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Cito Volgsysteem  
jonge kind

Voor baby’s, dreumesen en peuters

•  Voor kinderen van 6 maanden
tot 4 jaar

• Gebruiksvriendelijk
•  Genormeerde toetsen en

observatielijsten
• Methode-onafhankelijk
•  Soepele overdracht naar het

primair onderwijs
•  Volgt het sociaal-emotioneel

functioneren en de taal- en
rekenontwikkeling



Cito Volgsysteem jonge kind
Voor baby’s, dreumesen en peuters

Het Cito Volgsysteem jonge kind richt zich op het sociaal-emotioneel 
functioneren en de taal- en rekenontwikkeling. Met de verkregen 
informatie uit de toetsen en de observatielijsten stemt u het aanbod 
in uw groep beter af op de behoefte van het kind. Met het 
Hulpprogramma Peutervolgsysteem kunt u kinderen die op 
bepaalde ontwikkelingsgebieden achterblijven gericht helpen.

Het nieuwe Volgsysteem jonge kind bestaat uit de genormeerde toetsen 
Rekenen voor peuters en Taal voor peuters. De peutertoetsen zijn COTAN 
goedgekeurd. Hét keurmerk voor toetsen. Maar er is natuurlijk méér dan taal 
en rekenen. Er is een duidelijke wisselwerking tussen het sociaal-emotioneel 
functioneren van een kind en zijn of haar ontwikkeling op andere terreinen. 
Daarom zijn er in 2012 een vernieuwde observatielijst voor peuters en een 
geheel nieuwe observatielijst voor baby’s en dreumesen verschenen.  
Deze genormeerde observatielijsten maken ook onderdeel uit van het volg-
systeem. Samen met dagelijkse observaties en achtergrondinformatie geeft dit 
een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen die 
meer ondersteuning nodig hebben is er het Hulpprogramma Peutervolgsysteem.

Rekenen en Taal voor peuters
Met de toetsen Rekenen voor peuters en Taal voor peuters kunt u de 
vorderingen op het gebied van voorbereidend rekenen en de taalontwikkeling 
van peuters op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf volgen.

Samenstelling
Het toetspakket Rekenen voor peuters en het toetspakket Taal voor peuters 
bestaan elk uit een toetsmap met handleiding, een opgavenboek en 
verschillende registratieformulieren. Deze registratieformulieren kunt u 
kopiëren. Daarnaast bevat het toetspakket Rekenen voor peuters een aparte 
beheersingstoets voor kleur en een aparte beheersingstoets voor het 
herkennen van lichaamsdelen.



Werkwijze
U neemt de toets bij iedere peuter individueel af. Samen met het kind bekijkt u 
de plaatjes in het opgavenboek en stelt u het kind korte vragen. U vult de 
antwoorden in op een scoreformulier en telt het aantal goede antwoorden.  
Tot slot bepaalt u, aan de hand van het aantal juiste antwoorden, de 
vaardigheidsscore en het vaardigheidsniveau van het kind en maakt u 
eventueel een analyse van de gemaakte fouten. Als u dat bij alle kinderen uit 
uw groep doet, kunt u een groepsoverzicht maken.

Waar zie je muziek maken? 

Voorbeeld passieve woordenschat

Normgroepen
Bij de toetsen zijn ook normeringsgegevens verzameld. Hiermee kunt u de 
toetsresultaten van uw peuters vergelijken met de resultaten van een landelijk 
representatieve groep peuters.

Computerprogramma LOVS
U kunt de toetsresultaten van de peutertoetsen Taal en Rekenen op een 
makkelijke manier invoeren in het Computerprogramma LOVS. U verwerkt en 
bewaart de gegevens digitaal waardoor ze eenvoudig over te dragen zijn naar 
een andere locatie of basisschool.

Oefenopgave A
Wij gaan samen een spelletje doen.

Ik zeg iets en jij mag een plaatje aanwijzen. Je moet steeds het beste plaatje aanwijzen.

