
Docenten gezocht. Maar ook leerlingen, docententeams 
en schoolbesturen. Bij Cito maken we onze toetsen, 
examens, meet- en volginstrumenten samen met het 
onderwijs. En dus zoeken we jou. Om bijvoorbeeld mee 
te werken in een  constructiegroep en examen vragen te 
 maken. Om expertise te delen in  vernieuwende initiatie-
ven voor co- creatie. Om prototypes te testen voor het 
meten van vaardigheden. Of om mee te denken over 
helderdere rapportages bij onze  volgsystemen, zodat je 
er als docent uit kunt halen wat erin zit. 

Cito zit allang niet meer in die hoge ivoren toren van 
weleer. We staan midden in het onderwijs en werken 
met en voor  docenten. Natuurlijk: we maken centrale 
toetsen en examens. En ja, die zijn omgeven met een 
strenge geheim houdingsplicht. En  uiteraard: we heb-
ben speciale expertise. Maar die kennis houden we 
niet voor onszelf. We werken ermee, innoveren  ermee 
en we delen hem graag. Ons doel is  helder: toetsen en 
 examens maken we samen. 

“Nieuw, beter, anders… het komt voort uit de 

 pioniersgeest waaruit Cito ooit ontstond. Samen met 

het  onderwijsveld  blijven we  zoeken naar vernieuwende 

antwoorden op steeds weer nieuwe maatschappelijke 

 bewegingen. We leveren graag een mooie  bijdrage. En dat 

doen we met  passie en overtuiging”

Anneke Blok, voorzitter Raad van Bestuur

Docenten gezocht...

Kom spieken bij Cito
Op zaterdag 16 maart 2019 

organiseren we een open dag. Kom je 
ook tussen 12.00 en 16.00 uur? 

In deze special … 
Deze special bevat een greep uit projecten die we samen met 
docenten en leerlingen doen of hebben afgerond. Het zijn 
acht Cito-pagina’s geworden vol met inno vaties,  prototypes en 
 productvernieuwingen. Als we je  inspireren, ben je van harte 
welkom. Om mee te denken, testen en  maken. Kijk ook eens 
rond op cito.nl. Je vindt er bijvoorbeeld onze Kennisbank vol met 
vrij toegankelijke publicaties over toetsen, meten en volgen.

'Toetsen en examens 
maken we samen'
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Fantastisch om te doen: samen 
met Cito eindexamens maken

1.400 docenten zijn elk jaar al betrokken 
bij het maken en testen van vragen en 
examens. Maar dat moeten er nog meer 
worden. Reden waarom Cito in 2018 experi-
menten startte met eigentijdse vormen van 
examenconstructie. De pilots  benutten de 
nieuwe digitale  mogelijkheden en vullen 
het werk in de bekende constructiegroepen 
op locatie bij Cito, aan. 

Co-constructie op afstand 
Een van de succesvolste projecten van 
2018 was ‘co-constructie op afstand’. Tan-
ger: “Veertig docenten leverden vanuit huis 
hun inbreng via een speciaal ingerichte 
en beveiligde digitale omgeving. Het pro-
ject startte met pilots voor geschiedenis, 
Engels, wiskunde en zorg & welzijn. Dat 
verliep zo goed, dat we in 2019 op grotere 
schaal doorgaan.” 

Ook op mbo-niveau startte een co-creatie-
pilot voor het vak Nederlands. Daarnaast 
experimenteerde Cito met een open op-
roep om examenmateriaal in te zenden. 
Dat gebeurde voor muziek, waar een groep 
van 100 docenten actief werd benaderd. 
Voor natuurkundedocenten staat inmid-
dels het platform 
natuurkunde@
cito.nl open, waar 
je interessant ma-
teriaal met ons 
kunt delen.

