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Inleiding 
Een toets afnemen bij kleuters. Is dat wel een goed idee? De meningen hierover lopen uiteen. Er wordt veel 
over gediscussieerd en daarbij lopen de emoties soms hoog op. Door misverstanden en vragen die er 
leven, verliezen we soms uit het oog waarom kleutertoetsen zijn ontwikkeld. En dat terwijl het heel 
belangrijk is dat (aanstaande) leerkrachten goed voor ogen hebben wat het doel van toetsen is. Met dit 
artikel willen we hieraan een bijdrage leveren. 
 
Het artikel bestaat uit twee delen: 
1) Een overzicht van veelgestelde vragen met bij elke vraag een kort antwoord. 
2) Meer informatie over belangrijke aspecten van het toetsen van jonge kinderen. In een aantal 

paragrafen komen de volgende onderwerpen komen aan bod: 
• Wat is toetsen? 
• Het doel van toetsen. 
• De inhoud van toetsen. 
• Hoe gebruik je toetsen? 
• Wat is de relatie met andere leergebieden op de Pabo? 
• Verder lezen en kijken. 

 
De conclusie? Toetsen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de leerkracht om het onderwijs af te stemmen op 
de kinderen. Uiteraard heeft het toetsen van kleuters alleen maar zin als de toetsen op een goede manier 
worden gebruikt en kinderen op een ontspannen manier de toetsen kunnen maken. De toetsen helpen de 
leerkracht dan bij het volgen van kinderen over een langere periode en bieden de leerkracht 
aanknopingspunten voor het afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van het kind. Samen 
met informatie uit andere bronnen (zoals observaties, gesprekken en portfolio) maken de toetsen het beeld 
van het kind compleet! 
 
 
DEEL 1 
 
Veelgestelde vragen 
 
Wat wordt van scholen in groep 1 en 2 (minimaal) gevraagd als het gaat om toetsen? 
De onderwijsinspectie verwacht van scholen dat ze minimaal één keer in de kleuterperiode een 
genormeerd instrument gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen op belangrijke 
ontwikkelingsgebieden te volgen. Daarbij zijn de scholen vrij in de keuze van het instrument. 
Meer informatie in paragraaf 4 over het gebruik van toetsen. 
 
Wat vraagt toetsing van de leerkracht? 
Een goede basiskennis! Zowel over evaluatie in het algemeen als over toetsen in het bijzonder. Dat is een 
belangrijke randvoorwaarde om evaluatie-instrumenten (zoals observatielijsten en toetsen) op een juiste 
manier te kunnen gebruiken. 
Drie aspecten lichten we eruit: 1) Een leerkracht moet in staat zijn om een evaluatie-instrument te 
selecteren dat past bij het doel dat ze voor ogen heeft (= het instrument moet de informatie opleveren die 
ze zoekt). 2) Het is heel belangrijk dat de leerkracht de aanwijzingen uit de handleiding van het evaluatie-
instrument opvolgt. 3) De leerkracht moet een prettige en ontspannen sfeer kunnen creëren waarin de toets 
wordt afgenomen. Deze aspecten zijn van groot belang om tot een betrouwbare en valide meting te komen. 
Een start maken met het verwerven van de benodigde basiskennis? Lees het hele artikel! 
 
Wat vraagt toetsing van de kinderen? 
Het kind moet in staat zijn om de toets te maken oftewel ‘toetsbaar’ zijn. Het moet zich veilig voelen, er 
moet geen sprake zijn van andere blokkades (bijvoorbeeld een te beperkte (of geen) beheersing van het 
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Nederlands), het moet zich kunnen concentreren op een taak en het moet instructies op kunnen volgen. Is 
een kind niet toetsbaar? Neem de toets dan niet af! 
Meer informatie in paragraaf 4 over het gebruik van toetsen. 
 
