
 

Nieuwsbrief 16 november 2018 

Beste ouders en verzorgers, 

Er is deze week niet heel veel te melden. Behalve dat de 
“schoolgruiten”  zijn gearriveerd en op de eerste verdieping alles 
uitgestald staat en het op een marktkraam lijkt; het feest van Sint 
en Piet al druk in voorbereiding is; de werkgroep schoolplein 
flinke stappen aan het maken is; er bij het nieuwe 
kleutermeubilair verkeerde stoeltjes geleverd zijn; er maandag in 
de groepen 8 de voorlopige adviesgesprekken plaatsvinden en 
het huisje op het plein bij de kleuters afgebroken wordt wegens 
ondeugdelijkheid en ouderdom, is de periode tussen de herfst 
vakantie en 5 december tamelijk rustig! 

 
 
 
We gebruiken de Nieuwsbrief deze week om u achtergrond te bieden op ons besluit de Cito 
toetsen bij de kleuters af te schaffen. 
 
 
Cito toetsen bij de kleuters afgeschaft 
 

Vanaf dit schooljaar nemen 
wij geen Cito toetsen meer af 
in de kleuterbouw. Door het 
Bosos kind-volgsysteem dat 
wij vorig jaar hebben 
geïmplementeerd is er geen 
reden meer om de omstreden 
Cito kleutertoetsen af te 
nemen. Voor de kleuterouders 

plaats ik hier een artikel uit Trouw van vorig jaar 6 april 2017 waarin Erica Ritzema, kernlid 
van de Werk-Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) haar visie geeft op langer kleuteren en de 
afname van de Cito toetsen Taal en Rekenen bij kleuters. 
 



Langer kleuteren levert geen hogere cijfers op, maar is goed voor het welzijn van het kind, 
aldus Erica Ritzema, kernlid van de Werk-Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). 
 

Kleuters die nog een (half) jaartje extra kleuteren zijn volgens de leerkracht gewoon nog niet 
toe aan groep 3. De inspectie wil daar goede redenen voor horen, omdat wetenschappers er 
niet van overtuigd zijn dat doorkleuteren meerwaarde heeft op de lange termijn. 

Dat getuigt van weinig inzicht in de ontwikkeling van het kleuterbrein. Doorkleuteren is niet 
bedoeld om de leerresultaten op lange termijn te verhogen, maar om het kind verantwoord 
de overstap naar groep 3 te laten maken. Die beslissing voorkomt dat het kind beschadigd 
wordt en voor de rest van zijn leven een hekel aan school heeft.  

Zo'n besluit heeft wel degelijk positieve effecten op de lange termijn, alleen geen direct 
meetbare. En aangezien wij in een doorgeslagen meetcultuur leven, tellen ze dus niet mee. 
Langer kleuteren levert geen cognitieve resultaten, maar wel succeservaringen op en houdt 
het welzijn en de stabiliteit van het kind in stand. Daar heeft het levenslang profijt van. 

De term doorkleuteren deugt niet. Als een kind in zijn ontwikkeling nog een kleuter is, 
kleutert hij niet dóór maar vérder. Hij is gewoon zichzelf en dient zich, volledig in harmonie 
met zijn eigen kunnen, te mogen ontwikkelen. Dat noemen we aansluitend onderwijs en 
daarop heeft ieder kind recht. 

Demissionair staatssecretaris Dekker gaat met zijn streven naar 1,5 procent zittenblijvers 
aan dat recht voorbij. Een schoolkind blijft zitten als het zich de stof niet voldoende eigen 
heeft gemaakt om door te kunnen stromen naar de volgende groep. Een kleuter blijft echter 
langer in de kleutergroep, omdat hij zich op grond van zijn neurologische ontwikkeling de 
stof nog niet eigen kán maken. 

Wanneer je een groep met betrekkelijk jonge kleuters hebt, is de kans groot dat je omwille 
van dat zittenblijverspercentage kleuters door laat gaan die daar niet aan toe zijn. Het zou 
interessant zijn om uit te rekenen wat latere uitval kost aan zorg van ergotherapeuten, 
schoolpsychologen, logopedisten, assertiviteitstrainingen en wat we verder aan aanbod 
hebben. 

Geen garantie 

Ook een hoge Citoscore blijkt geen 
garantie voor een succesvolle overgang. 
Die uitkomst geeft slechts een afwijking 
van een (variabel) gemiddelde, maar zegt 
niets over het individu en eigenschappen 
als creativiteit, daadkracht, discipline, 
doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, 
taakbewustzijn, geduld, sociaal gedrag en 
zelfstandigheid. 



Cito heeft het kleuteronderwijs inhoudelijk veel schade toegebracht. Ondanks de motie-Rog 
(aangenomen 5 november 2013) wordt 80 procent van de kleuterleerkrachten door directies 
en besturen nog verplicht te toetsen om vervolgens afgerekend te worden op de resultaten.  

Terwijl er tot 11 maanden leeftijdsverschil kan zitten tussen een jong en een ouder kind in 
groep 2. Men vergelijkt de prestaties van een zuigeling van 7 maanden toch ook niet met die 
van een peuter van anderhalf. Dat verschil in levenservaring is enorm en wordt niet 
meegenomen in kleutertoetsen.  

Er is breed sprake van 'Citogesjoemel' om kinderen aan de eisen van toetsen te laten 
voldoen en daardoor wordt uit angst meegewerkt aan kunstmatige handhaving van 
wanbeleid. Op een bijeenkomst van de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs vertelde een 
leerkracht dat een kind de juiste antwoorden al had onderstreept voor zij één vraag gesteld 
had, omdat ouders de toets op Marktplaats hadden gekocht. 

Om weer aan te kunnen sluiten op het kind, zijn goede leerkrachten nodig die massaal 
durven weigeren dit absurdistisch theater in stand te houden. Onderwijsland heeft behoefte 
aan een nieuwe roerganger met gezond verstand, die kleutertoetsen onmiddellijk verbiedt 
en zorgt voor gespecialiseerde opleidingen, zodat er rust en ruimte komt voor leerkracht en 
kind. 

Langer kleuteren levert geen hogere cijfers op, maar is goed voor het welzijn van het kind, 
aldus Erica Ritzema. 

Erica Ritzema, kernlid van de WSK (Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs) 

 

Fijn weekend! 

 

 


