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Normering als basis voor betrouwbare rapportages

Een correcte normering is essentieel voor het maken 
van betrouwbare rapportages. 
• Hoe worden de standaardscores bepaald? 
• Hoe wordt de score op de Centrale Eindtoets omgezet in een 

toetsadvies? 

Doel van deze sessie
• Hoe komt de normering tot stand?
• Welke onderzoeken worden er gedaan om te controleren of de 

normering correct is?
• Uitleg leerling- en schoolrapportages



Normering

Algemene procedure: Equivalering
Een verzameling van procedures voor het vaststellen van vergelijkbare 
toetsresultaten van verschillende toetsafnames

Normering van
1. Referentieniveaus
2. Standaardscore
3. Toetsadvies



Centrale Eindtoets equivalering

Situatie
• 2 (of meer) verschillende toetsen
• Bijv. meerdere jaren 2019 en 2021

Doel
• Score Eindtoets19 = score Eindtoets21
• Bijv. 538 in 2019 = 538 in 2021

Probleem
• Ruwe scores op de toetsen zijn niet te vergelijken
• Bijv. Eindtoets19 net iets moeilijker dan Eindtoets21



Centrale Eindtoets equivalering

• Eindtoets19 ≠ Eindtoets21

• Ankergroep: representatieve selectie van scholen
• Ankertoets heeft overlap met Eindtoets

Eindtoets19 Ankertoets Eindtoets21

2019
Ankergroep 2019
Ankergroep 2021
2021



Equivalering - Technisch

Eindtoets19

Eindtoets21

Ankeropgaven

Alle vragen 
op 1 schaal



Standaardscore

Standaardscore
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Standaardscore en toetsadvies

• Toelatings- en Doorstroomonderzoek (TDO)
• Naar welke VO brugklastype gaan leerlingen?
• Per score wordt %LL op VO-schooltype geteld (via CBS)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39602.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39602.html


Validatie - TDO

Bron: Staat van het Onderwijs 2015-2016



- Leerlingrapportage nieuwe stijl sinds 2018
- Geen aantal goed i.v.m. adaptief toetsen

Rapportage - Toetsadvies



Rapportage – Percentielscore



• Voorspelde score op hele referentieset
Bijv. referentieset - Lezen 
• 71 opgaven 
• 39 goed = 1F

Rapportage - Referentieniveaus



Rapportage - Domeinanalyse

• Hoe scoort leerling op domein in vergelijking met 
leerlingen met dezelfde domeinscore?



Schoolrapportage
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