
Screeningsinstrument 
Beginnende 
geletterdheid

 ✓ Vroegtijdig signaleren mogelijke leesproblemen  

in groep 2 en 3

 ✓ Eenvoudig, speels en snel af te nemen

 ✓ Methodeonafhankelijk

 ✓ Ontwikkeld samen met Expertisecentrum  

Nederlands

 ✓ Direct inzicht en aan de slag met  

de heldere rapportages  

en analyses



Bestellen? 
cito.nl/po

Het is belangrijk leesproblemen of 
mogelijk dyslexie snel te herkennen en 
hier de juiste aandacht aan te geven. 
Met het Screeningsinstrument 
Beginnende geletterdheid voorspel je 
de leesvaardigheid van je leerlingen in 
groep 2 en 3 en signaleer je welke 
kinderen mogelijk een risico lopen. 

Je meet het fonologisch bewustzijn en de letterkennis – 
volgens onderzoek de beste voorspellers van leesvaardigheid. 
Je krijgt direct inzicht en met de handige analyses en 
rapportages kun je direct aan de slag!

Welke vaardigheden toets je? 

Toets fonologisch bewustzijn (groep 2 en 3)
Met deze toets meet je het inzicht in de klankstructuur van 
de gesproken taal. De toets is digitaal en adaptief en bevat 
vier soorten opgaven:
• rijm
• identificatie van beginfoneem
• synthese
• deletie

Als je leerlingen met een muis kunnen omgaan, maken ze de 
toets helemaal zelfstandig, in zo’n 15-20 minuten.  
De computer geeft de instructie en je leerlingen antwoorden 
door op een van de plaatjes te klikken. Voordat de toets 
begint, geeft de computer een aantal oefenopgaven. In de 
leerkrachtmap vind je ook nog extra oefenopgaven om 
eventueel te gebruiken ter kennismaking. 

Toets receptieve letterkennis (groep 2 tot medio groep 3)
Deze toets is digitaal en bestaat net als de toets voor 
fonologisch bewustzijn uit meerkeuzeopgaven. Ook met deze 
toets gaan je muisvaardige leerlingen helemaal zelfstandig 
aan de slag. Tijdens het horen van een klank kiezen je 
leerlingen steeds uit vier letters die op het beeldscherm staan 
en klikken deze aan. Ze maken de toets in ongeveer  
10 minuten. 

Dé voorspeller van  
leesvaardigheid voor jonge kinderen

Het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid  
ontwikkelden wij samen met het Expertisecentrum  
Nederlands, in opdracht van het Masterplan Dyslexie



Toets productieve letterkennis (vanaf medio tot  
eind groep 3)
Vanaf de tweede helft van groep 3 vervang je de toets 
receptieve letterkennis door de papieren toets productieve 
letterkennis. Dit is een papieren toets in de vorm van een 
kaart met een letterreeks. Je leerlingen lezen de letters op de 
kaart zo snel en zo goed mogelijk voor. Dit duurt, afhankelijk 
van de leessnelheid, ongeveer 2 minuten. 

Overzichtelijke leerkrachtmap

In de leerkrachtmap vind je een handleiding, extra oefen-
opgaven fonologisch bewustzijn, een leeskaart productieve 
letterkennis, een scoreformulier productieve letterkennis en 
alles wat je moet weten om het materiaal goed te gebruiken 
en de digitale toetsen – via Cito Portal – goed te installeren. 
Voor het correct afnemen van de digitale toets gebruik je de 
aparte digitale handleiding. Daarin vind je bijvoorbeeld tips 
en adviezen over hoe je leerlingen met een achterstand een 
extra steuntje geeft. 
Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor 
de digitale afname (en voor het maken van de beste 
rapportages en analyses!).

Rapportage: volledig digitaal!
De rapportage gebeurt volledig digitaal en is na afname van 

de digitale toetsen direct voor je beschikbaar. De resultaten 
van de papieren toets productieve letterkennis vul je in de 
administratiemodule van het programma in. 

Wanneer neem je de toetsen af? 
•  Groep 2: half oktober/november en half maart/april bij 

alle leerlingen. Je kunt deze toets ook bij een enkele 
leerling afnemen.

