
 

 

 

Datum: 21-09-2020 

Onderwerp: Toelichting bij de ICE-toetsresultaten van het JIJ! Leerlingvolgsysteem 

Geachte ouder/verzorger, 

In de afgelopen periode zijn in de brugklas en tweede klas de  ICE-toetsen afgenomen via het JIJ! 
Leerlingvolgsysteem. Dit zijn digitale, methodeonafhankelijke toetsen die door veel scholen gebruikt 
worden om onafhankelijk van de aangeboden lesstof het niveau van leerlingen te meten. Op onze 
school zetten we de toetsen in voor Nederlands, rekenen en Engels. De toetsen meten het niveau van 
de leerlingen ten opzichte van in Nederland en Europa gebruikte referentiekaders. Voor rekenen en 
Nederlands zijn dat de zogenaamde referentieniveaus van het Referentiekader Meijerink 1F tot en met 
4F. Voor Engels, Duits en Frans is dat het Europees Referentiekader (ERK) met de niveaus A1 tot en 
met C1.  Deze ICE-toetsen zijn de opvolger van de welbekende Cito-toetsen. 

Referentiekader Meijerink 
De essentie van deze referentiekaders is een goede doorlopende leerlijn van het primair- en voortgezet 
onderwijs tot en met het vervolgonderwijs. De referentiekaders vormen de basis van het onderwijs in 
Nederland. Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Voor 
taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen drie niveaus.  
Voor de verschillende schooltypen zijn de eindniveaus vastgesteld. Dit betekent dat leerlingen aan het 
einde van de betreffende opleiding dat niveau moet beheersen. In de onderstaande tabel ziet u deze 
uitstroomniveaus weergegeven. Om de ontwikkeling te kunnen volgen, komen uit de toetsen van 
ontwikkelscores. Deze ontwikkelscores corresponderen met de referentieniveaus.  
 

Opleiding Niveau Ontwikkelscore 

vmbo-bl, -kl, -gl, -tl 2F 80 

havo 3F 100 

vwo rekenen 3F en taal 4F rekenen 100 en taal 120 

 
Europees Referentiekader  
Ook voor de Moderne Vreemde Talen (Engels, Duits, Frans en Spaans) zijn in het ERK uitstroomniveaus 
vastgesteld. Hierbij geldt, net als voor taal en rekenen, dat verwacht wordt dat leerlingen aan het einde 
van de middelbare school het gewenste uitstroomniveau beheersen. De ERK-niveaus zijn voor de 
verschillende talen en de verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven etc.) vastgesteld. De 
precieze eindniveaus kunt u vinden op www.erk.nl.  
 

Opleiding Niveau Ontwikkelscore 

vmbo bl / kl A2 60 

vmbo gl / tl B1 80 

havo B2 100 

vwo C1 120 

Rapportage(s) 
Met deze toetsen kunnen we in de gaten houden of de leerling goed op weg is richting het gewenste 
uitstroomniveau. Onze school biedt vervolgens ondersteuning aan voor leerlingen die achterstanden 
hebben op een van de vakken, of een onderdeel binnen een vak. Deze ondersteuning vindt plaats in 
de maatwerk-uren. In de bijlage bij deze brief vindt u twee voorbeeldrapportages van de 
toetsresultaten en een toelichting van de ontwikkelscore. Leerlingen hebben, nadat toetsen door 
docenten zijn vrijgegeven, inzicht in eigen resultaten vanuit het leerlingportaal. De leerling dient 
hiervoor (eenmalig) in te loggen via de Entree-inlogroute op de website https://tap.toets.nl/login . 

http://www.erk.nl/
https://tap.toets.nl/login


 

 

Bijlage 1: Uitleg bij het toetsresultaat: individuele leerlingrapportage 
In deze rapportage ziet u hoe de leerling scoort op de gehele toets en op verschillende onderdelen 
(aspecten) van de toets. De toets geeft een niveaubepaling over de gehele toets.  
 
Uitleg bij de ‘rode’  cijfers in onderstaande afbeelding: 
1: Toetsresultaten. U ziet het behaalde referentieniveau (resultaat), het percentage goed, het aantal 
behaalde punten en de ontwikkelscore*.  
2: Referentiekader. U ziet de verdeling van de punten en de onderdelen (aspecten) die in de toets 
behandeld zijn. Deze aspecten corresponderen weer met de aspecten zoals deze ook in het 
referentiekader benoemd zijn.  
 

 
 

  



 

 

Bijlage 2: Uitleg bij het toetsresultaat: Voortgangsrapportage 

In deze rapportage ziet u de voortgang van de leerling op de toetsen op basis van de ontwikkelscore*.  
 
De lijn met de ronde punten zijn de toetsuitslagen van de leerling. Deze staat ook onderaan in de tabel 
weergegeven onder 1. ‘Ontw. score’. 
 
De lijn met de vierkanten is de landelijke ontwikkelscore. Hier staat de gemiddelde ontwikkelscore van 
leerlingen uit hetzelfde leerjaar en hetzelfde niveau op hetzelfde vak en vaardigheid. Deze staat ook 
benoemd onder 2.‘Benchmark’.  
 

 
 
 

  



 

 

Bijlage 3:  Toelichting van de ontwikkelscore  

De ontwikkelscore is een verfijning van het referentieniveau en wordt afgezet op een schaal voor alle 
niveaus. Er is een schaal voor Nederlands en rekenen en een schaal voor de Moderne Vreemde Talen 
(ERK-niveau), waar Engels onder valt.  

 
De ontwikkelscore wordt berekend aan de 
hand van het niveau van de toets en de 
behaalde scores. Wanneer de leerlingen 
aan het einde van het jaar en de 
daaropvolgende jaren weer een toets 
maken, kan de ontwikkeling van de leerling 
aan de hand van de ontwikkelscores in 
kaart worden gebracht.  
 
In de tabel staan de uitstroomniveaus met 
daarnaast de minimale ontwikkelscores die 
een leerling hiervoor moet behalen aan het 
einde van de betreffende leerweg.  
 
 
 

 
Indien u vragen heeft over de toetsresultaten, dan kunt u zich richten tot de mentor en/of vakdocent 

van uw zoon of dochter. 


