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Voorwoord
Het jaar waarin alles anders werd en anders ging. Zo gaat 2020 de boeken in, ook bij Cito. Ineens 
was daar die pandemie die letterlijk overal oppopte en maatschappelijk ontwrichtend was. 
Begin 2020 keken we vanuit Nederland nog naar Wuhan als naar een ver-van-mijn-bed-show. 
Weken later leken ook de beelden vanuit Noord-Italië nog als een andere wereld. Maar het virus 
kwam ook hier en binnen de kortste keren waren aantallen besmettingen, ziekenhuis- en IC-
opnames het gesprek van de dag.  

In 2020 probeerden we politiek én maatschappelijk steeds weer de juiste afwegingen te maken 
tussen volksgezondheid, economie en maatschappij. Zoals in het onderwijs, de sector waarmee 
we ons bij Cito het nauwst verbonden voelen. In maart 2020 gingen de scholen dicht. Gezien 
alle onzekerheid en onwetendheid over het virus zat er niets anders op dan onderwijs op 
afstand in te richten. En dat gebeurde ook, in no time. Ondanks dat de overstap groot was, 
toonde het onderwijs zich flexibel, dapper en inventief. Nog voor de zomer werd fysiek 
onderwijs weer mogelijk, in elk geval voor het funderend onderwijs. En ja, daar hoorde veel 
maatwerk bij.

Waar we in de zomermaanden nog hoopten dat scholen nooit meer dicht zouden hoeven gaan, 
liep dat anders. Na de zomervakantie zette het onderwijs zich in om de achterstanden in te 
lopen. Maar de confrontaties met uitval, corona én quarantaine bleven. Dat de scholen in 
december 2020 opnieuw dicht moesten als gevolg van de lockdown, was dan ook, hoewel zeer 
begrijpelijk vanuit het perspectief van volksgezondheid, een hard gelag. 
Intussen zitten we alweer in een nieuwe fase. Een fase waarin het virus mutanten blijkt te 
hebben met een eigen dynamiek. Toch houden we hoop, want de grootschalige vaccinaties zijn 
van start gegaan. Ze zorgen ervoor dat we reikhalzend uitkijken naar een nieuw normaal op het 
moment dat de vaccinatiegraad dat toelaat.

Hoe corona 2021 precies gaat beïnvloeden, is onbekend. Wel kunnen we ervan uitgaan dat 
onzekerheid en – zo langzamerhand – gebrek aan perspectief factoren blijven. Om in deze tijden 
als organisatie verbonden en bij elkaar te blijven, is belangrijk. Alleen zo kunnen we met elkaar 
waarde blijven toevoegen voor het onderwijs, en dat geeft ons richting én voldoening. Hoe we 
dat in 2020, toen COVID-19 de wereld over kwam, hebben vormgegeven, staat in dit 
jaaroverzicht. De impact van het virus illustreren we met een tijdlijn, waarin we de politieke 
interventies combineren met de ons werk en de betekenis die wij – ondanks alles – konden 
hebben voor het  onderwijs.



28 januari
RIVM twittert dat het coronavirus 
niet makkelijk overdraagbaar is van 
mens op mens. Er is bezorgdheid dat 
het virus meekomt met bestellingen 
uit China. 

27 februari 
De eerste melding van een patiënt met 
het nieuwe coronavirus in Nederland  
(in Noord-Brabant).

28 februari
Er leven veel vragen rond het 
coronavirus. Op rijksoverheid.nl/
coronavirus wordt alle informatie 
gebundeld.

Februari
Reis van medewerkers naar 
Vietnam op het laatste moment 
afgeblazen, vanwege snel 
verslechterende situatie in Azië.  
Binnen het MT maken we de 
afspraak dat we elkaar altijd 
kunnen bereiken, mocht dat 
nodig zijn.

27 januari – 7 februari
Kijk- en luistertoetsen Moderne 
vreemde talen als schoolexamen 
voor het eerst digitaal afgenomen in 
Woots

10 februari:
Aanbesteding Unesco gewonnen. 
Opdracht om een methode te 
evalueren waarmee leerresultaten 
tussen landen vergeleken kunnen 
worden.

28 februari
Oplevering nieuwe webshop, met 
een professionele look & feel, 
eenvoudiger voor de klant, helemaal 
bij de tijd!
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Januari 
Het begin | In China duikt een 
mysterieuze longziekte op. In de 
loop van de maand worden de 
berichten steeds alarmerender. 

