
06/201806/2018 3736

Missie
Eindtoets

Maatschappij

0

Elk jaar maken ruim 100.000 achtstegroepers de 
Centrale Eindtoets. Welke vragen daarin mogen, beslist  

een geheimzinnige commissie ergens op een zolderetage  
in Utrecht. Quest woonde de bijeenkomst bij. 

 7 TEKST: MELANIE METZ 

‘N iet iedereen mag bij zijn achter-
naam worden genoemd, hoor’, zo 
waarschuwt Willemijn Leene. Zij 
is woordvoerder van het College 

voor Toetsen en Examens (CvTE). In de nok 
van een oud pand in de Utrechtse binnenstad 
vergadert een groep leerkrachten en toetsdes-
kundigen over vragen in de Centrale Eindtoets, 
die elk jaar door ruim 100.000 leerlingen uit 
groep 8 gemaakt wordt. Uit de score rolt een 
advies voor het voortgezet onderwijs. De eind-
toets betekent heel veel voor een boel kinderen 
en misschien nog wel meer voor hun ouders. 
De toets, waarvan de uitslag op het grootste 
deel van de scholen eind mei bekend wordt, 
kan er zomaar voor zorgen dat een kind dat 
van school een VMBO-TL-advies kreeg, toch 
naar de havo mag. De inhoud van de toets is 
dus van wezenlijk belang. Wanneer is een vraag 
geschikt? Wie bepaalt dat? En hoe belangrijk 
is zo’n toets eigenlijk? 

 A Is het B of D? 
In de vergaderruimte bespreekt een groep van 
acht mannen en vrouwen de toetsvragen voor 
het vak wereldoriëntatie. Elk vak op de basis-
school heeft zo’n ‘vaststellingscommissie’, die 
per schooljaar een aantal dagen samenkomt. 
Dat we de leden niet allemaal bij naam mogen 
noemen in dit stuk, is volgens Leene niet om 
geheimzinnig te doen. ‘We weten uit ervaring 
dat commissieleden soms worden belaagd door 
criticasters als hun namen naar buiten komen. 

Bovendien, als een docent in de commissie ook 
examenklassen lesgeeft, is het niet handig als 
leerlingen weten dat hij aan de toets heeft mee-
gewerkt. Daarom zijn wij zorgvuldig.’ De man 
aan het hoofd van de tafel hoeft niet anoniem te 
blijven. Mees Hendriksen is directeur van een 
basisschool en voorzitter van de vaststellings-
commissie voor het vak wereldoriëntatie. Deze 
combinatie van geschiedenis, aardrijkskunde 
en natuuronderwijs telt niet mee voor de eind-
score en wordt niet op alle scholen afgenomen. 
Maar dat maakt de leden van deze commissie 
niet minder kritisch over de vragen. 
Op tafel liggen stapels papieren vol opgaven. 
Laptops staan klaar om digitale vragen uit te 
proberen, want dit jaar is er ook voor het eerst 
een digitale ‘adaptieve eindtoets’, een proef die 
zich aanpast aan het niveau van de leerling. 
Een van de commissieleden laat een voorbeeld 
zien van een afgekeurde opgave, die gaat over 
de Romeinen. Hij is al een keer ‘geproeftoetst’. 
Achtstegroepers hebben de vraag gemaakt, 
om te kijken of hij niet te makkelijk of moeilijk 
is. Alle nieuwe vragen worden zo twee keer 
getest. De Romeinenvraag leek prima. Het per- 
centage kinderen dat hem goed had was niet te 
hoog of te laag. En ook met de ‘psychometrie’, 
de mate waarin een vraag een zekere vaardig-
heid meet, zat het goed. Toch is er iets mis. Een 
commissielid, we noemen hem Peter, vertelt: 
‘Het juiste antwoord is D, maar antwoord B 
kon ook goed zijn.’ En zulke onduidelijkheden 
mogen niet in de eindtoets. Hendriksen beslist 

Hoe maak je een ‘Citotoets’ voor groep 8?

dat de vraag wordt afgekeurd. Op die manier 
komen op een dag zo’n zestig vragen aan bod. 

