
Over veerkracht 
gesproken

Toen waren er geen toetsen en examens meer...
‘Omdat de kinderen van groep 8 al zoveel dingen missen 
die het laatste jaar van hun basisschool speciaal maken, 
hebben we besloten de eindtoets toch in de weekplanning 
op te nemen…,’ lieten leerkrachten van de Edese school-
vereniging ons weten. Kernachtiger kun je de excepti-

onele omstandigheden in schooljaar 2019-2020 nauwelijks duiden. 
Geen eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs: niemand hield 
dat voor mogelijk. 

Volgens cultuurfilosoof Gabriël van den Brink is ‘… het eindexamen 
een van de weinige – misschien wel het énige – echte overgangs-
ritueel in het leven van de moderne mens…’ (NRC, 28 maart 2020). 
Afsluitende toetsen en examens hebben óók een belangrijke soci-
aal-emotionele functie. Afsluiting in het voortgezet onderwijs (vo) 
zonder centraal examen (CE): voor het laatst gebeurde dat in 1945.

En er was meer. Substantiële verlenging van de afname-periodes 
voor centrale examens Engels en Nederlands in het mbo werd nood-
zakelijk toen deze centrale examinering stokte. De Staatsexamens 
Nederlands als tweede taal (Nt2) werden stilgelegd, met vergaande 
gevolgen voor kandidaten die dit diploma nodig hebben voor inbur-
geringsplicht of start van een opleiding. Inmiddels zijn ze – met 
inachtneming van de maatregelen – weer gestart, gelukkig. 

Bij de Staatsexamens vo is misschien wel de ultieme veerkracht 
getoond: ‘9.000 keer maatwerk’. Examinering bleef mogelijk: tot en 
met digitale examinering vanuit Nederland van de Staatsexamens 
voor de kandidaten in Caribisch Nederland. En gelukkig kenden ook 
de vso-kandidaten hun vlagmoment: onderwijsminister Slob hees 
begin juli de staatsexamenvlag bij de Haagse Hoftoren. 

Deze bijzondere omstandigheden brachten ook meteen vragen voort 
naar behoud van nú verworven mogelijkheden, ook voor de langere 
termijn. Verruiming van termijnen, extra focus op schoolexamens, 
meer flexibiliteit en digitalisering. Doet het ‘nieuwe normaal’ onder 
druk van een voorlopig aanhoudend coronavirus, in tijd en wellicht 
zelfs ruimte, beperkte afname-periodes vervagen? Enerzijds vind je 
de opvatting over het belang van het CE als belangrijk middel ‘om 
kansenongelijkheid tegen te gaan’. Aan de andere kant lees je over 
het CE als een ‘ouderwets en achterhaald instituut’. De tijd zal het 
leren; de discussie hierover is gestart in het onderwijsveld! 

Landelijke vergelijking van de waarde van diploma’s en een gelijke 
‘lat’ is in mijn ogen een groot goed. Een paspoort naar vervolgoplei-
dingen opent deuren voor álle leerlingen. Mijn devies is dan ook: het 
nu getoonde elan gebruiken om centraal georganiseerde toetsen en 
examens qua inhoud en vorm nóg meer van leraren te maken.

Het waren afgelopen tijd uitzonderlijke omstandigheden. Maar 
exceptioneel waren bovenal de leraren die zich inspanden om álle 
leerlingen een volwaardige afsluiting van hun schoolloopbaan te 
gunnen. Op alle niveaus: po, vo, mbo, en niet te vergeten bij de 
Staatsexamens vo en Nt2.

Over veerkracht gesproken.

Pieter Hendrikse
Voorzitter College voor Toetsen en Examens

16 // NATIONALE ONDERWIJSWEEK KRANT // NAJAAR 2020

COLUMN //////////////////////////////////////////////////////////////////

Natuurlijk, de schok van de crisis 
was het heftigst op scholen en 
bij de leerlingen thuis. Maar ook 
bij Cito was het alle hens aan 
dek. Want ineens moest het 
volledige onderwijs op afstand 

ingeregeld worden, dus ook het toetsen. Sas-
kia Wools: “We schoten met elkaar massaal 
in de actiestand. Het digitaal toetsen kwam 
in een stroomversnelling. De omwenteling 
waar scholen eigenlijk allang tegenaan hik-
ten, werd noodgedwongen ineens mogelijk. 
En gerealiseerd. We zochten naar passende 
oplossingen en lokaal ontstonden er in de 
klas mooie, slimme dingen.”