Februari
Ontkenningsfase | Er is nog 
weinig ongerustheid over het 
coronavirus in Nederland. Pas in 
de laatste week van februari 
begint de situatie door te 
dringen bij het grote publiek en 
beleidsmakers. 



12 maart
Heel werkend Nederland wordt 
opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te 
werken of de werktijden te spreiden. 
Hogescholen en universiteiten gaan 
over op online onderwijs.

15 maart
Alle scholen en kinderopvang organisaties 
sluiten van 16 maart t/m 6 april.  
Een uitzondering geldt voor kinderen van 
ouders in cruciale beroepen.

17 maart 
Om scholen te helpen bij het organiseren van 
onderwijs op afstand, start Kennisnet in 
samenwerking met OCW en onderwijs-
organisaties het online platform lesopafstand.nl.

17 maart
Minister Slob maakt bekend dat er 
maatregelen komen voor de centrale 
examens in het voortgezet onderwijs.

18 maart 
Minister Slob maakt bekend dat er geen Centrale 
Eindtoets wordt afgenomen in het basisonderwijs.

24 maart
Minister Slob maakt bekend dat er ook geen 
Centrale Examens worden afgenomen. 
Leerlingen kunnen hun diploma halen op 
basis van de schoolexamens.

6 maart
Noord-Brabant gaat in 
lockdown. De eerste 
medewerkers (waaronder 
onze voorzitter van de Raad 
van Bestuur) kunnen niet 
meer naar Cito komen.

16 maart
Het Cito-pand sluit, we schakelen razendsnel 
over op thuiswerken. Daarvoor leveren we 
laptops uit met Teams, Pulse en VDI. 
Communicatie is essentieel: via dagelijkse 
corona updates, stand-ups via Teams en veel 
contact tussen leidinggevenden en 
medewerkers loopt het werk goed door.  
De grootste aandachts punten in het 
medewerkers onderzoek – communicatie en 
afhankelijkheid van IT – zijn nu de factoren 
die essentieel zijn en waar medewerkers hun 
waardering over uitspreken.

Begin Maart
Ruim voor de aankondiging van de eerste 
lock-down, bereidt onze Klantenservice zich 
voor op thuiswerken, waardoor snel 
omgeschakeld kon worden.

16 maart
Afnames van Staatsexamens-NT2 en 
Inburgeringsexamens zijn gestopt.

Aanbesteding Naturalisatietoets Caribisch Nederland: 
het onderdeel Nederlands gegund gekregen. 

10 maart
Eerste Audit-in-1 dag voor de Vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs gericht op schoolexaminering.
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Maart
Noodstop | Halverwege maart 
2020 maakt Nederland een 
noodstop. De ‘intelligente’ 
lockdown wordt ingevoerd.



2 april
In het mbo wordt meer maatwerk mogelijk 
bij diplomering en beroepspraktijkvorming. 

8 april 
Er verschijnt een Kamerbrief met de 
tijdelijke slaag-zakregeling voor de 
examens in het voortgezet onderwijs. 

21 april
Het kabinet maakt bekend dat basisscholen, 
scholen voor speciaal (basis)onderwijs en de 
kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste 
manier weer open gaan. 

11 mei
Na de meivakantie gaan basisscholen 
gedeeltelijk open: leerlingen gaan voor de helft 
van de tijd in kleinere groepen naar school.  
Voor de andere helft van de tijd krijgen ze 
huiswerk mee.

19 mei
Er wordt bekendgemaakt dat leerlingen in het 
voortgezet (speciaal) onderwijs per 2 juni 
weer naar school kunnen. Het primair 
onderwijs gaat op 8 juni volledig open. 

Gezien de scholensluiting is ons magazijn in eerste 
instantie gestopt met uitleveren. Vanaf het moment 
dat scholen weer bestellingen plaatsen, is de 
uitlevering weer gestart. Waarbij we de afleveringen 
maximaal hebben afgestemd met de ontvangende 
scholen.

April
Afnamestop PABO-toelatingstoetsen.

April – juni
Gebruik KLT om te oefenen in niet-examenklassen 
neemt in de periode april-juni explosief toe.

15 April
Eerste online internationale training in 
Vietnam. Later volgden ook Kazachstan, 
Cyprus en Kenia. Trainingen waar we 
normaalgesproken duizenden kilometers 
voor moeten reizen doen we nu online.

17 april
Eerste digitale Masterclass VO.

