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“Ook na de middelbare school komt men het Cito nog tegen. In het hoger beroeps-onderwijs, 
bij de volwasseneducatie, bij de politie-opleidingen, bij bedrijven en in internationale context. 
Wij adviseren bijvoorbeeld in opdracht van de Wereldbank over examensystemen in  
Oost-Europa.”
Cito-bestuurder Frank van Eijkern tijdens een Cito-roadshow, 1999

Goede voorbeelden van de maatschappelijke bijdrage die Cito kan 
leveren, zijn  de Staatsexamens Nederlands als tweede Taal, het inburgeringsexamen en 
de Alfa-toetsen voor nieuwkomers. Judith: “Het zijn toetsen en examens voor 
anderstaligen. Mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben en in ons land 
willen komen wonen, studeren of werken. Cito is verantwoordelijk voor de opgave-
constructie, de beoordeling, de training van beoordelaars en de uitslagverwerking.  
We werken in opdracht van de overheid.” 

“Het examen is sterk praktijkgericht en bestaat uit functionele opdrachten. De examen pro gram ma’s 
zijn toegespitst op de taal die op de werkvloer en binnen opleidingen gebruikt wordt.”
Informatie voor werkgevers op www.staatsexamensnt2.nl

Cito is al betrokken bij de Staatsexamens Nt2 sinds 1992. “Trouwe beoor-
delaars van het eerste uur herinneren zich de schoenendozen met audio-cassettes nog, 
met daarop de kandidaatstemmen, die we door het land stuurden”, blikt Judith terug.  
Het illustreert hoe snel tijden veranderen. Inmiddels worden de examens online 
afgenomen en beoordeeld. “De beoordeling wordt gedaan door zeer betrokken en ervaren 
Nt2-docenten die eerst een opleiding tot beoordelaar krijgen en gecertificeerd worden.  
Als Cito geven we onze beoordelaars ook regelmatig feedback op hun beoordelings-
gedrag: zijn ze te mild of juist te streng? Zo zorgen we ervoor dat beoordelaars zoveel 
mogelijk op elkaar gaan lijken. Zodat ze allemaal de beoordelingsvoorschriften op 
dezelfde manier uitleggen. Daarmee werk je aan een hoge beoordelaarsovereenstemming 
en een betrouwbare uitslag. Zo borgen we de kwaliteit van de examens.” 

De toetsen die Cito maakt voor anderstaligen, zijn high-stakes toetsen. 
Het zijn dus toetsen waar veel vanaf hangt voor de kandidaten. Dat geldt zeker ook voor 
de opdrachten uit het beroepsonderwijs, zoals van de Pabo’s. In de jaren negentig 
ontwikkelden Cito-onderzoekers hiervoor de WisCAT, de eerste digitale, adaptieve 
rekentoets. “We zijn nog steeds trots op dit paradepaardje. De WisCAT is een snelle, 
elegante toets die efficiënt het rekenniveau van studenten meet en aangeeft waaraan 
gewerkt moet worden”, aldus Judith. Van recentere datum zijn de digitale 
toelatingstoetsen, die sinds 2015 worden afgenomen op de Pabo. “Deze toetsen meten 
voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek of de basiskennis 
van aankomende studenten op orde is. En ze hebben effect: de uitval van Pabo-studenten 
is nu lager dan voordat de toetsen werden gebruikt.” 

“Wij maken toetsen  
vanuit een sociaal hart”
Toetsketens voor bedrijven, branches en meer

“We zijn het eigenlijk wel gewend. 
Uitleggen dat we ook werken 
buiten het onderwijs”, aldus toets-
deskundige Judith Janssen.  
“We moeten ons eigenlijk steeds 
opnieuw bewijzen.” Een bekende 
naam in het onderwijs kan je dus 
soms in de weg zitten. Want 
toetsen voor het bedrijfsleven,  
voor branche verenigingen, voor 
overheden en het hoger beroeps-
onderwijs? Oh, doen jullie dat  
ook, dan? 