 ATesten, testen, testen 
In totaal valt ongeveer de helft van alle vragen 
af. De opgaven zijn een jaar eerder bedacht bij 
Cito, een organisatie die decennialang de Cito- 
toets maakte (zie kader ‘Het begon met Cito’) 
en die sinds 2015 in opdracht werkt van het 
College voor Toetsen en Examens. Sindsdien 
heet de Citotoets dan ook Centrale Eindtoets. 
‘Onze toetsdeskundigen hebben een hbo- of 
een wo-opleiding gevolgd in het vak waarin ze 
deskundig zijn’, vertelt Marie Anne Keizer, 
projectleider Centrale Eindtoets bij Cito. ‘Ze 
staan niet per se nu voor de klas, maar hebben 
er wel ervaring mee. De vragen bedenken we 
samen met leerkrachten die dagelijks lesgeven 
aan groep acht.’ Dat laatste is belangrijk, want 
de opgaven moeten wel aansluiten bij de ont-
wikkelingen in het basisonderwijs. Voor een 
vraag in de eindtoets komt, legt hij eerst een 
erg lang traject af. Stel, een constructiegroep 
verzint een opgave, bijvoorbeeld voor schrijven. 
Eerst moet er een leuke tekst komen. De 
vraag wordt dan opgenomen in een proeftoets 
en daarna gaat hij nog langs de vaststellings-
commissie. Keizer: ‘Als blijkt dat de vraag 
toch iets anders gesteld had moeten worden, 
wordt hij aangepast, opnieuw geproeftoetst en 
indien nodig nog een keer aangepast.’ 
Als één vraag al zo veel tijd vergt, dan heb je 
een strakke planning nodig om alles op tijd af 

Niet op alle scholen 
wordt de Centrale 

Eindtoets van het CvTE 
gemaakt. Er zijn nog 
vier andere eindtoetsen 
van evenveel instituten: 
Route 8, IEP Eindtoets, 
Dia-Eindtoets en de 
AMN Eindtoets. De 

Centrale Eindtoets 
bestaat sinds 2015 en  
is de opvolger van de 
welbekende Citotoets. 
Cito (Centraal Instituut 
voor Toetsontwikkeling) 
werd in 1968 opgericht 
door de hoogleraar 
psychologie Adriaan de 
Groot van de Gemeente 
Universiteit Amsterdam 
(tegenwoordig de Uni- 
versiteit van Amster-
dam). In 1966 schreef 
hij al een pamflet over 
de subjectiviteit van 
leraren, en pleitte voor 
een democratischer 

toetssysteem. In de 
jaren vijftig had De 
Groot in de Verenigde 
Staten een nieuwe  
en snelle manier van 
toetsen ontdekt: mul- 
tiple choice, een vraag 
waarbij je moet kiezen 
uit meerdere antwoord-
opties. Die zette hij later 
in bij de Citotoetsen. De 
Groot was daarnaast 
vooral bekend als 
schaakgrootmeester. 
De psycholoog voerde 
ook veel experimenten 
uit met zijn schaak-
collega’s. 

Het begon met Cito

De Citotoets? Die 
bestaat niet meer. 

Tegenwoordig heet het  
de Centrale Eindtoets.

Dat is flink zwoegen voor  
die kinderen: de Centrale  
Eindtoets duurt zes uur, 
verdeeld over drie dagdelen. 
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centraleeindtoetspo.nl: alles over de Centrale 
Eindtoets (met onder meer een oefentoets),  
en de nieuwe digitale variant daarvan.

Als de vragen en antwoorden 
uitlekken, moet de hele toets  
opnieuw gemaakt worden 

M EER IN FO RMATIE

Hoog niveau? 
De Centrale Eindtoets meet  

niet alleen welk middelbare-
schoolniveau een leerling aankan. 
De toets laat ook zien wat het 
reken- en taalniveau is van het 
kind. En dat zegt dan weer iets  
over de kwaliteit van een school. 
Voor rekenen en taal moet een 
basisschoolleerling op een ‘funda- 
menteel niveau’ zitten van 1F. Halen 
opvallend veel leerlingen binnen 
één school dat niet? Dan moet  
de kwaliteit van het onderwijs 
omhoog. Hieronder zie je welk 
niveau je minimaal moet hebben 
voor welk type onderwijs. 