Via Cito kun je 
ook meewerken 
aan pilots van 
OCW en CvTE. 
Vorig jaar startte het project pré- en testcor-
rectie waarbij je kon meedraaien in correc-
tieprojecten. Ook dat project krijgt een ver-
volg. Speciaal voor vmbo-docenten zette 

CvTE  bovendien 
discussiefora 
op. “We steken 
er veel ener-
gie in om het 
onderwijs nog 
actiever te 
betrekken bij 
dé eindmeting 
voor vo-leer-

lingen. Voor mij is dat vanzelfsprekend. 
Examens moeten het onderwijs volgen. En 
wie is daar beter van op de  hoogte dan de 
 docenten zelf?”.

“Het is fantastisch om na te denken over 

wat de leerlingen  daadwerkelijk leren in 

een klas en wat jij belangrijk vindt wat 

ze  uiteindelijk weten over de stof.”

Meer inbreng van meer docenten 
bij de eindexamens. Dat is waar 
Cito naar streeft. “We vinden het 
belangrijk dat onze examens 
 gemaakt worden door mensen uit 
de onderwijspraktijk. Hoe meer 
docenten met ons samenwerken, 
hoe beter het is”, vertelt Jankees 
Tanger, kartrekker van het project 
‘docentparticipatie’ bij Cito.

Examens oefenen op cito.nl

Goed voorbereiden op de eind examens? 
Leerlingen kunnen oude examens  maken 
op cito.nl. Je vindt er een complete data-
base met examens voor alle vakken, op 
alle niveaus, van 2016-2018. Het is een 
kwestie van maken, nakijken en scoren. 
Want  behalve de opgaven geven we ook 
de correctievoorschriften, normering, 
toets- en itemanalyses en meer mee. Aan 
de slag maar!

Aanmelden voor 
 examenconstructie? 

“Het maken van examenvragen is heel erg 
leuk om te doen. Het toetst of je helemaal 
in de kennis zit. En het helpt je jouw kennis 
aan te scherpen”, zo meldt kunstdocent 
Annebel de  Goede in een filmpje op cito.
nl. Ben jij ook  geïnspireerd om mee te 
 werken? Meld je gerust bij ons aan. Kijk op 
cito.nl voor  oproepen en  vacatures.
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Corrigeren met 
minder stress

“Hoe representatiever de datatransfer via 
Wolf, hoe nauwkeuriger de normering”, 
vertelt Paul van der Molen, manager 
 Onderzoek en Normering bij Cito. “Daarom 
stimuleren we scholen om de scores van 
meer dan de verplichte vijf leerlingen aan 
te leveren. Voor docenten betekent dat ex-
tra werk binnen de korte deadline. Samen 
met CvTE zochten we naar mogelijkheden 
om de tijdsdruk te verminderen.” 

Extra tijd om na te kijken 
Die zoektocht levert de komende examen-
periode een prettige verbetering op. Van der 
Molen: “Met een nieuwe methodiek hebben 
we het normeringsproces bij Cito kunnen 
versnellen. En die tijdwinst geven we graag 
terug aan docenten! Voor 2019 betekent dit 

drie dagen  extra  correctietijd. Zeker weten 
dat veel  scholen hier blij mee zijn.”

Wat ook tijd scheelt, is dat Wolf inmiddels 
een handige tool is voor examencorrec-
toren. “Als eerste en tweede corrector 
kun je de scores in Wolf invoeren en daar 
fiatteren. De gegevens kunnen vervolgens 
automatisch uitgewisseld worden met het 
schooladministratiepakket. Dat gaat snel 
én verkleint de kans op fouten.” 

Elk jaar weer is de normeringsperiode na de centrale eindexamens 
een strijd tegen de klok. Docenten werken onder hoogspanning 
om op tijd de scores van minimaal vijf leerlingen aan te leveren via 
Wolf. Bij Cito starten direct na deze grootschalige datatransfer de 
normerings vergaderingen. Ook daar zit druk op, want de N-termen 
moeten zorgvuldig maar snel bepaald worden. Gelukkig leveren 
 Cito-innovaties de komende examenperiode voordeel op. Je kunt als 
docent een stukje relaxter werken. 