Mei
Waar het kan, starten we op verzoek van 
opdrachtgevers met examens voor in eerste 
instantie de essentIële beroepen. Dit zijn eerst 
uitsluitend digitale examens bij Lamark, later na 
verruiming van de mogelijkheden ook afnames op 
papier.

15 mei
Advieschecker groep 8, op basis van 
toetsresultaten LVS in januari-februari, 
beschikbaar voor PO als extra bron, 
gezien wegvallen Eindtoetsen.
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April
Lockdown 1 | Nederland is in de 
ban van de intelligente lockdown.

Mei
Opstarten | Scholen en kinder-
dagverblijven starten voorzichtig 
weer op. Verdere versoepelingen 
worden aangekondigd. 



10 juni
Wijziging van het Besluit eindexamens 
voortgezet onderwijs vanwege regels over het 
afronden van het cijfer voor de Resultaat-
verbeteringstoets (de extra herkansings-
mogelijkheid voor eindexamen leerlingen in  
het vo). 

24 juni
Bekendmaking dat middelbare scholen na de 
zomer volledig open mogen. Vanaf 1 juli hoeven 
leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand 
meer te bewaren. 

15 juni
Inburgeringsexamens weer gestart. Voor het 
onderdeel Schrijven zijn extra afnamemomenten 
gecreëerd, waardoor de afnames van 1 keer per 
week naar 3 keer per week zijn gegaan. In de 
avonden en op zaterdag konden ook afnames 
plaatsvinden.

Juni – augustus
Afnames PABO-toelatingstoetsen worden 
hervat. Extra afnamedagen, inclusief opties in 
avonden en weekenden zijn georganiseerd 
om studenten alle kansen te bieden om de 
toetsen te maken en/of te herkansen.

29 juni 
Via een medewerkersenquête peilen we de 
algemene stemming, het contact met collega’s 
en de werkomstandigheden. De conclusie is dat 
de stemming redelijk tot goed is. Medewerkers 
ervaren wel stress, soms door de vele Teams-
vergaderingen. Zie infografic voor de uitslag.

16 juni
Afname Staatsexamens Nt2 weer gestart. Vanwege 
o.a. 1,5 metermaatregel konden minder kandidaten 
per keer examen doen. Om hen toch voldoende 
mogelijkheden te bieden waren extra 
afnamemomenten gepland (30 in totaal).

2 juni
Het Cito-pand gaat deels open, voorzien van 
bewegwijzering en met hygiënemaatregelen. 
Veilig en gezond werken en ontmoeten staan 
voorop. De geldende richtlijnen communiceren 
we via de flyer ‘Op weg naar het nieuwe vitale 
Cito’ en intranetpublicaties. Medewerkers komen 
naar kantoor op basis van vrijwilligheid. Het zijn 
er zo’n 100-150 per dag. Iedere medewerker is 
maximaal twee dagen per week welkom.
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Juni
Controlefase | Volledige 
heropening van het 
basis onderwijs. Het ov 
gaat weer volledig rijden 
(mondkapje verplicht). 
Iedereen met klachten 
kan zich laten testen. 



31 augustus
Vanaf maandag 31 augustus zijn alle scholen 
in het primair en voortgezet onderwijs weer 
volledig open. 

31 augustus
Een nieuwe Kamerbrief bevat afspraken voor 
het nieuwe schooljaar. Met onder meer 
verlengingen voor: de aanlevertermijn van de 
schoolexamencijfers, de afnameperiode van 
de flexibele digitale centrale examens (vmbo) 
en de afnameperiode van de cspe’s (vmbo). 

4 juli
Besluit opzeggen huur van ons magazijn aan de 
Simon Stevinweg per 1 juli 2021. Dit vanwege de 
toenemende digitalisering van toetsen en 
examens.

We bereiden ons voor op afname van 
papieren toetsafnames voor beroeps- en 
brancheverenigingen in het Citopand, met 
inachtneming van RIVM-richtlijnen.

Op verzoek van klanten starten 
we met trainingen op locatie, 
mits deelnemers en trainers zich 
hier wel bij voelen.
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Juli
Nieuwe zorgen | Het lijkt rustig, 
maar halverwege de maand stijgt 
het aantal besmettingen. Het blijkt 
de start van een tweede golf. 

Augustus
Op de rem trappen | Het aantal 
besmettingen stijgt en stabiliseert 
halverwege de maand. Steeds 
meer landen doen hun grenzen  
op slot. 



18 september
Voor zes veiligheidsregio’s worden regionale 
maatregelen afgekondigd om de verspreiding 
van het virus tegen te gaan.