te krijgen. ‘Mijn moeder vroeg: ‘Die toets wordt 
in april afgenomen, wat doe je de rest van het 
jaar?’’, grinnikt Jacob Raap, manager primair 
onderwijs bij het CvTE. ‘Het maken van één 
toets kost drie jaar. We werken dan ook altijd 
aan drie toetsen tegelijk. In 2017 deden we 
proeftoetsen voor 2019 en 2020 en werkten we 
aan de eindtoets voor 2018. We zorgen er altijd 
voor dat een toets al aan het begin van het 
schooljaar klaar is om gedrukt te worden.’ 

 AVeilig in de brandkast
Zodra de toetsen zijn gedrukt, is het oppassen 
geblazen. Als de vragen en antwoorden uit-
lekken, kan het hele proces opnieuw beginnen. 
‘Dat kost miljoenen’, zegt Raap. Twee jaar ge-
leden kreeg hij zelf te maken met de strenge 
interne protocollen. ‘Omdat mijn zoon in het 
examenjaar van de middelbare school zat, moest 
ik een geheimhoudingsverklaring tekenen. Niet 

dat ik bij die toetsen zou kunnen, hoor. We 
hebben verschillende brandkasten, en ik heb 
alleen toegang tot die van het primair onder-
wijs. Maar collega’s kunnen wel bij de examens.’ 
Het CvTE stuurt de toetsen ruim van tevoren 
in verschillende fases naar de scholen. ‘Vanaf 
dan hebben we ‘piket’: wachtdiensten. Zelfs op 
zondagen. Dan checken we sociale media, en 
kijken we voortdurend op Marktplaats of er 
geen toetsen opduiken.’ Hoe lang van tevoren 
die wachtdiensten beginnen, dat blijft geheim. 
‘Daar kunnen mensen wat mee’, zegt woord-
voerder Leene. ‘Als onverlaten weten wanneer 
de toetsen op scholen arriveren, zouden ze 
kunnen proberen om die in handen te krijgen.’ 
Ondanks die strenge controles gaat het toch 
weleens mis. Zo maakte het NRC Handels-
blad in 2013 bekend dat de redactie een vragen- 
boekje van de toets in handen had. De redactie 
van de krant is toen verzocht om de antwoorden 

Schoolvoorbeeld 
Hieronder zie je een voorbeeld van een goede 

eindtoetsvraag voor het vak Wereldoriëntatie. Niet 
te moeilijk, niet te makkelijk. Er is maar één antwoord 
mogelijk. Het plaatje leidt niet af van de tekst. En ook 
niet onbelangrijk: de oplossing komt niet terug in een 
andere vraag. Het antwoord is duidelijk. Toch? 

Deventer

Dit is een foto van een overgebleven stuk van 

de oude stadsmuur om Deventer. In welke tijd  

werden om bijna alle grote plaatsen muren  

gebouwd?

A     in de tijd van steden en staten  

      (1000 - 1500)
B     in de tijd van pruiken en revoluties 

       (1700 - 1800)
C     in de tijd van burgers en stoommachines 

       (1800 - 1900)
D     in de tijd van de wereldoorlogen 

       (1900 - 1950)

voor zich te houden, en gaf daar gehoor aan. 
Ook de uitslagen mogen niet uitlekken. ‘We  
beschikken bijvoorbeeld over de scores van 
bekende Nederlanders, maar doen daar uiter-
aard geen uitspraken over’, zegt Raap. 

 AEn dan: nakijken
Als je dit leest, hebben de leerlingen hun eind-
toets achter de rug. Nu is het zaak de uitslagen 
te verwerken tot keurige rapporten voor de 
kinderen. ‘De werkdruk is hoog’, zegt Keizer 
van Cito. Alle papieren toetsbladen (nog altijd 
bij zeventig procent van de scholen in gebruik) 
worden ingelezen op een scanapparaat. ‘Wij 
bepalen dan de normering per vraag: hoeveel 
procent van de kinderen had deze vraag goed? 
Van de scores maken we rapportages, oftewel 
de uitslagen.’ Cito levert die op 4 mei in, want 
het CvTE moet de rapportages al op 15 mei 
digitaal klaar hebben staan voor scholen. ‘Om 
alles op tijd af te hebben, werken we ook het 
weekend na de laatste toetsafname door.’

