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De leerkracht wil – net als jij – de ontwikkeling van jouw zoon 

of dochter goed volgen. De school gebruikt hiervoor het nieuwe 

leerlingvolgsysteem (LVS) Leerling in beeld. Leerling in beeld 

bestaat uit diverse toetsen en rapportages. Hiermee kan de 

leerkracht zien hoe jouw kind groeit. Zo weet de leerkracht 

waar jouw kind goed in is en waarin jouw kind zich nog verder 

kan ontwikkelen. In de lessen kan daarop worden ingespeeld. 

Zo krijgt jouw kind de beste kans om zijn of haar talenten te 

ontwikkelen.

Waarom gebruikt een school een leerlingvolgsysteem (LVS)? 

De leerkracht is dagelijks bezig met observeren, beurten/opdrachten/taken 

geven en werkjes nakijken. Zo weet de leerkracht al behoorlijk goed wat jouw 

kind al kan of nog te leren heeft. Toetsen maken dat beeld completer. Je kunt die 

toetsen zien als puzzelstukjes van een puzzel. Ze geven een eerlijk en objectief 

beeld over de groei van jouw kind. 

Toetsen maken duidelijk hoe het  

gaat met jouw kind, met de 

groep en met de school.  

Al die verschillende 

toetsresultaten helpen de 

school en de leerkrachten 

om goede beslissingen 

te nemen over het 

onderwijsaanbod. 

 
Fouten maken mag!

De LVS-toetsen zijn bedoeld om te 

achterhalen wat jouw kind al kan en waarin 

jouw kind zich nog kan ontwikkelen. De 

toets bevat ook opgaven die jouw kind 

eigenlijk nog niet hoeft te kunnen. 

Door een slimme combinatie van 

vragen/opgaven, maakt de toets 

duidelijk hoe jouw kind het 

doet ten opzichte van 

het landelijke 

gemiddelde. 



Welke toetsen zijn er? 

Op school maakt je kind regelmatig toetsen die bij de 

lesmethodes horen. Bijvoorbeeld de methode voor rekenen, 

spellen of wereldoriëntatie. We noemen dit methode-

gebonden toetsen. Deze toetsen zijn niet van Cito. Een 

methode-gebonden toets meet welke onderdelen van de 

leerstof je kind na een blok of een periode beheerst.

Leerling in beeld heeft zijn eigen LVS-toetsen (de toetsen van 

het leerlingvolgsysteem). Deze LVS-toetsen zijn wel van Cito. 

Ze zijn methode-onafhankelijk en worden meestal twee keer 

per jaar afgenomen. De LVS-toetsen geven inzicht in de 

vaardigheid van jouw kind, bijvoorbeeld op het gebied van 

begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook laten ze de groei van jouw 

kind zien op het gebied van werkhouding, leerhouding en sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

De uitslag van de toets 

De toetsscore geeft de leerkracht waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over het vaardigheidsniveau en het 

functioneringsniveau van jouw kind. Ook ziet de leerkracht of jouw kind op koers ligt voor het behalen van 

de landelijke referentieniveaus. 

Op het leerlingprofiel zijn de resultaten van alle toetsen overzichtelijk bij elkaar gezet. Daarbij ligt steeds de 

focus op ontwikkeling en groei. De school bepaalt welke informatie ze opneemt in dit leerlingprofiel.

Wat goed is om nog eens te benadrukken: de leerkracht kijkt zeker niet alleen naar de toetsresultaten van 

jouw kind. Die zijn slechts stukjes van de puzzel. De leerkracht – en jij als ouder – kennen jouw kind goed en 

kunnen de resultaten méér context geven. Het leerlingprofiel is een ondersteuning voor het gesprek met de 

leerkracht. Hierin bespreken jullie samen de ontwikkeling van jouw kind en hoe de school hiermee omgaat.

Oefenen? Niet doen! 

Over het oefenen voor Cito-toetsen kunnen 

we kort zijn: doe het niet! Je helpt je kind er 

echt niet mee. Het is belangrijk dat toetsen 

een realistisch beeld geven van wat jouw 

kind al weet en kan. De leerkracht 

gebruikt die informatie om jouw 

kind verder te helpen. Met de 

juiste lesstof, oefeningen en 

instructie. 

Vragen? 

Wil je meer weten over toetsen, 

rapportages, vaardigheidsniveaus, 

functionerings niveaus en referentie-

niveaus? Kijk op cito.nl/ouders. Daar lees je 

ook het antwoord op veelgestelde vragen 

van ouders.
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