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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 ons werk en de betekenis die wij – ondanks alles – konden hebben 
voor het onderwijs.



24 januari
Benoeming 
directeur OK&I, 
Saskia Wools.

28 januari
Showcase project HKU: 
Eindexamen van de toekomst.

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.

5/6 februari 
IPON, deelname IPON met 
presentatie prototypes.

28 februari
Publicatie 
werkprogramma 
2020.

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. 

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.
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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 kinderopvangorganisaties 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 medewerkersonderzoek – 
communicatie en afhankelijkheid van IT – zijn nu 
de factoren die essentieel zijn en waar 
medewerkers hun waardering over uitspreken.

20 maart
Start productie infographics toetsen op afstand.

Communiceer duidelijk over de
zak/slaag-regeling, het aantal
herkansingen, regels tijdens de afname
(gebruik internet, gebruik toilet), de
omgang met leerlinggegevens (AVG) en
technische vereisten.  

In overeenstemming met 
het PTA.  

ZORG VOORVERSCHILLENDE VERSIES
 Wissel de volgorde van opgaven in
verschillende versies van het examen. 

STANDAARDISEER BEOORDELING 
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MAAK EEN PLAN VOOR
SURVEILLANCE OP AFSTAND

Verschillende digitale omgevingen
bieden 'online proctoring'. Gaat
dit een stap te ver? Veel kunt u
ook zelf verwezenlijken met een
video-verbinding en schermdelen.  

STEL HET PTA BIJ 

Waar kan je allemaal aan denken vooraf,
tijdens en na het schoolexamen? 

Als de examinering wordtaangepast, is een wijziging van
het PTA en goedkeuring hiervan
noodzakelijk. 

ZORG VOORGOEDE COMMUNICATIE VOORAF

PAS HET EXAMEN AAN
INHOUDELIJK

QUA VORM

Bekijk of de te toetsen leerdoelen en
vraagvorm passen bij toetsen op afstand.
Een focus op hogere-orde cognitieve
vaardigheden en open vragen lenen zich
bijv. beter voor afstandtoetsen.  

Bekijk of het examen het beste
mondeling, op papier of digitaal kan
worden afgenomen. Kiest u voor digitaal,
dan heeft u de keuze uit meerdere
digitale platformen. 

A B C

CHECK LEERLINGOMGEVING
Controleer de identiteit van de leerling. 
Is er sprake van een rustige omgeving? Is
aan alle technische vereisten(internetverbinding) voldaan? 

STANDAARDISEER AFNAME

1

2

3

4

5

6

7

Zorg ervoor dat iedere leerling
evenveel tijd krijgt (behalve bijbijv. dyslexie), en evenveelondersteuning. 

8

NEEM EVENTUEELAFNAMESESSIE OP9 Als basis voor de beoordeling, om
eventueel 'sjoemelgedrag' vast te leggen
en voor de leerling als basis voor
eventueel bezwaar/beroep. 

10

MAAK AANTEKENINGENOver alle opvallendhedentijdens de afname.  

11
REGEL DE 
COMMUNICATIESpreek af hoe de leerling vragen kan

stellen tijdens de afname (chat, video-
verbinding). 12

BEPAAL WIJZE
VAN 

INLEVEREN 
Voorkom dat leerlingen hun examen en

antwoorden kunnen printen of kopiëren,

bijv. door gebruik van 'security browser'.   
13

Maak zoveel mogelijk gebruik van
modelantwoorden encorrectieschema's.    

14

CHECK MOGELIJK 'SJOEMEL'GEDRAGCheck de antwoorden: Zijn er
opvallendheden? zijn bepaalde vragen
beter dan verwacht gemaakt? Zijn die
vragen goed te googelen? Neem die

informatie eventueel mee bij het bepalen
van de zak/slaaggrens en bij eventuelevolgende afnames.  

Meer weten? Op de websitewww.cito.nl/hulp-schoolexamens-tips
staan allerlei extra tips en richtlijnen.   

