
INFORMATIE CITO LEERLING- EN ONDERWIJSVOLGSYSTEEM (LOVS) 

Het Cito LOVS is een van de onderdelen van het Kindvolgsysteem van onze school. Met 

dit systeem kunnen we de leervorderingen volgen van individuele kinderen en kunnen we 

de resultaten van ons onderwijs volgen van groep 2 tot en met 8. 

WELKE TOETSEN GEBRUIKEN WE ? 

In groep 2  

Rekenen voor kleuters toetst de kennis van begrippen en het groeperen of 

rangschikken van voorwerpen. Ordenen houdt verband met het rekenen en met de 

taalontwikkeling. 

Taal voor kleuters toetst de taalontwikkeling van het kind. 

Vanaf groep 3 

DrieMinutenToets (DMT) laat zien hoe de technische leesvaardigheid is van het kind. 

Het kind leest individueel een minuut lang woordjes op: 

-         leeskaart 1 (DMT1) : woorden als uil, koe en pen; 

-         leeskaart 2 (DMT 2) : woorden als spin, bank, krant; 

-         leeskaart 3 (DMT 3) : woorden als geluid, wasmand, lawaai 

AVI-toets laat zien hoe goed (tempo en nauwkeurigheid) het kind een tekst kan lezen 

en welk AVI niveau het beheerst. 

 

Het AVI niveau is de aanduiding waarmee teksten en (jeugdboeken) zijn ingedeeld naar 

moeilijkheidsgraad. Door middel van een AVI niveau wordt tevens de leesvaardigheid van 

een kind aangegeven. Het AVI beheersingsniveau wordt met een individuele toets 

bepaald, en geeft aan welke teksten een kind vlot en goed kan lezen. Een kind kan het 

beste lezen op een niveau net boven het beheersingsniveau, zodat het zich verder kan 

ontwikkelen in leesvaardigheid. 

Het AVI-systeem heeft twaalf niveaus die zijn gekoppeld aan de groepen in het 

basisonderwijs, bv. M(idden)3 en E(ind)3, M4 en E4 enz. 

Begrijpend lezen toetst de leesvaardigheid van het kind voor wat betreft 

het leesbegrip. 

Spelling toetst de spellingvaardigheid van het kind, d.w.z. het zuiver schrijven van 

woorden. 

Rekenen-Wiskunde toetst de algemene rekenvaardigheid 

NORMERING 

De toetsen van het Cito LOVS zijn landelijk genormeerd, dat wil zeggen dat de score van 

het kind vergeleken wordt met een groot aantal leerlingen in Nederland (de 

referentiegroep). 

Het resultaat van een toets wordt aangegeven met een schaalscore (of 

vaardigheidsscore) en een niveauaanduiding I tot en met V. Met de niveauaanduiding 

wordt de score vergeleken met de referentiegroep. 



Niveau % Toetsen DMT, Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde 

  

I 20 Ver boven het landelijk gemiddelde 

II 20 Boven het landelijk gemiddelde 

III 20 De gemiddelde groep leerlingen 

IV 20 Onder het landelijk gemiddelde 

V 20 Ver onder het landelijk gemiddelde 

De toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen. Met het afnamemoment wordt 

aangegeven wanneer en in welke groep de toets afgenomen kan worden. Zo staat toets 

M3 voor midden groep 3, en E4 voor eind groep 4. 

 

Overzicht van de resultaten 

 

Bij de ontwikkelingsgesprekken ontvangen de ouders een overzicht uit het CITO LOVS 

middels mini grafieken. Deze kunnen aansluitend in het portfolio bijgevoegd worden. 

 

Hieronder twee voorbeelden van een mini grafiek. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

In bovenstaande afbeelding staat rechts langs Y-as 1F en 2F. Dit zijn de 

referentieniveaus. Op onze website vind je bij schoolinformatie op alfabet bij de letter R 

meer informatie over deze referentieniveaus. 

 

Relatie niveau van functioneren in basisonderwijs en uitstroomniveau naar VO 

De functioneringsniveaus op de Cito LOVS toetsen (m.n. Rekenen-Wiskunde en 

Begrijpend Lezen) geven een indicatie voor het uitstroomniveau naar het voortgezet 

onderwijs. Natuurlijk wordt er bij de verwijzing naar het VO, naast de ontwikkeling van 

het kind op de verschillende vakgebieden in het LOVS en in de methodetoetsen, ook 

gekeken naar werkhouding, taakaanpak, taakgerichtheid en andere kindfactoren die een 

rol spelen. 

Cito I t/m V Indicatie type VO 

V- PrO/ VMBO-b (LWOO) 

V VMBO-b (LWOO) 

IV VMBO-b/k (LWOO) 

III VMBO-k/g/t 

II VMBO-t/HAVO 

II/I HAVO/VWO 

I+ VWO 

PrO : Praktijkonderwijs 
VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
VMBO-b: VMBO basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO-k: VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 
VMBO-g: VMBO gemengde leerweg 
VMBO-t: VMBO theoretische leerweg 
HAVO: Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 


