
Wat is een leerlingvolgsysteem?
De term leerlingvolgsysteem heeft meerdere bete-
kenissen en dat schept soms wat verwarring. In de 
eerste plaats wordt het gebruikt als benaming voor 
een systeem waarin gegevens van leerlingen worden 
verzameld. In dat geval gaat het om een adminis-
tratiepakket. Het leerlingvolgsysteem van Cito is 
een set van methode onafhankelijke, genormeerde 
toetsen om de vorderingen van leerlingen te volgen. 

Toetsen van kernvaardigheden
Het volgsysteem toetst de kernvaardigheden voor 
de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde 
in de eerste drie klassen van het voorgezet onder-

Halen uw leerlingen Het beste uit zicHzelf? CI
TO

Docenten doen iedere dag weer hun best om leerlingen iets bij te brengen. 

Daarom is het prettig om te weten hoe deze leerlingen zich ontwikkelen. Maar 

hoe weet u als docent wat goed gaat en waar het beter kan in uw klas? Of waar 

uw school staat in vergelijking met andere scholen? Claar van Aalten, educatief 

adviseur bij Cito: “Het belangrijkste is dat je als leerling op een niveau zit waar je 

het beste uit jezelf kunt halen.”

wijs. Toets 0 t/m 3 van het volgsysteem brengt op 
vier momenten het niveau en de voortgang van 
leerlingen in beeld. De toetsen worden in schooljaar 
2015/2016 voor het eerst uitgegeven op vier niveau’s 
in plaats van drie: vmbo bb/kb, vmbo gt, havo en 
vwo.

Resultaten inzien en delen 
Via een webportaal stellen docenten eenvoudig 
rapportages op maat samen. Omdat de meeste 
scholen in het voorgezet onderwijs het volgsysteem 
van Cito gebruiken kunnen de resultaten van elke 
deelnemende school anoniem vergeleken worden 
met die van 800 andere scholen. Zo krijgen scholen 
een objectief beeld van het niveau van de leerlingen 
en de school.

Vertaalslag naar gedifferentieerd leren
Wat betekenen de toetsresultaten en de vergelij-
kingen nu concreet voor de alledaagse handelingen 
in de klas voor specifieke groepen of leerlingen? De 
educatief adviseurs bieden scholen ondersteuning 
bij de interpretatie van deze gegevens. De docent 
geeft hier vervolgens zelf invulling aan. Claar van 
Aalten: “Wij zijn toetsprofessionals, zij zijn de onder-
wijsprofessionals. Het voordeel van een volgsysteem 
voor de leerlingen zit echter in de vertaalslag.  
De resultaten bieden bijvoorbeeld houvast als  
het gaat om ondersteuning bij determinatie en 
gedifferentieerd werken.” 

Ondersteunen én uitdagen
Het volgsysteem laat niet alleen de verbeterpunten 
van leerlingen zien, maar ook wat hun sterke kanten 
zijn. Leerlingen kunnen naar aanleiding hiervan 
tijdens bepaalde lessen hun klasgenoten ondersteu-
nen of extra uitgedaagd worden door een verdieping 
van de lesstof. Claar: “Ons volgsysteem sluit daarmee 
aan bij het actieplan ‘Beter Presteren’ van het minis-

terie van Onderwijs om elk talent te benutten en te 
streven naar een ambitieuze leercultuur in het voort-
gezet onderwijs.”

Inhoudelijke vernieuwingen
De vernieuwde versie van het volgsysteem bevat 
inhoudelijke aanpassingen naar aanleiding van het 
actuele onderwijsaanbod. Claar: “Om ervoor te zor-
gen dat het volgsysteem aansluit bij de veranderin-
gen in het onderwijsveld vernieuwen wij de toetsen 
ongeveer eens in de vijf jaar.” Zo komen er bijvoor-
beeld aparte toetsen voor rekenen en wiskunde. Ook 
worden de toetsen opnieuw genormeerd. Bovendien 
komen de nieuwe toetsen uit in meerdere versies. 
Toets 0 is er in een variant voor vmbo bb/kb, vmbo 
gt, havo en vwo leerlingen, zodat elke leerling een 
passende toets kan maken.

Ook digitaal toetsen
Het Cito Volgsysteem komt nu ook uit in een digitale 
versie. Het unieke is dat scholen zowel digitaal als 
op papier kunnen toetsen, of naast elkaar. Claar: “We 
willen scholen de kans geven om te experimenteren 
met digitaal toetsen. Ze kunnen op elk moment 
weer terugvallen op papieren toetsen en later even-
tueel weer overstappen naar digitaal. De resultaten 
blijven steeds beschikbaar en vergelijkbaar.”

Richting geven aan de toekomst van leerlingen
Scholen moeten voor zichzelf bepalen wat de 
meerwaarde is van een volgsysteem. De educatief 
adviseurs bezoeken scholen om het volgsysteem te 
presenteren, vragen te beantwoorden en discussies 
op gang te brengen. Claar: “Wij stimuleren teams 
tijdens een bezoek vooral om te bespreken wat de 
vervolgstappen zijn, zodat de aanschaf van een volg-
systeem een investering is in passend onderwijs aan 
de leerlingen. Want als zij voldoende ondersteund en 
uitgedaagd worden kunnen ze verantwoorde keuzes 
maken en beter richting geven aan hun toekomst.”

Wilt u meer weten of het Cito Volgsysteem  
bestellen? Kijk op www.cito.nl/volgsysteem.

Alette Swart, docent LWOO en mentor van 
SGM Van der Capellen locatie Capellenborg

“We hebben extra hulp ingezet naar aanleiding van de resultaten 
van Toets 0.  Zo hebben we bijvoorbeeld een aparte groep gemaakt 
voor spelling en grammatica en voor leesvaardigheid en wiskunde. 
Ik merk wel dat ik nu met spanning uitkijk naar de uitslagen van 
Toets 1, benieuwd of de extra inzet geholpen heeft.”
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het vernieuwde volgsysteem voor het voortgezet onderwijs van cito geeft inzicht

Eeltje Poeze, leerling-coördinator en docent geschiedenis 
van het CSG Liudger Waskemeer

“Het Cito Volgsysteem geeft extra informatie naast de rapport- 
cijfers van de leerlingen. Hiermee kun je als docent je onderwijs 
en de resultaten daarvan kritisch tegen het licht houden en kijken 
op welke gebieden je je onderwijs kunt verbeteren. Natuurlijk 
zegt deze extra informatiestroom niet alles, denk bijvoorbeeld aan 
motivatie en werkhouding van de leerling, maar de toetsen zijn wel 
objectief, valide en betrouwbaar.”