Kan het ook anders? Het 
 eindexamen Nederlands 

De school- en eindexamens Neder-
lands liggen onder vuur. Al jaren. 
 Natuurlijk nemen we die signalen 
bij Cito serieus. En dus werken onze 
experts van de  Vakgroep Talen achter 
de schermen aan vernieuwingen. De 
 ideeën worden op dit moment voor-
gelegd aan scholen. 

Of de innovaties ook echt doorgevoerd gaan 
worden, is niet zeker. “Maar dat is in deze fase 
ook minder belangrijk”, stelt Alex van den 
Kerkhof, clustermanager Talen bij Cito. “Wij 
willen onze verantwoordelijkheid  nemen en 
vanuit onze expertise na denken over wat 
anders kan, beter. We doen  exercities, brain-
stormen en proberen uit.”

Extra modules koppelen  
De prototypes die nu ontwikkeld worden, 
kunnen een oplossing zijn voor het – zo 
vinden docenten – te zware gewicht van het 
onderdeel leesvaardigheid. Dat bepaalt nu 
voor 50% het eindcijfer. “We onderzoeken of 
het examen verrijkt kan worden met extra 
modules. En we spelen met het idee om 
scholen daarin hun eigen keuzes te laten 
maken.”  
Modules waarmee Cito experimenteert, 
betreffen onder andere: spelling, stijl, acade-
mische luistervaardigheden, poëzieanalyse 
en verhaalanalyse. “Met zo’n extra onderdeel 
zou het eindexamen rijker en beter dekkend 
zijn. Een revolutionair idee? Zeker. Onnodig 
werk? Zeker niet. Het helpt de ideevorming 
rondom wat mogelijk is en maakt duidelijk 
waar docenten  behoefte aan hebben en mee 
uit de voeten kunnen.”

Behalve voor Nederlands ontwikkelt Cito ook 
prototypes voor vernieuwde opgaven in de 
eindexamens wiskunde en natuurkunde.

“Ik heb meer dan de helft 

goed,  waarom heb ik toch een 

 onvoldoende?” 



GEHACKT
Cito lanceert Klasse, een coöperatief 
spel voor klassen. Je leerlingen gaan 
aan de slag met actuele thema’s. 
Ondertussen observeer jij hun 
vaardigheden.

Spelformule 
 – Leerlingen werken in groepjes en maken 

puzzelopdrachten. 
 – Elke opdracht levert een letter op. 
 – Alle letters van alle groepjes samen 

vormen een woord.
 – Lukt het jouw klas om binnen 30 minuten 

het juiste woord te vinden? 
Klasse heeft kenmerken van een escape-
room. De opdrachten worden uitgevoerd 
onder tijdsdruk en zijn niet altijd voorzien 
van een stap-voor-stap instructie. 
Je leerlingen moeten de opdracht samen 
duiden, een aanpak kiezen en uitvoeren. 

Leerlingen gamen 
Klasse neemt actuele maatschappelijke of 
schoolse thema’s onder de loep. In het 
eerste thema GEHACKT is dat de AVG.
Een hacker versleutelt de accounts van je 
leerlingen voorgoed, tenzij ze binnen 
30 minuten het juiste woord invoeren. 
Via allerlei opdrachten moeten de leerlingen 
wachtwoorden kraken, persoonsgegevens 
herkennen en de juiste profielfoto naar 
e-mailadressen herleiden. 

Samenwerken 
Ja, de leerlingen spelen een spel. Maar dit 
spel levert jou informatie op. Al spelend 
werken je leerlingen aan vaardigheden als 
samenwerken en probleem oplossend 
vermogen. Jij observeert hoe ze dit doen. 
Welke leerling neemt het initiatief? 
Hebben alle leerlingen een actieve bijdrage? 
Na afloop beoordelen ze zichzelf op 
samenwerking. Welke tip geven ze zichzelf 
mee naar het volgende thema? 

Klasse spelen? 
Ga naar cito.nl voor de docentenhandleiding, 
opdrachten en letterkaarten. Daar vind je 
ook de thema-website en nieuwe thema’s.  
Een sneak preview van één van de opdrachten 
zie je hiernaast.