Wat zeggen de toetsen en hoe kun je ze het beste gebruiken? 
Dat is afhankelijk van (het doel van) de toets. In de handleiding van een toets wordt dit beschreven. De 
kleutertoetsen van Cito bijvoorbeeld, zijn bedoeld om kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Aan de hand 
van het toetsresultaat kan de leerkracht bekijken of een kind vooruitgaat en hoe het kind zich ontwikkelt in 
vergelijking met leeftijdsgenootjes. Daarnaast kan de leerkracht met het toetsresultaat signaleren of een 
kind mogelijk extra hulp of meer uitdaging nodig heeft. Om daarover een gefundeerd besluit te kunnen 
nemen, moet de leerkracht wel eerst meer informatie verzamelen. 
Meer informatie in de paragrafen 2 en 4 over het doel en het gebruik van toetsen. 
 
Wat kunnen scholen met de toetsen doen (is het een indicatie, is het een beoordeling, hoe ga je om met de 
vaardigheidsniveaus A t/m E en I t/m V)? 
Dat is ook weer afhankelijk van (het doel van) de toets. De toetsen zijn niet bedoeld om het leren te 
beoordelen, maar juist om het leren te ondersteunen. 
Met de vaardigheidsscores van opeenvolgende meetmomenten kan de leerkracht bekijken of een kind ten 
opzichte van zichzelf gegroeid is. Door de vaardigheidsscore om te zetten naar een vaardigheidsniveau (A 
t/m E of I t/m V) kan de leerkracht zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van leeftijdsgenootjes. De 
niveau-indelingen bieden de leerkracht dus een interpretatiekader. Daarnaast kan de leerkracht het 
toetsresultaat nader analyseren door te kijken hoe het kind scoort op de verschillende onderdelen van een 
leergebied (bijvoorbeeld getalbegrip, meten en meetkunde binnen rekenen). Dat biedt handvatten om het 
onderwijsaanbod af te stemmen op de behoeften van het kind en daarmee het kind een stapje verder te 
helpen. 
Hoewel de toetsen niet bedoeld zijn om kinderen, leerkrachten of scholen te beoordelen of af te rekenen, 
kunnen de toetsresultaten wel door leerkrachten zelf als input gebruikt worden om op groepsniveau of 
schoolniveau de kwaliteit van het gegeven onderwijs te evalueren (schoolzelfevaluatie, integrale 
kwaliteitszorg).  
Meer informatie in de paragrafen 2 en 4 over het doel en het gebruik van toetsen. 
 
Kun je oefenen voor CITO? 
Oefenen is niet nodig en zelfs onverstandig. Oefenen zorgt ervoor dat het toetsresultaat niet meer 
betrouwbaar is. Waarom? Omdat de kinderen uit de referentiegroep (normgroep) ook niet geoefend hebben 
voor de toets. Maar nog veel belangrijker: de resulterende score zegt dan vooral iets over ‘hoe goed het 
kind deze specifieke toets kan maken’, en niet hoe het bijvoorbeeld staat met zijn taalvaardigheid. Laat de 
leerkracht de kinderen toch oefenen? En vergelijkt ze vervolgens de resultaten van haar groep met die van 
de referentiegroep? Dan is dat geen eerlijke vergelijking, maar een vergelijking van ‘appels met peren’. 
Sterker nog: de leerkracht kan ten onrechte denken dat het wel goed gaat met de kennis van haar kinderen. 
Maar het zou zo maar kunnen dat ze dan niet meer signaleert welke kinderen extra aandacht nodig 
hebben. 
Meer informatie in paragraaf 1.2 over kwaliteitskenmerken. 
 
Kun je van vaardigheidsniveau C naar A? 
Ja, dat kan. En andersom (van A naar C) kan ook. En van D naar E. En van C naar B, et cetera. 
Meer informatie in paragraaf 4 over het gebruik van toetsen. 
 