28 september
Aankondiging aangescherpte 
maatregelen om verspreiding van 
het virus terug te dringen. 
Thuiswerken blijft de norm. 

1 september
We versoepelen de regels voor het  
Cito-pand. Dagelijks mag – met behoud 
van 1,5 meter afstand – 40% van de 
medewerkers aanwezig zijn op kantoor. 
Medewerkers komen op basis van 
vrijwilligheid, eventueel vaker dan  
twee keer per week. Teams kunnen 
incidenteel weer bij Cito vergaderen.

28 september
Vanaf februari voerden we – grotendeels online – 
gesprekken met de bonden over een nieuwe CAO 
voor Cito. Op 28 september laten de bonden 
weten dat hun achterban instemt met het 
onderhandelingsresultaat. We hebben een 
onderhandelingsakkoord en een nieuwe CAO! 

29 september 
De regels worden aangescherpt. 
We sluiten het pand weer.

Kleuter in beeld – Taal: positieve beoordeling 
van de Expertgroep Toetsen PO. 

September – oktober
Extra afnameperiode LVS-toetsen in het PO, 
waarvoor aparte normeringen beschikbaar zijn.

September – november
Verruimde toetsvensters CVVO zorgen ervoor dat de 
scholen veel afnames inhalen die in het voorjaar 
vervielen. Daarnaast grote belangstelling Toets 0 in 
de brugklas vanwege ontbreken Eindtoetsresultaten.

September – december
Opnieuw extra afname weken voor de Pabo-
toelatingstoetsen, inclusief opties in avonden 
en weekenden. In december nog een extra 
‘bezemafnamedag’.
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September
Tweede golf | Op 22 september is 
het officieel: de start van de 
tweede golf. De angst voor een 
nieuwe lockdown groeit, maar het 
kabinet aarzelt met maatregelen.



13 oktober 
Strengere maatregelen zijn nodig. Het kabinet 
komt met een beperking van contactmomenten 
en reisbewegingen, ondersteuning bij het 
kunnen naleven van de basisregels en een 
striktere handhaving.

23 oktober
Er worden meer dan 10.000 nieuwe corona-
besmettingen gemeld in een etmaal.

Kleuter in beeld compleet met naast Taal, nu 
ook Rekenen, Motoriek en Sociaal emotioneel. 

10 november
In een brief gaat minister Slob in op de 
achterstanden die leerlingen hebben opgelopen 
als gevolg van de corona-epidemie en de aanpak 
daarvan. 

20 november 
Met een Kamerbrief bericht de minister  
dat de cspe’s dit schooljaar alleen als 
schoolexamen kunnen worden afgenomen.

30 november
Start uitzending documentaireserie Klassen over 
de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs.

LVS Primair onderwijs uitgebreid met nieuwe 
toetsen Engels (digitaal en papier) voor Lezen 
en woordenschat in groep 7 en 8. Inclusief 
ERK-niveau voor Lezen.

12 oktober
Kick-off Platform22, de 
digitale basis voor onze 
volgsystemen.

29 oktober
Besluit om logistiek uit te 
besteden aan Hexspoor te Boxtel.

November – december
Succesvolle pilots Kijk- en Luistertoetsen op 
de iPad én met vrije navigatie in de toetsen.

4 november 
Kennisplatform HO voor 
het eerst Online.

27 november en 2 december
Besluit tot aanpassing basisstructuur 
van Cito BV.
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Oktober
Lockdown 2 | Nederland zit midden 
in de tweede golf, inclusief een 
tweede (gedeeltelijke) lockdown. 
De regering maakt zich zorgen en 
komt met extra maatregelen.

November
Stabilisatie | November brengt 
geen verlichting. Wel daalt het 
dagelijks aantal positief geteste 
personen. 



10 december
Bekend wordt dat veel leerlingen een lager 
schooladvies hebben gekregen door het 
wegvallen van de eindtoets. Minister Slob zet in 
op doorgang van de eindtoets in 2021.

14 december 
Afkondiging lockdown per 16 december. 
Niet-essentiële winkels, musea, 
dierentuinen en alle scholen gaan dicht. 
Leerlingen en studenten krijgen onderwijs 
op afstand. Leerlingen en studenten in een 
kwetsbare positie, en examenleerlingen 
kunnen wel fysiek naar school. 

15 december
Inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2 
opnieuw gestopt.

