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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uit onderzoek blijkt dat de helft van 

alle kinderen zin heeft in het maken 

van de Citotoets. De rest is een beetje 

zenuwachtig (bron:www.cito.nl). Hoe uw 

oppaskind er ook tegenaan kijkt, om de 

Citotoets kunt u als gastouder niet 

heen. 

 

De Citotoets in het kort 
 

De Citotoets is een leertoets, waarbij 

de score wordt bepaald door o.a. 

kennis en vaardigheden op het gebied 

van taal, rekenen en wereldoriëntatie.  

 

De Citotoets is geen examen, maar 

wordt als hulpmiddel gebruikt bij het 

maken van een keuze voor een bepaald 

type voortgezet onderwijs. Uw 

oppaskind kan oefenen op het internet 

en er bestaan speciale boekjes en 

computer-programma’s. Deze 

oefenprogramma’s richten zich op 

algemene vaardigheden, waaronder het 

leren werken onder tijdsdruk en het 

voorkomen van stress en faalangst. 

 

Moet u uw oppaskind nu ook helpen met 

de toetsvoorbereiding? Scholen vinden 

van niet. Zij bereiden hun leerlingen 

voldoende voor, menen ze. Het thuis 

oefenen vinden ze overbodig. 
 

Beste wel spannend! 
 

Voor de Citotoets kun je geen 

voldoende of onvoldoende behalen. 

Toch is uw oppaskind misschien best 

zenuwachtig en onzeker. Dat is ook 

niet gek, want zijn eindscore bepaalt 

mede of hij wel of niet wordt 

toegelaten tot het type onderwijs 

waarnaar de voorkeur uitgaat.  

 

U kunt uw oppaskind aanmoedigen met 

een goedbedoelde ‘Doe gewoon je best, 
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meer kun je niet doen!’. Maar het is 

voor hem niet eenvoudig dat advies 

op te volgen. Want wat is ‘je best 

doen’ precies? Daarvoor is geen 

duidelijk criterium en uw oppaskind 

kan zelf niet controleren of het 

gelukt is.  

 

Zeg daarom liever iets in de trant 

van: ‘wat voor een soort sommen 

verwacht je in de toets te 

krijgen?’opzoekt. 

 

 

 
Tips om te helpen: 
 

• Stimuleer uw oppaskind 

spelenderwijs, bv. door hem zijn 

huiswerk binnen een bepaalde tijd 

te laten maken. Gebruik daarvoor 

een zandloper of kookwekker. 

• Wil uw oppaskind graag oefenen? 

Dat kan met de cd-rom ‘Thuis in 

studievaardigheden’. Te bestellen op 

www.cito.nl. 

• Als uw oppaskind faalangst heeft, 

kunt u zo zijn zelfbewustzijn 

vergroten: 

- Haal eigenschappen of talenten 

van vroeger en nu naar boven. Waar 

is uw oppaskind nu beter in dan 

vroeger? 

- Schrijf al zijn negatieve 

gedachten op en bespreek samen 

welke gedachten nu irreëel zijn en 

welke waar zijn. 

- Probeer de negatieve gedachte die 

uw oppaskind bij een toets 

blokkeert om te buigen naar een 

reële gedachte. 

 

Extra tip: 

Wanneer uw 

oppaskind altijd 

goed presteert, 

maar in de toetstijd 

geen leuke dingen 

onderneemt, klaagt 

over slecht slapen 

of geen hap door 

zijn keel krijgt, dan 

is de 

prestatiedrang te 

hoog. 

Vallen de prestaties 

van een toets 

tegen? Dan kan 

faalangst een rol 

spelen. 


