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Hoofdstuk 9 

9
Al in 1988 liet toenmalig Cito-directeur Frans Carpaij in VBSchrift optekenen, dat de 
samenwerking met docenten voor Cito een sterk punt is. Hij legt uit: 

“Bij de productie van de toetsen worden altijd groepen docenten betrokken. […] En dat gaat, 
schat ik, jaarlijks om zeven á achthonderd mensen in wisselende bestanden. Het betekent dat 
we toch hele grote groepen in het onderwijs feitelijk betrekken bij de ontwikkeling van 
instrumenten. En die mensen zijn er heel actief mee bezig. Ze maken opgaven en dergelijke.  
Wij zitten dus heel dicht met onze neus op de praktijk.”
Cito-bestuurder Frans Carpaij in VBSchrift, 1988

Inmiddels geeft Cito de samenwerking vorm in constructiegroepen, 
klankbordgroepen, leerlingenraden, online communities, schoolbezoeken, inspiratie-
sessies, co-creatietrajecten, proefonderzoeken, en nog veel meer. Zo benadrukt Cito BV-
directeur Jacqueline Visser in 2011 het belang van samenwerking in het basisonderwijs:

“In de volgende stappen van de toetsontwikkeling betrekken we heel nadrukkelijk de expertise 
van de scholen. Zo maken leerkrachten in constructiegroepen de opgaven voor de toetsen, 
worden alle opgaven minimaal één keer gemaakt door de leerlingen waarvoor een toets 
bedoeld is en krijgen we feedback van scholen die deelnemen aan proefonderzoeken.”
Cito-directeur Jacqueline Visser in Plein Primair, 2011

In 2018 bespreekt CTE-directeur Anton Béguin de betrokkenheid van 
docenten bij het maken van vragen voor de centrale examens in het vo:

“Cito vindt het belangrijk dat er intensieve samenwerking is met de docenten die voor de klas 
staan en dat er voldoende invloed is vanuit het onderwijsveld op de ontwikkeling van de 
producten.”
Cito-directeur Anton Béguin in Examenblad, 2018

Niet alleen bij het maken van examen- en toetsvragen hebben leraren een 
belangrijke rol, zo niet de hoofdrol. Dat is ook zo bij het vernieuwen van producten.  
Bij de ontwikkeling van onder meer het nieuwe LVS 4.0 geven Jeanine Treep en Marleen 
Oosterink aan waar die invloed van scholen zit: 

“Het lezen van toetsrapportages wordt volgend jaar een stuk eenvoudiger. Want dan start het 
Cito Volgsysteem VO met een nieuwe vorm van rapporteren. Honderden docenten stonden 
samen met Cito aan de wieg van het grotere gebruiksgemak.”
Cito-medewerker Jeanine Treep in Cito-special in Van Twaalf Tot Achttien, 2019.

“We zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten voor toekomstige 
volgsystemen. Onder leiding van een extern bureau gingen we in gesprek met scholen.  

Met dank aan scholen,  
leraren en leerlingen

Leraren gezocht. Maar ook leerlingen, docententeams en 
schoolbesturen. Cito trekt in alles wat ze doet op met het 
onderwijs. Die samenwerking is geen nieuwerwets idee. Het zit 
van oudsher ingebakken in de Cito-werkprocessen en de hoofden 
van Cito-medewerkers. Want: examens, toetsen, meet- en 
volginstrumenten maken we samen. Waarom? Omdat – zo staat 
in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 – Cito enerzijds het 
resultaat is van de bevlogenheid van de mensen die er werken, en 
anderzijds wordt gevormd door de leraren die met ons 
samenwerken. 