16 december
Minister Slob maakt diverse maatregelen bekend 
over de eindexamens in 2021. Zo mogen 
leerlingen het centraal examen spreiden over 
twee tijdvakken, wordt het tweede tijdvak 
uitgebreid naar 10 afnamedagenen komt er een 
extra herkansing voor een centraal examen.  
Ook gaat CvTE een andere aanpak van de 
normering hanteren.

November – december
Nieuwe regelgevng per 1-1-2021 voor 
Energie Prestatie Adviseurs leidt tot 
grote toeloop op de examens.

10 Cito BV jaaroverzicht 2020

BV LandelijkCito pand

December 
Harde lockdown | Halverwege 
de maand wordt een harde 
lockdown ingesteld. Het aantal 
besmettingen stijgt verder. 



Uitgelicht
Advieschecker PO (groep 8)

Facts

Doel Extra informatiebron voor advisering leerlingen groep 8

Aanleiding Niet doorgaan van de Eindtoetsen

Middel Op basis van de resultaten van de LVS-toetsen die in januari/februari 2020 
door de groep 8 leerlingen zijn gemaakt, kan de school het gegeven 
schooladvies checken

Gebruik Scholen voor primair onderwijs

Uitvoering Cito BV – Uitgeverij PO

Impact Waarde toevoegen voor het onderwijs in crisistijd

Op 18 maart maakte minister Slob bekend dat er geen eindtoetsen worden afgenomen in het basis
onderwijs. Daardoor hadden leerlingen niet de mogelijkheid hun schooladvies bij te stellen op basis van 
hun eindtoetsscore. Als extra informatiebron ontwikkelden we de Advieschecker met de resultaten van de 
LVSafnames in groep 8 als uitgangspunt.

Bij het schooladvies naar het voortgezet onderwijs in groep 8 baseren leerkrachten zich onder 
andere op de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Na het wegvallen van de eind-
toetsen ontwikkelden we de advieschecker, waarmee scholen voor elke leerling het best 
passende brugklastype konden opvragen op basis van de LVS-toetsresultaten Rekenen-Wiskunde 
en Begrijpend lezen in groep 8. Dit als aanvulling op het overdrachtsdossier naar het voortgezet 
onderwijs. 
De M8-toetsen waren afgenomen kort vóór de eerste lockdown. Er was toen nog geen sprake 
van scholensluiting, thuisonderwijs en online onderwijs; allemaal maatregelen die een effect 
konden hebben op de resultaten van de leerlingen. Alle scholen die Rekenen-Wiskunde en 
Begrijpend lezen afnemen bij hun leerlingen, gaven we gratis toegang tot de advieschecker op 
Cito Portal.

“Na het wegvallen van de Eindtoets biedt de 
Advieschecker extra ondersteuning in de 
overdracht naar het vo.”

Floor Scheltens, projectleider/toetsdeskundige 
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Uitgelicht
Online trainen voor Vietnam

Facts

Doel Trainingen op het gebied van Competency Based Assessment en CBT voor 
toetsontwikkelaars / docenten wiskunde, science, moedertaal en 
zaakvakken in Vietnam

Aanleiding Reizen naar het buitenland was niet meer mogelijk door de pandemie

Middel Online trainingen, grotendeels vanuit huis, in opdracht van de Wereldbank

Gebruik 2 live trainingen in Vietnam, 7 online trainingen met in totaal  
200 deelnemers

Uitvoering Cito BV – Training & Advies

Impact Waarde toevoegen aan het onderwijs wereldwijd in crisistijd door 
flexibele opstelling

Eind 2019 kreeg Cito via een internationaal contact het verzoek om een serie trainingen te verzorgen in 
Vietnam over Competency based assessment en CBT voor de vakken wiskunde, science, moedertaal en 
zaakvakken. Daarnaast wilde men syllabi die de stand van zaken beschrijven op beide gebieden, met veel 
voorbeeldmateriaal erbij.

De eerste sessie trainingen werd gepland voor begin januari 2020, maar werd door de 
opdrachtgever op het laatste moment afgezegd, waarna maart als nieuwe datum werd 
gekozen. Met twee trainers gaven we de trainingen op locatie. Een maand later was gepland dat 
nog 2 Cito-trainers zouden afreizen naar Vietnam, maar hun reis werd vanwege de corona-
pandemie gecanceld. 
En dus gooiden we alle plannen om: we verzorgden de trainingen online en experimenteerden 
met allerlei werkvormen: vanuit Cito, vanuit thuis, vooraf opnemen, live sessies met  
70 deelnemers en dat alles altijd met behulp van een tolk…
Ook gaven we een aantal extra expertsessies voor kleinere groepen en deelden we extra syllabi 
met stappenplannen om tot goede toetsen te komen. Dankzij de flexibiliteit van Vietnam 
konden we het project tot een goed einde brengen. 

