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TOeTsen
ILsE PAPENbuRG EN NIENkE LANsINk

Is een toets op het platte vlak wel 
geschikt voor kleuters?
Ja. Uit pilots blijkt dat de opgaven in de 
toets Rekenen voor kleuters geschikt zijn om 
in beeld te brengen welke leerlingen vaardi-
ger en welke leerlingen minder vaardig zijn 
op het gebied van voorbereidend rekenen. 
Leerlingen die met concrete materialen meer 
kunnen dan andere leerlingen, zullen over 
het algemeen ook op papier laten zien dat 
ze vaardiger zijn. De toets brengt verschillen 
tussen leerlingen in beeld en helpt de leer-
kracht het onderwijs af te stemmen op de 
leerlingen. Het afnemen van een toets met 
concrete materialen zou erg tijdrovend zijn. 
De toets Rekenen voor kleuters is bedoeld als 
signaleringsinstrument dat u kunt gebruiken 
naast uw eigen observaties en een eventueel 
volgsysteem. Bij opvallende scores die u ver-
rassen is het aan te raden om aanvullende 
informatie te verzamelen. Dit kan bijvoor-
beeld door gebruik te maken van concrete 

materialen, zoals bij de controleopdrachten in het hulpboek Rekenen 
voor kleuters1. 
Onderwijs aan jonge kinderen zou echter bij voorkeur niet op het 
platte vlak moeten gebeuren. Werkbladen toetsen vooral wat kinde-
ren al weten; ze leren er niet van. Concrete materialen en activiteiten 
zijn zeker voor jonge kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van 
rekengerelateerde vaardigheden. 

moeten de leerlingen de stof uit de toets echt allemaal 
beheersen?
Nee. De toets is een vaardigheidstoets, geen beheersingstoets. een 
vaardigheidstoets is bedoeld om in kaart te brengen welke leerlingen 
meer aandacht nodig hebben, maar ook welke leerlingen wat extra’s 
aankunnen. Om deze reden bevat de toets zowel opgaven die wat 
gemakkelijker, als opgaven die wat moeilijker zijn dan wat de gemid-
delde leerling beheerst. Dit is te vergelijken met verspringen in een 
zandbak: als de bak maar een halve meter lang is en het kind springt 
eroverheen, dan weet je niet hoeveel verder een kind kan springen. 
Wil je weten hoever het kind kan springen, dan maak je een langere 
bak. De meeste kinderen zullen het einde van de bak niet halen, dat 
is ook niet de bedoeling, maar zo weet je wel wat alle leerlingen kun-
nen.

Er zijn verschillende manieren om de ontwikkeling van kleuters goed te 

volgen. Peilingsactiviteiten en toetsen leveren informatie, evenals observa-

ties door de leerkracht. Het systematisch bijhouden van de ontwikkeling 

in een volgsysteem is belangrijk om de vinger goed aan de pols te kunnen 

houden. Veel scholen kiezen voor het afnemen van de toets Rekenen voor 

kleuters. Deze toets roept echter wel vragen en soms zelfs emoties op 

bij leerkrachten. in dit artikel vindt u antwoorden op enkele veelgestelde 

vragen over deze toets. 

   Veelgestelde vragen
De toets Rekenen voor kleuters
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Oefenopgave groep 1. ‘Hier zie je een aantal plaatjes. Waar zit het kind bovenaan in het wandrek? Zet een streep onder dat 
plaatje.’
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De inspectie rekent scholen af op het 
niveau van kinderen, niet op wat zij 
geleerd hebben. Waarom wordt er 
niet meer rekening gehouden met de 
vaardigheidsgroei van kinderen?
De inspectie maakt gebruik van vier indica-
toren om zicht krijgen op de mate waarin het 
onderwijs aandacht heeft voor de voortgang 
in de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor 
een toelichting op de inhoud en de onder-
bouwing van deze indicatoren is de inspectie 
de aangewezen instantie2. 
Cito merkt echter dat er veel misverstanden 
over zijn. De inspectie vraagt bij de leerlin-
gen van groep 1 en 2 niet naar een minimale 
(gemiddelde) vaardigheidsscore voor een 
leerling of een groep leerlingen. Zij vraagt 
wel om in de gehele kleuterperiode minimaal 
één keer een toets op het gebied van Taal en 
Rekenen af te nemen. Het meermaals toet-
sen van leerlingen is geen vereiste van in-
spectie, maar is veelal een schoolafspraak 
die gemaakt is op directie of bestuursniveau. 

