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“De Cito-eindtoets is essentieel gebleken voor de emancipatie van arbeiderskinderen, die baat 
hadden bij een onafhankelijk oordeel.”
Toetsrevolutie, 2016

Cito-grondlegger A.D. de Groot was één van de wetenschappers die onderzoek deed naar 
onbenut talent, ‘een gemiste kans voor individu én maatschappij’. Hij zag de oplossing in 
objectief onderwijskundig meten. De Cito-toets hielp daarbij. 

Wat de toets betekende, vertelt Jacqueline Visser, directeur van Cito 
BV. “Mijn familie woont op het platteland. Van oorsprong waren het hardwerkende 
arbeiders, op het land of in de fabriek. Eigenlijk was het al bijzonder dat mijn moeder na 
de lagere school niet meteen hoefde te gaan werken, maar naar de huishoudschool 
mocht. Of ze goed kon leren, maakte daarbij niet uit. Dat speelde geen rol, want alleen 
kinderen van notabelen gingen naar de mulo of hbs.”

“De gemeente Amsterdam wilde dat er een toets zou komen die het niveau mat van leerlingen 
in de laatste klas van de lagere school. Vol enthousiasme sprong wijlen professor Adriaan de 
Groot in dat gat. Hij nam Thio, die hij college had gegeven, in de arm, zette hem met nog wat 
jonge onderzoekers in het souterrain van zijn herenhuis bij het Vondelpark en samen stampten 
ze binnen een mum van tijd de eerste vragenlijsten uit de grond. “Een hele onderneming”, 
herinnert Thio zich. “We moeten alles op alles zetten om die toets voor elkaar te krijgen”.  
Hoe was dat? “Net een jongensboek”, twinkelt hij.
Cito-adjunct-directeur Djien Thio in Trouw, 2012

Voor Jacqueline zelf ging het gelukkig anders. “Dat ik goed kon leren, bleek 
duidelijk toen ik in 1974 de Cito-toets maakte. Ik was een kind uit een omgeving waar je 
niet vanzelfsprekend terechtkwam op het hoger onderwijs, maar ik mocht als eerste in 
mijn familie naar het vwo. Als eerste stroomde ik daarna door naar de universiteit, om 
daar vervolgens te promoveren. Ik ben er Cito nog steeds dankbaar voor.”

“Het is natuurlijk wel de toets waarmee het in 1968 allemaal begonnen is en waar we een 
warme band mee hebben. De Cito-toets is de ziel van ons bedrijf.”
Cito-bestuurder Marten Roorda in Didactief, 2013

Verhalen zoals die van Jacqueline zijn er ontelbare. Zeker voor leerlingen in de 
jaren zestig en zeventig slechtte de Cito-toets onzichtbare grenzen. Arbeiderskinderen 
gingen massaal naar het hoger onderwijs, en er ontstond een grote sociale mobiliteit.  
Het aantal hoger opgeleiden steeg van 85.000 in 1961 naar meer dan 3 miljoen nu.  
De Cito-toets veranderde daarmee niet alleen het perspectief van individuele leerlingen, 
maar van hele gezinnen en generaties. “Een kind uit een boerengezin kon ineens best 
huisarts worden. Of bouwkundige. Of architect. Het grappige is, dat ik dat als 12-jarige 

Van Cito-toets tot Centrale Eindtoets

Over de kleindochter  
die álles kan worden

Ssssst Cito-toets! Elk jaar weer 
hangen de bordjes in de gangen van 
Nederlandse basisscholen. Nog 
steeds kondigen ze aan dat leer-
lingen in groep 8 zich gaan buigen 
over hun eindtoets. Maar de Cito-
toets is allang de Cito-toets niet 
meer. Tegenwoordig maakt Cito in 
opdracht van de overheid de 
Centrale Eindtoets. Waar de naam 
van de toets is veranderd en de 
opgaven en manier van afname net 

zo, is het waarom van de toets nog steeds hetzelfde: ieder kind 
moet na de basisschool kunnen doorstromen naar het best 
passende vervolgonderwijs. 

