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AMN Eindtoets

Leerlingrapport

Naam leerling:

Lize Ubels

Toetsdatum:

17 april 2019

Geslacht:

vrouw

Toetsversie:

regulier

Leerlingnummer:

1234

Toetsadvies
Schooltype:
Totaalscore:

havo/vwo
471

pro/vmbo-bl

vmbo-bl/kl

300

307

vmbo-kl/gt

352

vmbo-gt/havo

398

havo/vwo

452

vwo

485

500

De totaalscore geeft de score van Lize weer op een schaal van 300 tot en met 500.
Lize heeft een totaalscore van 471. Deze score valt binnen het scorebereik 452 tot en met 484, passend bij het
niveau h a v o / v w o.

Toelichting toetsadvies
Het toetsadvies geeft aan op welk niveau een leerling wordt ingeschat op basis van de toets die hij/zij heeft
gemaakt. De AMN Eindtoets bevat de verplichte onderdelen Lezen, Taalverzorging en Rekenen. De totaalscore
en het toetsadvies zijn bepaald op basis van deze onderdelen. Er worden geen aanvullende onderdelen
afgenomen.
De schaal van de totaalscore loopt van 300 tot en met 500. De totaalscore wordt gekoppeld aan het type
vervolgonderwijs dat het beste bij een leerling past. De schaal van de totaalscore is verdeeld in zes mogelijke
toetsadviezen:
300 t/m 306

-

praktijkonderwijs / vmbo beroepsgerichte leerweg

307 t/m 351

-

vmbo basisberoepsgerichte leerweg / vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

352 t/m 397

-

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg / vmbo gemengde of theoretische leerweg

398 t/m 451

-

vmbo gemengde of theoretische leerweg / havo

452 t/m 484

-

havo / vwo

485 t/m 500

-

vwo

Dit model van toetsadviezen is bepaald door het ministerie van OCW en wordt door alle eindtoetsaanbieders
gehanteerd.
Met een pijltje wordt aangegeven waar gescoord wordt binnen een advies. Inzichtelijk wordt of de score in het
midden van het advies ligt, of juist aan de onderkant of bovenkant.
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Referentieniveaus
Rekenen
Referentieniveau: 2F

<1F

1F

2F

Lize haar eindniveau voor Rekenen is 2F. Ten opzichte van andere leerlingen, die ook 2F als eindniveau hebben,
scoort 69% lager dan zij en 30% hoger.

Referentieniveau: 1S

<1S

1S

Lize haar eindniveau voor het streefniveau van Rekenen is 1S. Ten opzichte van andere leerlingen, die ook 1S als
eindniveau hebben, scoort 75% lager dan zij en 24% hoger.

Taalverzorging
Referentieniveau: 2F

<1F

1F

2F

Lize haar eindniveau voor Taalverzorging is 2F. Ten opzichte van andere leerlingen, die ook 2F als eindniveau
hebben, scoort 38% lager dan zij en 61% hoger.

Lezen
Referentieniveau: 2F

<1F

1F

2F

Lize haar eindniveau voor Lezen is 2F. Ten opzichte van andere leerlingen, die ook 2F als eindniveau hebben,
scoort 47% lager dan zij en 52% hoger.
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Toelichting referentieniveaus
Naast het toetsadvies wordt een score gegeven op de referentieniveaus. De referentieniveaus geven aan wat
leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Aan het einde van het basisonderwijs wordt verwacht dat
de leerling het 1F niveau haalt.
De AMN Eindtoets geeft een uitslag op de volgende niveaus:
Mogelijke waardes
Rekenen - Fundamenteel niveau

-

1F niet behaald (<1F) | 1F | 2F

Rekenen - Streefniveau

-

1S niet behaald (<1S) | 1S

Taalverzorging

-

1F niet behaald (<1F) | 1F | 2F

Lezen

-

1F niet behaald (<1F) | 1F | 2F

Er wordt weergegeven wat het behaalde referentieniveau per onderdeel is. Daaronder is grafisch getoond waar
een leerling scoort, het pijltje geeft de positie aan binnen een referentieniveau. Inzichtelijk wordt of er juist aan
de onderkant, bovenkant of in het midden wordt gescoord.
Bij de referentieniveaus wordt er gebruik gemaakt van percentielscores. Percentielscores geven aan hoe een
leerling scoort ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland die de AMN Eindtoets hebben gemaakt é n
hetzelfde referentieniveau hebben behaald. Een percentielscore van 54 geeft bijvoorbeeld aan dat 53% van de
leerlingen in Nederland, met hetzelfde referentieniveau, lager hebben gescoord en 46% van de leerlingen in
Nederland, met hetzelfde referentieniveau, hoger hebben gescoord.