Co-creatie met het onderwijs

co-creatie
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Met iedere school (leerkrachten, intern begeleiders en directeuren) spraken we een uur lang 
intensief over hun werk. Waar ze blij van worden, waar ze last van hebben en hoe Cito hen 
daarbij beter zou kunnen helpen. Soms best confronterend voor ons, maar de klant heeft altijd 
gelijk! Luisteren, luisteren, luisteren. Geen aannames doen, geen weerwoord, geen statische 
verklaringen geven, maar inderdaad… luisteren.”
Cito-medewerker Marleen Oosterink op cito.nl, 2019

De praktische tips komen niet alleen van onderwijsprofessionals, maar ook van leerlingen 
zelf. Ook met hen gaat Cito in gesprek:

“Een paar dagen later mocht ik naar Den Haag om onze Leerlingenraad voor het thema ‘Lekker 
lezen’ te ontmoeten. […] Stuk voor stuk hebben de leerlingen echt leuke ideeën om lezen leuker 
te maken. Maar ook goede tips voor Cito als het gaat om toetsen. De opgaven mogen wel wat 
grappiger. En ook graag meer plaatjes in de sommen.”
Cito-medewerker Marleen Oosterink op cito.nl, 2019

Hoe belangrijk de dialoog met het onderwijs is, illustreert bestuursvoorzitter 
Anneke Blok in Van Twaalf Tot Achttien. Ze zegt daar eigen medewerkers met regelmaat 
te vragen: “Wanneer ben je voor het laatst op een school geweest?”. En ze zegt: 

“Op dit moment speelt er maatschappelijk veel. Waar gaat het onderwijs over en waar niet? [..] 
Om echt voeling te hebben is dialoog belangrijk. Met scholen en ook met stakeholders van Cito. 
Het zijn immers ontwikkelingen die voor onze producten en diensten gevolgen hebben. Wij 
moeten hiervan op de hoogte zijn, en inzichten en oplossingen bieden. En die kunnen we niet 
bedenken van achter ons bureau. We ontwikkelen samen, met en voor het onderwijs.”
Cito-bestuurder Anneke Blok in Van Twaalf Tot Achttien, 2018

Optrekken met het onderwijs doet Cito tegenwoordig ook 
veelvuldig in innovatieprojecten. In projecten waar prototypes ontstaan op basis van 
ideeën en voeding uit de praktijk.

“We willen nadrukkelijk in dialoog blijven met het veld. Cito treedt daarbij meer naar buiten en 
kijkt samen met scholen wat hun specifieke behoefte is. Daarop gaan we dan een instrument 
ontwikkelen. […] Het moet vanzelfsprekend een instrument zijn waar de leerkracht wat aan 
heeft en waarvan de uitkomst te valideren is.”
Cito-bestuurder Anneke Blok in De Nieuwe Leraar, 2018

Het gaat in deze trajecten om wederzijds inspireren en intensief 
samen optrekken en ontwikkelen. Juist omdat, zo verwoordt Saskia Wools het (Cito-blad 
Inzicht, 2016), “we samen meer weten dan alleen”. 
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“De échte samenwerking met scholen is nieuw. Deze samenwerking gaat verder dan het 
uittesten van kant-en-klare producten. We moeten toe naar co-creatie, waarbij scholen grote 
inbreng hebben, vanaf het allereerste begin. […] We zoeken scholen die ons een spiegel kunnen 
voorhouden en ideeën willen toetsen met een gezonde, praktische blik. Zo krijgen wij de ruimte 
om dingen samen te ontdekken.”
Cito-medewerker Saskia Wools in Cito-blad Inzicht!, 2016

De aanpak werkt. Dat blijkt bij het eerste, grote prototype dat op deze manier ontstond: 

“We hebben Groeimeter gemaakt in samenwerking met andere partijen en scholen. Het is een 
showcase van hoe we zouden willen werken.” 
Cito-medewerker Saskia Wools in Cito Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021

Hoe serieus Cito de betrokkenheid van scholen aanpakt in breed 
verband, blijkt uit het project ‘docentparticipatie’. Het ging in 2018 van start rondom de 
centrale eindexamens: 

“We vinden het belangrijk dat onze examens gemaakt worden door mensen uit de 
onderwijspraktijk. Hoe meer docenten met ons samenwerken, hoe beter het is. 1400 docenten 
zijn elk jaar al betrokken bij het maken en testen van vragen en examens. We steken er veel 
energie in om het onderwijs nog actiever te betrekken bij dé eindmeting voor vo-leerlingen.”
Cito-medewerker Jankees Tanger in Cito-special in Van Twaalf Tot Achttien, 2019

Nog meer docenten om mee samen te werken, nog meer scholen om 
samen te ontwikkelen. Voor Cito-onderzoekers is de nieuwe manier van werken dé 
manier om een bijdrage te leveren aan het onderwijs van (over)morgen. 