We kunnen het onszelf bijna niet meer voorstellen: een onderwijs-
systeem met harde scheidslijnen tussen kinderen uit hogere en 
lagere sociale klassen. En waarbij leerlingen uit – bijvoorbeeld – 
arbeidersgezinnen nauwelijks toegang hadden tot het hoger 
onderwijs. Maar de maatschappij veranderde, de behoefte aan 
hoger opgeleiden groeide snel. Sneller dan dat leerlingen uit 
hogere klassen die konden vervullen. En dus startte een zoektocht 
naar verborgen talent. Kinderen die de capaciteiten hadden om 
zich verder te ontwikkelen, moesten in beeld komen én de kans 
krijgen om door te leren. Welke sociale achtergrond ze ook hadden.

eindtoets

Jacqueline Visser
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niet besefte. Maar mijn opa vond het geweldig: zijn kleindochter kon álles worden wat  
ze maar wilde”, vertelt Jacqueline.

“Vier wasmachines breed. Zo groot was de computer die eind jaren zestig de eerste 
antwoordformulieren van de Citotoets uitlas en ponskaartjes met de uitslagen uitspuwde.”
Cito-adjunct-directeur Djien Thio in Trouw, 2012

De beginjaren van de Cito-toets waren niet altijd gemakkelijk. De toets kende 
een moeizame start, met als kritisch hoogtepunt de anti-Cito-krant uit 1975, uitgebracht 
door de ‘Kritiese Leraren’. Eerder, in 1972, hadden zij uit protest de opgaven van de 
eindtoets vroegtijdig openbaar gemaakt. Desondanks werd de toets voor leerkrachten, 
leerlingen en ouders steeds meer een geaccepteerd, objectief ticket voor later. Jacqueline: 
“Wat de toets van Cito onderscheidde van andere meetinstrumenten, was dat deze de 
focus legde op wat leerlingen in acht jaar basisonderwijs hadden opgestoken in taal, 
rekenen en algemene vorming. En dat sprak aan.” En dus groeide het aantal gebruikers.  
In 2014 toetste uiteindelijk bijna 90% van de scholen hun leerlingen met de eindtoets van 
Cito. Nog eens 65% van de scholen zette het facultatieve gedeelte Wereldoriëntatie in. 

“Begin deze maand hebben 108.000 leerlingen op bijna 5.300 basisscholen de zogenaamde 
Cito-toets gemaakt. Het belang van de toets neemt door de basisvorming alleen maar toe. 
Nieuw zijn dit jaar de toetsen Turks, Arabisch en ‘wereldoriëntatie’.”
NRC, 1993

Sinds 2015 zijn alle reguliere basisscholen wettelijk verplicht in groep 8 een 
eindtoets taal en rekenen af te nemen. Deze eindtoets moet laten zien “welk type 
vervolgonderwijs bij een leerling past”, zo staat te lezen op de website van de Rijks-
overheid. “Ook toont de eindtoets aan in welke mate leerlingen de referentieniveaus  
voor taal en rekenen beheersen.” 

“Cito-toets, dat is toch een soort APK voor kinderen?”
Poster van Loesje

Voor de Cito-toets kunnen scholen niet meer kiezen, voor de Centrale Eindtoets 
wel. In 2015 ging de Cito-toets over naar de overheid en verder onder de naam Centrale 
Eindtoets. De verplichte invoering had voor Cito tot gevolg dat Cito ketenpartner werd in 
het constructieproces en de eindtoets maakt in opdracht van het College voor Toetsen en 
Examens. Marie-Anne Keizer is bij Stichting Cito projectleider van de Centrale Eindtoets. 
Ze belicht nog een ander gevolg van de wijziging. “Er ontstond een markt voor eindtoetsen 
en er kwamen nieuwe aanbieders met andere toetsen. Scholen hadden door het grotere 
aanbod meer te kiezen en natuurlijk had dat gevolgen voor het aandeel van de  
Centrale Eindtoets.” 
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In Nederland was Cito de eerste 
aanbieder van een eindtoets, 50 jaar later 
wordt de Centrale Eindtoets nog regelmatig 
aangeduid als Cito-toets. Wat heeft die halve 
eeuw ‘toetsen met Cito’ het onderwijs 
eigenlijk gebracht? Ondanks het feit dat 
honderd duizenden arbeidskinderen hun kans 
op hoger onderwijs konden grijpen, 
signaleerde De Staat van het Onderwijs in 
2016 een toenemende ongelijkheid in 
onderwijskansen. “Leerlingen met lager 
opgeleide ouders krijgen vaker een advies 
voor een lager onderwijs niveau en minder 
vaak een advies voor een hoger onderwijs-
niveau dan op basis van hun eindtoetsscore  
te verwachten zou zijn”, schrijft de Inspectie. 
Daarmee lijkt de positieve trend gestopt.