De auteurs zijn werkzaam bij Cito 

noten

1. Het hulpboek Rekenen voor kleuters is een 

uitgave van Cito. 

2. http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/

nieuwsbrieven/details/Toezicht+op+het+onder

wijs+aan+jonge+kinderen.html

   Veelgestelde vragen
De toets Rekenen voor kleuters

De basis voor de toetsen zijn de tussendoelen van het Tal-team 
(1999, 2004) en de vernieuwde rekendoelen van SLO (2011) die de 
rekenontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld brengen 
voor de domeinen getalbegrip, meten en meetkunde. Aan de hand 
van deze doelen zijn opgaven gemaakt die bij een grote groep leerlin-
gen zijn uitgeprobeerd. Zo zijn opgaven geselecteerd van gemiddeld 
niveau, maar ook opgaven die wat makkelijker of moeilijker zijn dan 
het verwachte gemiddelde niveau van de leerlingen. 

Wat doe ik met leerlingen die nog onvoldoende nederlands 
spreken?
een leerkracht bepaalt naar eigen inzicht wanneer een leerling mee 
kan doen met de toetsing. Als globale richtlijn geldt dat een leerling 
een toets kan maken wanneer hij twee jaar in Nederland is. Dit is 
echter niet meer dan een richtlijn. er zijn immers vele factoren, zoals 
bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders en of er thuis ook 
Nederlands wordt gesproken, die bepalen hoe snel een leerling het 
Nederlands voldoende beheerst om de toets te kunnen maken. Al-
leen de school kan inschatten wanneer het zinvol is om de leerling 
de toets te laten maken.

Ik zie dagelijks wat mijn leerlingen kunnen. Waarom zou ik 
de toets afnemen?
Observaties van leerkrachten zijn onmisbaar om een goed beeld te 
krijgen van wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Bij een 
groot deel van de leerlingen levert een toets dan ook geen verras-
sende informatie op. er is echter ook een klein deel van de leerlin-
gen die op de toets lager of hoger scoort dan verwacht. een kind 
dat verbaal sterk is, kan bijvoorbeeld de indruk wekken dat het zich 
ook op andere terreinen goed ontwikkelt. Vooraf weet een leerkracht 
niet welke leerlingen anders zullen scoren dan verwacht, daarom is 
het advies bij alle leerlingen de toets als signaleringsinstrument af te 
nemen. Bij leerlingen waarbij de toetsscores niet passen bij de ver-
wachtingen kan een leerkracht de toetsuitslag nader bekijken. Kan de 
leerling misschien toch meer aan dan gedacht? Of heeft de leerling 
extra aandacht voor specifieke onderdelen nodig?

Hoe kan ik de toetsresultaten gebruiken om te kijken naar 
groei?
De ontwikkeling (groei) die een kind doormaakt, is precies waar het 
om gaat én waar het om hoort te gaan! De ontwikkeling van een kind 
kan met de kleutertoetsen op twee manieren worden geïnterpreteerd:
- Als de leerkracht wil weten of het kind ten opzichte van zichzelf is 
gegroeid, kijkt ze naar de vaardigheidsscores. een stijgende lijn geeft 
groei weer, een vlakke lijn geeft een stagnatie in de groei weer, een 
dalende lijn geeft een achteruitgang weer.
- Wil de leerkracht weten hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van 
leeftijdsgenootjes, dan kijkt ze naar de vaardigheidsniveaus. Aan de ene 
kant geeft dat informatie over wat een specifieke vaardigheidsscore 
betekent (is een vaardigheidsscore van bijvoorbeeld 45 een hoge, ge-
middelde of lage score). Aan de andere kant kan de leerkracht zien 
of het kind zich even snel ontwikkelt als vergelijkbare kinderen. De 
niveau-indelingen A t/m e (en I t/m V) bieden dus een interpretatie-
kader. en dat is ook alles wat het is: een interpretatiekader en niets 
meer of minder. 

Wat weegt het meest? 