“Wat is er veel gevraagd van de flexibiliteit van de Cito-experts en van onze 
collega’s in Vietnam, zowel voor de planning als voor de uitvoering en invulling 
van het project. Het goede nieuws is dat de opdrachtgever heel tevreden is over 
hoe het is gelopen en over de resultaten.”

Anneke de Graaf, projectleider/toetsdeskundige 
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Uitgelicht
Toelatingstoetsen Pabo

Facts

Doel Bieden van voldoende mogelijkheden inclusief herkansingen voor aspirant 
studenten voor de Pabo

Aanleiding Door de scholensluiting vervallen alle toetsvensters gepland in de maand 
april. Niet alle aankomende studenten kunnen voor 1 september de 
toelatingstoetsen halen vanwege de coronamaatregelen.

Middel Extra toetsvensters en afnamedagen gepland bij de pabo’s 

Gebruik Studenten maken maximaal gebruik van de 57 toetsdagen (normaal-
gesproken 33) voor het maken van de toelatingstoetsen inclusief 
herkansingen.

Uitvoering Cito BV – Toetsketens i.s.m. Pabo’s en Vereniging Hogescholen

Impact Waarde toevoegen voor aspirant studenten in crisistijd

In opdracht van de Vereniging Hogescholen en OCW ontwikkelde Cito BV in samenwerking met de pabo’s 
de adaptieve digitale rekentoets wiscatpabo en de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en 
Natuur & Techniek. De toelatingstoetsen meten per vakgebied of een aspirant student over voldoende 
kennis en vaardigheden beschikt om de pabo succesvol te kunnen afronden. 

Normaal gesproken zijn er zeven toetsvensters per jaar. In 2020 vervielen – vanwege de 
scholensluiting – de afnamedagen in april en konden – door de coronamaatregelen – minder 
studenten per afnamedag de toetsen maken. Voor de Vereniging Hogescholen was dit 
aanleiding om studenten voorwaardelijk toe te laten tot de opleiding. Voorwaarde was wel dat 
ze vóór 31 december 2020 (normaliter vóór 1 september) alle toetsen zouden halen. 

Om alle studenten de mogelijkheid te bieden de toetsen te maken én te herkansen, breidden wij 
in samenwerking met de Pabo’s het aantal toetsvensters uit, kwamen er binnen elk toetsvenster 
méér afnamedagen, inclusief een aantal zaterdagen en afnames in de avonden tot 22:00 uur. 
Samen met de Pabo’s konden we ervoor zorgen dat de toetsen klaar stonden voor afname en 
dat de resultaten werden verwerkt en gerapporteerd. 

“In nauwe samenwerking met de hogescholen hebben we ondanks alle beperkingen 
en dankzij ieders flexibiliteit de aspirant pabo-studenten ruime mogelijkheden 
kunnen bieden om voor de deadline de toelatingstoetsen te maken.”

Hanneke Bouwmans, ketencoördinator
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Uitgelicht
Eerste goedkeuring Kleuter in Beeld Taal

Facts

Doel Systematisch in kaart brengen van de ontwikkeling van kleuters

Aanleiding Wijziging beleid: per 1 augustus 2022 mogen scholen voor hun 
kleutergroepen geen gebruik meer maken van schoolse toetsen voor het 
volgen van de ontwikkeling van kleuters

Middel Kleuter in beeld 

Gebruik Leerkrachten groep 1 en 2 van het basisonderwijs

Uitvoering Cito BV – Uitgeverij PO

Impact Waarde toevoegen aan het onderwijs

In 2020 werd Kleuter in beeld – Taal op alle relevante onderdelen positief beoordeeld door de Expertgroep 
Toetsen PO. Daarmee werd Kleuter in beeld – Taal het eerste goedgekeurde observatieinstrument dat 
voldoet aan de nieuwe regelgeving omtrent het volgen van kleuters. Kleuter in beeld past naadloos in de 
dagelijkse schoolpraktijk, waarbij er geen tijdsdruk is op kleuters. Voor kleuters vormt de observatie geen 
belasting: spelen, leren en observeren gaan handinhand.