Puzzelcontactgegevens

Iemand heeft een lijst met contactgegevens versnipperd.

Als jullie de stukjes logisch neerleggen, dan kunnen jullie

het antwoord op de vraag toch vinden.
In welke woonplaats wonen twee personen

van deze lijst?



Stel je voor … een hacker 
 versleutelt je documenten. En 
met de hele klas werk je in een 
race tegen de klok aan een oplos-
sing. Het is de  opdracht van de 
Cito-game Klasse. “Een prototype 
om samenwerken te observeren 
en evalueren in vakoverstijgend 
onderwijs”, aldus maker Romy 
Noordhof van CitoLab. 

Cito experimenteert volop met nieuwe 
toetsvormen. “We testen bijvoorbeeld 
game-based assessments”, vertelt Cito-
Lab-onderzoeker Jos Keuning. “Leerlingen 
presteren namelijk vaak beter in vertrouw-
de situaties zonder toetsdruk. Bovendien 
zijn brede vaardigheden zoals communi-
catie of samenwerking lastig te meten via 
traditionelere toetsvormen. ”

Het streven van Cito is niet om elke toets 
speelser te maken. “Het spelelement moet 
iets toevoegen en passen bij het doel”, 
aldus Romy. “Voor het nemen van high-sta-
ke beslissingen is een spelvorm minder 
geschikt. Maar game-based assessments 
bieden leerlingen een motiverend kader 
om te leren en evalueren. Bij het spel zit 
ook een tool voor self-assessment. Leerlin-
gen kunnen daarmee terugkijken op hun 
eigen manier van samenwerken.” 

Nieuwe meet-
instrumenten en 
-componenten
Samen met scholen test Cito 
momenteel diverse prototy-
pes. Soms zijn dat  bestaande 
spellen, voorzien van een ob-
servatiewijzer voor docenten. 
Soms is ook het spel nieuw, 
zoals bij Klasse. Romy: “Klasse 
is een game-based assess-
ment met opdrachtkaarten 
en een digitale klok die aftelt. 
We hebben het gebaseerd op 
beproefde gametechnieken.” 
Jos vult aan: “Klasse is in 
feite een  coöperatief spel 
waarmee docenten vaardig-
heden als communicatie en 
 samenwerken kunnen meten. 
Het is bij uitstek geschikt voor 
mentoruren en  andere vak-
overstijgende uren.” 

Als Klasse een succes wordt bij 
scholen en leerlingen, komt 
Cito met extra  thema’s. Wil jij 
Klasse ook spelen of ben je 
 benieuwd naar andere proto-
types van  CitoLab?  Bezoek dan 
CitoLab op cito.nl. 

Een escaperoom 
om van te leren
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Slim combineren –  creatieve 
 docenten 

Sommen over schoenen,  shampoo of 
 spijkers? Hoe  belangrijk is de context van 
een rekenopgave eigenlijk? Cito zoekt het 
uit in het project ‘itemgeneratie’. Want lukt 
het om met hulp van de computer slim 
setjes opgaven te maken die passen bij 
specifi eke opleidingen of beroepen?

Nee, Cito wordt geen fabriek. “We gaan bij het 
maken van examens de docenten niet vervan-
gen”, aldus toetsdeskundige Bernadette Kruijver. 
“Bij de  docenten zit de creativiteit, de voeling 
met de lesstof en de  examenkandidaten. We 
hebben hen nodig om bijvoorbeeld standaard 
procentberekeningen te voorzien van contexten 
die leerlingen in de zorg of techniek aanspreken.”

Opgaven slijten harder
Waarom onderzoekt Cito dan wat computers in 
dit proces kunnen betekenen? Bernadette: “Exa-
mens worden steeds fl exibeler, de afnameperio-
de wordt langer en toetsen worden vaker adap-
tief. Opgaven  slijten harder, we hebben gewoon 
meer opgaven nodig. Itemgeneratie kan dan 
een oplossing zijn. Maar alleen als we reeksen 
opgaven kunnen maken met precies dezelfde 
moeilijkheidsgraad.”