©Stichting Cito_2020_V1
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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. 

April
De afnameperiodes van de centrale examens 
mbo (Nederlands en Engels) worden verruimd 
om mbo-instellingen meer tijd te geven de 
examens af te nemen.

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. 

22 april 
Cito publiceert een handreiking voor RV-toetsen 
waarmee docenten en scholen ondersteund 
worden bij het vormgeven van de Resultaat-
verbeteringstoets.

2 april
De online helpdesk VO – een gezamenlijk 
initiatitief van Cito, Kennisnet en SLO – start.  
Bij deze helpdesk die bemensd wordt vanuit Cito, 
kunnen scholen terecht met vragen rondom de 
schoolexamens en de RV-toets.

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. 

Mei
Start samenwerking met Rolf Groep: 
gebruik van AR bij toetsen.

Mei
Start project Toetsen op Maat.
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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. 

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.

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.
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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. 



Augustus
Toetsen op maat is beschikbaar voor het 
voortgezet onderwijs. Met korte leerdoeltoetsen 
kunnen scholen het kennisniveau van hun 
examenleerlingen in kaart brengen.

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). 

Juli
Selectie platforms voor Toetsen op Maat.

Augustus
Gunning en start project Haalbaarheidsstudie 
Centrale proeven Vlaanderen.
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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.

September
De pilot toetsexpert gaat van start. Constructie-
groepleden die meewerken aan de centrale 
examens vo krijgen in deze pilot de gelegenheid 
om zich verder te bekwamen als toetsexpert. 

1 september
Start promotie onderzoek naar gamification in 
summatieve toetsen in samenwerking met Ex:plain.

4 september
Promotie Kimberley Lek.

16 september
Start Onderzoeksproject NRO ‘Werkplaats 
Democratisering kritisch denken’ in 
samenwerking met ROC van Twente, ROC 
Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, 
Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen. 
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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.



Oktober
De eindrapportage van het Project Ieders Examen 
onder regie van CvTE is opgeleverd. Voor Cito 
krijgt dit een vervolg doordat het project 
constructie groep op afstand structureel ingebed 
wordt.

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.

Oktober
Start productie Podcast Kansengelijkheid, met 
medewerking van de Gelijke Kansen Alliantie. 

5 november
Onderzoeksrapport ‘effecten van achterstands-
onderwijs in het PO gepubliceerd’.

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.
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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. 

December 
Vanaf de zomer is er hard gewerkt aan scenario’s 
voor de centrale examens voortgezet onderwijs 
in 2021. Op 16 december maakt de minister 
bekend dat hij de examens door wil laten gaan 
met aanvullende maatregelen. Het tweede 
tijdvak wordt uitgebreid naar 10 dagen en er 
komt een extra tijdvak voor reguliere leerlingen 
begin juli. Ook krijgen leerlingen een extra 
herkansingsmogelijkheid.

December 
We plannen in samenwerking met de 
Inspectie vervolgonderzoek naar de effecten 
van Corona en de schoolsluitingen op 
leerprestaties. Zowel in het VO als het PO. 

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.

1 december
Scenariorapport Toetsen op 
Afstand opgeleverd.
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December 
Harde lockdown | Halverwege 
de maand wordt een harde 
lockdown ingesteld. Het aantal 
besmettingen stijgt verder. 



Uitgelicht
Het eindexamen van de toekomst – onderzoek met 
studenten HKU 

Facts

Doel Up-to-date en aantrekkelijke eindexamens die recht doen aan cognitieve 
kennis en skills. 

Aanleiding Samenwerkingsproject met HKU, opgenomen in het Werkprogramma. 

Middel Prototype van een leestoets Nederlands waarin leerlingen aan de slag 
gaan in een betekenisvolle context. 

Gebruik Het prototype wordt nu getest met vo-scholen.

Uitvoering Stichting Cito: divisie OK&I

Impact Toekomstige eindexamens waardevol houden voor leerlingen in deze tijd 
en maatschappij.

