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W
at zeiden de ouders
van de Chinese peu-
ter die een pak van
hun bankbiljetten in
brand stak? Aimy de

Lassacquère (12) leest de op een Chi-
nees nieuwsbericht gebaseerde tekst -
opgave in de eindtoets met aandacht
en hoort door de hoofdtelefoon de
gesproken versie. ,,Handig. Ik wil
meestal een beetje te snel lezen en
dan vergis ik me wel eens in een
woord.’’

Aimy, leerling van de Arnhemse
Montessorischool, behoort tot de
dertien kinderen uit groep 8 die dit
jaar de eindtoets voor het basison-
derwijs voor het eerst op de pc ma-
ken. Ook Lieven Olde Rikkert (12)
mag deze variant doen. Op school
hebben ze met de oefentoets al een
beetje gekeken hoe het werkt. ,,Als je
met die stem meeleest, maak je min-
der snel een fout’’, vindt ook Lieven.

De pc die de opgave voorleest: het
is niet de enige handigheid van de
centrale adaptieve eindtoets, zoals de
door Cito in Arnhem ontwikkelde
slottest voor het basisonderwijs heet.
Voor het College voor Toetsen en
Examens (CvTE), opdrachtgever van

het Cito, is het belangrijkste van de 
digitale variant dat deze zich kan 
aanpassen aan het niveau van de 
leerling. 

Tot en met vorig jaar bestond er 
een digitale versie en een papieren 
toets op twee niveaus. Volgens Mar-
git van Aalst, projectleider centrale 
eindtoets bij het CvTE,  zorgt de 
nieuwe adaptieve versie van de digi-
tale proeve ervoor dat iedere leerling 
een toets kan maken die nog meer op 
zijn of haar individuele maat is ge-
sneden. ,,Het is niet meer de leer-
kracht die bepaalt op welk niveau de 
leerling de toets maakt. Daardoor 
wordt de toets een nog objectiever 
gegeven om, naast het schooladvies, 
te wegen naar welk vervolg-
onderwijs een kind het beste kan 
gaan.’’ 

Algoritmes en proeftoetsgegevens
leidden tot een vernieuwde digitale
toets met 115  taal- en 85 rekenopga-
ven die op de eerste toetsdag qua ni-
veau voor ieder kind hetzelfde is, 
maar die op de tweede dag het 
niveau voor het vervolg toesnijdt op 
dat van de maker. Wie op dag één 
goed scoorde, krijgt op dag twee 
moeilij-ker opgaven, wie op dag één  
beneden het gemiddelde zat, krijgt 
op dag twee makkelijker  opgaven. 

,,Op de tweede dag kan het zijn 
dat je iets beter presteert dan je 
daarvoor

hebt gedaan, het kan ook zijn dat je 
het iets minder doet. Daarom wordt 
na de tweede dag opnieuw bepaald 
of je op de derde en laatste dag moei-
lijker, gemakkelijker of even moei-
lijke opgaves krijgt’’, legt weten-
schappelijk adviseur Hendrik Straat 
van het Cito uit. 

Voorwaarde voor de digitale eind-
toets is dat scholen beschikken over
goede pc’s. Dat is de reden waarom
de Arnhemse Montessorischool het
dit jaar houdt bij dertien deelnemers.
,,Wij selecteerden leerlingen met
dyslexie’’, vertelt intern begeleider
Marijke Roos. ,,Volgend jaar gaan we
alléén nog digitaal toetsen. Dan wor-
den we door ons schoolbestuur van
Chromebooks voorzien.’’

Aimy en Lieven zien toetsmaand
april met vertrouwen tegemoet. ,,Ik
ben toch al ingeschreven bij het Tho-
mas a Kempis, ik ga vwo doen’’, zegt
Aimy. ,,Die toets valt wel mee.’’ Lie-
ven weet al dat ie mavo gaat doen bij
het Montessori College. ,,Het school-
advies heb je al, met die  toets kun je
alleen nog maar omhoog.’’

� De papieren centrale eindtoets
wordt afgenomen op 17, 18 en 19 april,
de digitale versie kan flexibel worden
afgenomen, van 16 tot en met 20 april
en van 23 tot en met 26 april.

Slimme eindtoets van Cito
snapt de leerling veel beter 
De nieuwe versie
van de digitale
centrale eindtoets
van het Cito
in Arnhem past zich
aan het niveau van de
basisscholieren aan. ,,Ik
vind het wel handig dat
ie wordt voorgelezen.’’  
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� Leerlingen van de
Monessorischool in
Arnhem maken de
eindtoets digitaal. 
FOTO GERARD BURGERS

Niet langer
bepaalt de
leraar het
niveau van
de toets
—Margit van Aalst, CVTE