Volgens de nieuwe wetgeving mogen scholen vanaf augustus 2022 geen gebruik meer maken 
van ‘schoolse’ toetsen voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters. Bij kleuters mogen dan 
binnen het LVS, enkel observatie-instrumenten worden ingezet, die goedgekeurd zijn door de 
Expertgroep Toetsen PO. Kleuter in beeld – Taal ontving deze positieve beoordeling in 2020. 
Kleuter in beeld – Taal werd door de Expertgroep Toetsen PO beoordeeld aan de hand van het 
beoordelingskader LVS instrumenten. Het instrument kreeg bij de beoordeling door de 
onderwijskundige en psychometrische experts op alle onderdelen de hoogst mogelijke 
waardering. Het volginstrument is betrouwbaar, de rapportages zijn objectief, duidelijk en goed 
inzetbaar, en de gekozen (sub)domeinen sluiten goed aan op de referentie niveaus. Al eerder 
waren onze observatie-instrumenten Motoriek en Sociaal-emotioneel positief beoordeeld. Voor 
het onderdeel Rekenen hopen we begin 2021 eveneens een positieve beoordeling te ontvangen. 
Daarmee is Kleuter in Beeld compleet!

“Ik vind het belangrijk dat we als Cito kunnen bijdragen aan het volgen van 
kleuters: wat gaat goed en waar heeft het kind misschien nog wat extra 
hulp nodig? Zo krijgt elk kind het onderwijs dat het verdient!”

Judith Vloedgraven, projectleider/toetsdeskundige
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Uitgelicht
KLT in Woots

Facts

Doel Oefenen van de kijk- en luistervaardigheid

Aanleiding Leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen tot aan de zomervakantie 
grotendeels online onderwijs

Middel Digitale toetsbibliotheek voor de moderne vreemde talen, toegankelijk via 
Woots 

Gebruik Scholen en leerlingen maken in het voorjaar volop gebruik van de 
mogelijkheden van digitaal online oefenen en toetsen

Uitvoering Cito BV Uitgeverij VO en Woots

Impact Waarde toevoegen aan het onderwijs in crisistijd

Het schooljaar 2019/2020 was voor de schoolexamens KLT Moderne Vreemde Talen het jaar van de 
introductie van het online toetsplatform Woots. Een goede stap, zo bleek. Gezien de ontwikkelingen in 
2020 en de uitbraak van corona waardoor iedereen plotseling thuis kwam te zitten, was het net op tijd. 

Ondanks de vele vragen over Woots en het feit dat vo-scholen het in eerste instantie spannend 
vonden de digitale stap te zetten, werden in januari-februari 2020 al 40.000 KLT-schoolexamens 
digitaal gemaakt via het toetsplatform. Toen de lockdown kwam, zochten we direct 
mogelijkheden om scholen extra te ondersteunen via Woots. Ons doel: scholen en leerlingen 
moesten verder kunnen met hun programma en ontwikkeling van kijk- en luistervaardigheden 
vanuit huis. We besloten scholen in Nederland proeflicenties te geven voor Engels, Duits en 
Frans. Daardoor groeide het aantal scholen dat van Woots gebruik maakte met 151. 
Ook verrijkten we de inrichting van het platform met Programma’s van toetsen, een vernieuwde 
toetsbibliotheek en het verhogen van de vertrouwelijkheid van toetsen. Vanwege het succes 
met de Kijk- en luistertoetsen Moderne Vreemde Talen, zetten we daarnaast versneld de Kijk- en 
luistertoetsen Nederlands in Woots; oorspronkelijk gepland voor het schooljaar 20/21. En we 
introduceerden de luistervaardigheidstrainer voor Spaans. 

“Na de spanning, vanwege de vele vragen van docenten, zijn de schoolexamens in het vo met 
een vliegende start begonnen. Opluchting bij zowel klantenservicemedewerkers alsook bij team 
VO! Na 47 jaar een rigoureuze verandering doorvoeren in het vo met toetsplatform Woots 
voelde als een sprong in het diepe. We hebben af en toe flink getwijfeld of we Woots wel zo 
snel hadden moeten invoeren. Maar toen kwam COVID-19 en het onderwijs op afstand. 
Opeens bleek Woots een uitkomst voor vele scholen.”

Dennis van den Broek, projectleider Cito Kijk- en luistertoetsen 

15 Cito BV jaaroverzicht 2020



Uitgelicht
CVVO: een andere functie: zit de brugklasser op de  
juiste plek?

