Cito-training: te vaak korte termijn-denken
De tijd van de Citotoets breekt weer aan. Op veel basisscholen in Nederland worden
kinderen zenuwachtig: deze toets bepaalt hun toekomst. Zo voelt het, maar zo is het
soms ook. Vaak niet alleen voor de kinderen zelf, maar nog meer voor de ouders. Die
vragen zich af hoe ze hun kind het best kunnen voorbereiden op een dergelijke toets.
Te vaak wordt de Cito-score gezien als belangrijker instrument dan het pedagogische
dossier. Deze twee zouden echter in balans moeten zijn. Met name in de grote steden
is de score belangrijk om toegelaten te worden tot de school naar keuze. Studiekring
en Max Studiepartner (de twee grootste aanbieders van naschoolse
leerlingbegeleiding in Nederland) pleiten voor voorbereiding op de toets, niet gericht
op een toetsmoment, maar op verbeteren van de onderliggende kennis en
vaardigheden. Daardoor zal de leerling vanzelf ook een hogere Cito-score halen. Het
belangrijkste is dat ze de toets met zelfvertrouwen tegemoet treden.
Nederland determineert haar leerlingen vrij goed. Het middel dat daar het meest voor gebruikt
wordt, naast het pedagogische dossier van het docententeam, is de Citotoets – in zichzelf een heel
goed uitontwikkeld instrument. En toch staat de toets elk jaar weer ter discussie. De overweging
om de toets later in het jaar plaats te laten vinden onderschrijven wij. Wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Is de score binnen, dan is het zaak om
ook in de tweede helft van het laatste jaar voldoende aandacht te blijven geven aan
studievaardigheden. Voor een leerling is het moeilijker naast de musical gemotiveerd te blijven in
de tweede helft van het jaar omdat het gevoelsmatig “toch niet meer uitmaakt”.
Op de verschillende vestigingen van Studiekring en Max Studiepartner kloppen ouders aan die met
hun handen in het haar zitten en bang zijn dat hun kind een te laag schooladvies krijgt. Ze zoeken
specifieke begeleiding op de vraagstellingen uit die toets. Het is dan belangrijk dat de leerling de
vaardigheden ook gaat beheersen en daar is tijd voor nodig. Studiekring en Max Studiepartner
begeleiden op de onderliggende vaardigheden die nodig zijn voor en succesvolle schoolloopbaan
en daarmee ook voor de toets zelf. Dan bestaat de hogere score ook daadwerkelijk uit een
terechte determinering.

Max Studiepartner en Studiekring zijn de twee grootste huiswerkinstituten in Nederland en
vertegenwoordigen samen meer dan 50 vestigingen in verschillende steden. Bovenstaande stelling
komt voort uit de gedeelde ervaring vanuit het dagelijks werken met leerlingen uit het basis- en
middelbaar onderwijs.