In het onderzoek bekijkt Cito hoe een context 
de moeilijkheid van een  opdracht beïnvloedt. 
“Want als we dat weten, kunnen we automa-
tisch  contexten laten combineren. We willen toe 
naar specifi eke toetsen voor specifi eke groepen 
leerlingen. Maar alleen als we die leerlingen nog 
steeds eerlijk met elkaar kunnen vergelijken.”



Toetsrapportage als 
beste vriend
Het lezen van toetsrapportages wordt volgend jaar een stuk een-
voudiger. 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. Op naar ‘de toets-
rapportage als beste vriend’.

Er zat nogal wat kennis en infor matie 
 verwerkt in de Cito-volgsysteem-
rapportages. Maar die kwam er onvol-
doende uit. “Het kostte docenten veel 
moeite om een rapport door te nemen en 
verbanden te leggen. Niet voor iedereen is 
een  percentielscore meteen duidelijk. Het 
is stevige materie, maar we verpakten het 
gewoon niet handig genoeg”, vertelt Jeani-
ne Treep, manager 
 Uitgeverij vo bij 
Cito. 

En dus startte 
Cito een verbe-
tertraject. “Want”, 
zo meent Treep, 
“het belangrijkste 
van een toets is 
de  rapportage. De 

toets is het instrument waarmee je infor-
matie ontlokt aan leerlingen. In de rap-
portage vind je wat je als docent eigenlijk 
wilt weten.” 

Beter te snappen  
De nieuwe rapportage ontstond niet 
zomaar. Verbeterde varianten werden re-
gelmatig voorgelegd op vo-scholen. Het 

Cito Volgsysteem 
VO kent straks 
rapportages waar-
in de informatie 
per gebruikersrol 
overzichtelijk bij 
elkaar staat. “De 
geheimzinnige 
percentielscores 
zijn vervangen 
door eenvoudig te 

interpreteren functioneringsniveaus, zoals 
vmbo kb of havo. Docenten vinden dat 
heel prettig”, weet Jeanine.

Een beter beeld van elke leerling, dat is wat 
Cito beoogt met de nieuwe volgsysteem-
rapportages. “Voorheen rapporteerden we 
neutraal. Nu signaleren we waar iets aan de 
hand kan zijn, positief of negatief. Nieuw 
is bijvoorbeeld dat je inzicht krijgt in leer-
lingen met een disharmonisch profiel. Wat 
blijft is de vergelijking met het gemiddelde 
van Nederland. Want ook dat inzicht kun-
nen we als Cito bieden. Eigenlijk zijn we 
pas tevreden als je met de rapportages uit 
ons volgsysteem met vertrouwen en goed 
onderbouwd een rapportvergadering of 
oudergesprek in gaat.” 

In gesprek op Cito Special

Voor het derde jaar op rij organiseert Cito 
komend voorjaar het congres Cito Special. 
Het evenement is bedoeld voor iedereen 
die werkzaam is in het SBO, SO, VSO en 
PrO.  Vorig jaar kwamen 200 leraren naar 
Utrecht om te luisteren, maar vooral om 
samen in  gesprek te gaan. Duidelijk was 
dat deel nemers van elkaar willen leren en 
graag horen hoe andere scholen problemen 
aanpakken. De komende editie bieden nog 
meer ruimte voor eigen inbreng. Meer info 
volgt – onder meer - op cito.nl. 

“Scholen die systematisch hun 

 toetsgegevens analyseren – en 

 gebruiken voor de inrichting van hun 

onderwijs – halen betere resultaten.”  

Onderzoek van de Onderwijsinspectie
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Kijk- en luistertoetsen met 
digitale handigheidjes
Met negen vo-scholen test Cito het digi-
taler werken met kijk- en luistertoetsen. 
De pilot is ingezet om de administratieve 
en nakijklast voor deze schoolexamens 
terug te brengen. De testscholen kun-
nen de toetsen via een speciale module 
 digitaal klaarzetten en na laten kijken. De 
proef wordt genomen in de praktijk van 
alledag, met medewerking van een flink 
aantal  docenten en leerlingen. Als de pilot 
 succesvol is, kan deze manier van  werken 
een tussenstap zijn voor scholen die 
 digitaler willen toetsen.



