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Stedelijke Toetsstandaard 2020-2021  

 

De Stedelijk Toetsstandaard is een standaard met niet-methode gebonden toetsen. Uitgangspunt 

voor de standaard is om te komen tot een samenstelling die enerzijds recht doet aan de wens om op 

adequate wijze zicht te krijgen op de resultaten en vorderingen van kinderen en anderzijds ook in 

praktijk goed werkbaar is. 

In Amsterdam spreken de besturen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

Amsterdam Diemen, af dat alle scholen onderstaande toetsen standaard afnemen. Hier worden de 

toetsen genoemd die je op groepsniveau afneemt en dus ook als groepstoets gaat invoeren bij 

ParnasSys, tenzij er adaptief getoetst moet worden.  

 

Spelling en Taalverzorging 

Cito Spelling 3.0 toetst de actieve spelling (d.m.v. dictees). De toets Taalverzorging wordt ook de 

interpunctie, grammatica en werkwoordspelling (passief) en niet-werkwoord spelling (passief) 

getoetst. Daarmee worden alle aspecten van het referentiekader Taalverzorging getoetst. 

Taalverzorging is een onderdeel van de Eindtoets naast lezen, schrijven en rekenen. De laatste drie 

jaar is geadviseerd de toets af te nemen. Dat geldt ook voor komend schooljaar. Echter zal volgend 

schooljaar onderzocht worden of de toets Taalverzorging definitief opgenomen kan worden in de 

standaard vanaf groep 6. Aan de besturen het verzoek dit met de achterban te bespreken.   

 

Studievaardigheden 

De toets studievaardigheden hoeft dit jaar niet meer afgenomen te worden. Onderdelen van deze 

toets zijn verweven in Begrijpend Lezen 3.0 en Rekenen Wiskunde (tabellen en grafieken). Bovendien 

is deze toets verouderd en zal worden opgevolgd door de toets Digitale Vaardigheden.  

 

DMT 

Het is niet meer noodzakelijk om in alle jaren DMT voor alle leerlingen af te nemen. Wel in groep 3 

en 4, eventueel aangevuld met AVI. Het is raadzaam om de zwakke lezers te blijven volgen. Volgens 

het protocol dyslexie moeten de DMT-resultaten, eventueel aangevuld met AVI, worden aangeleverd 

om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding.  
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Boom 

Sinds vorig jaar is het mogelijk om desgewenst Boom toetsen af te nemen en te kiezen voor één of 

twee toetsmomenten. 

 

Eindtoets 

Bij de (Centrale) Eindtoets wordt naast de verplichte onderdelen aanbevolen om Wereld Oriëntatie 

af te nemen.  

 

Overig 

 De visie van Cito is dat je met 2 afnamemomenten in een jaar prima een leerling kan volgen. 

Alleen dit betekent niet dat u het moet volgen. Besturen hebben hier de vrijheid in om zelf 

deze afweging te maken. Volg de handleiding voor afname van de toetsen. 

 Bij CITO: voor afnameadvies volg de toetskalender van CITO. Er is een afwijkende kalender 

vanwege covid 19 beschikbaar. Zie https://www.cito.nl/onderwijs/primair-

onderwijs/toetskalenders en  

 Uiteraard kan je naast deze minimum set nog veel meer toetsen afnemen.  

 Let op de aangepaste normeringen die de E toetsten hebben gekregen vanwege Covid-19 

schooljaar 19-20 om in sept/okt. 20-21 ingezet te kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/toetskalenders
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/toetskalenders
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Let op: In Amsterdam is, in het kader van de Kernprocedure, afgesproken de omkaderde toetsen via 

ELK aan het VO te leveren! 

 

CITO Rekenen en Wiskunde 3.0 of Boom Rekenen-Wiskunde:  

   Groep 3     M en/of E (CITO) of toets Boom  

   Groep 4     M en/of E (CITO) of toets Boom  

   Groep 5     M en/of E (CITO) of toets Boom  

   Groep 6     M6 en/of E6 of toets Boom 

   Groep 7     M7 en/of E7 of toets Boom 

  Groep 8     B8 of M8 of toets Boom 

* Of kies toetsniveau passend bij DLE van de leerling. 

 

CITO Begrijpend lezen 3.0 of Boom Begrijpend Lezen: 

   Groep 4     M en/of E of toets Boom 

   Groep 5     M en/of E of toets Boom 

   Groep 6     M6 en/of E6 of toets Boom  

   Groep 7     M7 en/of E7 of toets Boom  

    Groep 8    B8 of M8 of toets Boom  

* Of kies toetsniveau passend bij DLE van de leerling 

 

CITO Spelling 3.0 (incl. ww-spelling) of Boom Spelling: 

   Groep 3     M3 en/of E3 of toets Boom 

   Groep 4     M4 en/of E4 of toets Boom 

   Groep 5     M5 en/of E5 of toets Boom 

   Groep 6     M6 en/of E6 of toets Boom 

   Groep 7     M7 en/of E7 of toets Boom 

             Groep 8     B8 of M8 of toets Boom 

* Of kies toetsniveau passend bij DLE van de leerling. 

 
CITO DMT evt. aangevuld met AVI of Boom Technisch Lezen 

   Groep 3 kaart 1 en 2 
Groep 4 kaart 1, 2 en 3   M en E 

 Groep 5, 6,7,8     blijven volgen voor zwakke lezers1 

 

                                                           
1 Voor zwakke lezers blijven volgen, ook i.v.m. mogelijke vergoeding volgens protocol dyslexie. 
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* Adaptief toetsen 

Adaptief toetsen is een toets afnemen, passend bij de DLE van de leerling op een bepaald vakgebied. 
De toets die je afneemt moet niet meer dan 10 punten afwijken dan de DLE. 
Vanaf groep 5 is het toegestaan om adaptief te toetsen op rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en/of 
spelling. Dat wil zeggen een toetsniveau te kiezen passend bij de DLE (didactische leeftijd equivalent) 
van de leerling. Geadviseerd wordt, indien een leerling onderwezen wordt op een aangepast niveau 
(bijvoorbeeld middels een OPP), deze leerling ook te toetsen op dit niveau. 
In Amsterdam is de afspraak om leerlingen met een voorlopig uitstroomniveau VSO, 

praktijkonderwijs, vmbo-basis of vmbo-kader in ieder geval adaptief te toetsen op het 

afnamemoment eind groep 7. Geadviseerd wordt deze leerlingen ook tijdens het afnamemoment 

midden groep 8 adaptief te toetsen. 

Voor meer informatie over adaptief toetsen zie: 

 https://www.hetabc.nl/wp-content/uploads/2019/11/Het-ABC-Adaptief-toetsen-2019-

Kernprocedure-LWOO-PRO.pdf 

 https://www.elkadam.info/lwoo-kopklas-vso-praktijkonderwijs-tussenvoorzieningen 

  https://www.swvadam.nl/onze-scholen/leerwegondersteunend-onderwijs 
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