Wat Cito kan voor scholen, kan het voor andere markten. Vanuit die gedachte  
(en met die expertise) maakt Cito al enkele decennia toetsen en examens voor 
opdrachtgevers in het hoger beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en bij de 
overheid. De activiteiten zijn onbekend, maar zeker niet onbemind. Cito is er 
marktleider, ook al is inkomen genereren niet de belangrijkste insteek:  
“We maken kwaliteitsproducten tegen een schappelijke prijs. We vinden het 
namelijk belangrijk om te werken vanuit ons sociale hart. Maar weinig partijen 
kunnen eenzelfde oplossing bieden voor de sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken waar wij ons op richten”, vertelt Judith Janssen.

toetsketens

Judith Janssen
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“Wanneer wij naar de operatiekamer worden gebracht, vinden wij het een normale zaak  
dat de chirurg die in ons gaat snijden, uitgebreid getoetst is en examens heeft afgelegd. 
Hetzelfde geldt voor de piloot van het vliegtuig waarmee we gaan reizen. We verwachten ook 
bewezen kwalificaties van onze advocaat, onze accountant, onze notaris en onze apotheker.”
Cito-bestuurder Marten Roorda in Zeker weten, 2004

Andere voorbeelden uit de Cito-koker voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
zijn: de rekentoets voor verpleegkundigen en de instaptoetsen voor verpleegkundige 
vervolgopleidingen. 

“Samen met toetsdeskundigen van Cito hebben we goede en betrouwbare instaptoetsen 
ontwikkeld. Om daar te komen hebben we eerst bepaald welke medische kennis minimaal 
nodig is voor de vervolgopleidingen. De uitkomsten van de inventarisaties hebben we 
vastgelegd in een toetsmatrijs. […] Daarna konden de constructeurs met het maken van de 
toetsvragen aan de slag. […] Cito heeft de projectleiding op zich genomen en leverde de 
noodzakelijke toetstechnische kennis. Daarnaast hebben zij onze opleidingscoördinatoren in 
meerdere werkbijeenkomsten bijgespijkerd over het toetsconstructieproces en de voorwaarden 
om betrouwbare toetsen te maken.”
Koos Desserjer (Ontwikkel- en expertisecentrum Maastricht UMC+ Academie) op cito.nl, 2019

Ook in het bedrijfsleven zette Cito de afgelopen jaren mooie projecten neer. 
Vaak in een langdurige samenwerking, want goede vakinhoudelijke toetsen maak je niet 
zomaar. Judith: “Onze toetsen worden gebruikt door de KNVB en openbaar vervoers-
bedrijven zoals de NS. Door leveranciers van zonnepanelen en energielabels. Door 
polyethyleenlassers en Telecom/CAI-installateurs. Het gaat regelmatig om technische 
beroepen, waar kleine fouten grote gevolgen hebben. ” 

“Sinds seizoen 2016-2017 maken de bondsscheidsrechters in het amateurvoetbal een nieuwe 
spelregeltoets. Die toets ontwikkelde de KNVB samen met Cito. Onze oude toetsen bestonden 
uit tien meerkeuze spelregelvragen op papier. We vonden dat dit anders kon, daarom hadden 
we al stappen gezet om videobeelden te gebruiken bij de toetsen. [We hebben Cito gevraagd] 
een set van onze toetsvragen te screenen. Deze screening maakte duidelijk dat we wel een en 
ander konden verbeteren. Wij dachten dat we spelregelkennis toetsten, maar door onze manier 
van vragen stellen waren het meer toetsen begrijpend lezen.”
Werner ter Avest (KNVB) in VM, 2018

Net zo vaak gaat het om beroeps- of  brancheverenigingen.  
Zij schakelen Cito in voor een toets om de kwaliteit van het vak te behouden of naar een 
hoger plan te tillen. Judith: “Het betreft in de regel certificeringstrajecten, waarbij de 
toets de lat neerlegt waaraan vakdeskundigen moeten voldoen.”
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“Het werk van Telecom CAI-professionals wordt steeds specialistischer. [Daarom vervangen we] 
het huidige certificeringsysteem door een nieuw systeem: Certificeringmatrix 2018. […] Cito 
helpt ons daarbij. Wij weten veel van de inhoud, maar het bedenken van goede examenvragen 
is een vak apart. […] De toetsdeskundigen zorgen er ook nu weer voor dat de nieuwe 
examenvragen meten wat ze moeten meten. Dat ze valide en betrouwbaar zijn.”
André Wind & Philip Hendriks (Stichting Examinering & Certificering Telecom) op cito.nl

Soms maakt Cito de toets zelf, in andere gevallen juist in 
samenwerking met de branche waarvoor de toetsen zijn bedoeld. Voor sommige 
branches levert Cito alleen de software, bij andere denkt Cito mee over de inhoud van  
de examens of geeft advies. 

