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Wat vind jij belangrijk?
“Als begeleider of mentor in het voortgezet onderwijs, wil 
ik de prestaties van leerlingen, docenten en de school als 
geheel analyseren, zodat ik inzicht heb in hoe leerlingen en 
groepen ervoor staan en wie de zorgleerlingen zijn, zodat 
we aanpassingen kunnen doen waar het nodig is en ons 
onderwijsbeleid kunnen monitoren.”  

“Als organisator in het voortgezet onderwijs wil ik dat 
de afname van toetsen geruisloos verloopt, zodat mijn 
collega’s tevreden zijn en ik het overzicht kan behouden.” 

Herkenbaar? Lees verder over de mogelijkheden dit 
schooljaar 
 

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-0
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest


Toets 0: 0-meting
CognitiQ Intelligentietest
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Wat heb jij nodig om leerlingen zo goed mogelijk in beeld te krijgen dit schooljaar? 
Voor het optimaal in beeld krijgen van de kernvaardigheden 
van je nieuwe leerlingen, start je met Toets 0 van het 
volgsysteem. Aan de hand van deze nulmeting en de 
rapportages heb je direct inzicht in hoe je je leerlingen het 
beste kunt ondersteunen. Zit iedereen op het juiste niveau? 
Zijn er leerlingen die in het basisonderwijs voor bepaalde 
kernvaardigheden een achterstand hebben opgelopen? 

En heb je behoefte aan extra inzichten? Neem de CognitiQ 
Intelligentietest af. Dan weet je ook snel en gemakkelijk 
wat de cognitieve capaciteiten van jouw leerlingen zijn.  
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs,  
zijn er mogelijkheden met subsidie een intelligentietest als 
de CognitiQ in te zetten voor een aanvullend beeld. 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-0
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-0 
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-40201.html
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Wat doe jij met de resultaten? Dit is wat je er nu nóg meer uithaalt
Nadat je Toets 0 hebt afgenomen vind je naast de leerling-, 
mentor-, domeinrapportages en het klassenoverzicht in  
de rapportage-omgeving, ook voorbeelden voor 
management rapportages in Cito Portal. 

Zo weet je snel aan welke klas en bij welke vaardigheid  
je extra aandacht zou kunnen geven. Wil je bijvoorbeeld 
de leesvaardigheid Nederlands verbeteren? Gebruik deze 
wegwijzer met handige instrumenten en tips.

Zie je niet de resultaten van alle klassen staan, neem dan 
contact op met de beheerder van jouw school. Deze kan je 
met de beheer module toegang geven. Verder is het mogelijk 
om alle resultaten te downloaden, zodat je hier zelf analyses 
op kunt uitvoeren in Excel.

Lees meer over de rapportages

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-0
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest
http://rapportagecvvo.cito.nl
http://portal.cito.nl
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/wegwijzer-leesvaardigheid-nederlands
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/rapportages
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Toets 2 voor leerjaar 2

Februari-mei

Wat heb je nodig voor determinatie en inzicht in rendement onderbouw in schooljaar 2022-2023?
Dit voorjaar kun je Toets 2 inzetten. Door de rapportages 
heb je direct inzicht in wie extra ondersteuning nodig  
heeft. Zo kun je bijsturen, waar nodig, en diegenen net  
dat steuntje in de rug geven voor de overgang naar klas 3.  
Met de getoetste vaardigheden, brengt het Cito 

volgsysteem de totaalprestatie van leerlingen in kaart.  
Handig bij determinatie! De combinatie van de toetsscores 
vormen een krachtiger aanwijzing voor doorstroming dan 
aparte toetsscores voor een enkel toetsonderdeel. 

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-0
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-2
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-2


September- 
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Toets 1 voor leerjaar 1
Toets 3 voor leerjaar 3

April-juni

Wat heb je nodig voor determinatie en inzicht in rendement onderbouw in schooljaar 2022-2023?
Wil je weten hoe jouw brugklassers zich hebben 
ontwikkeld? Neem Toets 1 af vanaf april voor een goed 
beeld van álle leerlingen en voor determinatie. 

Tegen het einde van het schooljaar heb je wellicht meer 
dan tevoren behoefte aan inzicht in het rendement van de 

onderbouw. Gebruik daarvoor de Toets 3. De resultaten 
kunnen ook richtinggevend zijn bij de profielkeuze.  
Laat het volgsysteem dus voor jou, je leerlingen en voor 
ouders/verzorgers werken en haal er het maximale uit.  
Zo werken we samen aan gelijke kansen en passend 
onderwijs.

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-0
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/intelligentietest
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-1
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-3
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-1
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo/toetsen/cito-volgsysteem-vo-toets-3


Ilse Storcken-Lavrijssen 
(06) 51 59 25 13

Margreet Speelman-van Wijk
(06) 51 64 44 85 

En kom je er niet uit? We helpen je graag!

We organiseren regelmatig (online) evenementen waarbij je  
(gratis) kunt aanschuiven voor extra kennis en advies.  
Bijvoorbeeld Teams-sessie met verschillende onderwerpen  
waarvoor je je kunt aanmelden. 
 
Inschrijven? Ga naar de Ontmoet Cito-kalender. We zien je graag! 

mailto:Ilse.storcken%40cito.nl?subject=
mailto:margreet.speelman%40cito.nl?subject=
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/training-en-advies/ontmoet-cito
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