Belangrijk: gemotiveerde leerlingen
Een interessante periode dus voor Cito’s 
onderzoeks- en innovatiedivisie. “Ja, dat 
zeker”, beaamt Saskia. “Als wetenschappe-
lijke afdeling kom je in een superdrive. Want 
eigenlijk is zo’n vernieuwingsproces één 
grote zoektocht. En twijfel is je brandstof. We 
richtten ons als onderzoekers en ontwikke-
laars uiteraard al veel langer op het digitaal 
toetsen en alle aspecten daaromheen. Maar 
digitaal toetsen op afstand is toch net wat 
anders. Als je je leerlingen niet elke dag meer 
ziet, heb je als docent minder controle. Het 
draait dan nog meer om motivatie en zelfstu-
ring. Eigenaarschap bij leerlingen wordt een 
bepalende factor. Maar hoe doe je dat?”
Veel scholen en docenten klopten met vragen 
aan bij Cito. En dus zat Saskia’s divisie ook 
praktisch niet stil. “Rondom de schoolexa-
mens en de RV-toets richtten we een speciale 
helpdesk in, waar docenten terecht konden 
voor adviezen en praktische tips. We schre-
ven whitepapers en maakten infographics 
over onderwerpen die ineens op ieders net-
vlies stonden, zoals surveilleren op afstand 
en openboek proefwerken. Inmiddels zijn 
we ook een onderzoek gestart naar leerdoel-
toetsen voor eindexamenkandidaten. In dit 
onderzoek Toetsen op Maat, kijken we of het 
mogelijk is om snel te identificeren welke 
leerlingen een leerdoel wel of niet beheersen. 
Zo zie je als docent direct wie nog wat extra 
hulp nodig heeft.”

Zorgen dat het eerlijk blijft
Ook in de periode van onderwijs op afstand 
werd dus getoetst. Maar – zeker in het begin 
– alleen minimaal. Saskia: “Niemand wist
hoe lang de periode van schoolsluiting zou
duren. Dus het reguliere toetsen werd in eer-
ste instantie geschrapt. Veel scholen kozen
ervoor om alleen de toetsen af te nemen die

wettelijk noodzakelijk waren, zoals de school-
examens en de resultaatverbeteringstoets. 
Logisch. Wanneer je als docent je energie zó 
nodig hebt om je onderwijs op afstand in te 
richten en contact te houden met je leerlin-
gen, is toetsing geen prioriteit. Je moet het 
wel in perspectief blijven zien.”
Naarmate de coronaperiode langer duurde, 
startten veel scholen hun reguliere toets-
cyclus toch op. Saskia: “Want juist in een 
periode dat je elkaar minder ziet, is het voor 
leerlingen fijn om te weten waar ze staan en 
waar ze nog kunnen groeien. Het verklaart 
waarom digitaal toetsen zo’n vlucht heeft 
genomen. Sterker nog: op dit moment mag 
je concluderen dat je als docent eigenlijk niet 
anders meer kunt. De meerwaarde is in een 
keer duidelijk geworden. Net als de risico’s 
eigenlijk. Ook die kwamen ongekend snel 
boven tafel. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat het 
eerlijk blijft? Dat je opdrachten maakt die 
leerlingen motiveren en niet snel even kunnen 
opzoeken? Of waarvan ze de oplossingen niet 
makkelijk kunnen delen?”

Ook procesdata benutten
De kracht van het digitale duurzaam en 
blijvend benutten, wordt de uitdaging voor de 
komende periode. Saskia: “Voor iedereen is 
nu wel duidelijk dat een digitale toets geen 
papieren toets is die je even rechtop zet. Het 
is echt een andere manier van werken. En die 
zijn we met elkaar - op scholen, in de klas, 
bij leerlingen thuis, maar ook hier bij Cito – 
nu samen aan het ontdekken. De afgelopen 
maanden is er veel veranderd. Maar pas als 
je die veranderingen duurzaam kunt doorvoe-
ren, heb je er wat aan.”
En dus buigt Cito’s divisie OK&I zich over de 
vraag hoe er op het toegenomen gebruik van 
digitaal toetsen kan worden voortgebouwd. 
Saskia: “We doen bijvoorbeeld onderzoek 
naar de inzet van simulaties. Digitaal is dat al 
een interessante uitdaging, en in een toets-

Saskia Wools, de kersverse directeur divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie 

van Stichting Cito zit vol plannen en ideeën. Het plan voor digitaal toetsen op 

afstand kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling. “De uitdaging is 

nu om die kracht vast te houden én nog beter te benutten”
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“Digitaal toetsen op 
afstand is een zoektocht’’

Saskia Wools, directeur divisie OK&I van Cito:

Naarmate de coronaperiode 

langer duurde, startten 

veel scholen hun reguliere 

toetscyclus op.

Toen het 
spannend werd

Je kon erop wachten. Op het moment dat het 
coronavirus de coronacrisis werd, doken, zoals in 
elke crisis, de eerste geluiden op dat we deze crisis 
toch vooral als kans moesten aangrijpen. Een ge-
dwongen adempauze die de gelegenheid bood een 
aantal dingen echt anders te doen in onze maat-

schappij en economie. Ik heb nog maar weinig actie gezien. 
Het onderwijs heeft niet de kans gehad om tijdens de crisis 
te navelstaren en overpeinzen hoe het in de toekomst anders 
kan. Maar actie was er in overvloed. Het onderwijs is in korte 
tijd totaal anders ingericht; noodgedwongen is volop geëxpe-
rimenteerd en geïnnoveerd. Genadeloos kwamen kansen én 
sluimerende problemen haarscherp in beeld. Die snelle innova-
tie was best bijzonder voor een sector waar iedereen een visie 
op heeft, maar waarin het (misschien daardoor) zelden lukt 
iedereen voor zo’n visie te enthousiasmeren.

