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Uitleg leerlingprofiel Entreetoets  
Op het leerlingprofiel ziet u in één oogopslag hoe uw kind er op de gemaakte onderdelen voor staat. 
Bij de Entreetoets groep 7 betreft dit in elk geval de onderdelen Rekenen, Lezen en Taalverzorging, 
bij de Entreetoets groep 6 de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden. Het voorbeeld gaat 
over de Entreetoets groep 7 voor een leerling die alle onderdelen (Basistoets en de onderdelen van 
de modules Verdieping en Verbreding) heeft gemaakt. 
 
Stap 1: Kijk eerst naar het percentiel bij Totaal basis (cijfer 1 in het voorbeeld). 
Het percentiel geeft aan welk percentage van de leerlingen, landelijk gezien, in vergelijking met uw 
kind een gelijk of lager ‘aantal goed’ heeft behaald. Percentielen lopen altijd van 0 tot 100. 
Het gemiddelde percentiel is 50. Een percentiel van bijvoorbeeld 28 (zoals in het voorbeeld) betekent 
dat 28% van alle leerlingen in groep 7 een gelijk of lager ‘aantal goed’ op de Entreetoets heeft behaald;  
72% van de leerlingen heeft de toets beter gemaakt. Een leerling met percentiel 28 heeft dus een 
score die onder het landelijk gemiddelde (= percentiel 50) ligt. In de toetsen van het Cito Volgsysteem 
primair en speciaal onderwijs worden vijf vaardigheidsniveaus gebruikt. Deze worden weergegeven 
met de Romeinse cijfers en tonen we bovenaan het rapport.  
 
De vijf groepen zijn: 
Vaardigheidsniveau Interpretatie Percentiel 
I 20% hoogst scorende leerlingen 80-100 
II 20% boven het landelijk gemiddeld 60-80 
III 20% landelijk gemiddeld 40-60 
IV 20% onder het landelijk gemiddeld 20-40 
V 20% laagst scorende leerlingen 0-20 
 
Met een sterretje wordt aangegeven welk vaardigheidsniveau uw zoon/dochter gehaald heeft. Een 
sterretje dat onder III staat, betekent een gemiddelde score. De lichte lijn onder III geeft het landelijk 
gemiddelde aan. Sterretjes die rechts van deze lijn staan, geven een percentiel boven het landelijk 
gemiddelde aan. Sterretjes die links van deze lijn staan, horen bij een percentiel onder het landelijk 
gemiddelde. Hoe verder de afstand ten opzichte van de witte lijn, hoe groter het verschil met het 
landelijk gemiddelde. 
Let op: Het percentiel bij Totaal basis is berekend op basis van het landelijk gemiddeld aantal goed  op 
de basistoets van de Entreetoets groep 7. Het percentiel Totaal basis kan niet berekend worden door 
de scores van de drie basisonderdelen Rekenen, Lezen en Taalverzorging bij elkaar op te tellen en 
door drie te delen! 
 
Stap 2: Bekijk het percentiel en referentieniveau voor Rekenen, Lezen en Taalverzorging (cijfer 2).  
Ook hier geeft het percentiel aan welk percentage van de leerlingen, landelijk gezien, in vergelijking 
met uw kind een gelijk of lager ‘aantal goed’ heeft behaald voor dat onderdeel. Aan de sterretjes in het 
rapport kunt u zien bij welke niveaugroep het percentiel van uw kind past. Het referentieniveau geeft 
aan welk landelijk vastgesteld drempelniveau een leerling heeft behaald: <1F, 1F of 1S voor Rekenen 
en <1F, 1F of 2F voor Lezen en Taalverzorging. 
Voorbeeld: Leerling Esmee in het voorbeeld heeft op de onderdelen Rekenen en Taalverzorging 
onder het gemiddelde gescoord; de score voor Rekenen valt in vaardigheidsniveau V en de score 
voor Taalverzorging in vaardigheidsniveau IV. Op Lezen scoort Esmee gemiddeld en valt haar 
resultaat in vaardigheidsniveau III. Voor onderdeel Lezen behaalt ze referentieniveau 1F. Voor 
Rekenen en Taalverzorging niet: vaardigheidsniveau <1F. 
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Stap 3: Bekijk de scores op de domeinen van Rekenen, Lezen en Taalverzorging (cijfer 3).  
Als de school de module Verdieping heeft laten maken, kunt u zien welke domeinen uw kind goed 
beheerst en of er opvallende verschillen tussen de domeinen zijn en bij welke domeinen hij of zij 
wellicht extra ondersteuning nodig heeft. Zo blijkt bij Esmee in het voorbeeld onder andere dat zij het 
domein Getallen beter beheerst dan de domeinen Meten en Meetkunde, Verbanden, en 
Verhoudingen. 
 
Stap 4: Als de school ook optionele onderdelen heeft laten maken, staan de resultaten daarvan ook 
op het leerlingprofiel. In het voorbeeld gaat het om de extra Taalonderdelen (Luisteren, Schrijven, 
Woordenschat) en Wereldoriëntatie (met Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek). 
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