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Wegwijzer | Vernieuwd!

digitaal

> visueel

actueel



Wegwijzer | Voor wie

• Leerkrachten en IB’ers
• Regulier en speciaal onderwijs
• Primair en voortgezet onderwijs

Verwacht
• Aparte Wegwijzer cluster 1



Wegwijzer | Wat

Clickable PDF Flyer Filmpjes



Wegwijzer | Waar

cito.nl/wegwijzer

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/wegwijzer


Wegwijzer | Inhoud

1  Keuze voor een passende toets

2  Keuze voor een passend niveau

3  Optimale toetsomstandigheden creëren 



https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/wegwijzer


1 | Keuze passende toets

• Kies een toets die aansluit bij de 
kerndoelen waar je aan werkt 
met de leerling

• Kies, wanneer beschikbaar, voor 
een aangepaste versie van een 
toets die aansluit bij de 
specifieke onderwijsbehoefte van 
de leerling





Wegwijzer 2.0 | Inhoud

1  Keuze voor een passende toets

2  Keuze voor een passend niveau

3  Optimale toetsomstandigheden creëren 



https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/wegwijzer


2 | Keuze passend niveau 
• Kies een toets die qua niveau het best past bij het lesaanbod

• Door- en terugtoetsen als:
• het functioneringsniveau van de leerling meer dan een jaar afwijkt van 

het niveau van de afgenomen toets, én
• de uitslag onvoldoende informatie geeft voor het verdere 

onderwijsaanbod





Wegwijzer 2.0 | Inhoud

1  Keuze voor een passende toets

2  Keuze voor een passend niveau

3  Optimale toetsomstandigheden creëren 



https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/wegwijzer


3 | Optimale toetsomstandigheden creëren 

Stem de 
aanpassing(en) af
met je collega’s

Registreer de 
aanpassingen in 
je leerlingvolg-

systeem

Toetsresultaten
vergelijken met de 
normgroep? Pas dan 
alleen de toets-
omstandigheden aan.

Toets ‘gewoon’ waar 
mogelijk en ‘speciaal’
waar nodig

1 2

34



3 | Aanpassingen toetsomstandigheden



3 | Toetsomstandigheden versus toetsconcept

Toetsomstandigheden
aanpassingen die een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften helpen om de toets zo goed en eerlijk 
mogelijk te maken
Bijvoorbeeld 

Toetsconcept
Aanpassingen die een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften een voorsprong geeft op klasgenoten
Bijvoorbeeld



3 | Quiz

https://www2.cito.nl/po/checktoets/story_html5.html?lms=1


Samenvatting
• Actuele informatie
• Kort maar krachtig
• Zowel digitaal als op 

papier te raadplegen
• Hulpmiddelen voor 

overdracht collega’s
• Overzicht toetsen per 

vakgebied en doelgroep
• Door- en terugtoetsen: 

hoe en wanneer
• Mogelijke aanpassingen 

aan toetsen in tabellen



Nieuwsbrief leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuwsbrief

