
Boom LVS IEP LVS Cito 3.0 Cito 4.0

Afnamemogelijkheden

• Afname op papier

• Digitale afname

• Multi-device* *Af te nemen op meest gebruikte devices PO en dus ook op 

tablets.

• Adaptieve toetsen

• Op elk gewenst moment af te nemen *De LVS-toetsen zijn het hele jaar af te nemen en leveren 

een betrouwbare vaardigheidsscore en (vanaf groep 6) score 

op referentieniveau. Wil je de bijbehorende normgroep 

weten (I t/m V of A t/m E), dan kun je de toetsen op het  

M- of E-moment afnemen. In de 4e generatie toetsen  

wordt ook dit op elk moment mogelijk.

Goedgekeurd Expertgroep PO *4e generatie is nog in ontwikkeling; volgt t.z.t.

Rapportageniveaus

• Op leerlingniveau

• Op groepsniveau  

• Op schoolniveau

• Bovenschools niveau

Inhoud rapportages

• Functioneringsniveaus

• Vaardigheidsscores

• Referentieniveaus

• DLE

Verdiepende diagnostiek *De 3e generatie kent diverse extra analyse-mogelijkheden 

(taalprofielen, aanvullend instrument Rekenen-

Basisbewerkingen etc). In de 4e generatie komt een breed 

pakket aan verdiepend diagnostisch materiaal beschikbaar. 

• Methodeonafhankelijk

Materiaal voor speciale leerlingen  *Toetsen voor speciale leerlingen zijn zoveel mogelijk 

geïntegreerd in de reguliere versies. De uitgaven zijn 

gescreend door het S(B)O. Waar integratie in reguliere versie 

niet mogelijk is, is voor speciale leerlingen apart materiaal 

beschikbaar.

Advies best passend VO *Bij gebruik Entreetoets. In 4e generatie ook geïntegreerd  

in LVS. 

Keuzevrijheid aan te schaffen 

vaardigheden

*Je kiest bij Cito per vaardigheid en per groep of je een 

vaardigheid wilt toetsen en of je dit afneemt. Geen verplichte 

pakketafname.

Afnametijd per vaardigheid < 1 lesuur 

(indicatief)

 *Afnametijd varieert per groep/referentieniveau bij IEP.  

Afnametijd 4e generatie Cito nog niet exact bekend, 

toetsomvang wordt gemiddeld 20% verkort. 
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Boom LVS IEP LVS Cito 3.0 Cito 4.0

Kleuters - Taal *Vanaf schooljaar 2019-2020 via observatie-instrument  

Kleuter in beeld beschikbaar

Kleuters - Rekenen *Vanaf schooljaar 2020-2021 via observatie-instrument  

Kleuter in beeld beschikbaar

Kleuters - Sociaal-emotioneel

Kleuters - Motoriek

Rekenen-Wiskunde

Begrijpend lezen *Boom: v.a. groep 4;  

*: IEP heeft één vaardigheid ‘lezen’; toetst dit via één 

gecombineerde toets lezen en taalverzorging

Spelling (‘dictee’) *Boom: spelling alleen werkwoorden en niet-werkwoorden

Taalverzorging *IEP werkt met 1 (gecombineerde) toets lezen en 

taalverzorging

Hoofdrekenen

Rekenen - Basisbewerkingen Rekenen-Basisbewerkingen bevat alleen ‘kale’ sommen, 

zonder context

Technisch lezen *IEP heeft één vaardigheid ‘lezen’, toetst dit via één 

gecombineerde toets

Tempolezen / DMT/AVI

Schrijfvaardigheid *IEP: schrijfvaardigheid alleen groep 8

Woordenschat *IEP: woordenschat alleen groep 7/8

Begrijpend luisteren

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociale veiligheid *Viseon voldoet aan de wettelijke monitoringsverplichting 

sociale veiligheid

Leeraanpak *Via product Zelfstandig leren en Werkstukken maken,  

voor groep 5 t/m 8

Creatief vermogen

Studievaardigheden

Engels

Digitale geletterdheid
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