“Een mooi voorbeeld is de NVHP, de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners. Dat is 
een hele enthousiaste club. Na een voorzichtig begin, waarbij Cito alleen de theoretische kennis 
toetste, heeft deze vereniging de gehele certificering in handen van Cito gegeven. Het toetsen 
van de theoretische kennis en ook het meten van de praktische vaardigheden. Wederzijds 
respect, vakinhoudelijke kennis op het gebied van hypothecaire planning, hand in hand met 
toetsexpertise. Ik zeg: een mooie match.”
Cito-medewerker Alex Stolwijk op cito.nl, 2019

Dat Cito in deze trajecten unieke expertise inbrengt, willen opdracht-
gevers best erkennen. Op cito.nl wordt vooral de inbreng van toetsdeskundigheid 
geroemd. Judith: “Een goede toets draait om het stellen van de juiste vragen. Vragen die 
meten wat je ook wilt weten.” En: “Regelmatig hebben onze toetsdeskundigen manco’s 
aan het licht gebracht in belangrijke certificeringstoetsen. Dan bleek bijvoorbeeld dat 
kandidaten zonder kennis de toetsvragen goed konden maken. Dat moet je natuurlijk 
vermijden. De manier waarop vragen geformuleerd zijn, mag een toetsuitslag nooit 
beïnvloeden. Je wilt een vakinhoudelijke toets met goede, eenduidige vragen zodat je 
iedereen langs dezelfde lat legt. Dat is onze meerwaarde en we merken dat steeds meer 
klanten dat weten te waarderen.” 

“Het mag natuurlijk niet zo zijn dat één pand door twee verschillende adviseurs van 
uiteenlopende energielabels wordt voorzien. Om hun deskundigheid te toetsen , is een 
examentraject ontwikkeld. […] Er is door SenterNovem gezocht naar een gerenommeerd 
exameninstituut en dan kom je al snel bij Cito uit. Elke Nederlander kent immers Cito. […]  
Cito liep alle door de markpartijen ontwikkelde examenvragen na. Zo waren we zeker van 
correcte formuleringen en eenduidige vraagstellingen. […] Cito neemt ook de praktische  
zaken uit handen. De hele organisatie van de examens zelf wordt door Cito geregeld.”
Kees Arkesteijn (ISSO), op cito.nl  l
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“Het gestructureerde peilingsonderzoek is eigenlijk begonnen met een studiereis in 1979.  
Toen gingen de Cito-medewerkers Van Dam en Wijnstra naar de Verenigde Staten om daar 
kennis te nemen van grootschalige onderwijsevaluatieprojecten. In hun verslag deden zij het 
voorstel om een dergelijk evaluatieproject ook in Nederland van de grond te tillen.”
Cito-medewerker Frank van der Schoot in ‘Onderwijs op peil?, Een samenvattend overzicht  
van 20 jaar PPON’, 2008

In 1986 startten de voorbereidingen van het PPON-project. Doel was 
om - voorlopig beperkt tot het basisonderwijs - periodiek inhoudelijke gegevens over de 
stand van zaken in het onderwijs te verzamelen. De gegevens moesten een ‘meer 
rationele basis’ verschaffen voor een discussie over de inhoud en het niveau van het 
onderwijs. Er moesten dus empirische gegevens komen over de resultaten van het 
onderwijs. En die gegevens moesten objectief en representatief zijn. Echt een taak voor 
Cito, zo vond men.

