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Programma



Doelgroep en doel

Voor: s(b)o, vso en pro 

Doel workshop: 
Hoe help je je team om doordachte beslissingen te nemen over de inzet van het Cito 
leerlingvolgsysteem?
Aan de hand van een praatplaat met bijbehorende interactieve werkvorm gaan deelnemers en 
presentatoren met elkaar in gesprek gaan over het waarom en hoe van toetsen op hun school.
Welke ingrediënten dragen bij aan een gezonde toetscultuur?



A. We hebben op school een toetsprotocol
B. Op onze school toetsen we onnodig veel
C. Er gelden duidelijke afspraken over hoe en door wie de toetsresultaten 

geanalyseerd worden
D. Kinderen toetsen op wat ze nog niet geleerd hebben is oneerlijk

Stellingen 



Aanleiding



Opdracht 1: Overheid en inspectie
Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat overheid en inspectie van scholen eisen wat betreft het volgen 
en toetsen van leerlingen.

Hieronder staan enkele ‘wettelijke’ kaders. Geef van elk kader aan of het waar is of niet waar. 

Speelveld: kaders voor toetsbeleid



Wat moet en wat mag – Wettelijke kaders



Opdracht 2: Bestuur
Binnen de wettelijke kaders van overheid en inspectie zijn vaak ook bestuurskaders geformuleerd.
A. Noteer welke kaders door het bestuur zijn gesteld wat betreft het toetsbeleid (voor zover jij weet).
B. Geef daarna aan welke bestuurskaders jij zou willen heroverwegen?

Wat moet en wat mag – Bestuurskaders



Opdracht 3: Speelveld - ruimte voor toetsbeleid

Binnen de bovengenoemde kaders heb je speelruimte om je eigen toetsbeleid in te vullen.
A. Hoe ziet jouw ideale toetspraktijk eruit als je uitgaat van de wettelijke kaders, de bestuurskaders, de 

visie en de doelen van de school, de (behoeften van) de leerlingpopulatie, haalbaarheid voor 
leerkrachten, organisatie van de toetsen etc.?

B. Wat zijn waardevolle aspecten van de praatplaat die je nog niet besproken had? Wat voegt dit toe?

Speelveld: ruimte voor toetsbeleid



Voor meer info neem contact op met: adviespo@cito.nl



• Bij 3 Wanneer nemen we de toetsen af?
Als je de toetsen 3.0 gebruikt en resultaten wil vergelijken met het PO, dan hou je je aan de 
voorgeschreven maanden. Gebruik je alleen functioneringsniveaus? Dan kan je dit loslaten. Bij de 
toetsactiviteiten voor zml en de toetsen voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid/PrO geldt 
dit ook. Vanuit VSO/PrO horen we nog wel eens terug dat sommige leerlingen tegen een plafond 
zitten en dan te vaak dezelfde toets maken. Je kunt dan ook met elkaar afspreken dat je deze 
leerlingen nog maar één keer per jaar toetst; zo blijf je ze toch volgen en kun je checken of ze niet 
achteruit gaan.

• Bij 4 Wie neemt welke toets af?
Bij de toetsactiviteiten voor zml is de beoogde ‘toetsleider’ de leerkracht. De toetsresultaten en 
observaties zijn immers bedoeld als houvast voor de leerkracht in de klas. Daarom raden wij af 
de toetsactiviteit af te laten nemen door specialisten binnen de school zoals een logopedist. 
Natuurlijk kun je de doelen die je formuleert voor het handelingsplan eventueel afstemmen met de 
taalspecialist (zie stap 8), bijvoorbeeld een logopedist als de leerling daarbij behandeling is. Een 
taalspecialist werkt vaak één-op-één met een leerling of met een klein groepje leerlingen. Mogelijk 
kun je de oefeningen die bij de taalspecialist aan bod komen, ook toepassen in de klassensituatie. 
Daarmee kun je werken aan transfer van een bepaalde vaardigheid.

Tips bij praatplaat toetsbeleid (1)



• Bij 5 Welke afnamecondities?
Welke aanpassingen doe je wel en niet? We krijgen hier veel vragen over bij leerlingen met 
dyslexie. Hiervoor hebben we recent onze flyer geüpdatet [laten zien?]; hierin wijzen we scholen 
ook weer op het document met de uitzonderingen die er zijn bij leerlingen met ernstige dyslexie. In 
de handleiding vind je ook terug welke aanpassingen je aan de afnamecondities kunt doen. 

• Bij 5 Welke afnamecondities?
De Portal bevat veel informatie over aanpassingen afnamecondities voor cluster 1 en 2. Deel dit  
binnen het team.

• Bij 5 Toetsen op maat?
Spreek af wanneer je op maat toetst. Als je digitaal toetst, zoals bij Spelling en Rekenen 3.0 of 
VSO/PrO, dan is dit gemakkelijker te realiseren dan wanneer je op papier toetst. 

Tips bij praatplaat toetsbeleid (2)



• Bij 5 Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
https:/ /www.cito.nl/ -/media/ files/ve-en-
po/cito_wegwijzer_toetsgebruik_specifieke_onderwijs_behoeften.pdf

• Bij 7 Analyse
Gebruik het Stappenplan Analyseren van LVS - toetsresultaten in 3 stappen (handleiding)
Maak je geen gebruik van het Computerprogramma LOVS? Check dan de Portal voor 
categorieënoverzichten

• Bij 9 Hoe communiceren met ouders? 
Zie hoofdstuk 7 handleiding Communiceren over toetsresultaten

Voor VSO/PrO zijn op Cito Portal bijvoorbeeld handreikingen te vinden over de communicatie van 
toetsresultaten met ouders

Tips bij praatplaat toetsbeleid (3)

https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-


Noteer:
• Wat heb jij nodig om samen met je team tot een doordacht en gedragen toetsbeleid te komen?
• Wat heeft jouw team nodig om tot een doordacht en gedragen toetsbeleid te komen?
• Wat heeft jouw directeur nodig om tot een doordacht en gedragen toetsbeleid te komen?

Stappenplan
Noteer:
• Welke stappen onderken je daarin? Welke stappen zijn nog nodig om met je team dit gesprek aan te 

gaan?

Discussie



Formuleer een concrete actie die je onderneemt richting je team m.b.t. toetsbeleid.

Jouw eerste stap



Afsluiting



Een stukje van de puzzel

http://www.derdegeneratie.nl/home/waarom
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