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Het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie

Wanneer kunt u nu welke hulpmiddelen of aanpassingen 
inzetten bij leerlingen met dyslexie, zonder dat de resultaten 
te sterk beïnvloed worden?

Advies van Cito
Het advies van Cito voor aanpassingen voor leerlingen met dyslexie is in lijn met de algemene 
richtlijn die Cito hanteert voor het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen bij toetsen.  
In principe adviseren wij om alle leerlingen de toetsen onder dezelfde omstandigheden te laten 
maken en dus de voorgeschreven afname-instructies te volgen. Dit in verband met de 
vergelijkbaarheid van de resultaten van leerlingen met die van anderen in hun groep en de 
normgroep. Er kunnen omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om toch bepaalde 
aanpassingen te doen of hulpmiddelen toe te staan. De vragen die u bij elke aanpassing moet 
stellen, zijn:
•	 Meet de toets nog steeds wat hij moet meten?
•	 Leidt de aanpassing tot overcompensatie, waardoor de leerling bevoordeeld wordt ten opzichte 

van andere leerlingen?

Hulpmiddelen en aanpassingen bij de LVS-toetsen
Hulpmiddelen
Een groot deel van de LVS-toetsen is zowel in een papieren als in een digitale versie beschikbaar.  
De digitale toetsen Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden, Woordenschat en Spelling beschikken 
over auditieve ondersteuning. U zou ervoor kunnen kiezen om de papieren variant van deze 
toetsen ook in de hogere groepen voor te lezen, zoals dat standaard gebeurt bij de toetsen voor 
groep 3 en 4. Het heeft echter de voorkeur om bij deze leerlingen de toetsen digitaal af te nemen 
om te voorkomen dat u bijvoorbeeld door uw stemgebruik de leerlingen onbewust hints geeft.

Aanpassingen: welke mogelijkheden heeft u?
•	 Algemeen

 – Extra afnametijd (met uitzondering van de toetsen op het gebied van technisch lezen).
 – Toets in meerdere delen afnemen (met uitzondering van de toetsen op gebied van technisch 

lezen).
 – Vergroten van de teksten van A4 naar A3.

•	 Spelling
 – In groep 4 en 5 kan ervoor gekozen worden om standaard – dus ongeacht de toetsscore op de 

startmodule – vervolgmodule 1 (dictee) af te nemen bij leerlingen met dyslexie in plaats van 
vervolgmodule 2 (meerkeuze).

•	 Begrijpend lezen
 – Het is altijd toegestaan om de leerling een toets van een lager niveau aan te bieden, het 

zogenoemde ‘toetsen op maat’. Daarmee zorgt u ervoor dat de leerling met dyslexie niet een 
te moeilijke toets hoeft te maken én dat u van die leerling nauwkeurige toetsresultaten krijgt.

 – In uitzonderlijke gevallen kunt u ervoor kiezen om een leerling met ernstige leesproblemen 
voorafgaand aan de toetsafname de teksten zelf alvast door laten lezen, bij voorkeur op 
dezelfde dag als waarop de toets wordt afgenomen. De betreffende leerling mag de 
bijbehorende opgaven niet zien en de teksten mogen uiteraard niet worden nabesproken.
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Waarom zijn er geen toepassingen toegestaan bij de toetsen Technisch lezen, AVI en DMT?
Omdat juist achterblijvende prestaties op deze toetsen een signaal zijn dat mogelijk sprake is van 
dyslexie. De toetsen zijn bedoeld om de technische leesvaardigheid van leerlingen in kaart te 
brengen: hoe vlot en nauwkeurig kunnen ze een geschreven woord of tekst ontsleutelen?

Hulpmiddelen en aanpassingen bij de Entreetoets Basisonderwijs
Hulpmiddelen
•	 Gesproken versie op cd of daisy-cd.
•	 Kurzweilversie, voor leerlingen met minimaal een half jaar ervaring met deze software.
•	 Vergrote versie van de opgavenboekjes (A3 formaat).
•	 Zwart-wit versie, om ervoor te zorgen dat leerlingen door de kleuren niet afgeleid worden.

Aanpassingen
•	 Extra afnametijd
•	 Gebruik van een markeerstift

Waarom is er wel een auditieve versie van Begrijpend lezen beschikbaar bij de 
Entreetoets en niet bij de LVS-toetsen Begrijpend lezen?
Hier hebben wij voor gekozen omdat de doelen van deze toetsen verschillend zijn. Het doel van de 
LVS-toetsen is vaststellen hoe goed kinderen geschreven teksten kunnen begrijpen om op basis 
daarvan het onderwijsaanbod beter af te stemmen. Als u de toetsen zou voorlezen, meet de toets 
niet meer zuiver begrijpend lezen, maar iets wat het midden houdt tussen begrijpend lezen en 
begrijpend luisteren. Wij adviseren om leerlingen met dyslexie naast de toets Begrijpend lezen – 
die niet wordt voorgelezen – ook de toets Begrijpend luisteren te laten maken. Door de prestaties 
op beide toetsen met elkaar te vergelijken, krijgt u informatie over de begripsvaardigheid van de 
leerling: maakt hij de toets Begrijpend lezen niet goed vanwege zijn dyslexie of omdat zijn 
begripsvaardigheid in het algemeen onder het gemiddelde ligt?

Scholen gebruiken de Entreetoets vaak bij het formuleren van het schooladvies: wat is het best 
passende brugklastype in het voortgezet onderwijs? Daarvoor is ook het rapport Vooruitblik 
beschikbaar. Omdat leerlingen met een dyslexieverklaring in het voortgezet onderwijs veelal 
gebruikmaken van hulpmiddelen bij het studeren en lezen van teksten, staan we het gebruik 
hiervan toe bij de Entreetoets. Dat betekent wel dat het resultaat op het Entreetoets-onderdeel 
Begrijpend lezen dan geen zuivere meting meer is van de vaardigheid in begrijpend lezen. 

Goed vastleggen en communiceren
Scholen maken soms bewust de keuze om toch hulpmiddelen of aanpassingen toe te staan, hoewel 
de toets daardoor niet meer echt meet waarvoor deze bedoeld is. Bijvoorbeeld omdat na een aantal 
jaren onderwijs en extra remediëring duidelijk is geworden dat de leerling een bepaalde 
vaardigheid niet onder de knie krijgt. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, mits u zich realiseert 
dat de resultaten van deze leerling op de toets geen valide en betrouwbare meting meer zijn van 
de betreffende vaardigheid. Het is van belang dat u dit goed vastlegt én duidelijk communiceert 
naar ouders, behandelaars of een nieuwe school waar een leerling naartoe gaat. Zo weten zij 
bijvoorbeeld dat ‘de vaardigheid in begrijpend lezen van de leerling vergelijkbaar is met die van zijn 
groepsgenoten mits de teksten worden voorgelezen.’ Voor de school én de ouders is het van belang 
dat zij zich realiseren dat deze leerling naar alle waarschijnlijkheid ander onderwijsaanbod nodig 
zal hebben dan zijn klasgenoten.

Meer informatie?
Voor meer informatie, zie de flyers ‘Gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen bij toetsen van het 
Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs’ en ‘Het afnemen van toetsen bij leerlingen met 
dyscalculie’ op onze website Achtergrondinfopo.cito.nl.

http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/cito_volgsysteem_po/cito_volgsysteem_po_achtergrondinfo

