
  

 
 

 
 
Onderzoek Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde  
 
Voor een groot landelijk onderzoek  naar de rekenkennis en rekenvaardigheden van leerlingen van 
het (speciaal) basisonderwijs zijn wij op zoek naar toetsleiders die bij leerlingen van groep 8 een 
schriftelijke toets en vragenlijst willen afnemen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut samen met Cito, Universiteit Leiden 
en KPC groep.   
 

Wat en wanneer? 

De dataverzameling vindt plaats tussen maart en juni 2019 bij 90 scholen verdeeld over heel 

Nederland. 

 Leerlingen maken een toets en vullen een vragenlijst in 

 De leerkracht van de deelnemende groep(en) en de schooldirecteur vullen een vragenlijst in 

Taken van de toetsleiders 
Voor de dataverzameling worden ongeveer 10 toetsleiders ingezet. Als toetsleider bezoek je de 

deelnemende scholen, je regelt de afname van de toetsen, zorgt dat de leerlingen de juiste toetsen 

krijgen en neemt na afloop alle toetsen weer in. Omdat er scholen door heel Nederland meedoen, 

moet je voor deze functie bereid zijn om te reizen. 

De afname van de rekentoets en de vragenlijst duurt maximaal 1,5 uur. Inclusief reistijd en 

organisatie kun je 4 uur werktijd rekenen per school. Als er meerdere groepen 8 zijn per school, komt 

hier per groep 1,5 uur bij. 

Je krijgt een betaalde training van het Kohnstamm Instituut over de opzet van het onderzoek, 

procedures en de afnamecondities. Deze training duurt ongeveer een halve dag en zal in februari 

plaatsvinden in Amsterdam.  

Wat krijgen scholen terug? 
Scholen ontvangen een terugkoppeling van de resultaten van de leerlingen in het laatste leerjaar. De 

terugrapportage brengt in beeld hoe de leerlingen presteren op verschillende rekenonderdelen, ook 

in vergelijking met andere scholen. Daarnaast kunnen de scholen in 2019 deelnemen aan een 

adviesgesprek met een van de onderzoekers. 

 
Verdiensten: €15,- bruto per uur, excl. reiskostvergoeding. 

Geïnteresseerd? 

Stuur een korte motivatie naar aheurter@kohnstamm.uva.nl. Geef daarin aan of je eventueel de 

beschikking hebt over een auto en hoeveel uur per week je beschikbaar bent in de genoemde 

periode.  
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