“Het lijkt erop dat Nederland een gelijke samenleving is geworden, maar met ongelijke kansen 
in het onderwijs en de arbeidsmarkt.”
Professor Eddie Denessen bij  de opening van Cito College, 2018

Of de nieuwe ongelijkheid nu wordt veroorzaakt door het onbewust 
lager inschatten van leerlingen van laagopgeleide ouders, of dat hoogopgeleide ouders 
mondiger zijn en meer financiële middelen hebben om hun kinderen bij te (laten) staan,  
is punt van onderzoek. Het is wel een van de redenen die ervoor zorgt dat de eindtoets 
opnieuw in de vuurlinie staat. En er waren andere punten van discussie. “We stellen 
tegenwoordig ook vragen bij het gebruik van eindtoetsscores om scholen met elkaar te 
vergelijken. En om daar consequenties aan te verbinden. Maar daar is de toets nooit voor 
ontwikkeld”, vertelt Marie-Anne. “Ook was voor sommige middelbare scholen de waarde 
van de eindtoets erg groot geworden. Je moet een eindtoetsscore niet gebruiken als harde 
toelatingsgrens voor nieuwe leerlingen. Maar dat gebeurde soms wel en daarmee werd 
het schooladvies genegeerd.”

“De uitkomst van de eindtoets voor het basisonderwijs lijkt toekomst bepalend. Veel leerlingen 
oefenen daarom, vaak in opdracht van hun ouders, voor de toets. De Groot verbaasde zich over 
deze ontwikkeling, die hij sterk afkeurde.”
In de regel vrij, jubileumboek 100 jaar OCW, 2018

Het was een van de redenen om in 2015 het afnamemoment te 
verplaatsen naar april, ná de feitelijke aanmelding bij middelbare scholen. Maar die 
verschuiving ligt onder vuur. “Door het afnamemoment te verschuiven naar april legt  

Marie-Anne Keizer
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Tijden veranderen, vragen in de eindtoets ook

Vijftig jaar Cito-toets/Centrale Eindtoets geeft ook inhoudelijk een tijdsbeeld.  
Hieronder wat vragen die we leerlingen van nu niet meer zouden stellen.

Van welke directeur weten we zeker dat hij aan een universiteit gestudeerd heeft?
A De directeur van een fabriek.
B De directeur van een bank.
C De geneesheer-directeur van een ziekenhuis.
D De artistiek directeur van een toneelgezelschap.

Hoeveel is 10 rijksdaalders en 7 kwartjes?
A f 11,75
B f 17,-
C f 25,70
D Het goede antwoord staat er niet bij.

Je hebt een stekelbaarsje gevangen. Je doet hem in een jampotje met slootwater.  
Je sluit het potje goed af met een deksel. Nu gaat het stekelbaarsje dood.  
Hoe komt dat?
A Doordat de zuurstof opraakt.
B Doordat er teveel zonlicht bij komt.
C Doordat het in vuil water zwemt.
D Doordat het weinig ruimte heeft.

#NiceToKnowde eindtoets minder gewicht in de schaal”, weet Marie-Anne. “Enerzijds terecht, omdat 
leerkrachten een breder beeld van de leerling hebben en dit kunnen meenemen in het 
schooladvies. Anderzijds is de eindtoets een verworvenheid in ons schoolsysteem.  
Het legt een tweede onafhankelijk gegeven neer, dat een objectieve kijk kan geven op  
een leerling.” Of het afnamemoment gehandhaafd blijft, moet blijken. Op het moment 
van druk moest besluitvorming nog volgen.