Het PPON is op dit moment nog in ontwikkeling. Er is eerst een haalbaarheidsstudie gedaan. 
Sinds ongeveer anderhalf jaar worden reguliere metingen verricht. Het is sinds die tijd 
ondergebracht bij het CITO. Het wordt een langlopend project. De voorzieningen, 
infrastructuur, procedures etc. zijn al vastgelegd. Er komt veel bij kijken, het zijn 
massagegevens die verwerkt moeten worden. Methodologisch is het ook een complexe zaak. 
Om de toetsbelasting niet te groot te maken worden kinderen op verschillende delen van de 
leerstof getest.
Cito-bestuurder Frans Carpaij in VBSchrift, 1988

Voor het PPON-project deed Cito meer dan een kwart eeuw lang systematisch 
en periodiek onderzoek. Alle vakken die onderdeel waren van het verplichte curriculum 
van het (speciaal)basisonderwijs werden in de loop der jaren gepeild. Soms slechts 
eenmalig (kunstzinnige oriëntatie, verkeer), soms eens in de vijf of zes jaar (taal en 
rekenen). Voor de meeste vakken peilde PPON aan het eind van groep 8. De basisvakken 
werden ook halverwege de basisschool, in groep 5, gemeten. Metingen in groep 4, 6 en 7 
vormden onderdeel van het onderzoek, wanneer resultaten in het speciaal basisonderwijs 
werden vergeleken met het reguliere basisonderwijs. 

“Maar we doen hier ook andere dingen. Zo onderzoekt het Cito wat leerlingen van bepaalde 
vakken opsteken. […] Elke vier à vijf jaar worden de prestaties in een vak onder de loep 
genomen, zodat vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen schoolgeneraties.”
Cito-bestuurder Ton van den Hout en Cito-adjunct-directeur Djien Thio in Het Parool, 1993

Omdat Cito de peilingen met enige regelmaat hield, konden per vak, 
of deelgebied van een vak, trends worden onderzocht en beschreven. Waren leerlingen 
bijvoorbeeld voor- of achteruitgegaan met schattend rekenen?

PPON | Dijkbewaking  
van onderwijskwaliteit
Ruim een kwart eeuw onderwijspeilingen 

Nog zo’n groot project uit de Cito-historie: 
de Periodieke Peiling van het 
Onderwijsniveau (PPON). In 1987 kreeg 
Cito de opdracht van de overheid om via 
een meting te “bepalen of we nationaal 
gezien onze onderwijskwaliteit weten te 
handhaven in het basisonderwijs”. Ruim 
25 jaar lang voerde Cito peilingen uit in 
het basisonderwijs. Inmiddels ligt de 
verantwoordelijkheid voor periodieke 
peilingen in het primair onderwijs bij de 
Onderwijs inspectie; Cito is als 
ervaringsdeskundige nog steeds 
betrokken.

peiling
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“Om de opbrengsten in kaart te brengen is een rijk scala aan instrumenten ontwikkeld op 
allerlei gebied. Het bestaat uit toetsen met allerlei itemvormen (meerkeuze, kort antwoord, 
open vragen) schrijftaken, spreekopdrachten, praktische opdrachten bij techniek en muziek, 
oefeningen bij bewegingsonderwijs, vragenlijsten met attitude- en gedragsvragen, enzovoort. 
Ook voor leerkrachten en directies zijn vragenlijsten ontwikkeld, met name om het 
onderwijsaanbod te inventariseren. Omdat het onderwijs en de wereld waarin dat plaatsvindt 
voortdurend veranderen, is het noodzakelijk ook de instrumenten voortdurend te vernieuwen.”
Cito-medewerker Jan van Weerden in ’Balans van het basisonderwijs. PPON: 25 jaar kwaliteit  
in beeld’, 2013

Wat is al die tijd de waarde geweest van het veelomvattende PPON-
onderzoek? Er zijn in de loop der jaren namelijk best wat kritische noten gekraakt.  
Zo rapporteert PPON terug op landelijk niveau, en niet over individuele leerlingen of 
afzonderlijke scholen. Doordat PPON gebaseerd is op Nederlandse kerndoelen, gaan 
uitspraken op internationaal niveau bovendien mank. Ook is PPON niet gericht op de 
evaluatie van overheidsbeleidsdoelstellingen. 

