten voordele van 

jongens of meisjes. Een nadeel van de gebruikte methode is dat visuele inspectie van plots wordt 

gebruikt om DIF-items te detecteren. Het is daarbij niet duidelijk wat in dat geval wel/geen 

aanwijzing voor DIF is. Voor items die zowel in de papieren als de digitale versie voorkomen is het 

onderzoek niet specifiek uitgevoerd voor de itemparen in de papieren Lib-DST 2023. 

 

Voor het inzichtelijk maken van de externe structuur is allereerst de convergente en divergente 

validiteit onderzocht middels het berekenen van de correlaties tussen de proeftoetsen van de Lib-DST 

(zowel papieren als digitale afnames) en toetsen uit het Cito Leerling VolgSysteem (LVS), te weten 

‘Begrijpend Lezen 3.0’, ‘Spelling 3.0’ en ‘Rekenen-Wiskunde 3.0’. Van deze (vermoedelijk digitale) 

toetsen waren de scores op drie afnamemomenten beschikbaar, namelijk M7, E7 en M8. Volgens 

verwachting correleert ‘Lezen’ het hoogst met ‘Begrijpend Lezen 3.0 (.60-.65) en lager met ‘Spelling 

3.0’ (.48-.53) en ‘Rekenen-Wiskunde 3.0’ (.52-.55); ‘Taalvaardigheid’ correleert het hoogst met 

‘Spelling 3.0’ (.56-.57) en lager met ‘Begrijpend Lezen 3.0’ (.31-.38) en ‘Rekenen-Wiskunde 3.0’ 

(.35-.44); ‘Rekenen’ correleert het hoogst met ‘Rekenen-Wiskunde 3.0’ (.73-.76) en lager met 

‘Begrijpend Lezen 3.0’ (.46-.49) en ‘Spelling 3.0’ (.40-.44). De onderzoeksgroepen bestonden per 

berekende correlatie uit circa 400 leerlingen. Bij de correlaties moet worden aangetekend dat het 

aantal items in de proeftoetsen lager was dan in de definitieve versies van de Lib-DST, afhankelijk 

van de toets een derde tot de helft lager, waardoor zowel de convergente als divergente correlaties wat 

lager kunnen zijn. Verder waren er ook wat inhoudelijke verschillen die tot mogelijk lagere 

(convergente) correlaties hebben geleid. Zo heeft de toets ‘Lezen’ in de Lib-DST 2023 een subdomein 

‘Woordenschat’ dat niet in toets ‘Begrijpend Lezen 3.0’ voorkomt en meet ‘Taalverzorging’ van de 

Lib-DST 2023 meer dan alleen ‘Spelling’ en kent het drie verschillende typen opgaven. Alleen bij 

‘Rekenen’ is er volledige overeenstemming in subdomeinen tussen de Lib-DST 2023 en ‘Rekenen-

Wiskunde 3.0’. Aangezien de gebruikte toetsen in dit onderdeel van dezelfde toetsaanbieder zijn, is 

het de vraag in hoeverre de items onafhankelijk geconstrueerd zijn en of daardoor de hoogte van de 

gerapporteerde coëfficiënten positiever zijn.  

Tevens is het verschil in presteren tussen jongens en meisjes onderzocht op basis van de 

proeftoetsafnames. In lijn met de literatuur aangaande leervorderingentoetsen werden significante 

(kleine) verschillen gevonden; meisjes scoren iets beter op ‘Lezen’ en ‘Taalvaardigheid’ dan jongens 

en jongens scoren iets beter op ‘Rekenen’ dan meisjes. Daarnaast is voor de drie domeinen de 

correlatie berekend met de variabele ‘schoolweging’. De schoolweging is door het CBS berekend op 

grond van de volgende gegevens: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld 

opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur 

van de moeder in Nederland, en of ouders in de schuldsanering zitten. Volgens verwachting correleert 
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‘schoolweging’ (zwak) negatief met ‘Lezen’ (-.21), ‘Taalverzorging’ (-.13) en ‘Rekenen’(-.12). Er 

wordt niet vermeld op basis van welke afnamegegevens de gebruikte vaardigheidsscores zijn geschat. 

Waarschijnlijk zijn voor deze onderzoeken de gegevens van de papieren en digitale versie van de Lib-

DST 2023 samengenomen, waardoor gegevens alleen met betrekking tot de papieren versie 

ontbreken.  

