
 

 

 

 

 

Cito verknald? Dat hoeft geen drama te zijn, er is nog een alternatief. 

 

Veel leerlingen laten op de CITO-toets niet zien tot waar ze werkelijk in staat zijn. Op basis van een te 

lage CITO-score is er een grote kans dat de school voor voortgezet onderwijs waar ze naar toe willen 

hen niet inschrijft, ondanks het vaak positieve advies van de basisschool. Die leerlingen hebben recht 

op een herkansing. De NIO-test biedt een uitstekende mogelijkheid voor zo’n second opinion 

onderzoek. 

 

De CITO-eindtoets kijkt terug en geeft een beeld van de hoeveelheid verworven schoolse kennis, de 

NIO-test, soms ten onrechte NIO-toets genoemd, geeft een beeld van de leerbaarheid van een 

leerling. Op basis van de NIO-test kan worden vastgesteld op welk onderwijsniveau een leerling aan 

moet kunnen sluiten.  

 

De NIO-test is een intelligentietest die wordt gebruikt voor advisering betreffende het best passende 

onderwijsniveau voor leerlingen in groep 8 van het basis onderwijs en klas 1, 2 en 3 van het 

voortgezet onderwijs. 

Bij het interpreteren van de scores wordt rekening gehouden met de achtergrond van een leerling, 

dwz dat de scores van allochtone leerlingen (leerlingen van wie beide ouders niet afkomstig zijn uit 

Nederland maar een ander land) anders gewogen worden dan die van autochtone leerlingen. 

Gebleken is namelijk dat vrijwel elke intelligentietest in Nederland deze leerlingen benadeelt doordat 

de talige vaardigheden een grote rol spelen bij de testafname en allochtone leerlingen in talig opzicht 

soms een achterstand hebben. Als hiervoor niet zou worden gecorrigeerd dan zouden veel 

allochtone leerlingen ten onrechte naar een lager onderwijsniveau doorstromen. 

 

Ook voor leerlingen met dyslexie is de NIO-test geschikt: er wordt dan gebruik gemaakt van 

aangepast materiaal. 

 

De NIO-test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. De kosten van een 

individuele afname bedragen € 275 per leerling, van een afname in een groep bedrage de kosten         

€ 125. Rapportage en advies ontvangt u binnen 5 werkdagen. 

 

Voor meer informatie bel 030-6775917 of mail via de website.  

Ook kunt op de website doorklikken naar de leeswijzer NIO-test. 


