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Toets 0 t/m 3
Handleiding thuis afnemen digitale taken
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1 Inleiding
Wil je de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem door leerlingen thuis laten maken? Dat kan. Deze
handleiding geeft je alle informatie die je nodig hebt.
Wat betekent thuisafname
Onder normale omstandigheden adviseren we je om Toets 0 t/m 3 op school te laten maken. Dan
weten we dat de juiste afnameprocedure is gehanteerd. En dat leerlingen niet hebben afgekeken of
antwoorden hebben opgezocht op Internet. Dit komt de betrouwbaarheid van de resultaten ten
goede.
Omdat scholen dit jaar een aantal weken gesloten zijn, wil je het fysieke onderwijs misschien aan
andere zaken te besteden dan aan toetsing. In dat geval kun je Toets 0 t/m 3 thuis laten afnemen.
Natuurlijk moet je hier bij het interpreteren van de resultaten rekening mee houden. Omdat de
afnamecondities thuis niet ideaal zijn, kunnen de resultaten soms een vertekend beeld geven. Om dit
zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang om de juiste stappen te zetten bij het afnemen van
de toetsen. Deze worden hieronder uitgelegd.
Het plannen, organiseren en verwerken van de toetsen gaat op dezelfde manier als bij
schoolafnames. Hiervoor verwijzen we je naar de reguliere handleidingen.

2 Het thuis afnemen van de digitale Toets 0 t/m 3
Stap 1
Spreek met de leerlingen af wanneer ze aan welke taak gaan beginnen. Laat niet meer dan twee
taken maken per dag, bijvoorbeeld één taak ’s ochtends en één taak ’s middags. Laat iedereen op
hetzelfde moment aan een taak werken.
De inhoud van de taken voor het vernieuwd Cito Volgsysteem VO is als volgt:
Taak 1: Nederlands lezen en woordenschat
Taak 2: Nederlands lezen en woordenschat
Taak 3: Engels lezen en woordenschat
Taak 4: Engels lezen en woordenschat
Taak 5: Rekenen-wiskunde
Taak 6: Rekenen-wiskunde
De inhoud van de taken voor de derde generatie van het Cito Volgsysteem VO (Toets 2 tot en met
schooljaar 2019/2020 en Toets 3 tot en met schooljaar 2020/2021) is als volgt:
Taak 1 en 2: Nederlands leesvaardigheid
Taak 3: Nederlands woordenschat
Taak 4: Nederlands taalverzorging
Taak 5 en 6: Engels
Taak 7 en 8: Rekenen
Taak 9 en 10: Wiskunde
Stap 2
Stuur de onderstaande leerlinginstructies op en ga na of deze duidelijk zijn.
Stap 3
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Stuur elke leerling zijn eigen startcode van de betreffende taak. Stuur de startcodes van alle taken
niet in één keer, om te voorkomen dat leerlingen in de verleiding komen om alle taken achter elkaar
maken.
Stap 4
Controleer na elk afnamemoment in het afname-overzicht of alle taken zijn ingeleverd (zie bijlage 6
van de reguliere handleiding). Spoor leerlingen aan die dit nog niet hebben gedaan om dit alsnog te
doen.
Stap 5
Hou regelmatig de vinger aan de pols. Hoe wordt het thuis afnemen van de toetsen ervaren? Lukt het
leerlingen om zich aan de tijdslimiet te houden?
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Digitale afname Cito Volgsysteem VO
Leerlinginstructie
Je gaat een toets maken van het Cito Volgsysteem VO. Met behulp van deze toets kan worden
vastgesteld hoe vaardig je bent in bepaalde vakken. Maak de toets ZONDER hulp van internet,
woordenboeken en huisgenoten. Anders heb je niets aan de resultaten!
Wat heb je nodig?
• een computer met een internetverbinding
•
•
•
•
•

browser Edge of Chrome
kladpapier en een geodriehoek bij alle taken van Rekenen/Wiskunde
een rekenmachine bij de EVEN taak van Rekenen/Wiskunde. Bij de oneven taken mag je GEEN
rekenmachine gebruiken
een rustige werkplek
een startcode per taak (deze krijg je van school)

Aan de slag!
• Maak elke taak op het afgesproken moment.
• Zet een timer op 50 minuten. Zo lang mag je over de toets doen.
• Open Edge of Chrome en voer dit adres in: https://assessmentlauncher.secure.cito.nl
• Voer de startcode in en klik op ‘Aanmelden’.
• Nu zie je je naam en de taak die je gaat maken. Controleer of dat klopt. Als dit niet klopt, verlaat
dan de toets met behulp van de Esc-toets en neem contact op met school.
• Controleer of het geluid het doet. Dit geldt alleen als voor jou een gesproken versie van de toets
is aangevraagd.
• Lees de tekst op het informatiescherm en maak de toets.
• Controleer op het inleverscherm of je alle opgaven hebt gemaakt. Lever de taak alleen in als je
alle antwoorden serieus hebt ingevuld óf als de 50 minuten voorbij zijn. Klik dus niet even door
de toets heen om hem snel in te leveren. Een taak die eenmaal is ingeleverd kan niet meer
worden gereset!
Vragen
• Wat doe ik als mij internetverbinding is uitgevallen?
o Start de toets opnieuw en ga verder waar je gebleven was. Je antwoorden zijn bewaard
gebleven.
• Wat doe ik als de toets per ongeluk is afgesloten?
o Start de toets opnieuw en ga verder waar je gebleven was. Je antwoorden zijn bewaard
gebleven.
• Wat doe ik als ik geen computer heb, of geen internetverbinding of geen geschikte browser?
o Neem contact op met school.
• Hoe krijg ik de gesproken versie van de toets te horen?
o Als de school de gesproken versie van de toets voor je heeft ingepland, klik je op dit
icoontje:

Cito Volgsysteem |Toets 0 t/m 3 – Handleiding thuis afnemen digitale taken – versie maart 2020