 

In de Wetenschappelijke Verantwoording worden bij de onderzoeken naar zowel de veronderstelde 

interne structuur als de externe structuur de resultaten veelal gerapporteerd voor de papieren én 

digitale versie samen of voor de gehele itembank (waarbij onduidelijk hoe deze zich verhoudt tot de 

individuele toetsen/versies). Hierdoor kon de begripsvaliditeit van beide versies apart niet goed 

worden beoordeeld. Met betrekking tot de interne structuur heeft Cito BV aanvullend onderzoek 

gedaan naar de interne structuur voor beide versies apart en deze resultaten met de COTAN gedeeld. 

Voor onderzoek met betrekking tot de externe structuur is dit niet het geval. Wél staat in de 

Wetenschappelijke Verantwoording vermeld dat items die DIF vertoonden met betrekking tot versie 

(papier of digitaal) uit de itembank zijn verwijderd. Tezamen met het feit dat er veel overlap is in de 

items van de items in de papieren en digitale versie (d.w.z. 78% voor ‘Lezen’, 83% voor 

‘Taalverzorging’ en 73% voor ‘Rekenen’), mag men aannemen dat een mogelijk versie-effect op het 

niveau van de totale toets en het domeinniveau gering zal zijn. Om die reden kan de begripsvaliditeit, 

ondanks het ontbreken van onderzoeksgegevens met betrekking tot de externe structuur voor beide 

versies apart, toch als ‘voldoende’ worden beoordeeld. 

 

N.B. Er zijn twee tabellen met de aanduiding ‘tabel 4.9’. 

 

Criteriumvaliditeit 

De COTAN acht criteriumvaliditeit principieel op een doorstroomtoets van toepassing, maar 

aangezien de Lib-DST 2023 recent geconstrueerd, geheel nieuw en nog nooit als operationele 

doorstroomtoets afgenomen is, kon de relatie met criteria als het schooladvies en doorstroomgegevens 

binnen het voortgezet onderwijs nog niet worden onderzocht. Overigens zou zich daarbij het 

probleem kunnen voordoen dat op grond van de AVG scholen geen individuele leerlinggegevens via 

DUO ter beschikking mogen stellen. Deze omstandigheden en de intentie van de onderzoekers om 

dergelijk onderzoek te gaan uitvoeren doen echter niet af aan het feit dat in het jaar van afname de 

criteriumvaliditeit nog niet aannemelijk is gemaakt. 
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Kenmerk 
Geslacht 

Herkomst 

(etnisch-

cultureel) 

Leeftijd Beperkingen Schoolweging 

Fairness aspecten m.b.t.      

Uitgangspunten testconstructie    3  

Testmateriaal (papier) 1     

Testmateriaal (computer)      

Normen      

Begripsvaliditeit 2    4 

Criteriumvaliditeit      

 

Toelichting: 

1 In de co-creatie van de items met het onderwijsveld is onder andere aandacht besteed aan het vermijden van stereotypering naar geslacht. 

2 

Er is onderzoek gedaan naar item bias (m.b.t. itemparen en niet voor individuele items). Bij één itempaar binnen het domein ‘Taalverzorging’ werd 

duidelijk itembias gevonden in het voordeel van meisjes; het itempaar werd om inhoudelijke redenen wel gehandhaafd. Bij meerdere items werden lichtere 

aanwijzingen voor itembias gevonden, er was echter geen duidelijk patroon ten voordele van jongens of meisjes.  

3 

Met beperkingen als gevolg van doofheid, slechtziendheid en dyslexie is rekening gehouden en worden speciale versies aangeboden. Voor slechtziende en 

blinde leerlingen voor wie een brailleversie geschikter is en voor slechthorende en dove leerlingen voor wie een versie met gebarentaal geschikter is, 

worden scholen verwezen naar de brailleversie en de versie met gebarentaal, die worden aangeboden door de Rijksoverheid via de Centrale Eindtoets van 

Stichting Cito. 

4 

Voor de drie domeinen is de correlatie berekend met de variabele ‘schoolweging’. Volgens verwachting correleert ‘schoolweging’ (zwak) negatief met 

‘Lezen’ (-.21), ‘Taalverzorging’ (-.13) en ‘Rekenen’(-.12). 

 

 

 

 


