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Aanpassingen voor afname Cito begrijpend lezen bij leerlingen met 

leesproblemen en/of dyslexie en alternatieve toetsprocedure 
 

Cito geeft voor leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie de volgende adviezen voor 

aanpassingen van de toets Begrijpend Lezen die geen invloed hebben op de validiteit van de toets. 

Deze aanpassingen kunnen dus altijd gemaakt worden, de score blijft betrouwbaar.  

 

 

 

Uit: Flyer ‘het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie’ – Cito – versie oktober 2014 

 

 

Uit: Flyer ‘toetsen van begrijpend lezen’- Cito en Masterplan Dyslexie – versie november 2014 

 

Wanneer bovenstaande adviezen niet toereikend zijn vanwege ernstige leesproblemen en/of 

dyslexie, adviseert Cito de toets Begrijpend Lezen met gewijzigde toetscondities af te nemen. Dit 

wordt omschreven in de flyer ‘Toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische leerlingen’ en is 

geschreven in samenwerking met het Masterplan Dyslexie. De flyer is te downloaden via: 

http://masterplandyslexie.nl/nl/nieuws/artikel/Toetsen_van_begrijpend_lezen_bij_dyslectische_leer

lingen/27 . De scores zijn dan echter niet betrouwbaar meer, iets wat consequenties heeft voor uw 

Leerlingvolgsysteem  

Een alternatief is het afnemen van de toets Begrijpend Luisteren omdat dan de component van de 

technische leesvaardigheid wordt ‘omzeilt’. De toets meet de begripsvaardigheid van de leerling en 

de score is betrouwbaar wanneer u de in de handleiding aangegeven toetscondities aanhoudt. De 

groei van de begripsvaardigheid is dan te volgen met een zuivere meting, die recht doet aan de 

leerling. Leerkracht.nu! adviseert hierbij de procedure die in onderstaand stroomschema is 

weergegeven.  
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Neem de toets Begrijpend Lezen 

af. Scoort de leerling IV of V?   
nee 

De leerling leest met voldoende 

begrip. Neem in de volgende 

toetsperiode opnieuw de toets 

Begrijpend lezen af.  

J

a 

Maak een analyse van de 

technische leesvaardigheid (AVI 

/DMT)  . Scoort de leerling IV of V 

of heeft de leerling een 

dsyelxieverklaring?  

nee 

De lage score op begrijpend lezen 

wordt niet veroorzaakt door 

technische leesproblemen. Neem 

in de volgende toetsperiode 

opnieuw de toets Begrijpend 

lezen af. Mogelijk heeft de 

leerling baat bij de door Cito 

toegestane aanpassingen.  

Mogelijk wordt de lage score op 

begrijpend lezen veroorzaakt 

door technische leesproblemen. 

Neem in deze zelfde toetsperiode 

ook de toets Begrijpend Luisteren 

af.  Scoort de leerling hier 

duidelijk hoger dan op de toets 

Begrijpend Lezen?  

nee 

De leerling scoort ook laag op 

Begrijpend Luisteren. De 

problemen met het begrip 

worden waarschijnlijk niet 

veroorzaakt door de technische 

leesproblemen. Neem in de 

volgende toetsperiode opnieuw 

de toets Begrijpend lezen af. 

Mogelijk heeft de leerling baat 

bij de door Cito toegestane 

aanpassingen.  

J

a 

J

a 

De leerling lijkt baat te hebben 

bij een auditief (gesproken) 

aangeboden toets. Dit geeft 

belangrijke handelingsgerichte 

informatie. Neem in de volgende 

toetsperiode de toets 

Begrijpend Luisteren af. Neem 

kennis van de gevolgen hiervan 

voor het groepsgemiddelde. U 

kunt ook kiezen voor afname 

van beide toetsen 