Begin 2020 brachten we het prototype ‘contextrijk toetsen’ uit. Het prototype was de directe uitkomst van 
het project ‘Examens van de toekomst’, een samenwerking van CitoLab? met studenten van de HKU. In dat 
project gingen de studenten op zoek naar mogelijkheden om de eindexamens leuker, waardevoller, 
motiverender te maken. Hét ultieme idee? Plaats de leerling in een betekenisvolle context! Het idee 
inspireerde Cito een leestoets te ontwikkelen waarin leerlingen als eindredacteur een krant klaarmaken 
voor de drukpers.

Vanuit Cito vroegen we de creatieve studenten van de HKU of ze met ons mee wilden denken 
over de eindexamens van de toekomst. Kunnen we een variant ontwikkelen die leerlingen meer 
motiveert en recht doet aan skills en vaardigheden? Enthousiast ging een groep studenten aan 
de slag met het eindexamen Nederlands. De oplossing werd gevonden in een contextrijke toets. 
Inmiddels is vanuit dit idee een prototype ontwikkeld voor een nieuwe begrijpend leestoets, 
waarbij leerlingen de taak krijgen een krant drukklaar te maken. Het prototype bevat artikelen 
met opdrachten. De toetsomgeving maakt het verschil, en doordat teksten mee veranderen met 
gemaakte keuzes, ervaren leerlingen direct het praktische nut van hun kennis. Of dit leerlingen 
meer motiveert – en of de nieuwe toetsopzet misschien zelfs de resultaten positief beïnvloedt – 
testen we in 2021 uit met bovenbouwklassen in het vo. 

“Leerlingen missen de praktische toepassing 
van getoetste kennis en skills. Ze willen 
weten waar ze het allemaal voor doen en 
waarom ze die kennis nodig hebben.”

Siem, student HKU

“Leerlingen vertelden ons dat ze begrijpend lezen 
maar stom vinden. ‘Ja, soms heb je wel een grappige 
tekst, maar dan nóg… wat heb je er nou aan?’  
Daar wilden wij wat op verzinnen.”

Teamhoofd Romy Noordhof, divisie OK&I op cito.nl
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Uitgelicht
Onderzoeksproject Toetsen op Maat

Facts

Doel Eventuele onderwijsachterstanden in kaart brengen bij eindexamen-
leerlingen.

Aanleiding Coronacrisis, herstart scholen na een eerste periode van thuisonderwijs.

Middel Duizend korte, digitale leerdoeltoetsen (later ook nog aangevuld met 
domeintoetsen) voor zeven verschillende vakken op vmbo-, havo- en vwo-
niveau.

Gebruik Honderden vo-scholen deden mee met Toetsen op Maat.

Uitvoering Stichting Cito: divisies CTE en OK&I.

Impact Waarde toevoegen voor het onderwijs in crisistijd.

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het waren de 
vakken waarvoor Stichting Cito in de zomer van het coronajaar 2020 in razend tempo duizend korte 
leerdoeltoetsen ontwikkelde. Speciaal bedoeld voor eindexamenleerlingen op vmbo, havo en vwo.  
Want waar sta je na zo’n eerste lockdown? Heb je misschien ondanks de periode van thuisonderwijs toch 
een kennisachterstand opgelopen? Het eerste idee om vo-scholen een extra handje te helpen leidde 
uiteindelijk tot een succesvol project met impact. Scholen namen duizenden leerdoeltoetsen af. 

Voor Cito zelf was Toetsen op Maat een race tegen de klok. Er was weinig tijd en de 
omstandigheden waren bijzonder. Met enorme drive, doorzettingsvermogen en flexibiliteit 
lukte het om een volledig nieuw type toetsen met een volledig nieuw type vraagstelling in 
september live te zetten. De toetsafname sloot in januari 2021, en inmiddels doen we vanuit 
divisie OK&I onderzoek op de geanonimiseerde data. Daarmee is Toetsen op Maat een mooi 
voorbeeld van een project met een dubbele laag: het onderwijs in no-time voorzien van toetsen 
om kennisachterstanden op te sporen én data verzamelen voor verder onderzoek naar de 
impact van corona. Zo voegen we via Toetsen op Maat op twee manieren waarde toe voor het 
onderwijs.

