Alle Cito-toetsen voor het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO en PrO)
Nu beschikbaar voor S(B)O en PO 2018/2019

Nu beschikbaar voor S(B)O en PO 2018/2019
Toetsen

Voor wie?

Omschrijving

Beschikbaarheid

Toetsen

Voor wie?

Omschrijving

Wanneer?

Toetsen voor

Slechtziende

• Voor de toetsen 3.0 de leergebieden Rekenen-Wiskunde, Spelling werkwoorden,

Te bestellen via www.cito.nl

Leren leren voor

Leerlingen uit het

• Pakket waarmee de leerkracht de vaardigheden van ‘Leren leren’ van leerlingen in

November 2018

slechtziende

leerlingen (indicatie

SBO & SO

SBO & SO voormalig

leerlingen

cluster 1)

cluster 4

Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8).
• Taalverzorging groep 6, 7 en 8

Voor cluster 1-scholen te

voormalig

• Voor de toetsen 2.0 de leergebieden Rekenen-Wiskunde, Spelling,

downloaden via Cito Portal.

cluster 4

Begrijpend lezen en Woordenschat (groep 5 t/m 8).

Brailleleerlingen
(indicatie cluster 1)

• Voor de toetsen 3.0 de leergebieden Rekenen-Wiskunde, Spelling werkwoorden,

gesteld aan sbo- en so cluster 4
scholen.

bepalen aan welke leerlingen hij praktische opdrachten voorlegt. De leerling voert
de praktische opdracht zo zelfstandig mogelijk uit. De leerkracht observeert en

aanpassingen aan de lay-out.

brailleleerlingen

• Toetsen, leren en onderwijzen in één pakket. Het pakket bestaat uit een checklist
en een aantal praktische opdrachten. De leerkracht gebruikt de checklist om te

• (Grotendeels) dezelfde opgaven als in de reguliere uitgave, alleen dan met

Toetsen voor

Handleiding gratis beschikbaar

kaart brengt.

begeleidt de leerling tijdens de afname. Inclusief leerkrachtmap.
Te bestellen via www.cito.nl

Begrijpend lezen (groep 3 t/m 8).

Sociaal-

Leerlingen in het zml

emotioneel

SO en VSO

• Taalverzorging groep 6, 7 en 8

functioneren

• Voor de toetsen 2.0 de leergebieden Rekenen-Wiskunde, Spelling,

voor zml (SO en

• Observatielijst die het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in beeld
brengt.

Gratis downloaden via
Cito Portal.

VSO) met een

Begrijpend lezen en Woordenschat (groep 5 t/m 8).

IQ >35

• (Grotendeels) dezelfde opgaven als in de reguliere uitgave, door Dedicon
gebrailleerd met didactische aanpassingen van Cito.
Toetsen voor

leerlingen (cluster 2)

dove en

• Aangepaste versie van de toetsen 3.0 Rekenen-Wiskunde en Spelling. Belangrijkste
aanpassing: de opgaven worden door een gebarentolk op film aangeboden.

slechthorende

Groep 3 en 4 Spelling en groep 3
t/m 6 Rekenen-Wiskunde zijn te
bestellen via www.cito.nl

leerlingen

In ontwikkeling voor S(B)O en PO
Toetsen voor

Slechtziende

slechtziende

leerlingen (indicatie

leerlingen

cluster 1)

Zml-toetsen

Leerlingen met een

• Voor de leergebieden Taal (mondeling) en Rekenen.

voor SO

zml-indicatie

• Praktische activiteiten, aansluitend bij de kerndoelen en leerlijnen voor zml.

Toetsen voor

Brailleleerlingen

(voormalig cluster 3)

• We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuwe (deels) digitale toets te

brailleleerlingen

(indicatie cluster 1)

• Voor de toetsen 3.0 Woordenschat groep 3 t/m 8 basisset.

Begin 2020

• Voor de toetsen 3.0 Woordenschat groep 3 t/m 8 basisset.

