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To�etsactiviteiten vo�o�r zeer mo�eilijk lerende leerlingen

Cito heeft samen met zml-scholen speciale toetsactiviteiten 
ontwikkeld waarmee zeer moeilijk lerende (zml) leerlingen 
laten zien wat ze kunnen op het gebied van taal en rekenen. 
Deze toetsactiviteiten komen tegemoet aan de specifieke 
kenmerken en het niveau van de zml-leerlingen. Daardoor 
brengt u hun vaardigheden op een goede en eerlijke manier in 
beeld.

Meten wat een leerling kan
Elke leerling in het zml-onderwijs heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Om het onderwijs 
optimaal af te stemmen op de leerlingen wilt u van elke leerling in kaart brengen wat hij kan. U ziet 
de leerling elke dag en hebt dus goed zicht op wat hij kan. Door daarnaast een gestandaardiseerde 
toets te gebruiken, maakt u uw beeld compleet. In de zml-toetsen vonden we een balans tussen 
een toetsvorm die enerzijds voldoende gestandaardiseerd is en anderzijds voldoende tegemoet 
komt aan specifieke leerlingkenmerken. Zo krijgt u nauwkeurige én bruikbare toetsresultaten.

Voor wie
De toetsactiviteiten Taal en Rekenen zijn ontwikkeld voor zeer moeilijk lerende leerlingen in cluster 3 
van het speciaal onderwijs en voor leerlingen met een zml-indicatie in het regulier basisonderwijs.

Doel
Met de toetsactiviteiten stelt u vast wat uw leerlingen kunnen om zo de volgende leerstap te 
bepalen. De toetsen zijn een hulpmiddel om uw onderwijs af te stemmen op de leerlingen. 

Opzet 
De inhoud van de activiteiten is afgestemd op de wettelijk vastgestelde kerndoelen. De toets-
activiteiten bestaan uit een combinatie van praktische activiteiten met concrete materialen en 
meer ‘standaard’ toetsopdrachten. Zo tellen leerlingen in de toets Rekenen echte dropjes, waarbij 
een leerkracht hun rekenvaardigheid observeert. Een deel van de toets Taal bestaat uit 
gestandaardiseerde opdrachten: bijvoorbeeld opgaven waarbij een leerling uit drie plaatjes het 
genoemde woord moet kiezen. 

Zowel voor Taal als voor Rekenen zijn er toetsactiviteiten op drie niveaus. Zo observeert u gericht, 
afgestemd op het niveau van de leerling. 



Rekenen
De toetsactiviteiten Rekenen zijn opgesplitst in twee delen. Een deel is gericht op getallen en 
bewerkingen. Hier toetst u leerlingen op hun vaardigheid in bijvoorbeeld tellen en samenvoegen 
van kleine hoeveelheden. Een ander deel is gericht op meten, tijd en geld. Dit deel bevat onder 
andere een activiteit waarin de leerlingen koekjes bakken, inpakken en verkopen. Hiermee laten ze 
in de praktijk zien wat ze kunnen. De toetsactiviteiten Rekenen voert u uit met individuele 
leerlingen of in groepjes van maximaal drie leerlingen. 

Voorbeeldopgave uit: Toetsactiviteiten Rekenen voor zml-leerlingen

Taal
De toetsactiviteiten Taal zijn gericht op mondelinge communicatie. Een toetsafname bestaat uit 
twee delen: een toetsactiviteit en een observatie in de klas. Bij de toetsactiviteit toetst u aan de 
hand van concrete materialen en afbeeldingen verschillende taalvaardigheden. Denk aan het 
produceren van woorden en het begrijpen van zinnen. De toetsactiviteit neemt u af bij individuele 
leerlingen. Bij de observatie in de klas observeert u bepaalde taalgedragingen aan de hand van een 
observatielijst, bijvoorbeeld tijdens een kringgesprek. U kunt meerdere leerlingen tegelijkertijd 
observeren. 

Voorbeeldopgave uit: Toetsactiviteiten Taal voor zml-leerlingen 

Plannen van het onderwijsaanbod
De zml-toetsactiviteiten laten zien wat een leerling kan en geven hiermee houvast om het 
onderwijs aanbod op de leerling af te stemmen. U zet de toetsscores met behulp van een tabel om 
naar een niveau op de leerlijn of een globale ontwikkelingsleeftijd. Zo ziet u in één oogopslag welk 
niveau bij uw leerling past. Omdat de meeste scholen het ontwikkelingsperspectief van een 
leerling in termen van niveaus op de leerlijn hebben opgesteld, kunt u bovendien met de toets 
controleren in hoeverre uw leerling aan het perspectief voldoet. 

  

De leerkracht zegt: ‘Je krijgt zo 6 knopen. 
Verdeel de knopen eerlijk over de mouwen. 
Hoeveel knopen komen op elke mouw?’
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Kopieerblad Knopen A6; A8; B2; C2

  

De leerkracht zegt: ‘Oren. Waar zijn de oren van het varken?’



Verantwoording toetsactiviteiten zml en COTAN 
Bij de ontwikkeling van de toetsactiviteiten verzamelden we veel gegevens om de betrouwbaarheid 
ervan vast te stellen en om te onderzoeken of de toetsen daadwerkelijk meten wat we willen 
meten. Deze gegevens zijn nodig om een goede toets te maken en om de toets voor te leggen aan 
de COTAN. Op dit moment nemen scholen de toetsen volop af en doen zij ervaring op met de inzet 
en het gebruik. Als scholen voldoende gelegenheid hebben gehad om zich het toetsen eigen te 
maken, bekijken en analyseren we de toetsresultaten van een grote groep scholen.  
Zodra we deze gegevens hebben geanalyseerd, ronden we de verantwoording van de toetsen af. 
Deze laten wij dan door de COTAN beoordelen.

U kunt de verantwoordingen die zijn gebaseerd op de gegevens uit het ontwikkeltraject 
downloaden op www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Toetsen voor speciale leerlingen > 
Cluster 3.

Meer informatie en trainingen
Wilt u ook het optimale halen uit de Toetsactiviteiten Rekenen en de Toetsen Taal voor zeer 
moeilijk lerende leerlingen? Schrijf u dan in voor de cursus ‘Werken met zml-toetsen’.  
Op www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Training en advies vindt u meer informatie.  
Hebt u vragen over het gebruik van de zml-toetsactiviteiten dan belt u met onze klantenservice 
(026) 352 11 11. 