“Bij discussies over een nieuw hulpmiddel in het onderwijs wordt dikwijls een fout gemaakt.  
De fout namelijk, dat men eigenlijk helemaal niet praat over wat je eraan zou hebben, als je het 
goed toepast, maar alleen over wat er allemaal voor verschrikkelijks zou kunnen gebeuren, als 
je het verkeerd toepast. […] We moeten het hebben over de ‘hulp’ die het hulpmiddel – de 
schooltoets – ons kan geven.” Professor A.D. de Groot in Het Schoolblad, 1966

Vanuit het idee van gelijke kansen voor iedereen blijft Cito 
staan voor het recht om als leerling onderwijs te volgen op je eigen niveau. “Daarom 
vinden we het bij Cito ook zo belangrijk om tegemoet te komen aan de diversiteit van 
leerlingen die de Centrale Eindtoets maken”, vertelt Marie-Anne. “We houden 
vanzelfsprekend rekening met dyslectische en kleurenblinde leerlingen. En we maken 
speciale toetsvarianten voor slechtziende en blinde kinderen. Er zijn zelfs een tijdje 
speciale eindtoetsen Turks en Arabisch geweest.”

“Gewoon weer allemaal de Cito-toets. Eenduidigheid is wel zo handig.” 
Twitterbericht vanuit het onderwijs, mei 2019

Sinds 2006 is de Centrale Eindtoets ook digitaal beschikbaar. De volgende digitale 
stap – een adaptieve toets – werd in 2018 afgenomen. Voor Cito is de Centrale Eindtoets 
een paradepaardje en eigenlijk nooit af. Marie-Anne: “We blijven onderzoeken en 
ontwikkelen. Onze expertise groeit nog steeds, en die zetten we graag in om scholen, 
leerkrachten en leerlingen in groep 8 te ondersteunen.”

Taal, rekenen én andere vaardigheden. 
Natuurlijk toetst de eindtoets van Cito van oudsher de vaardigheden in taal en 
rekenen. Maar een leerling is meer dan taal en rekenen en dus toetst de Cito-toets / 
Centrale Eindtoets ook meer. Zo vormde het onderdeel Studievaardigheden (eerder 
Informatieverwerking) tot 2015 een onderdeel van de Cito-toets. Het onderdeel 
Wereldoriëntatie wordt al sinds de jaren zeventig afgenomen. In de eerste edities  
was het een prominent onderdeel, waarop het advies mede werd gebaseerd.  
Inmiddels is het al 25 jaar facultatief.  l 
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Gelijke kansen voor iedereen. Het is een mooie missie die bij Cito hoog in het vaandel 
staat en de basis legt onder de voormalige Cito-toets. Voor Özcan Akyol liep het allemaal 
op niets uit. Als kind van Turkse gastarbeiders ondervond hij hoe het was om een niet-
passend schooladvies te krijgen. Op basis waarvan? Van verzuiling was in de jaren 
negentig geen sprake meer. “Ik werd in 1984 in Deventer geboren. Mijn ouders waren 
Turks, analfabeet. In de achterstandswijk waar we woonden, was veel taalachterstand. 
Kinderen gingen er vooral naar het vbo of hooguit de mavo, dat gold ook voor mijn twee 
oudere broers. Echt niemand ging naar het gymnasium. Die kinderen waren er gewoon 
niet in onze buurt”, aldus Özcan. 

Redder van het gezin

Maar Nederland was een mooi land dat prachtige kansen bood. En dus hoopte Özcans 
vader dat zijn zoons advocaat of arts zouden worden. “Wij hadden toegang tot alle 
mogelijkheden. Kansen die mijn vader en moeder nooit hadden gehad. Er werd van ons 
verwacht dat we er alles uithaalden. Ook om uiteindelijk goed voor onze ouders te 
kunnen zorgen”. 
In 1996 maakte Özcan de Cito-toets. Luid en duidelijk rolde daar een atheneumadvies uit. 
“Dat was heel bijzonder, voor een jongen met mijn achtergrond, uit deze sociale klasse. 
Thuis moest ik mijn vader zelfs nog uitleggen wat het atheneum inhield. Maar mijn 
broers zeiden: ‘Daar is het winnende lot! Daar heb je eindelijk je advocaat of arts te 
pakken!’ Ik was de grote redder van het gezin.”