“We bouwen in een snelle flow, waarbij we met een globaal ontwerp direct de praktijk ingaan. 
[…] Uiteindelijk stel ik me voor dat we allerlei ideetjes en prototypes hebben. Niet af, maar 
slechts een plakbandversie. […] We willen samen met scholen te weten komen wat wel en niet 
werkt.”
Cito-medewerker Jos Keuning in het OK&I-Werkprogramma 2019

“We willen met scholen in gesprek om te proeven wat nodig is. Zodat we ontwikkelen waar 
echt behoefte aan is. We willen met scholen meedenken, niet voor hen denken. We willen een 
oplossing zoeken, maar wel voor hun problemen, niet voor de onze. We hebben zoveel kennis in 
huis waarmee we praktisch waarde kunnen toevoegen.”
Cito-medewerker Hendrik Straat in het OK&I-Werkprogramma 2019

In dit hoofdstuk over docentparticipatie mag de docent zelf natuurlijk niet ontbreken.  
We laten ze graag aan het woord over hun ervaringen met Cito.  l 
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Opgaven maken

Een constructiegroep werkt volgens een nauwgezette procedure. Eerste input is de 
jaarlijkse constructieopdracht van het College voor Toetsen en Examens. “Hierin staat 
beschreven hoeveel opgaven, van welke onderdelen, met welke inhoud en van welk type 
we moeten maken”, vertelt Engelen. “Wij krijgen hiervan een schema, maken de opgaven 
die daarbij horen en geven aan wat voor soort tekening er eventueel bij moet komen.”
Elke constructiegroep komt meerdere keren bij elkaar, bij Cito in Arnhem. “We bespreken 
dan de opgaven die we hebben ontwikkeld. En we beslissen of een opgave al dan niet 
geschikt is voor een proeftoets. Is dat niet zo, dan maken we een nieuwe opgave, al dan 
niet op basis van de suggesties van de anderen.”

Proeftoets

Dat betekent dus dat alle beoogde toetsopgaven eerst meegaan in een proeftoets.  
“In zo’n proeftoets wordt elke opgave voorgelegd aan zo’n 300 tot 400 leerlingen. Iedere 
leerling maakt rond de 200 opgaven, net als in de echte eindtoets. Dat heeft te maken 
met de geheimhouding: elke leerling krijgt maar een deel van de onderzochte opgaven  
te zien.” 
De proeftoets wordt nagekeken en de resultaten komen terug naar de constructiegroep. 
Engelen: “Dan kunnen we zien hoe leerlingen hebben geantwoord. We trekken dan lering 
over wat wel en niet werkt.” Alle vragen worden bovendien geanalyseerd door de afdeling 
psychometrie van Cito. “Uit zo’n psychometrische analyse blijkt of de opgaven eenzelfde 
vaardigheid meten en of ze niet te moeilijk of te makkelijk zijn.” 

Vaststellingscommissie

Alleen de opgaven die de proeftoets doorstaan en voldoen aan een aantal eisen, worden 
door de Cito-toetsdeskundige voorgelegd aan de vaststellingscommissie van het CvTE. 
Zo’n vaststellingscommissie is onafhankelijk. Ook deze bestaat uit leerkrachten van groep 
7 en 8 en vakexperts. In totaal zijn er drie vaststellingscommissies: voor taal, rekenen en 
wereldoriëntatie. “De vaststellingscommissie bekijkt of de opgaven inhoudelijk goed zijn 
en of de psychometrische kwaliteit voldoende is. Pas als dat zo is, komen ze in 
aanmerking om in de eindtoets te worden opgenomen.” 
Dit hele proces duurt zo’n drie jaar. Dat betekent dat Marcel Engelen met de opgaven voor 
de eindtoets van 2019 begonnen is in 2016: “Het is dan heel leuk één van jouw opgaven 
daarin te zien terugkomen.”  l