Is er een relatie tussen de toetsen in groep 1 en 2 en wat daarvoor gebeurt in peuterspeelzaal en 
kinderopvang? 
Ja, de leerkracht van groep 1/2 bouwt voort op ‘de bagage’ die het kind meebrengt vanuit de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en zorgt daarmee voor een doorgaande lijn. Dat doen we ook in de 
toetsen. De toetsen voor groep 1 bijvoorbeeld, bevatten opgaven die aansluiten bij de verschillende niveaus 
die kinderen in groep 1 hebben. De toets bevat dus ook opgaven die goed passen bij wat kinderen in de 
peuterleeftijd geleerd hebben, maar ook al een aantal opgaven die goed aansluiten bij wat kinderen in 
groep 2 gaan leren. Zo zorgen we ervoor dat we met de toetsen de ontwikkeling van de kinderen van 
peuter tot en met groep 2 kunnen volgen. 
Meer informatie in paragraaf 2 en 3 over het doel en de inhoud van toetsen. 
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Is er een relatie tussen toetsen en VVE en VVE-programma’s? 
Ja. Beide sluiten aan bij de tussendoelen. De relatie tussen een toets en VVE(-programma’s) is afhankelijk 
van het type toets. Zo zijn er methodeonafhankelijke toetsen die scholen kunnen gebruiken bij elk 
onderwijsaanbod en naast elke methode. Dit zijn toetsen waarmee de ontwikkeling van de vaardigheid van 
kinderen wordt gevolgd. Daarnaast hebben sommige uitgevers toetsen in hun methoden opgenomen: 
methodegeboden toetsen. Bij die toetsen is er een directe relatie tussen het onderwijsaanbod van een 
bepaalde periode en de toets die daarop volgt. Het zijn beheersingstoetsen: beheerst het kind datgene dat 
ik in de afgelopen periode heb aangeboden? Ze beslaan kleinere leerstofeenheden dan 
methodeonafhankelijke toetsen. 
Meer informatie in paragraaf 2 en 3 over het doel en de inhoud van toetsen. 
 
Hoe kunnen scholen omgaan met vragen van ouders? 
We adviseren om proactief te zijn. Beschrijf bijvoorbeeld in de Schoolgids waarom en hoe de ontwikkeling 
van kinderen op school wordt gevolgd. Daarnaast bespreekt de leerkracht tijdens het ‘tienminutengesprek’ 
hoe het kind zich ontwikkelt. Daarbij kan ze vertellen dat toetsen slechts één van de vele informatiebronnen 
vormen. Door verschillende bronnen te combineren komt ze tot een compleet beeld van het kind. 
Tip: uitgevers van observatie-instrumenten of toetsen hebben soms op hun website informatie voor ouders 
opgenomen of geven speciale informatiefolders voor ouders uit.  
Meer informatie in paragraaf 4 over het gebruik van toetsen. 
 
Zijn er ook goede alternatieven voor toetsen in groep 1 en 2, bijvoorbeeld observeren en registreren? 
De ontwikkeling van kinderen kan op verschillende manieren worden gevolgd. Scholen bepalen zelf hoe ze 
dat doen. Ze kunnen zelf instrumenten ontwikkelen of gebruikmaken van bestaande instrumenten. Het 
combineren van verschillende instrumenten is ook mogelijk. We geven een aantal voorbeelden van 
evaluatie-instrumenten: 
• Observeren: HOREB, KIJK, OVM, Viseon voor kleuters. 
• Toetsen: Rekenen voor kleuters (RvK), Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid (SBG), Taal 

voor kleuters(TvK), Toetspakket Beginnende geletterdheid (TBG), Utrechtse Getalbegrip Toets Revised 
(UGT-R). 

Meer informatie in paragraaf 1.1 over evalueren. 
 
Is er een relatie tussen toetsen en opbrengstgericht werken? 
Ja, de leerkracht kan toetsen als hulpmiddel gebruiken om te evalueren of ze de doelen uit haar groepsplan 
heeft bereikt. Door regelmatig op deze manier het effect van haar onderwijsaanbod te evalueren, kan de 
leerkracht steeds haar aanbod aanpassen aan de verschillende niveaus van de kinderen in haar groep. 
Meer informatie in paragraaf 2 over het doel van toetsen. 
 
Zijn toetsen in groep 1 en 2 ‘schadelijk’ voor kinderen (zoals wel eens beweerd wordt)? 
Nee, zolang een toets wordt gebruikt voor het doel waarvoor de toets is ontwikkeld, de aanwijzingen uit de 
handleiding worden opgevolgd én de leerkracht een prettige en ontspannen sfeer creëert op het moment 
dat de toets wordt afgenomen, is een toets niet schadelijk. 
Meer informatie in paragraaf 4 over het gebruik van toetsen. 
 
Lees verder. 
 
 


