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TAAL ACTIEF 4  | TAAL ACTIEF & CITO  

De nieuwe generatie toetsen Spelling van Cito:  
wat betekent dit voor Taal actief?

Vanaf het schooljaar 2014/2015 vervangt Cito de toetsen Spelling voor groep 3 tot en met 8 

door nieuwe toetsen: de derde generatie. In deze brochure leest u wat er verandert en welke 

keuzes u kunt maken in uw spellingaanbod. 

ZES VRAGEN OVER TAAL ACTIEF EN DE TOETSEN VAN CITO 

1.  Wanneer zijn/worden de toetsen van Cito vervangen?

groep
beschikbaar in schooljaar

papier digitaal

3 2014 – 2015 2015 – 2016

4 2014 – 2015 2015 – 2016

5 2015 – 2016 2016 – 2017

6 2016 – 2017 2017 – 2018

7 2017 – 2018 2018 – 2019

8 2018 – 2019 2019 – 2020

2.  Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de toetsen van Cito?

 •  De nieuwe generatie toetsen sluit aan bij de meest recente methodes  

(waaronder Taal actief). 

 • Alleen actieve spellingvaardigheid wordt getoetst.

Actieve spelling Passieve spelling

Het goed spellen van woorden.

à

Dit wordt getoetst door middel 

van een dictee in de toetsen 

Spelling.

Het herkennen of een woord goed geschreven is.

à 

Dit wordt niet meer in de toetsen Spelling 

getoetst, maar gaat deel uitmaken van de nieuwe 

toetsen Taalverzorging voor groep 6 tot en met 8.

3.  Moet ik de parkeerweekdictees van Taal actief nog afnemen?

  Er is dus geen toetsvorm meer waarbij de kinderen fout gespelde woorden moeten selecteren. 

Deze toetsvorm wordt echter nog wel gebruikt in de parkeerweekdictees van Taal actief. Wij 

adviseren u om de parkeerweekdictees gewoon af te nemen. Het parkeerweekdictee is een 

dictee in multiple choicevorm dat test in hoeverre de kinderen al dan niet correct geschreven 

woorden herkennen. Deze vaardigheid kunnen de kinderen gebruiken bij het nakijken van 

zelf geschreven teksten zoals bij stellen. Daarnaast is het parkeerweekdictee een goede 

voorbereiding op de nieuwe toets Cito Taalverzorging.
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4.  Welke toetsmomenten zijn er?

Halverwege schooljaar

(half januari – half februari)

Einde schooljaar

(eind juni – begin juli)

M3 M4 M5 M6 M7 M8 E3 E4 E5 E6 E7 E8

  Extra toetsen:

  Voor kinderen voor wie de standaardtoetsen te moeilijk zijn, zijn er extra toetsen: M3E3, E3M4, 

M4E4 enzovoorts. Deze worden in plaats van de standaardtoetsen opgenomen, op hetzelfde 

afnamemoment. Bijvoorbeeld: is toets E4 te moeilijk? Dan wordt toets M4E4 afgenomen.

5.  Zijn de spellingcategorieën van Cito gelijk aan die van Taal actief?

  De spellingcategorieën die door Cito getoetst worden, komen in Taal actief aan bod. 

 De categorieën komen grotendeels overeen, maar:

 – de categorieën hebben een ander nummer;

 – er zijn enkele kleine verschillen.

 Dit komt omdat de toetsen van Cito methode-onafhankelijk zijn. 

6.  Sluit het spellingaanbod in Taal actief nu nog aan op de toetsen van Cito?

 
JA à

   Het spellingaanbod in Taal actief sluit aan op de toetsen spelling van Cito.  

In het Overzicht spellingcategorieën Cito 3.0 versus Taal actief (bijlage 1) staat 

  vermeld wanneer een categorie in Taal actief aan bod komt, en wanneer deze met Cito  

getoetst wordt.

 
Let op!

   Er zijn een paar kleine wijzigingen in (het afnamemoment van) enkele 

categorieën. Zie hiervoor het Overzicht spellingcategorieën Cito 3.0 versus 

  Taal actief (bijlage 1). In een enkel geval betekent dit dat de stof uit de toets van Cito nog niet 

aan bod is geweest in de lessen van Taal actief. Hiervoor hebben we twee adviezen opgesteld.

Meer informatie over de derde generatie toetsen van Cito:

http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/derde_generatie
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TWEE ADVIEZEN OVER HET SPELLINGAANBOD IN TAAL ACTIEF 

De derde generatie toetsen Spelling van Cito sluit aan bij het spellingaanbod in Taal actief. 

Er zijn echter kleine wijzigingen in (het afnamemoment van) enkele categorieën in de toetsen 

van Cito. Daardoor kan het zijn dat stof uit de toets van Cito nog niet aan bod is geweest in 

de spellinglessen van Taal actief. U kunt hier op verschillende manieren mee omgaan. 

Wij geven u twee adviezen. 

Optie 1: geen actie ondernemen

U neemt de toets af, zonder de spellinglessen aan te passen. Dit is ook het advies van het Cito:

‘Het is niet nodig om categorieën die op het moment van toetsing normaliter nog niet aan bod zijn 

geweest in de methode, voorafgaand aan een toetsafname alvast aan te bieden. De toetsen van Cito 

bevatten naast stof op het niveau van de leerlingen ook altijd opgaven voor leerlingen die wat extra’s 

aankunnen. Zo kunt u signaleren welke leerlingen bovengemiddeld scoren.’

De scores op de toets kunnen dan iets lager uitvallen. Het Cito zegt hierover:

‘Wanneer uw groep in zo’n geval wat lager scoort dan verwacht, zal dit zich op een volgend 

toetsmoment vanzelf herstellen. Om de toetsresultaten goed te interpreteren is deze informatie dus 

wel van belang. Maak hiervan daarom een aantekening.’

Optie 2: extra instructie en oefenen

U kunt ervoor kiezen om voorafgaand aan de toets extra instructie en oefening te bieden voor de 

categorieën die kinderen nog niet gehad hebben. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de parkeer-

week. Kijk hiervoor in het Extra aanbod spelling (bijlage 2). In het Overzicht spellingcategorieën  

Cito 3.0 versus Taal actief kunt u opzoeken wanneer deze optie voor uw groep zinvol kan zijn. 

 

 

Vindt u het erg als de kinderen op een categorie getoetst 

worden die nog niet in de spellingles aan bod is gekomen? 

Want ik vind het niet erg 
als kinderen op een toets 
lager scoren, zolang ik 
maar het vertrouwen 
heb dat dit zich in een 
volgend toetsmoment  
zal herstellen.

Want sommige kinderen in mijn 
klas zullen er onzeker van worden 
als zij woorden moeten schijven 
waarvan ze het spellingprobleem 
nog niet hebben geleerd.

Want ik vind het 
niet eerlijk als 
kinderen getoetst 
worden op iets 
wat ik nog niet 
heb behandeld.

Want ik vind het belangrijk om 
te signaleren welke kinderen 
bovengemiddeld scoren.

JANEE

Optie 1 Optie 2


