
 

 

Genormeerde toetsen in de kleuterafdeling 
op de basisschool Omer Wattez 

Ons onderwijs is méér dan alleen toetsresultaten 

De zin en onzin van toetsing in het kleuteronderwijs blijft een veelbesproken onderwerp. De zin ervan 
valt of staat met de wijze waarop toetsen worden gebruikt. Dat gaat veel verder dan alleen het 
bijhouden van scores.  Genormeerde toetsen  zijn bedoeld als hulpmiddel om het onderwijs op de 
leerlingen af te stemmen. Dat doel staat absoluut voorop. 

Toetsen worden gebruikt als hulpmiddel 

In de meest ideale situatie wordt een beeld gevormd over  een kleuter door een langdurige gerichte 
observatie.  In de praktijk is dit in een klas van 20 kleuters een onhaalbaar gegeven en is de 
observatietijd te beperkt om dit voor 100 % betrouwbaar aan te nemen. Genormeerde toetsen geven 
een objectief beeld van wat een kleuter kan en wat een kleuter nog moet leren.  

Met deze informatie kan een leerkracht of zorgkleerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op zijn 
groep én op individuele kleuters. 

Onafhankelijke toetsen 

De inhoud van onze genormeerde toetsen gaat na in welke mate de kleuters, de leesvoorwaarden, de 
rekenvoorwaarden en  de fijn-motorische vaardigheden (schrijfpatronen)  beheersen. De  
genormeerde toetsen die wij gebruiken zijn methode-onafhankelijk. Dit betekent dat we bij het 
maken van de toetsen ons niet richten op één methode. Zo controleren we of de inhoud van de 
toetsen aansluit bij het aanbod van de leerlingen. In een toets zitten opgaven die passen bij de 
gemiddelde kleuter, moeilijkere opgaven voor kleuters die wat extra’s aankunnen en makkelijkere 
opgaven voor kleuters met lagere niveaus. Zo komt een toets tegemoet aan de verschillende niveaus 
binnen een groep. De gemiddelde kleuter hoeft dus zeker niet alle opgaven goed te kunnen maken.  

Toetsen zijn maar één klein stukje van de puzzel 

De eigen observaties van leerkrachten en eventuele andere begeleiders vormen de belangrijkste bron 
van informatie in de praktijk van alledag. Toetsen maken het beeld van de leerkracht compleet. In 
veel gevallen bevestigen toetsresultaten wat de leerkracht al weet. Bij sommige kleuters leveren 
toetsen nieuwe inzichten op. Een kleuter maakt bij het ordenen bijvoorbeeld meer groei door dan 
verwacht. Of een kleuter is minder goed in tellen dan de leerkracht had gedacht.  
 
 

 



Veelgestelde vragen 

Als mijn kind zwak scoort op een genormeerde toets,  
moet hij/zij dan blijven zitten? 

 

Dat is zeker geen vast gegeven. Zoals eerder gezegd vormen de observaties van de leerkrachten de 
bron van informatie en zijn deze toetsen een aanvulling.  Ook hier geldt weer : toetsen zijn maar één 
deeltje van de puzzel.  

Toetsen zijn vooral gericht op taal en rekenen. Is dat het enigste dat telt ?  

Absoluut niet . Het is belangrijk dat elke kleuter een goede basis heeft op het gebied van taal en 
rekenen. Dat er voornamelijk toetsinstrumenten zijn die gericht zijn op cognitieve vakken betekent 
niet dat de rest minder belangrijk is. Het is minstens zo belangrijk dat een kleuter zich sociaal-
emotioneel goed ontwikkelt, voldoende wordt uitgedaagd en zich op zijn of haar plek voelt in de 
groep.  

Toetsen zijn toch maar momentopnames.  
Zijn toetsresultaten dan wel betrouwbaar? 

 

Toetsresultaten zijn, wanneer de toets past bij het niveau van de klasgroep, betrouwbaar. 
Toetsresultaten hebben echter een beperkte houdbaarheid. Daarom maken we ons geen beeld  van 
een kleuter op slechts één score of observatie. Door regelmatig te evalueren en te observeren 
voorkom je het effect van een momentopname. Je kunt het beeld steeds bijstellen als dat nodig is en 
het onderwijs daarop aanpassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDee  kkllaassoobbsseerrvvaattiieess  vvaann  ddee  lleeeerrkkrraacchhtt  eenn  ddee  rreessuullttaatteenn  vvaann  ddee  ggeennoorrmmeeeerrddee  ttooeettsseenn  

  zziijjnn  ddee  ssttaarrtt  oomm  ggeeddiiffffeerreennttiieeeerrdd  ttee  wweerrkkeenn      !!  


