
 
 

Voortgangstoetsen - Rekenen 

Om de effecten van onze materialen te meten heeft Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met 

Maastricht University toetsen ontwikkeld die gemaakt kunnen worden door de gebruikers van ons 

materiaal.  

Er zijn 4 verschillende toetsen (Lezen, Schrijven en Digitale Vaardigheden) en 2 vragenlijsten Sociale 

Inclusie. De meeste toetsen kunnen digitaal gemaakt worden in de Toetsenbank en op papier uit een 

boekje.  

De toets rekenen is er in twee versies; één voor de eerste meting (toets 1) en één voor de tweede 

meting (toets 2). Beide toetsen lopen op in niveau en zijn daardoor geschikt voor verschillende 

deelnemers. De vragen worden naarmate de toets vordert steeds moeilijker en het is aan de deelnemer 

om zonder hulp zo ver mogelijk te komen. Komt de deelnemer niet verder, dan kan hij/zij stoppen en de 

toets inleveren bij de persoon die de toetsing begeleid. 

In het begin kan het beginniveau van de deelnemer alsnog te laag zijn om deel te kunnen nemen aan de 

toets. In de bijlage vindt je een ‘voorschatter rekenen’ om te bepalen of een deelnemer voldoende 

rekenvaardigheden heeft om de toets af te maken. 

Minimaal 6 en maximaal 8 maanden na het afnemen van de eerste toets, wordt de tweede toets 

gemaakt. Zo kan gemeten worden hoeveel de deelnemer heeft kunnen leren van onze Succes! Boekjes. 

Voor het afnemen van de tweede toets is het niet nodig om eerst een voorschatter te maken.  

Het maken van een toets kan voor deelnemers een spannende ervaring zijn, maar vaak wordt het 

toetsen als een positieve ervaring gezien.  

De toetsen zijn een officieel meetinstrument en geaccrediteerd, zoals bijvoorbeeld de cito-toetsen ook 

officiële toetsen zijn. Daarom krijgt iedereen die de toetsen wil afnemen een duidelijke uitleg over hoe 

dat moet.  

We zouden jullie als pilotdeelnemers willen vragen om de toetsen af te nemen bij jullie deelnemers. Het 

maken van de toets duurt 1 uur voor de eerste toets en 1 uur voor de tweede toets. Om in te schatten 

of jou deelnemer(s) al klaar zijn voor het maken van de eerste toets, kun je de hieronder beschreven 

‘voorschatter rekenen’ maken. Als de deelnemer 1 opdracht goed heeft, kan hij of zij toets 1 maken. 

Mochten jij en je deelnemer(s) de toets (op papier of digitaal) willen maken, of vragen hebben dan kan 

je contact opnemen met: 

Lieske Wondergem via rekenen@lezenenschrijven.nl of 06 469 62 325 

De toetsen geven ons een goed beeld van de effecten van ons materiaal en zijn voor ons en voor de rest 

van de pilot zeer waardevol. Alvast hartelijk dank voor jullie moeite. 
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Vraag aan de deelnemer de opdrachten 1 en 2 te maken. Gebruik hiervoor de bijgeleverde 

opdrachten. De deelnemer maakt zijn of haar berekeningen op het papier. Hij krijgt 

ongeveer 10 minuten de tijd. Hij gebruikt geen rekenmachine. De deelnemer leest zelf de 

instructie bij de opdrachten. Lees de opdracht niet voor. Deze opdrachten zijn een 

voorproefje van hoe de toets eruit ziet. Als de deelnemer minimaal 1 opgave goed heeft, 

kan hij deelnemen aan de rekentoets. 
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