De abrupte overstap op digitaal onderwijs was voor iedereen 
wennen: docenten sprongen noodgedwongen over op digitale 
lessen, leerlingen kregen veel meer eigenaarschap en de mees-
te ouders waren opeens ook docent. Toen het echt moeilijk 
werd, voelde iedereen een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het onderwijs. Wat mij betreft is dat een belangrijke les: als 
het echt spannend is, voelen we ons blijkbaar samen verant-
woordelijk. Maar eigenlijk is het onderwijs altijd spannend en 
belangrijk genoeg om een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
te voelen. Waarom, bijvoorbeeld, verspillen we tijd en energie 
aan onzinnige concurrentie die ertoe leidt dat leerlingen een 
toenemende prestatiedruk ervaren? Druk vanuit thuis om op 
een zo hoog mogelijk niveau te slagen. Druk vanuit school 
om zo hoog mogelijke cijfers te halen. En druk om (buiten-
schoolse) activiteiten te ondernemen voor de toelating op het 
vervolgonderwijs 

Een andere les, een die geen verrassing hoeft te zijn: het is 
makkelijker schakelen en innoveren als je daar de faciliteiten 
voor hebt. De kansenongelijkheid in onze maatschappij en ons 
onderwijssysteem werd blootgelegd en uitvergroot. Voor alle 
leerlingen werd het bezit van digitale middelen een must, maar 
dat was voor lang niet iedereen weggelegd. Er is hard gewerkt 
om dat te repareren, maar een recht op digitale middelen voor 
élke leerling, bijvoorbeeld door de Wet Gratis Schoolboeken te 
innoveren, zou geen overbodige luxe zijn.

We hebben prachtige voorbeelden gezien van innovatieve 
digitale lessen. Maar hoe creatief ook, het gaat op school niet 
alleen om de lessen. Dat het welzijn van leerlingen achteruit-
ging en de kansenongelijkheid toenam, toont vooral iets an-
ders aan. Het enorme belang van de school als plek waar álle 
leerlingen rustig kunnen leren, waar leeftijdsgenoten elkaar 
kunnen ontmoeten en waar je je kunt ontwikkelen als mens. 
Dat misten we het meest tijdens de schoolsluiting, dus daar 
moet de focus op nu de scholen weer open zijn. Niet als grote 
visie, maar als gedeelde verantwoordelijkheid waar we nú aan 
kunnen werken.

Nienke Luijckx
Voorzitter Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
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context komen daar nog speciale vereisten 
bij. Daarnaast onderzoeken we in opdracht 
van het Franse ministerie van Onderwijs het 
gebruik van procesdata. Dat zijn bijvoorbeeld 
data als responstijden, waarmee je op een 
niveau dieper kunt kijken hoe een leerling een 
toets aanpakt. Als je dit type data kunt inzet-
ten, gaat het bij toetsen ineens om meer dan 
alleen wat een leerling beheerst en wat niet.”

Via de balans naar best practices
Daarnaast werkt Cito’s divisie OK&I aan een 
volgende stap op basis van succesvolle prak-
tijkvoorbeelden uit de klas. Saskia: “Zeker nu 
je ziet dat het langer gaat duren, is het goed 
om daarin de balans op te maken. Sterke, 
lokale oplossingen verdienen het om ze te 
verzamelen en waar mogelijk uit te vergroten 
naar best practices. Ook zo kun je het digitaal 
toetsen duurzaam maken. Als iedere docent 
kan profiteren van wat elders in het land ont-
dekt is, hoeft niet iedere school zelf het wiel 
uit te vinden.”
En dus zoekt Saskia naar positieve verhalen, 
ervaringen en voorbeelden uit de afgelopen 
periode rondom digitaal toetsen. Hoe meer, 
hoe beter. Maar Saskia zet daar met haar 

divisie uiteraard wat extra’s bovenop. “Zoals 
het een goede wetenschappelijke afdeling be-
taamt, maken we waar mogelijk de koppeling 
met wetenschappelijk onderbouwde inzich-
ten. Onze onderzoekers en ontwikkelaars 
willen namelijk analyseren waarom bepaalde 
praktijkvoorbeelden zo sterk zijn. Ligt dat bij-
voorbeeld aan het proces, het type vraag, of 
gaat het om eerlijkheid of een handigheidje? 
Daarmee zetten we onze expertise in op wat 
werkt in de praktijk. Die kennis houden we 
niet voor onszelf, maar delen we ook met het 
onderwijs. Zo maken we samen het nieuwe 
onderwijs op afstand krachtiger”.

Welke sterke oplossingen heb jij de afgelopen 
periode toegepast in het digitaal toetsen (op 
afstand)? Heb jij ideeën, verhalen, ervaringen 
waar onderwijscollega’s hun voordeel mee 
kunnen doen? Deel je tips en trucs met Cito 
en mail naar citolab@cito.nl.

“Digitaal toetsen op 
afstand is een zoektocht’’

Saskia Wools, directeur divisie OK&I van Cito:
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