
Leerlingvolgsysteem
Cito-toetsen, methodetoetsen en observaties



• https://www.youtube.com/watch?v=YQ8d-2c51PQ



Resultaten van leerlingen

• Cito-toetsen

• Methodetoetsen

• Lesdoelen

• Observaties



Vergelijking met alle andere 
kinderen in Nederland, die 

dezelfde toets hebben gemaakt

Hoe goed de leerling ‘het 
geleerde’ kan toepassen

Hoe ontwikkelt een leerling 
zich tov zichzelf

Wat vertelt een 

Cito-score 

eigenlijk?



Cito-toetsen

• Technisch lezen: Drie Minuten Toets (DMT) en AVI

• Begrijpend lezen

• Spelling

• Woordenschat

• Rekenen-Wiskunde

• Studievaardigheden

• Viseon
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De scores van Cito

• III -> gemiddelde score, landelijk

-> de toets is beter én slechter gemaakt door ongeveer evenveel leerlingen

-> niveau van de stof past goed bij de leerling

• II of IV -> iets boven/onder het gemiddelde

-> verschil is ongeveer een half jaar

• I of V -> ver boven/onder het gemiddelde

-> verschil is groter dan 1 jaar

Maar hoe groot het verschil precies is, vertelt deze score ons niet



Referentieniveaus

• Door naar de vaardigheidsscore te kijken, 

wordt bepaald op welk functioneringsniveau

een kind de toets heeft gemaakt.

• Uit het voorbeeld:

Deze leerling haalt op de M7 toets een II.

Met vaardigheidsscore 262 hoort daar een 

functioneringsniveau van Eind 7 bij. 



Goed om te weten

• Toetsen zijn best leuk! 

Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak 

opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en 

leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan. 



• Oefenen of voorbereiden?

Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. In de les of thuis 

oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces zijn. Het is een 

samenspel tussen school, ouders en het kind of dit nodig is en in welke mate. 

Oefenen voor toetsen is niet nodig… Als leerkracht (en ouder!) wil je weten wat 

de kinderen inhoudelijk kunnen, hoe vaardig ze zijn en niet dat ze aantonen dat 

ze een toets goed kunnen maken. 

Hoe kun je wél helpen? Wat wel kan is kennismaken met de vraagstelling in de 

toetsen en een kind voorbereiden op hoe een toetsafname gaat. Dat kan 

bijvoorbeeld met de kennismakingsboekjes.



• Waarin nog ontwikkelen? 

Een toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien ‘waar ben je goed in?’ en 

‘waar kun je je nog in ontwikkelen?’ 

Citotoetsen laten de verbeterpunten van je kind zien, maar ook wat juist 

zijn of haar sterke kanten zijn. Zodat hij/ zij extra ondersteund of extra 

uitgedaagd kan worden.

• De juf of meester ziet veel meer.

Het resultaat van een toets is niet allesbepalend, maar draagt bij aan een 

betrouwbaar beeld, als een stukje van een puzzel. De juf of meester ziet veel 

meer van een leerling en baseert een oordeel niet alleen op toetsscores. 

School gebruiken toetsen om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen, niet 

om leerlingen in hokjes te plaatsen.



• Een toets is een momentopname. 

Dit wordt vaak gezegd, en is natuurlijk ook waar. In principe is iedere meting 

een momentopname. Denk aan de snelheidscontrole bij een auto of een 

weegschaal die aangeeft hoeveel je weegt. Wanneer je met regelmaat toetst, 

is er een duidelijke lijn te zien door de tijd heen. Zo’n leerlijn is belangrijker dan 

het resultaat op één op zichzelf staande toets.

• Leren van meten, daar draait het om. 

Scholen toetsen niet omdat het moet, maar omdat het handvatten oplevert om 

het onderwijs op de leerlingen af te stemmen. Het begint voor de juf of meester 

pas na het toetsen; met alleen toetsen ben je er niet, je moet er iets mee doen. 

Analyseren is ontzettend belangrijk.