•  Groep 3: half oktober/november bij alle leerlingen; ook 
hier bij een enkele leerling mogelijk. Half februari/maart 
en half mei/juni alleen bij de zwakke leerlingen

Haal er alles uit!

Uiteraard krijg je na verwerking van de resultaten van het 
Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid een 
vaardigheidsscore en het bijbehorende vaardigheidsniveau. 
Maak daarnaast ook gebruik van deze handige extra’s:
•  digitale categorieënanalyse: op elk onderdeel zie je of een 

leerling laag of hoog scoort. Dit kan bijdragen aan je 
besluit om extra aandacht aan deze categorie(ën) te 
besteden

•  het handige stappenplan in de map voor een complete 
interpretatie en analyse op kind-, groeps- en schoolniveau
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Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

De leesvaardigheid voorspellen bij leerlingen in groep 2 en 3? 
Dat kan met het Screeningsinstrument Beginnende 
geletterdheid. Aan de hand van een drietal toetsen signaleert 
u welke leerlingen een risico lopen op het ontwikkelen van
leesproblemen of dyslexie. Het Screeningsinstrument
Beginnende geletterdheid meet het fonologisch bewustzijn en
de letterkennis – volgens onderzoek de beste voorspellers van
leesvaardigheid.
Het screeningsinstrument bestaat uit drie toetsen: een digitale, adaptieve toets voor het meten 
van fonologisch bewustzijn, een digitale toets voor receptieve letterkennis en vanaf de tweede 
helft van groep 3 een papieren toets voor productieve letterkennis. Het Screeningsinstrument 
Beginnende geletterdheid hebben wij samen ontwikkeld met het Expertisecentrum Nederlands, in 
opdracht van het Masterplan Dyslexie.

Toets fonologisch bewustzijn (groep 2 en 3)
De toets fonologisch bewustzijn meet het inzicht in de klankstructuur van de gesproken taal en 
bevat vier soorten opgaven: rijm, identificatie van beginfoneem, synthese en deletie. Leerlingen die 
met een muis kunnen omgaan, maken de toets helemaal zelfstandig. De computer geeft de 
instructie en de leerlingen antwoorden door op een van de plaatjes te klikken. Voordat de toets 
begint, geeft de computer een aantal oefenopgaven. Eventueel laat u de leerlingen van tevoren 
kennismaken met de opgaven door ze de extra oefenopgaven uit de leerkrachtmap voor te leggen. 
Het maken van de toets kost vijftien tot twintig minuten.

Voorbeeld van een opgave ‘Rijm’

Bij dit onderdeel moeten de kinderen het plaatje aanklikken dat rijmt op 
het aangeboden woord.

Opdracht: wat rijmt op muur?

buik kaal vuur

Voorbeeld van een opgave ‘Rijm’

Tips voor een prettige afname

Veel kinderen vinden het maken van ‘een werkje’ leuk; stress 
wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Keep calm dus! 
Hoe zorg je voor een fijne, ontspannen afname? 

• Zorg voor een prettige en ontspannen sfeer
• Communiceer over ‘samen een werkje maken’
• Vertel de kinderen dat het niet erg is als ze iets niet weten
•  Geef kinderen een gevoel van zelfvertrouwen, 

bijvoorbeeld door ze complimentjes te geven
• Stop als een kind niet meer geconcentreerd is of zich niet 

prettig voelt
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Bestel nu 
het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Kijk op cito.nl/po en bestel direct de leerkrachtmap. Als je via de website bestelt,  
betaal je binnen Nederland geen verzendkosten.

Heb je behoefte aan advies? Onze klantenservice helpt je graag.  
Bel ons op (026) 352 11 11 of mail naar klantenservice@cito.nl

LVS biedt zekerheid
Het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid is 
onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito 
Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs. Dit betekent 
dat je zeker kan zijn van:

 ✓ de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-
onafhankelijk!)

 ✓ doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én 
schoolniveau

 ✓ passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 ✓ toetsen op de meest actuele en professionele wijze 

(bewezen kwaliteit!)
 ✓ continue vernieuwing

Meer weten over Cito en het Cito Volgsysteem primair en 
speciaal onderwijs? Kijk op cito.nl/po