“Leuk als je één van jouw 
opgaven terug ziet komen”
Marcel Engelen, lid constructiegroep centrale eindtoets:

Leerkrachten hebben bij de 
eindtoets grote invloed op wat er 
precies aan leerlingen wordt 
gevraagd. Het maken van de vragen 
gebeurt namelijk in constructie-
groepen. Daarin werken 
leerkrachten samen met een toets-
deskundige van Cito. Voormalig 
leerkracht Marcel Engelen is zo’n 
constructiegroeplid voor het vak 
rekenen. “We zijn nu al bezig met 
de eindtoets van 2022. Het hele 
proces duurt zo’n drie jaar.”

Marcel Engelen is sinds kort met pensioen. Toch vindt hij het maken van 
opgaven zo leuk, dat hij voorlopig blijft meewerken in zijn Cito-constructiegroep. 
“Ik heb geleerd op een andere manier naar toetsen te kijken. Je leert heel 
nauwgezet te formuleren, details zijn belangrijk. Ik zag eens een proefwerk van 
een collega met de vraag: ‘Welke werelddelen ken je?’. Zo’n vraag is duidelijk 
niet geschikt voor de eindtoets. Want: elk antwoord is goed, ook ‘Ik ken er geen’. 

interview

Marcel Engelen
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In 2016 werd het vmbo vernieuwd. De oorspronkelijke 35 beroepsgerichte vakken werden 
vervangen door 10 nieuwe profielvakken, zoals Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Zorg 
en Welzijn (Z&W) en Economie en Ondernemen (E&O). Het Vechtdal College Hardenberg 
nam deel aan een pilot om met de vernieuwingen te experimenteren. Daar kwam Ewout 
Warringa, docent BWI, in contact met Cito. Het had tot gevolg dat hij examenconstructeur 
werd.
Warringa vertelt: “Ik vroeg me af hoe het zou zijn om eens aan de andere kant van een 
examen te kijken. Hoe wordt zo’n examen nu eigenlijk gemaakt? Ik heb gemerkt dat het 
super interessant is om aan examens te werken. Je hebt invloed, want je kunt erin zetten 
wat jij leuk vindt.”

Andere inzichten 

Ewout Warringa ontdekte hoeveel werk het is om een examen te maken. En hoe moeilijk 
dat is: “Als docent heb je weleens commentaar. Maar als je aan de constructiekant zit, 
krijg je andere inzichten. Het maken van examens is een leertraject. En het verbreedt je 
eigen kennis.” 
Standaard bestaat een cspe uit een kerndeel met vragen over algemene kennis en 
vaardigheden. Daarnaast zijn er digitale minitoetsen, met tien tot vijftien korte vragen. 
“Binnen de constructiegroep verdelen we de opgaven, waarbij we rekening houden met 
ieders voorkeur en kennis. Dan ga je naar huis en bedenk je een opdracht. Je werkt op 
basis van de eindtermen uit de syllabus”, vertelt Warringa.

Opdracht met meeneemwaarde

Vast onderdeel van een cspe zijn de praktijkopdrachten die kandidaten moeten uitvoeren. 
Daar komt voor een constructiegroep veel bij kijken. Warringa: “We moeten bedenken 
wat voor soort werkstuk we leerlingen willen laten maken. Maar ook welke materialen 
daarvoor nodig zijn, want scholen moeten die wel in huis hebben. Je moet bekijken welke 
aspecten je moet beoordelen, aan welke eisen het werkstuk moet voldoen en hoeveel tijd 
het kost om het te maken.” Warringa prijst zich daarom gelukkig dat hij in de constructie 
deskundig begeleid wordt door een toetsdeskundige van Cito. 
Enthousiast vervolgt hij: “Ik bedenk bij het maken van een praktijkopdracht graag iets dat 
meeneemwaarde heeft. Het is mooi als leerlingen iets kunnen maken dat ze mee willen 
nemen naar huis, iets waar ze trots op zijn.”