Facts

Doel Scholen en leraren in het VO extra informatie geven over de instromende 
brugklassers

Aanleiding Brugklassers die instromen beschikken niet over eindtoetsresultaten

Middel Toets 0 ingezet aan begin van de brugklas, waarbij de afnameperiode is 
verlengd. De resultaten geven aan hoe de vaardigheden van de leerlingen 
passen bij het onderwijstype waarin ze zijn geplaatst.

Gebruik Meer scholen dan voorheen nemen Toets 0 af, digitaal of op papier, in de 
periode september tot half november

Uitvoering Cito BV – Uitgeverij VO

Impact Waarde toevoegen aan het onderwijs in crisistijd

Hoe ga je in crisistijd om met het volgen van leerlingen? Het was een vraag die in 2020 velen bezighield.  
In het voortgezet onderwijs was het alle hens aan dek door de steeds veranderende situatie vanwege corona. 
Kon de school wel of niet open. Wat had prioriteit? En: wat kennen en kunnen de nieuwe brugklassers? 

De brugklassers die het schooljaar 2020-2021 instroomden in het voortgezet onderwijs hadden 
in het voorjaar van 2020 ander onderwijs gehad dan gebruikelijk. Ook waren de leerlingen 
geplaatst op basis van een schooladvies dat alleen gebaseerd was op resultaten van methode- 
en volgtoetsen en observaties van leerkrachten in het basisonderwijs. Door het wegvallen van 
de eindtoetsen ontbrak er bovendien informatie voor de vo-scholen. Het gevoel was dat de 
samenstelling van brugklassen het afgelopen jaar anders was dan anders.  
Met Toets 0 kunnen vo-scholen het vertrekpunt van hun brugklassers in kaart brengen.  
Op welk niveau functioneren de leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde? 
Normaalgesproken konden scholen deze toets afnemen in de periode tot de herfstvakantie.  
Om leerlingen de mogelijkheid te bieden eerst te acclimatiseren, zorgde Cito er in 2020 voor dat 
de toetsen tot in november afgenomen konden worden. 

“Ondanks de periode van schoolsluitingen hebben veel scholen door de 
verruimde toetsvensters toch hun toetsen af kunnen nemen om 
leerlingen op de goede plek te laten in- en doorstromen. Dit mede 
dankzij de vernieuwde rapportages van het volgsysteem.”

Marc van der Lee, manager Sales voor primair en voortgezet onderwijs

Havo?

Vwo?Vmbo?
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Uitgelicht
Enquête ‘Werkbeleving in coronatijd’

Facts

Doel Peilen van de stemming, thuiswerkomstandigheden en het contact met 
collega’s onder medewerkers. 

Aanleiding Coronacrisis en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. 

Middel Online enquête.

Gebruik Medewerkers Stichting Cito en Cito BV.

Impact Zorgen voor weerbare medewerkers in sterk veranderde omstandigheden. 

“Werk zoveel mogelijk thuis”. Het was een ogenschijnlijke korte boodschap, met nogal wat impact voor 
Cito. Vanaf maart werkten we ineens allemaal vanuit huis. En na een korte, voorzichtige versoepeling rond 
de zomermaanden, werd thuiswerken in het najaar opnieuw de norm. Voor medewerkers en management 
ontstond de nieuwe uitdaging om contact, verbinding en motivatie te houden op afstand. Ook werk
omstandigheden thuis werden ineens belangrijk. In juni en november besloten we de stemming onder 
medewerkers officieel te peilen met een enquête. 

De meting in juli werd ingevuld door 354 medewerkers. Op basis van de resultaten konden we 
concluderen dat de stemming onder medewerkers op dat moment redelijk tot goed was. Er was 
wel wat stress, soms door de vele Teams-vergaderingen. De informatiedeling en samenwerking 
met collega’s bleken goed te verlopen, maar onderlinge sociale contacten bleven achter.

De meting van november werd ingevuld door 244 medewerkers. Op dat moment bleek de 
stemming onder medewerkers niet zoveel veranderd. Daar waar wel sprake was van een 
verandering, zagen we een lichte (maar niet significante) verslechtering.

Beleid maken
De resultaten gebruiken we uiteraard om beleid te maken voor de overbruggingsperiode en de 
periode ná corona, waarbij we deels zullen werken vanuit huis en deels bij Cito.

Ook zijn de resultaten besproken tijdens sessies met leidinggevenden, waar hun is gevraagd de 
enquêteresultaten te bespreken met hun teams en samen in gesprek te gaan over verwachtingen 
ten aanzien van elkaars aanwezigheid.
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