“In het oorspronkelijke plan zouden we alleen de vakken natuurkunde en 
economie meenemen. Maar het idee sloeg zo aan, dat het project explodeerde. 
Binnen twee weken wisten we dat we toetsen konden construeren voor 7 
vakken van vmbo basis tot vwo. We werkten in een team van dertig 
toetsdeskundigen en twintig assistenten om de datum van livegang te halen.” 

Bernadette Kruijver (projectleider divisie Centrale Toetsen en Examens)
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Uitgelicht
Corona-onderzoek: de gevolgen van afstandsonderwijs

Facts

Doel Onderzoek naar de gevolgen van afstandsonderwijs in het basisonderwijs.

Aanleiding Coronacrisis, onderwijs op afstand tijdens lockdown.

Middel Onderzoek naar de groei en het niveau van leerlingen in groep 4 t/m 7 
voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. 

Gebruik Het ministerie en de pers toonden grote belangstelling voor de 
onderzoeksresultaten. 

Uitvoering Stichting Cito: divisie OK&I

Impact Waarde toevoegen voor het onderwijs in crisistijd.

Hoe de coronacrisis kan leiden tot volledig nieuwe onderzoeksvragen, bleek in 2020 uit het onderzoek ‘De 
gevolgen van afstandsonderwijs’. Daarmee haakten we in op de periode waarin basisscholen op slot gingen 
en de overstap maakten naar onderwijs op afstand. Onze onderzoekers wilden boven tafel krijgen welke 
gevolgen deze maatregel had op de leerlingen. We analyseerden op basis van LVS-toetsdata de groei en het 
niveau van leerlingen in groep 4, 5, 6 en 7 voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. 

In het onderzoek zochten we naar een aantal mogelijke effecten. Belangrijk waren de 
gemiddelde vaardigheidsscore en het gemiddelde vaardigheidsniveau van alle leerlingen 
samen. Maar we onderzochten ook hoe individuele leerlingen over 6 maanden gegroeid waren, 
en of er verschillen waren tussen regio’s en schoolinstellingen. Het onderzoek wees uit dat alle 
leerlingen in de periode van afstandsonderwijs waren gegroeid. Deze groei was wel minder dan 
wat we onder reguliere omstandigheden zouden verwachten. Het eindniveau lag daardoor ook 
lager dan voorgaande schooljaren. Dit alles ongeacht het schooltype, de regio of voorgaande 
toetsresultaten. 
Duidelijk was dat het onderzoek een snaar raakte. Als bronvermelding wordt in de media nog 
steeds regelmatig verwezen naar het onderzoek.

“Uiteindelijk had onze conclusie denk ik onvoldoende nieuwswaarde. Misschien is dat 
zo, maar ik wilde onze bevindingen in perspectief zetten. Want wat heeft het voor zin 
om paniek te zaaien met termen als ‘onoverbrugbare leerachterstanden’? Als Cito 
staan we dichtbij het onderwijsveld. We weten dat er zelfoplossend vermogen zit in 
het onderwijs. Ik geloof daar ook in.”

Onderzoeker Kimberley Lek, divisie OK&I in het Werkprogramma 2021
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Uitgelicht
Promotieonderzoek Kwaliteit van docentadviezen

Facts

Doel Promotieonderzoek naar de waarde van het eindtoetsadvies en het 
leerkrachtadvies voor leerlingen in groep 8.

Aanleiding Wetswijziging van 2014-2015 waardoor het eindtoetsadvies minder 
impact kreeg. 

Middel Onderzoek waarin het geadviseerde opleidingsniveau van toets en 
leerkracht werden gekoppeld aan het vo-schooltype waar een leerling 
terechtkwam en ook succesvol bleef. 

