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Kleutertoetsen: een waardevolle aanvulling! 
Ilse Papenburg en Jacqueline Visser, Cito, versie 4 november 2013 
 
Al vanaf de geboorte, en ook al daarvóór, volgen ouders de ontwikkeling van hun kind. Dat 
doen ze door dagelijkse observaties: eet en drinkt het genoeg, kan het wat aanpakken, kan het 
al kruipen, enz. Daarnaast bezoeken ouders met enige regelmaat het consultatiebureau. Met 
een aantal standaard metingen en testjes brengt men daar de ontwikkeling van het kind in 
kaart. Doordat het consultatiebureau de resultaten ervan vergelijkt met wat een ‘normale’ 
ontwikkeling is, zijn die resultaten een belangrijke aanvulling bij de observaties van de ouders. 
Ouders zien immers vooral hun eigen kinderen en weten niet altijd of iets normaal is of juist 
niet. Kleutertoetsen vullen dezelfde functie als testjes van de consultatie-arts: een aanvulling 
op de dagelijkse observaties van de leerkrachten.  
 
Gesprekjes met kinderen, de werkjes die ze maken, de manier waarop ze samen spelen: al deze 
dagelijkse observaties leveren de leerkrachten een schat aan informatie op. Belangrijke informatie die 
elke leerkracht in zijn dagelijkse praktijk gebruikt. Waarom zou je dan nog toetsen afnemen? Je weet 
toch al zoveel? Er zijn twee heel goede redenen om dit te doen: mogelijkheid om ontwikkeling van een 
kind te vergelijken met die van een gemiddelde leerling en het volgen van zijn ontwikkeling in de tijd. 
Exact dezelfde redenen als waarom in Nederland vrijwel alle ouders met hun kind naar het 
consultatiebureau gaan.  
 
Vergelijking met de gemiddelde leerling in Nederland 
Gestandaardiseerde afname maakt het mogelijk om de ontwikkeling van een leerling objectief te 
vergelijken met die van de gemiddelde Nederlandse leerling. Bij gestandaardiseerde toetsen krijgen 
alle kinderen dezelfde toets aangeboden: dezelfde opgaven met dezelfde vraagstelling en dezelfde 
manier van beoordelen. Omdat dit op een vergelijkbare manier gebeurt, kun je de toetsresultaten van 
de kinderen vergelijken. Zowel met die van de kinderen uit de eigen groep, maar ook met die van 
kinderen uit de rest van Nederland. Hierdoor heeft de leerkracht een breder referentiekader dan de 
eigen groep.  
 
Ontwikkeling volgen: twee keer per jaar, twee keer een half uurtje 
Door twee keer per jaar te toetsen, zie je hoe een leerling zich ontwikkelt in de tijd. Daarmee voorkom 
je het effect van een momentopname. Je bekijkt de resultaten van leerlingen op meerdere momenten 
gedurende een langere periode en vergelijkt zijn ontwikkeling met die van de gemiddelde leerling. 
Hierdoor kun je bijvoorbeeld zien of de groei minder is dan je verwacht. Het enige wat daarvoor nodig 
is, is twee keer per jaar, twee keer een half uurtje met de leerlingen de opdrachten uit de toets te 
maken; opdrachten die de leerlingen als leuk ervaren.  
 
Toetsen om het beeld compleet te maken 
Het afnemen van toetsen is zeker géén doel op zich. Een toets is bedoeld als hulpmiddel om 
leerkrachten te ondersteunen bij het nemen van beslissingen, zodat ze kinderen een passend 
onderwijsaanbod kunnen bieden. Vaak komen de toetsscores overeen met de eigen verwachtingen 
van een leerkracht. Als dat niet het geval is, zal een goede leerkracht verder kijken. Zijn er andere 
gegevens die dit beeld ondersteunen of is er toevallig iets gebeurd waardoor de leerling zijn dag niet 
had? Van observaties is bekend dat deze sterk gekleurd kunnen zijn door het beeld dat een leerkracht 
al van een kind heeft. Zo kan een kind dat verbaal sterk is, ten onrechte de indruk wekken dat het zich 
op andere gebieden ook goed ontwikkelt. De dagelijkse observaties, informatie van ouders én de 
resultaten op gestandaardiseerde toetsen: samen geven ze een compleet beeld van de vaardigheden 
en de ontwikkeling van een kind. En op dat complete beeld zal een leerkracht zijn onderwijs baseren. 
Net zoals de arts van het consultatiebureau die niet alleen naar de resultaten van de testjes kijkt, maar 
ook de observaties van de ouders erbij betrekt. 
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Het beeld regelmatig checken en zo nodig bijstellen  
De ontwikkeling van kinderen verloopt veelal sprongsgewijs; cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel. 
Ook terugval kan voorkomen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten een eenmaal verkregen beeld 
van een leerling niet als een vaststaand gegeven beschouwen; ongeacht de wijze waarop dat beeld is 
verkregen. Op basis van een toets of observaties in groep 1 kun je echt niet voorspellen hoe een kind 
het bijvoorbeeld in groep 8 zal doen. Door regelmatig te evalueren op basis van observaties en 
toetsresultaten, zal een professionele leerkracht zijn beeld waar nodig bijstellen gedurende de 
basisschool. 
 
 
Lees voor meer informatie ook eerder verschenen artikelen:  

- Do’s en don’ts van toetsen bij jonge kinderen; Kleutertoetsen, moet dat nou?  
- Veelgestelde vragen; toetsen Rekenen voor kleuters  
- Over de betrouwbaarheid van beoordelingen; Beoordelen via de onderbuik   

 
 

 

   

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_%20artikel_kleutertoetsen_2012.ashx
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Onderzoek%20en%20wetenschap/cito_veelgestelde_vragen_rekenen_voor_kleuters.ashx
http://kennisbank.beoordeelbeter.nl/blog/bid/71337/Beoordelen-via-de-onderbuik
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