Waar zie je muziek maken?
Waar zie je muziek maken?



Doorgaande lijn
Het Cito Volgsysteem jonge kind sluit aan op het Cito Volgsysteem 
primair onderwijs. De peuter- en kleutertoetsen zijn volledig op elkaar 
afgestemd. De scores op de verschillende toetsen kunnen daardoor met 
elkaar vergeleken worden. Met deze doorgaande lijn kunt u de 
ontwikkeling van het kind volgen vanaf de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf tot en met groep 2 van de basisschool.

Observatielijsten voor jonge kinderen 
Met de genormeerde observatielijsten voor jonge kinderen brengt u het 
sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen op uw kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal in kaart.

Samenstelling
Er is een observatielijst voor baby’s en dreumesen en een observatielijst voor 
peuters. De observatielijsten bestaan uit een handleiding, een kopieerbare 
observatielijst en kopieerbare registratieformulieren.

Werkwijze
De lijst voor baby’s en dreumesen is een geheel nieuw instrument. De lijst voor 
peuters is een vernieuwde en verbeterde versie van de bestaande peuter-
observatielijst. Met de observatielijst voor baby’s en dreumesen brengt u het 
sociaal-emotioneel functioneren, de taalontwikkeling en de motoriek in kaart. 
De observatielijst voor peuters richt zich op sociaal gedrag, speelwerkhouding 
en welbevinden. Voor beide lijsten geldt dat de afname minimaal één keer per 
jaar is. 

Hulpprogramma Peutervolgsysteem
Met het Hulpprogramma Peutervolgsysteem kunt u kinderen die op bepaalde 
ontwikkelingsgebieden ondersteuning nodig hebben gericht helpen.

Samenstelling 
Het Hulpprogramma Peutervolgsysteem bestaat uit vier hulpboeken en de 
handpop Primo. Om het hulpprogramma goed aan te laten sluiten bij de 
toetsen en de observatielijst voor peuters, is er een handig schema bij het 
hulpprogramma ontwikkeld.



Werkwijze
In het Hulpboek bij Peuterobservatielijsten vindt u aanwijzingen hoe u 
kinderen kunt helpen om hun sociaal-emotioneel functioneren en speelwerk-
houding te verbeteren. Daarnaast zijn er nog drie hulpboeken: Taal, Ordenen en 
Ruimte. U kunt deze boeken inzetten als u met behulp van de toetsen Taal voor 
peuters en Rekenen voor peuters gesignaleerd hebt dat een kind mogelijk een 
achterstand heeft. In een schema staan per toets suggesties welke onderdelen 
van het hulpprogramma u kunt gebruiken wanneer een kind extra aandacht 
nodig heeft op een bepaalde categorie van een toets of observatielijst. Zo ziet u 
snel wat een kind nodig heeft. U kunt de hulpboeken ook goed los van deze 
toetsen gebruiken om kinderen gericht op een bepaald gebied te helpen en te 
ondersteunen.

Primo
Het is ook mogelijk om Primo, de 
handpop, los te bestellen. Praten 
tegen een pop voelt niet zo 
bedreigend als praten tegen een 
volwassene. De pop beleeft dezelfde 
emoties als de kinderen. Primo is 
samen met de kinderen verbaasd, 
bang, blij, moe etc. Primo kan 
leeractiviteiten initiëren, kinderen 
helpen bij het oplossen van 
problemen en conflicten, de kinderen 
ondersteunen bij het uitbreiden van 
hun woordenschat, hen uitdagen 
grenzen te verleggen, troosten of 
nieuwe vaardigheden aanleren. 
Kortom een leuk hulpmiddel om uw 
activiteiten speels te maken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Cito Volgsysteem jonge kind? Kijk dan op  
www.cito.nl of neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 
(026) 352 11 11 of e-mail klantenservice@cito.nl

Bestellen
Om te bestellen gaat u naar onze webwinkel http://winkelve.cito.nl.
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