
 Toelichting behorend bij toetsoverzicht groep 3 t/m 8 

Uitleg van de verschillende termen en afkortingen op het Cito-overzicht 
 
Op het toetsoverzicht ziet u per toets de volgende aanduidingen: 
 
Afnamedatum toetsversie score VS DL A-E I-V DLE 
 

• De afnamedatum geeft aan op welke dag de toets is afgenomen 
 

• De toetsversie geeft aan welke versie van de toets is afgenomen 
 

• De score geeft het goede aantal antwoorden aan dat uw kind heeft gegeven. 
 

• VS staat voor vaardigheidsscore. Via een tabel wordt de toetsscore van uw kind omgezet in een 
vaardigheidsscore. Met behulp van de vaardigheidsscores wordt, net als bij lengte, de groei van uw 
kind in beeld gebracht. Naarmate uw kind vaker getoetst is, ziet u welke groei zich aftekent. 

 

• DL staat voor Didactische Leeftijd. Het duidt op het aantal maanden onderwijs dat uw kind heeft gehad 
sinds de start van groep 3. Ieder schooljaar telt daarbij voor 10 maanden. 
Voorbeelden: 
- Aan het einde van groep 4 heeft een kind een didactische leeftijd van 20 maanden (DL 20). 
- Een kind halverwege groep 5 heeft een didactische leeftijd van 25 maanden (DL 25). 
Bij doublures: 
Vanaf groep 3 wordt een doublure van een leerjaar meegeteld. Als een kind bijvoorbeeld groep 3 
doubleert, heeft het aan het eind van het tweede jaar groep 3 een didactische leeftijd van 20 maanden 
(10+10 extra). Dit extra jaar blijft meetellen. Eind groep 4 heeft het kind dan een didactische leeftijd 
van 30 etc. 

 

• A-E geeft aan binnen welk Cito-niveau het toetsresultaat van uw kind valt 
A: goed tot zeer goed   (25% van de leerlingen) 
B: ruim voldoende tot goed  (25% van de leerlingen) 
C: matig tot voldoende   (25% van de leerlingen) 
D: zwak tot matig    (15% van de leerlingen) 
E: zeer zwak tot zwak   (10% van de leerlingen) 

 

• I-V geeft eveneens aan binnen welk Cito-niveau het toetsresultaat van uw kind valt 
I: goed tot zeer goed   (20% van de leerlingen) 
II: ruim voldoende tot goed  (20% van de leerlingen) 
III: matig tot voldoende   (20% van de leerlingen) 
IV: zwak tot matig    (20% van de leerlingen) 
V: zeer zwak tot zwak   (20% van de leerlingen) 

 

• DLE staat voor Didactisch Leeftijds Equivalent. Dit geeft het aantal onderwijsmaanden aan waarop uw 
kind, volgens de Cito-tabel, scoort. Door dit getal te vergelijken met de didactische leeftijd (kolom DL) 
ziet u of uw kind een voorsprong of achterstand heeft. 

 
 


