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8  Vinkje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 ‒ Sub-bullet #1 

3  Vinkje 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 

• 10 min (plenair) kennismaking + inhoud workshop 

• 25 min (ik) achtergrondinfo over Volgsysteem VO 

• 20 min (plenair) rapportages bekijken 

• 20 min (individueel/duo’s) op zoek in demo-rapportages 

• 10 min (plenair) opmerkelijke resultaten en mogelijke acties delen 

• 5 min (plenair) vragen + afsluiting     

planning 
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Cito Volgsysteem VO: achtergronden 

Waar of niet waar? 

• Sommige toetsen van het VO Volgsysteem bestaan in aangepaste vorm voor VSO en 

PrO. 

• Een percentielscore van 50 betekent dat een leerling de helft van de toets goed 

beantwoord heeft. 

• Een leerling die dezelfde vaardigheidsscore behaalt op Toets 1 als op Toets 0 is niet 

vooruitgegaan in vaardigheid. 

• Er wordt bij Toets 0 (begin brugklas) ook een functioneringsniveau gerapporteerd. 

• In de leerlingrapportages kun je zien hoeveel goed een leerling per onderdeel 

gescoord heeft. 
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Toets 0  begin brugklas  sep-okt 
Toets 1  eind brugklas  apr-jul  
Toets 2  midden klas 2  feb-mei 
Toets 3  eind klas 3  apr-jul 
 
 
Afname op papier of digitaal 
 
Versie voor dyslectische leerlingen (verklanking) 
 
Toets 1 en 2 (2018), en ) en 3 (2019) voor cluster-leerlingen in aangepaste vorm 
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• Taalverzorging  
• grammatica, werkwoordspelling, niet-werkwoordspelling 

• Nederlands leesvaardigheid 
• Nederlands woordenschat 
• Engels leesvaardigheid 
• Engels woordenschat 
• Rekenen 

• meten en meetkunde, verbanden, getallen, verhoudingen 
• Wiskunde (vanaf Toets 1) 

• algebra, meetkunde, formules en grafieken 
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• toetsen op verschillende niveaus 

 

 

 

 

• elke leerling een eigen inschattingsniveau 

 

 

BB/KB 

GT 

HAVO 

VWO 

BB/LWOO 

BB 

KB 

GT 

HAVO 

GYMNASIUM 

VWO 
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• groene opdrachtvel 

• 5 minuten de tijd 

•  schat in in welke toets elke opgave thuishoort: 

 0 / 1 / 2 / 3  

 schat in op welk niveau elke opgave thuishoort: 

 bb / kb / gt / havo / vwo 
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     A B C D 

• Opg 10  Toets 3 havo  83* 14 3      -  

• Opg 11  Toets 0 bb/kb  9 56* 4 30  

• Opg 3  Toets 0 gt      13 72* 15  - 

• Opg 4  Toets 0 gt      12 34 43* 11  
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• voorbeeld: Nick 

‒ Taalverzorging Toets 0 

‒ aantal goed: 53 

 

‒ Taalverzorging Toets 1 

‒ aantal goed: 48 

 

• Kunnen we nu vaststellen dat Nicks vaardigheid is afgenomen? 
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Vaardigheidsscore 

de prestatie op een toets vertaald  

in een score per onderdeel op 

een eigen vaste vaardigheidsschaal  

(om te volgen) 

Percentielscore 

de vaardigheidsscore vergeleken met  

de resultaten van de landelijke 

referentiegroep 

(om te positioneren) 
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Percentielscore 

Nick: vaardigheidsscore 237 

Roos: vaardigheidsscore 205 

 

 

 
   100   1   50 
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Cito Volgsysteem VO: rapportages 

• papier niveaurapportage leerling 

• digitaal (via Cito Portal) 

‒ Leerlingniveau 

‒ Groepsniveau 

‒ Schoolniveau 
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• Ga (liefst in Chrome) naar: portal.cito.nl 

• Vul gebruikersnaam en wachtwoord in (zie binnenkant map) 

• Klik (links in kolom) op Cito Volgsysteem VO 

• Klik op Rapportage 

• Klik op Start Internetrapportage 

 

• Let op: pop-ups  accepteren 
 

http://www.portal.cito.nl/
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Leerling 
 



Kleurenpalet 

6 • Bullet 

7 ‒ Sub-bullet #1 

8  Vinkje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 ‒ Sub-bullet #1 

3  Vinkje 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 

leerlingrapportage 



Kleurenpalet 

6 • Bullet 

7 ‒ Sub-bullet #1 

8  Vinkje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 ‒ Sub-bullet #1 

3  Vinkje 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 

voortgangsrapportage leerling 



Kleurenpalet 

6 • Bullet 

7 ‒ Sub-bullet #1 

8  Vinkje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 ‒ Sub-bullet #1 

3  Vinkje 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 

Cito Volgsysteem VO: rapportages 

Groep 
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• volledig uitgezoomd op afdeling 

• let op: alleen leerlingen met inschattingsniveau worden gerapporteerd! 
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Cito Volgsysteem VO: achtergronden 

Waar of niet waar? 

• Sommige toetsen van het VO Volgsysteem bestaan in aangepaste vorm voor VSO en 

PrO. 

• Een percentielscore van 50 betekent dat een leerling de helft van de toets goed 

beantwoord heeft. 

• Een leerling die dezelfde vaardigheidsscore behaalt op Toets 1 als op Toets 0 is niet 

vooruitgegaan in vaardigheid. 

• Er wordt bij Toets 0 (begin brugklas) ook een functioneringsniveau gerapporteerd. 

• In de leerlingrapportages kun je zien hoeveel goed een leerling per onderdeel 

gescoord heeft. 
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op zoek achter de portal… 

Ga naar het overzicht van leerlingen die in 16/17 Toets 2 op GT hebben gemaakt. 

1) Bekijk het groepsoverzicht vaardigheidsscores van alleen klas 2B.  

a Welke leerling(en) scoren op alle vakken hoger dan het GT-niveau? 

b Welke twee leerlingen scoren op alle vakken (op 1 na) onder het GT-niveau? 

c Is de score van deze leerlingen op Toets 2 in lijn met die op vorige toetsen? 

2) Bekijk via de niveaurapportage groep of de leerlingen met thuistaal Nederlands 
beduidend anders scoren op Taalverzorging dan de leerlingen uit deze groep met een 
andere thuistaal. 

3) De sectie Nederlands kijkt naar de resultaten van Toets 0 van 17/18. Ze hebben het 
idee dat er bij werkwoordspelling en niet-werkwoordspelling op Toets 0 GT steeds beter 
gepresteerd wordt. Is hier inderdaad sprake van een trend? 
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nog vragen ? 

 

• vo-volgsysteem@cito.nl 

 

mailto:vo-volgsysteem@cito.nl
mailto:vo-volgsysteem@cito.nl
mailto:vo-volgsysteem@cito.nl


Kleurenpalet 