 AWeg met subjectiviteit
Na de uitslag van de Centrale Eindtoets volgt 
een schooladvies. Maar die komt pas nadat de 
leraar van het kind al een advies gegeven heeft. 
Is dit allemaal niet veel werk voor een advies 
dat al is gegeven? Keizer vindt van niet: ‘De 
toets is een second opinion op het advies dat 
de leerkracht al eerder gaf.’ De makers kijken 

puur naar de cognitieve kant: hoe goed leert 
een kind? Een leraar kent ook andere kanten 
van de leerling en kan die meewegen. Maar zij 
zijn ook in een bepaalde mate subjectief. ‘De 
toets moet dat weghalen.’ Als de toets hoger 
uitpakt, dan is de leerkracht verplicht om zijn 
advies te heroverwegen. Is de score lager? Dan 
blijft het schooladvies staan. Het advies mag 
dus alleen naar boven worden bijgesteld. ‘Het 
gaat erom dat een leerling door een leraar niet 
benadeeld wordt’, zegt Keizer. Dat dit nodig is, 
blijkt onder meer uit een rapport van de onder-
wijsinspectie uit 2016: kinderen met laag opge-
leide ouders krijgen vaker een lager advies dan 
kinderen met hoogopgeleide ouders, zelfs als 
de kinderen hetzelfde presteren. Best belang-
rijk dus, die toets. 
Tegelijkertijd moeten achtstegroepers en hun 
ouders er ook weer niet te zwaar aan tillen,  
zo vindt Jacob Raap. ‘Mensen vragen weleens: 
‘Wat zegt zo’n toets nu over mijn kind?’ Het 
enige wat de eindtoets doet, is meten op welk 
schoolniveau een kind succesvol zou kunnen 
zijn.’ Verder geeft de uitslag inzicht in andere 
zaken die invloed hebben op het niveau van een 
leerling. De kwaliteit van een school bijvoor-
beeld (zie kader ‘Hoog niveau?’). ‘De Centrale 
Eindtoets is een voorspelling’, zo concludeert 
Raap. ‘Niets meer en niets minder.’                 7

melanie.metz@quest.nl

Voor anker 
Hoe zorg je dat de eindtoets ieder jaar even 

moeilijk is? Dat kan niet, zegt Jacob Raap van 
het CvTE. Vandaar dat de toetsenmakers moeten 
‘equivaleren’. Ze trekken dan de score een beetje 
recht in vergelijking met de voorgaande jaren. En 
nee, dat is geen nattevingerwerk. De CvTE gebruikt 
een aantal methodes om te equivaleren. ‘Ankers’ 
bijvoorbeeld: vragen die ieder jaar terugkomen in 
de Centrale Eindtoets. Raap: ‘Aan de hand daarvan 
kunnen onderzoekers zien of de leerlingen gelijk 
scoren of juist niet.’ Pakken de scores bij de nieuwe 
vragen bijvoorbeeld laag uit in vergelijking met de 
ankervraag? Dan zijn die nieuwe vragen blijkbaar 
te moeilijk en wordt de score bijgesteld naar boven. 
‘Scholen roepen dan soms: ‘Aha, het CvTE draait 
aan de knoppen!’ Maar dat moet. Je kunt niet altijd 
een precies even moeilijke toets maken.’ 

Rekenen
1F: basisonderwijs
2F: vmbo , mbo 1, 2 & 3
3F: havo, vwo & mbo 4

Taal
1F: basisonderwijs
2F: vmbo, mbo 1, 2 & 3 
3F: mbo 4, havo
4F: vwo

Geruststelling: het school-
advies mag na de eindtoets 
alleen naar boven worden 
bijgesteld, niet naar beneden. Wanneer kinderen de 

eindtoets maken, hebben 
hun leraren hun school-
advies al klaar. De toets  
is een second opinion. 
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