“PPON heeft een directe relevantie voor het Nederlandse onderwijs. […] Het moet onder meer 
een empirische basis verschaffen voor de maatschappelijke onderwijsdiscussie. PISA, PIRLS en 
TIMSS zijn natuurlijk niet specifiek gericht op het Nederlandse onderwijsstelsel. Een opvallend 
resultaat – positief of negatief – in deze studies wil dus niet automatisch zeggen dat er iets aan 
de hand is met het onderwijs in het betreffende land.”
Cito-medewerkers Joke Kordes en Erna Gille e.a. in Pedagogische Studiën, 2011

De waarde van PPON ligt in de unieke vorm van systeemevaluatie. Er is 
geen andere peiling die de opbrengsten van het Nederlandse onderwijssysteem zo in 
beeld brengt. Door rechtstreeks de relatie te leggen tussen vaardigheid en opgaven, legt 
PPON de inhoudelijke kwaliteit van leerresultaten bloot. En omdat het niet alleen gaat om 
kwantiteit (hoevéél kunnen leerlingen), maar vooral ook om kwaliteit (wát kunnen 
leerlingen), worden de effecten van verschuivingen in onderwijsaanbod en didactiek 
zichtbaar. Juist doordat het project al zo lang loopt, is PPON voor Nederland en het 
Nederlandse onderwijs een groot goed. 

“Dat een project voor grootschalig evaluatieonderzoek een dergelijke mijlpaal bereikt, is, ook 
internationaal gezien, behoorlijk uniek. We kennen uiteraard het grote voorbeeld van NAEP in 
de VS, met de Nation’s Report Card, een project dat sinds 1969 loopt, maar verder zijn de 
voorbeelden schaars. Veel buitenlandse onderwijsexperts zijn wat dat betreft jaloers op de 
situatie in Nederland, zeker door de lange periode waarin PPON heeft kunnen bestaan.”
Cito-medewerker Jan van Weerden in ‘Balans van het basisonderwijs. PPON: 25 jaar kwaliteit  
in beeld’, 2013  l

“Het ontbreken van gegevens over de feitelijke opbrengsten van onderwijs is niet alleen 
hinderlijk voor een te voeren beleid, het is ook een handicap in de discussie over de doelen die 
we met ons onderwijs willen bereiken. Discussies over eindtermen, basisvorming en wat dies 
meer zij zijn vaak speculatief van aard. De beschikbaarheid van empirische gegevens over wat 
kinderen in het basisonderwijs feitelijk leren, helpt om die discussie te voeren met beide benen 
op de grond.”
Cito-medewerkers J. Bokhove en J. Janssen in het Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van 
het reken- en wiskundeonderwijs, 1987

De doelstellingen van het PPON-project veranderden in de loop van de tijd. 
Sommige doelen werden ingehaald door de realiteit. Zoals het doel om ‘referentiekaders 
te bieden voor school- en leerlingresultaten’. Die werden voor de basisvakken grotendeels 
bereikt met de invoering van leerlingvolgsystemen. Wat al die jaren overeind bleef was 
het doel om inzicht te verwerven in het onderwijsleeraanbod. Dit werd, samen met veel 
achtergrondvariabelen, in verband gebracht met de leeropbrengsten van het (speciale) 
basisonderwijs. Het belangrijkste daarbij is wel dat de onderzoeksresultaten een 
empirische basis moeten verschaffen aan de algemeen maatschappelijke discussie over 
inhoud, kwaliteit en niveau van het onderwijs. 

“PPON voorziet in een gedetailleerde en rijke meting. Dit maakt uitspraken over het niveau 
mogelijk die verder gaan dan een algemene uitspraak over de stand van zaken bij een 
onderwijsleergebied. Gedetailleerde uitspraken bieden handvatten voor beleidsimpulsen, 
accentwijzigingen in lesmethoden en aanvullend onderzoek.”
Cito-medewerker Jan van Weerden in ’Balans van het basisonderwijs. PPON: 25 jaar kwaliteit  
in beeld’, 2013

Meer dan 25 jaar lang was PPON voor Cito een belangrijk en 
veelomvattend project. Cito begeleidde de itemconstructie, voerde de steekproeven op 
scholen uit, deed de psychometrische analyses en verzorgde de rapportages. Jarenlang 
werd aan het project behoorlijk wat Cito-expertise en -menskracht verbonden. PPON was 
een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling en het praktisch gebruik van 
psychometrische methoden die later weer tot andere toepassingen leidden, zoals het 
Leerlingvolgsysteem.

“De benodigde opgaven voor de instrumenten voor de peiling van de onderwijsresultaten 
worden geconstrueerd door ervaren leraren uit het basisonderwijs onder leiding van een 
projectmedewerker van het Cito. Na die constructiefase vindt de samenstelling van de toetsen 
plaats.”
Cito-medewerkers J. Bokhove en J. Janssen in het Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van 
het reken- en wiskundeonderwijs, 1987