Weg was de motivatie 

Het feestelijke gevoel duurde niet lang. Özcans juf dacht er duidelijk anders over. 
“Zij nam me de volgende dag apart en vroeg: ‘Bij wie heb jij afgekeken bij het 
maken van de Cito-toets?’. Tja, ik was 12. En een stuk minder mondig dan nu. 
Weerwoord geven durfde ik niet, bovendien klonk het verhaal van de juf 
doortimmerd. Want hoe kon ik ooit naar het atheneum met ouders die 
analfabeet waren en geen Nederlands spraken? Wie moest mij helpen met 
werkstukken of proefwerken? Ook mijn broers zaten maar op de mavo, hoe 
dacht ik dat te redden? Natuurlijk kón ze me er wel heen sturen, zo zei ze.  
Maar dan zou ik vertraging oplopen en uiteindelijk terugkomen op de plek waar 
ik – volgens haar - hoorde: het vbo.” 

“Echt niemand ging naar het 
gymnasium. Die kinderen waren er 
gewoon niet in onze buurt.”

“Daar is het winnende lot!  
Daar is de arts of advocaat”
Özcan Akyol over zijn hoge Cito-score

“Als ik had geluisterd naar mijn 
docenten, had ik nooit iets van mijn 
leven kunnen maken.” Schrijver en 
columnist Özcan Akyol is nog altijd 
furieus als hij terugdenkt aan zijn 
schooltijd. Vooral de juf van de 
zesde klas moet het ontgelden: 
“Volgens de Cito-toets kon ik naar 
het atheneum. Zij dacht dat ik had 
afgekeken en adviseerde het vbo.” 
Het was het begin van een lange 
omweg die uiteindelijk eindigde op 
de universiteit. 

interview

Özcan Akyol
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Met die boodschap moest Özcan terug naar zijn vader, die nog altijd in 
feeststemming verkeerde. Maar vader Akyol liet het er niet bij zitten. “Mijn 
vader ging naar de juf, met mijn oudste broer als tolk. En daar ging hij nogal 
tekeer. Zo erg, dat de schooldirecteur eraan te pas moest komen.” Na wat 
discussies over en weer kwam er een heuse polderoplossing: Özcan mocht naar 
de mavo. “En natuurlijk kon ik dat met gemak. Als het bijvoorbeeld over 
geschiedenis ging, vond ik dat razend interessant. Maar terwijl ík het wilde 
volgen, zaten om mij heen jongens met heel andere prioriteiten en interesses. 
Vind je het gek dat mijn motivatie om mijn best te doen, snel verdween?” 

Geen idee hoe ik het moest aanpakken

Gedurende zijn hele middelbareschooltijd hoopte vader Akyol dat Özcan toch nog 
advocaat of arts zou worden. “Theoretisch had dat ook gekund. Ik dacht alleen niet dat 
mij de tijd was gegund om zo lang te studeren. Toch was die druk er, altijd. Zelfs al gaf 
niemand het goede voorbeeld hoe je dat dan moest aanpakken. Ik weet nu dat de school 
die rol had moeten overnemen. Dat ze me de kans hadden moeten geven mijn 
capaciteiten te benutten. Alleen keken ze bij mij niet naar wat ik kon, maar naar wie ik 
was.”
Met Özcan Akyol kwam het uiteraard helemaal goed. Een paar jaar na de mavo ontdekte 
hij zijn passie: schrijven. “Mijn route liep via de hbo-opleiding Journalistiek en de studie 
Nederlandse taal en cultuur. Ik was al 28, toen ik begon aan mijn werkzame leven. Het 
was geen gemakkelijke weg. Je moet er mentale weerbaarheid voor hebben, als je steeds 
hoort dat je het tóch niet kunt. Ik ben uiteindelijk mijn eigen gang gegaan. Maar niet 
dankzij school. Als ik had geluisterd naar mijn docenten, had ik nooit iets van mijn leven 
kunnen maken.”  l

“Ik heb genoten van de positieve vibe. 
De bevlogen heid van iedereen was 
bijna fysiek voelbaar. De middag gaf 
me veel nieuwe inzichten, dankzij een 
breed palet aan deelnemers, waarbij 
de veelzijdigheid van Cito en de drang 
naar innovatie het meeste opvielen.”  
Özcan Akyol over de Cito-jubileumdag, oktober 2018