Droom waarmaken

Het maken van examens beïnvloedt ook Warringa’s werk als docent: “Door het maken 
van examens ben je bewuster van hoe je lesgeeft. Je weet namelijk precies wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen aan het einde van leerjaar 4. Dat betekent overigens niet dat 

“Elke leerling binnen mijn 
richting heeft wel een droom”
Ewout Warringa, docent BWI

In het vmbo worden de beroeps-
gerichte profielvakken afgesloten 
met het Centraal Schriftelijk en 
Praktisch Examen (cspe). Scholen 
mogen deze examens afnemen in 
een ruime periode, van april tot 
ongeveer begin juli. Van begin af 
aan heeft Cito de cspe’s gemaakt. 
De werkwijze is daarbij dezelfde als 
bij alle centrale examens: 
constructiegroepen van docenten,  
begeleid door een Cito-toets-
deskundige, stellen de opgaven 
samen. 

interview

Ewout Warringa
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je leerlingen moet opleiden voor het examen. Dat examen is uiteindelijk maar een 
onderdeel van het programma.”
Warringa gelooft dat zijn werk een breder doel dient. Hij besluit: “Ik geloof dat iedere 
leerling binnen mijn richting wel een droom heeft. Als docent probeer ik die droom samen 
met de leerling te zoeken en waar te maken. Ik kijk wat die leerling nu wil, en wat hij 
nodig heeft voor zijn vervolgonderwijs. Als hij of zij leert omdat het leuk is, dan is dat mijn 
succes.”  l
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Dat Zita Albon geïnteresseerd was in deelname aan een LVS-klankbordgroep, is niet 
zomaar. “Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het toetsen van leerlingen. Ik werk 
graag met het leerlingvolgsysteem; het geeft veel informatie. Op schoolniveau gebruiken 
we de gegevens om te kijken naar opbrengsten. Dat helpt ons te bepalen wat we willen 
bereiken met ons onderwijs en onze leerlingen. Het systeem werkt zo als een kritische 
reflectie op je eigen onderwijs.”

Advies, feedback en suggesties

Natuurlijk weet Zita dat leerkrachten nog wel eens kritisch zijn over het LVS. “Ze vinden 
dan bijvoorbeeld sommige opgaven te moeilijk. Ik leg regelmatig uit, waarom er 
moeilijkere opgaven in een toets zitten. Je moet naar de achtergrond van zo’n toets kijken 
en waarvoor die wordt gebruikt. De toetsen bevatten niet zomaar vragen die in elkaar zijn 
gedraaid. Daar gaat veel onderzoek aan vooraf.” 
Door haar deelname aan de klankbordgroep is Zita – zo geeft ze zelf aan - meer betrokken 
bij wat Cito doet. “Cito heeft de klankbordgroep in het leven geroepen om producten te 
toetsen aan de praktijk. Als leden zijn we afkomstig uit het hele land en komen we twee 
keer per jaar bij elkaar. We geven toetsontwikkelaars dan adviezen, die ze vaak ook 
opvolgen. Ook geven we inhoudelijke feedback op toetsvragen, als aanvulling op de 
constructiegroep. En we doen suggesties voor het computerprogramma van het LVS.” 

Brug naar de praktijk 

Alle informatie die Zita tijdens zo’n klankborddag krijgt, neemt ze mee terug naar school. 
“Dat geeft wel extra input, ja. Ook wisselen we als leden van de groep onderling 
regelmatig ervaringen uit. We geven elkaar tips over hoe we werken met het LVS.  
De klankborgroep slaat voor Cito een brug naar de praktijk.”  l

LVS als kritische reflectie  
op je eigen onderwijs 
Zita Albon, intern begeleider, is lid van een klankbordgroep

Cito werkt bij de samenstelling van 
de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem nauw samen 
met de praktijk. Leraren zijn 
betrokken via constructiegroepen, 
online communities en 
klankbordgroepen. Waar 
constructiegroepen opgaven 
ontwikkelen en online communities 
er zijn voor overleg, zijn de 
klankbordgroepen er voor het 
toetsen van ideeën. Zita Albon, 

intern begeleider bij OBS De Kleine Dichter in Utrecht, zit in zo’n 
klankbordgroep. “Met de klankbordgroep slaat Cito een brug naar 
de praktijk”, vertelt ze. 

Zita Albon

interview


