
In groep 8 van het basisonderwijs is het schooladvies een 
belangrijk moment. Vóór 1 maart krijgt elk kind te horen 
welk type vervolgonderwijs volgens de juf of meester het 
meest geschikt is.  Voor scholen in het voortgezet onderwijs 
is dit schooladvies leidend bij de toelating van nieuwe 
leerlingen. En dat maakt het cruciaal dat het advies ook écht 
bij het kind past. Wat weegt er eigenlijk allemaal mee? En 
hoe speelt de (late) Centrale Eindtoets nog een rol?

Voor elke leerkracht zal het duidelijk zijn: een passend 
schooladvies geef je nooit alleen op basis van toetsscores. 
Het is altijd een optelsom van dat wat een kind gedurende 
zijn basisschooltijd laat zien: in de klas en op het 
schoolplein, bij het leren en het spelen, bij het 
samenwerken, zelfstandig werken en het maken van 
toetsen.  Ook of een kind graag naar school gaat, is van 
belang. Of het lekker in z’n vel zit, gemakkelijk leert, 
gemotiveerd is, extra ondersteuning nodig heeft, een goede 
werkhouding heeft en – zeker niet onbelangrijk – welke 
leervorderingen het maakt. 
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Schooladvies groep 8:  
Cito levert stukje van de puzzel

Onze toetsen voor een passend schooladvies

LVS-toetsen Entreetoets Centrale Eindtoets

groep 1 t/m 8 groep 7 groep 8

LVS-toetsen:  
doorlopend volgen 

Cito is in Nederland de maker van het meest 
gebruikte leerling volgsysteem op basisscholen.  
Dit systeem bestaat uit objectieve toetsen voor 
kinderen van groep 1 t/m 8. Het Cito Volgsysteem 
geeft de leerkracht onafhankelijke informatie over 
taal en rekenen en de motorische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van een kind. De LVS-
toetsen vullen daarmee de informatie aan die een 
leerkracht al ziet of toetst tijdens de les. 

Met de toetsen uit het Leerling Volgsysteem volg je 
de leervorderingen van kinderen gedurende de hele 
basisschool periode. De LVS-toetsen geven extra 
objectieve informatie over de kinderen, naast dat 
wat de leerkracht al ziet tijdens de les. Ze kunnen 
daarmee de ontwikkeling van kinderen volgen en 
signaleren welke leerlingen nog extra aandacht of 
uitleg nodig hebben. Zo kunnen ze kinderen dát 
onderwijs geven dat het best bij hen past. 

Meer weten over het hoe en waarom van onze LVS-
toetsen? In deze animatie leggen we het snel aan je 
uit.  

Lees meer over onze LVS-toetsen > 

Entreetoets:  
betrouwbare voorspelling

De Entreetoets is een speciale toets die een 
betrouwbare voorspelling geeft voor het best 
passende brugklastype. Scholen die ervoor kiezen 
om de Entreetoets in te zetten, krijgen daarmee een 
extra hulpmiddel bij de onderbouwing van het 
schooladvies. De Entreetoets toetst leerlingen 
onafhankelijk op hun vaardigheden in Rekenen, 
Lezen en Taalverzorging. Extra toetsen brengen de 
vaardigheden woordenschat, schrijven, luisteren, 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek 
in beeld. De Entreetoets wordt afgenomen in groep 
7 in het voorjaar, of in begin groep 8. 

Lees meer over de Entreetoets >

Centrale Eindtoets: 
onafhankelijke second opinion

Tegenwoordig maken alle leerlingen in groep 8 
verplicht een eindtoets. Toen de toets nog niet 
verplicht was, ging deze door het leven als de 
Citotoets. Inmiddels kunnen scholen kiezen voor een 
drietal eindtoetsen, waarvan de meest gebruikte de 
Centrale Eindtoets is. Voor deze toets van het 
College voor Toetsen en Examens maakt Cito de 
opgaven.

Scholen zetten de eindtoets tegenwoordig in als een 
onafhankelijke second opinion bij het schooladvies. 
De resultaten van de toets komen namelijk te laat 
om mee te nemen in het eerste schooladvies en vaak 
zelfs voor de eerste aanmelding in het voortgezet 
onderwijs. De eindtoets speelt daardoor een minder 
belangrijke rol dan voorheen.  

Lees meer over de Centrale Eindtoets >

Benieuwd naar de visie van onze bestuurder Anneke 
Blok op de positie van de Centrale Eindtoets?  

Meer weten?

We kunnen het ons voorstellen dat u meer wilt 
weten over hoe alle ingrediënten voor een passend 
schooladvies zich tot elkaar verhouden. Of dat u 
meer achtergrond -  of  inhoudelijke informatie over 
onze toetsen en  volgsystemen wilt krijgen. Neemt u 
gerust contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder!

Cito helpt

Cito helpt het merendeel van de basisscholen in Nederland 
met het leggen van de schooladvies puzzel. Dat doen we met 
doorlopende toetsen waarmee leerkrachten de 
leervorderingen van hun leerlingen kunnen volgen (de LVS-
toetsen). En met toetsen die een voorspelling geven voor het 
best passende burgklastype (de Entreetoets en 

Centrale Eindtoets). Deze toetsen zijn overigens niet alleen 
een handig hulpmiddel voor de leerkrachten, maar óók voor 
de kinderen zelf en hun ouders.  

http://www.cito.nl/onderwijs/primair onderwijs/lvs_toetsen/derde_generatie/filmpje
http://www.cito.nl/onderwijs/primair onderwijs/lvs_toetsen/derde_generatie/filmpje
http://www.cito.nl/onderwijs/primair onderwijs/entreetoets
http://www.cito.nl/onderwijs/primair onderwijs/centrale_eindtoets
https://citoblog.wordpress.com/2016/05/02/ongelijkheid-en-centrale-eindtoets-passend-advies/
http://www.cito.nl/contact