“Hij krijgt vast een hoger cijfer, 
omdat u hem aardig vindt”

In het mbo was het al een issue, maar ook 
voor vo-scholen wordt de kwaliteitswaar-
borging van toetsen en schoolexamens 
belangrijker. “Vanuit het vernieuwde 
 onderzoekskader van de Inspectie is het 
één van de criteria. Maar het is meer dan 
dat. De maatschappij vraagt tegenwoor-
dig om transparantie. Met een toetsvisie 
vertaald naar toetsbeleid, onderstreep je 
je geloofwaardigheid”, vertelt Roos Köhler, 
senior trainer/adviseur bij Cito BV.

Praktisch aan de slag 
De kwaliteit van schoolexamens ligt onder 
een vergrootglas. Daardoor ontstaat druk 

bij vo-scholen om de kwaliteit van hun 
toetsen en examens op orde te hebben. 
Vo-scholen die daaraan willen werken, 
kunnen sinds kort terecht bij Cito. Roos: 
“We maken inzichtelijk hoe het nu gaat en 
wat er beter kan. Zowel voor het toetsbe-
leid als de inhoud van toetsen. We bieden 
audits, advies en trainingen voor docen-
ten, teams en besturen. Heel praktisch 
gaan we met elkaar aan de slag. Wij delen 

onze  kennis en kijken samen naar vragen 
als: ‘Klopt jouw beoordelingsmodel?’, 
‘Was de toets die op de plank lag, wel zo 
passend?’, ‘Hoe maak je twee versies van 
eenzelfde toets?”. 

Volgens Köhler voorzien de adviezen en 
trainingen in een behoefte. “Goede toetsen 

maak je samen! Wanneer je als team weet 

waar je voor staat, wordt toetsing iets van 
de hele school.”

Minder toetsen, meer stress? 
Wanneer de toetskwaliteit op een school 
stijgt, zijn vaak minder toetsen nodig. 
“Maar het evenwicht tussen te veel en te 
weinig blijft precair”, weet Roos. “Te veel 
toetsen is niet nodig. Maar weinig  toetsen 
werkt stressverhogend. Leerlingen 
 moeten dan op dat ene moment kunnen 
vlammen. Ik houd docenten steeds voor: 
‘Waarom toets je eigenlijk?’, ‘Wat wil je 
weten?’ en ‘Hoe kom je dat te weten, 
passend bij de behandelde lesstof?’ Het 
is voor veel docenten een kwestie van 
bewustwording.” 

Natuurlijk geef je geen hogere 
cijfers aan aardige leerlingen. 
Maar een goed toetsbeleid is niet 
vanzelfsprekend. Als je wilt werken 
aan de kwaliteit van je toetsen, 
schoolexamens en pta’s, helpt Cito 
je graag. Met een training over 
toetsconstructie  bijvoorbeeld.

Cito audits en 
 trainingen voor het VO
-  Audit Schoolexamen: beleid, 

 organisatie en uitvoering

- Audit Toetsing en toetsconstructie

- Training Toetsvisie en toetsbeleid

- Training Examencommissie VO

- Training Toetsconstructie

-  Training Beoordelen van praktische 
toetsen

-  Training Werken met het Cito 
 Volgsysteem VO

Meer informatie? Mail  
Citoconsult@cito.nl of (026) 352 15 01.

“Heel fijn dat we in de training 

werken met eigen materialen en 

rapportages”
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Colofon 
Dit is een uitgave van Cito,  gevestigd 
te Arnhem, en  onderdeel van de 
februari- uitgave 2019 van het onder-
wijsvakblad Van Twaalf tot Achttien. 
Teksten: Judith Veldhuizen 
Foto’s: Gijs Versteeg