Begin 2020

• Instrument om mogelijkheden en behoeften rondom het sociaal-emotioneel

Begin 2019

Te bestellen via www.cito.nl

ontwikkelen in 2018/2019.
Toetsen speciale

Leerlingen uit het

Sociaal-

Leerlingen in het zml

leerlingen

SBO en SO;

papier als digitaal. Door aanpassingen zoals minder opgaven per taak en

emotioneel

SO en VSO met een

Leerlingen met extra

toevoeging tussentoetsen zijn de toetsen 2.0 geschikt gemaakt voor leerlingen

functioneren

IQ tot 35

onderwijsbehoeften

met extra onderwijsbehoeften.

voor zml, IQ

• Voor de leergebieden Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen, zowel op

Te bestellen via www.cito.nl

functioneren van leerlingen met een IQ tot 35 in beeld te brengen en te volgen.

tot 35

in het reguliere
onderwijs
Toetsen 3.0

Leerlingen uit het

• Voor de leergebieden Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen.

SBO en SO;

• Voor Rekenen-Wiskunde en Spelling is naast een versie op papier ook een digitale

Leerlingen (met
extra onderwijsbehoeften) in het
reguliere onderwijs

versie beschikbaar.
• Aanpassingen voor speciale leerlingen zijn bij deze toetsen meegenomen in de

Te bestellen via www.cito.nl
Groep 3 t/m 7 zijn beschikbaar
Groep 8: december 2018

reguliere uitgave.
• Alleen de aanpassing waardoor er minder opgaven op één pagina staan is niet
meegenomen.

VISEON 2.0

Leerlingen in het
S(B)O, niet-zml

• Observatielijst die het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in beeld

VISEON 2.0 is te bestellen via

brengt. De reguliere versie van VISEON 2.0 kan ingezet worden. Via Cito portal

www.cito.nl

downloadt u een aanvulling op de reguliere handleiding met daarin aanwijzingen

De aanvulling voor S(B)O is te

voor de afname en de interpretatie van resultaten in S(B)O.

downloaden via Cito Portal.

“Maak de groei van iedere
leerling zichtbaar met
passende toetsen”

“Hiermee kan ik mijn onderwijs optimaal op elke leerling afstemmen”
In ontwikkeling voor VSO en PrO

Nu beschikbaar voor VSO en PrO 2018/2019
Toetsen

Voor wie?

Omschrijving

Beschikbaarheid

Toetsen

Voor wie?

Omschrijving

Wanneer?

Leren leren

Leerlingen uit VSO

• Toetsen, leren en onderwijzen in één pakket. De leerling voert praktische

Handleiding gratis beschikbaar

Toetsen voor

Slechtziende

• Aangepaste versies van het Cito Volgsysteem VO 3.0 van de niveaus vmbo-(bb/)kb

Voor cluster 1-scholen te

gesteld aan VSO-scholen.

slechtziende

leerlingen (indicatie

leerlingen

cluster 1)

Dagbesteding en

opdrachten zo zelfstandig mogelijk uit. De docent scoort de hoeveelheid hints en

VSO Arbeid

aanwijzingen die de leerling nodig heeft om de opdracht tot een goed einde te

downloaden via Cito Portal.

en havo.
• Van Toets 0, 1, 2 en 3 de taken Nederlands woordenschat en Nederlands

In 2019

taalverzorging.

brengen.

• Van Toets 1, 2 en 3 de taken Wiskunde.
Volgsysteem VSO

VSO-leerlingen die

Dagbesteding

uitstromen naar
Dagbesteding

• Volgsysteem voor Rekenen en Mondelinge taal. Bestaande uit digitale toetsen,
aangevuld met praktijkchecks Rekenen en een observatielijst Mondelinge taal.
• De toetsen zijn aangepast voor leerlingen met een visuele beperking (indicatie
cluster 1). Hiervoor zijn opdrachtboekjes gemaakt.

