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Om beter aan te sluiten bij de meerkeuzevorm 

van de Entreetoets en de Eindtoets is Cito 

in de nieuwe toetsen Spelling - die de 

oude SVS-toetsen vervangen - begonnen 

spellingvaardigheid op twee manieren te 

toetsen. Volgens het klassieke dictee, waarbij 

kinderen woorden opschrijven, en aan de hand 

van meerkeuzeopgaven.

‘Het bleek dat er soms een discrepantie was 

tussen de scores op de SVS-toetsen en de 

scores op de Eindtoets en Entreetoetsen,’ 

vertelt Anja de Wijs van Cito. Spelling wordt 

bij de SVS-toetsen namelijk alleen met een 

dictee getoetst, terwijl er in de Eindtoets en 

Entreetoets met meerkeuzeopgaven wordt 

gewerkt. ‘Daarom is besloten om de kinderen 

vanaf groep 4 en 5 mondjesmaat met deze 

nieuwe vorm kennis te laten maken.’ 

In de toetsen Spelling maken alle kinderen 

de Start-module voor het midden of het eind 

van het leerjaar. Deze toetsmodule bestaat 

uit 25 woorden die in losse zinnen worden 

aangeboden. Afhankelijk van het resultaat 

krijgen ze Vervolgmodule 1 of 2 aangeboden. 

‘Vervolg 1 is iets gemakkelijker dan de Start-

module en Vervolg 2 iets moeilijker. Op 

die manier maken alle leerlingen een iets 

moeilijkere en een iets makkelijkere module,’ 

vertelt Anja de Wijs. 

Een ander verschil is dat in Vervolg 2 de 

meerkeuzeopgaven zitten. ‘Door deze 

opgavenvorm oefenvorm in Vervolg 2 aan te 

bieden, hebben de kinderen de mogelijkheid 

om deze manier van toetsen te leren kennen,’ 

vertelt Anja de Wijs. Dat is volgens haar 

belangrijk omdat meerkeuze soms invloed 

heeft op de score. Daarom raadt ze aan om 

de kinderen die nog nooit meerkeuzeopgaven 

hebben gemaakt eerst Vervolg 1 te laten 

maken. ‘Ze kunnen dan als extra de Vervolg 2 

opdrachten maken om mee te oefenen,’ zegt ze. 

‘Pas als ze weten wat er van ze verwacht wordt, 

kunnen ze deze toetsen dan direct maken.’ 

Natuurlijk kunnen leerkrachten volgens haar 

ook klassikaal met de leerlingen oefenen met 

de opgavenvorm. ‘Daarna kunnen leerlingen 

gewoon rechtstreeks worden doorverwezen 

naar Vervolg 2,’ zegt ze.

In groep 6 verdwijnt de keuzemogelijkheid 

tussen dictee en meerkeuze. Vanaf deze 

groep bevatten allebei de Vervolgmodules 

meerkeuzenopgaven. Het is volgens Anja de 

Wijs dan ook belangrijk dat de kinderen vanaf 

dat moment gewend zijn aan deze manier van 

toetsen. ‘Voor kinderen in groep 6 die hier nog 

niet aan gewend zijn, raad ik de leerkrachten 

aan om te oefenen met de meerkeuzeopgaven 

uit groep 4 en 5.

In het najaar van 2010 zijn ook de laatste 

nieuwe spellingtoetsen (die voor groep 8) 

gereed. Vanaf schooljaar 2011-2012 is het ook 

mogelijk om alle toetsen digitaal af te nemen. 

‘De digitale toetsen Spelling en de papieren 

toetsen Spelling zijn trouwens inhoudelijk 

identiek. Het enige verschil is dat leerlingen de 

toets op de computer maken,’ vertelt Anja de 

Wijs.
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