Gebruik Pers, ministerie en PO-Raad toonden grote belangstelling voor de 
onderzoeksresultaten. 

Uitvoering Kimberley Lek, Stichting Cito: divisie OK&I

Impact Waarde van zorgvuldig schooladvies (met credits voor toets en leerkracht) 
laten aantonen. 

Een promotieonderzoek is altijd een grootschalig meerjarig traject met een hoog wetenschappelijk gehalte. 
Maar soms wordt zo’n onderzoek ook in het onderwijsveld opgepikt. In 2020 kreeg het promotieonderzoek 
van Cito-onderzoeker Kimberley Lek veel publiciteit. In haar onderzoek vergeleek ze voor groep 
8-leerlingen de kwaliteit van het centrale eindtoetsadvies met dat van het docentadvies. 

Het idee voor Kimberleys proefschrift kwam voort uit de wetswijziging van 2014-2015. In dat 
jaar werd het leerkrachtadvies leidend voor de overgang van po naar vo en kon het advies uit de 
eindtoets alleen nog gebruikt worden als tweede gegeven. Dat zorgde voor controverse in het 
onderwijs. In haar promotieonderzoek vergeleek Kimberley daarom de waarde van beide 
adviezen. Welk advies voorspelde beter? Welk advies was objectiever? 
Kimberley vond dat elk advies zijn eigen waarde had. Dat baseerde ze op de analyse van leerling-
gegevens na drie jaar voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen bleken op dat moment nog 
steeds op het onderwijsniveau te zitten zoals ze was geadviseerd. En als dat niet zo was?  
Dan bleek voor leerlingen in het vmbo dat het leerkrachtadvies een betere voorspeller was, 
terwijl op de havo en vwo het centrale eindtoetsadvies juist beter was. Kimberleys advies aan 
leerkrachten was helder: geef leerlingen bij twijfel een meervoudig schooladvies.

“Nog een opvallend resultaat? Een docent blijkt in het advies bewust of 
onbewust de sociaal-economische status van een leerling mee te wegen.” 

Onderzoeker Kimberley Lek, divisie OK&I in het Werkprogramma 2021
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Uitgelicht
Ondersteuning in examentijd: handreiking voor RV-toetsen

Facts

Doel Scholen ondersteunen bij de allesbeslissende schoolexamens van 2020. 

Aanleiding Door de coronacrisis werden de centrale examens gecanceld. Voor het 
diploma telden dus alleen de schoolexamens. Leerlingen kregen een extra 
mogelijkheid om cijfers op te halen via een Resultaatverbeteringstoets. 

Middel Uitgebreide handreiking voor het maken en becijferen van een resultaat-
verbeteringstoets. Online helpdesk voor het stellen van vragen.

Uitvoering Stichting Cito: divisie CTE

Impact Waarde toevoegen voor scholen in crisistijd. 

Het was een schokkende mededeling in de eerste lockdown-periode: de centrale examens gingen niet door. 
Daarmee haalde de minister een streep door twee jaar voorbereidend werk van onze CTE-collega’s. En door 
al het werk dat nog moest gebeuren ná de centrale examens van 2020. Het werd wel een tijd van creatief 
zoeken naar mogelijkheden. Daardoor lukte het ons om in sneltreinvaart een uitgebreide service op te 
zetten rondom de Resultaatverbeteringstoets.