Te bestellen via www.cito.nl
Gebruikers kunnen de

Toetsen voor

Brailleleerlingen

opdrachtboekjes gratis

brailleleerlingen

(indicatie cluster 1)

• Aangepaste versies van het Cito Volgsysteem VO 3.0 van de niveaus vmbo-(bb/)kb
• Van Toets 0, 1, 2 en 3 de taken Nederlands woordenschat en Nederlands

downloaden via Cito Portal.

Te bestellen via www.cito.nl

en havo.
In 2019

taalverzorging.
Volgsysteem VSO

VSO-leerlingen die

Arbeid en PrO

uitstromen naar

• Volgsysteem voor Rekenen-Wiskunde, Taalverzorging en Begrijpend lezen.

• Van Toets 1, 2 en 3 de taken Wiskunde.

Te bestellen via www.cito.nl

Bestaande uit digitale toetsen, aangevuld met praktijkchecks.

Arbeid en leerlingen

Sociaal-

Leerlingen in het zml

uit het PrO

emotioneel

SO en VSO met een

functioneren

IQ tot 35

Toetsen voor

Slechtziende

• Aangepaste versies van het Cito Volgsysteem VO 3.0.

Voor cluster 1-scholen te

voor zml,

slechtziende

leerlingen (indicatie

• We hebben in overleg met vertegenwoordigers uit cluster 1 besloten om de

downloaden via Cito Portal.

IQ tot 35

leerlingen

cluster 1)

niveaus van vmbo-(bb/)kb en havo voor Nederlands leesvaardigheid, Engels en

Toets 0, 1 en 2 zijn reeds

Rekenen aan te passen. Deze materialen zijn reeds beschikbaar. Het pakket wordt

beschikbaar. Toets 3 volgt

nog aangevuld met de taken 3 en 4 voor Toets 0, 1, 2 en 3 en de taken 9 en 10

begin 2019.

• Instrument om mogelijkheden en behoeften rondom het sociaal-emotioneel

Begin 2019

functioneren van leerlingen met een IQ tot 35 in beeld te brengen en te volgen.

voor Toets 1, 2 en 3. Deze komen in 2019 beschikbaar.
Toetsen voor

Brailleleerlingen

• Aangepaste versies van het Cito Volgsysteem VO 3.0.

Te bestellen via www.cito.nl

brailleleerlingen

(indicatie cluster 1)

• We hebben in overleg met vertegenwoordigers uit cluster 1 besloten om de

Toets 0, 1 en 2 zijn reeds

niveaus van vmbo-(bb/)kb en havo voor Nederlands leesvaardigheid, Engels en

beschikbaar. Toets 3 volgt

Rekenen aan te passen. Deze materialen zijn reeds beschikbaar. Het pakket wordt

begin 2019.

nog aangevuld met de taken 3 en 4 voor Toets 0, 1, 2 en 3 en de taken 9 en 10 voor
Toets 1, 2 en 3. Deze komen in 2019 beschikbaar.
Sociaal-

Leerlingen in het zml

emotioneel

SO en VSO

• Instrument om mogelijkheden en behoeften rondom het sociaal-emotioneel
functioneren van leerlingen met een IQ vanaf 35 in beeld te brengen en te volgen.

Gratis downloaden via
Cito Portal.

functioneren
voor zml (SO en
VSO)
Werkplek

VSO-scholen met

matcher

uitstroom Arbeid en

hun leerlingen naartoe kunnen werken voor taal, rekenen én

PrO-scholen

werknemersvaardigheden in relatie tot een toekomstige werkplek.

• Instrument waarmee scholen meer houvast krijgen over het niveau waar ze met

Haal méér uit je toetsen

december 2018

Hulp nodig bij het kiezen van het juiste
meetinstrument? Of wil je meer halen uit
je volgsystemen? Ga naar cito.nl/
trainingenadvies-vo.

Voor gebruikers VSO/PrO gratis
te downloaden via Cito Portal.

Antwoord op al je vragen
met behulp van de trainer
en je medecursisten!

