
Samen voor krachtig onderwijs

Volgsysteem en instrumenten voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften
De een gaat met sprongen door de leerstof heen, de ander stap voor stap. Wij maken – als enige aanbieder – 
toetsen en volginstrumenten voor álle leerlingen, omdat iedere leerling telt. Samen met het (speciaal) onderwijs 
ontwikkelen we materialen voor alle leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die extra steun of 
extra onderwijsbehoeften nodig hebben in hun ontwikkeling. Zo houden we op een prettige manier rekening met 
de mogelijkheden van iedere leerling en geven we inzicht in zijn of haar talenten en ontwikkeling. We zijn er voor 
jou en voor je leerlingen! Bekijk hier de mogelijkheden.

Tabel 1 | primair en speciaal onderwijs

Beschikbare Cito-instrumenten primair en speciaal onderwijs per leergebied Brailleversie Slecht zienden-
versie

Versie voor doven  
en slecht horenden

Vakover
stijgende 
vaardig
heden

Drie instrumenten SociaalEmotionele Ontwik keling:  
IQ < 35, IQ 35  75 en IQ > 70 so en vso 

Pakket Leren leren so zml 812 jaar

Pakket Leren leren sbo en so (voormalig) cluster 4 (groep 5 t/m 8)

Rekenen 
Wiskunde

Toetsactiviteiten Rekenen voor zml

Kleuter in beeld  Rekenen ● ●

Leerling in beeld RekenenWiskunde groep 3 t/m 8* ● ● ●

Groeimeter Rekenen

Taal Toetsactiviteiten Taal voor zml

Kleuter in beeld  Taal ●   ●   

Leerling in beeld Taalverzorging groep 3 t/m 8* (incl. Spelling) ●

Leerling in beeld Begrijpend lezen groep 3 t/m 8* ● ●

Leerling in beeld AVI en DMT ●   ●

Groeimeter Spelling      

*Vanaf schooljaar 20232024 werken alle scholen met Leerling in beeld via het Citoplatform. Voor scholen in het speciaal onderwijs 
die ook gebruikmaken van toetsen voor VSO praktijkonderwijs en/of dagbesteding en/of voor zml, zijn de LVS 3.0toetsen en het 
Computerprogramma LOVS in 20232024 nog enige tijd beschikbaar. 



Ook jouw leerling kan laten zien wat ‘ie kan
Wil je een objectief instrument dat laat zien wat 
je leerling in huis heeft? Voor alle leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften hebben we 
instrumenten waarmee je ze die kans geeft.  
Op cito.nl/wegwijzer vind je meer informatie over 
de keuzemogelijkheden.

Tabel 2 | voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs

Professionaliseren voor grip op toetsing  
Cito heeft trainingen om onderwijsteams te helpen om 
samen tot een passend en goed toetsbeleid te komen.  
Kijk voor meer informatie op cito.nl/adviesopmaat.

Heb je vragen of wil je advies?
Neem gerust contact op als je ons nodig hebt  
via (026) 352 11 11 of  klantenservice@cito.nl.

Beschikbare instrumenten voortgezet (speciaal) onderwijs en 
praktijkonderwijs per leergebied

Brailleversie Slecht zienden-
versie

Versie voor doven  
en slechthorenden

Vak over
stijgende 
vaardig
heden

Instrument SociaalEmotionele Ontwikkeling IQ < 35 so en vso 

Instrument SociaalEmotionele Ontwikkeling IQ 35  75 so en vso

Instrument SociaalEmotionele Ontwikkeling IQ > 70 so en vso 

Pakket Leren leren VSO Dagbesteding en VSO Arbeid

Rekenen 
wiskunde

Volgsysteem VSO Dagbesteding  Rekenen ● ● 

Volgsysteem VSO Arbeid/PrO  Rekenenwiskunde

Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs  Rekenenwiskunde ●   ●      

Taal Volgsysteem VSO Dagbesteding  Mondelinge taal ●   ●  

Volgsysteem VSO Arbeid/PrO  Taalverzorging 

Volgsysteem VSO Arbeid/PrO  Begrijpend lezen

Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs  Nederlands 
leesvaardigheid, Nederlands woordenschat, Engels 
leesvaardigheid, Engels woordenschat 

 

●    
 

●    
 

Cito Kijk en luistertoetsen  Nederlands, Engels, Duits,  
Frans en Spaans 

●    (op  
aan vraag)

●    (pdf  
regu liere  
toets op 
aanvraag)

●   m.u.v. Spaans 
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