Ineens bepaalden in 2020 de schoolexamens of je een diploma kreeg of niet. Het raakte ons in 
ons onderwijshart. Met feitelijke onderzoeksuitkomsten en veelvuldige gesprekken in Den Haag 
onderbouwden we ons gevoel. En dat had resultaat. De overheid kondigde een nieuw fenomeen 
aan: de Resultaatverbeteringstoets. Een toets waarmee leerlingen hun schoolexamencijfer voor 
een vak konden ophalen. 
Scholen stonden daarmee voor een enorme opgave. En natuurlijk wilden we daarbij 
ondersteunen. De overheid gaf ons een paar weken de tijd om een gedragen, goedgekeurde en 
doortimmerde handreiking op te leveren. Een flinke klus die niet onmogelijk bleek. Met vereende 
krachten en onder hoge tijdsdruk zetten we documenten online vol met tips en trucs. Voor het 
maken van RV-toetsen voor de talen, exacte vakken, maatschappijvakken en de CSPE’s.  
Maar ook voor het eerlijk en transparant becijferen van die belangrijke toetsen. Dat alles vulden 
we aan met praktische hulpmiddelen, zoals toetsmatrijzen, voorbeeldopgaven, een cijfertabel-
generator en een online helpdesk. Onderweg vonden we uit waar het onderwijsveld behoefte 
aan had, en dat werd gezien en gewaardeerd.

“Uiteindelijk behaalde meer dan 98% van de leerlingen in 2020 het diploma. Daarmee mag je 
concluderen dat niet veel leerlingen onterecht gezakt zijn. Ik ben trots dat we door ánders te kijken naar 
onze rol, met een brede groep collega’s de handreiking en bijbehorende ondersteuning hebben kunnen 
neerzetten. Voor het onderwijsveld waren we echt even een ‘partner in crime’.”

Manager Paul van der Molen, divisie CTE

SCHOOL
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Uitgelicht
Helpdesk voor toetsen op afstand en RV-toetsen

Facts

Doel Vo-scholen ondersteunen bij het toetsen op afstand en de RV-toetsen.

Aanleiding Coronacrisis, onderwijs op afstand tijdens lockdown.

Middel Helpdesk voor docenten om vragen te stellen. Doorverwijzing naar 
website met infographics en whitepapers over de meest gestelde vragen. 

Gebruik Er kwamen veel mails met vragen binnen. Docenten voelden zich gehoord 
en gesteund. 

Uitvoering Stichting Cito: divisies CTE en OK&I.

Impact Waarde toevoegen voor het onderwijs in crisistijd.

In maart 2020 ging Nederland de eerste lockdown in. Scholen sloten en fysiek onderwijs werd vervangen 
door afstandsonderwijs. Ineens werd alles digitaal: het contact met leerlingen, het lesgeven. In de 
slipstream kwam ook het digitaal toetsen in een stroomversnelling terecht. Vooral voor eindexamen-
leerlingen had dit stevige consequenties. Want ineens waren ook alle schoolexamens en de extra resultaat-
verbeteringstoetsen (RV) digitaal. En op afstand. 

Natuurlijk wilden we scholen hierbij als Cito ondersteunen. We besloten onze expertise in te 
zetten en te vertalen naar makkelijk toegankelijke informatie voor docenten. Snel en efficiënt 
stappen zetten, dat wensten we het onderwijsveld toe. Nu kon onze wetenschappelijke afdeling 
putten uit een jarenlang opgedane kennis en ervaring met digitaal toetsen. Maar het digitaal 
toetsen op afstand is toch net weer wat anders. Net als het onderwijs kwamen we in een 
superdrive terecht. Deze inzet leidde in de periode van de schoolexamens tot een mooi project 
waarin we een online helpdesk opzetten voor docenten. In de weken dat de helpdesk open was, 
kwamen hier tientallen vragen binnen. Onze antwoorden zetten we niet alleen door naar de 
docent, maar vertaalden we ook naar algemeen bruikbare whitepapers en infographics.  
We ontsloten ze via een webpagina vol met tips en tricks. Bijvoorbeeld over online proctoring, 
surveilleren op afstand en mondeling examineren op afstand. 

“Deze bijzondere tijden vragen om andere toetsvormen. En er 
zijn aandachtspunten in de organisatie. Het was fijn om het 
onderwijs te kunnen ondersteunen met een helpdesk, 
whitepapers en infographics.” 

Saskia Wools, directeur divisie OK&I in het Werkprogramma 2021 
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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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