
Hieronder een extra toelichting bij de adviesnormeringen van de Kijk- en luistertoetsen Engels, Duits en 
Frans 2022 (verder KLT genoemd). We gaan hier in op de commotie die ontstaan is in de week van 31 januari 
naar aanleiding van onrechtmatig gedeelde antwoorden van de KLT door enkele leerlingen via social media.

Geadviseerde afnamedata verspreid over twee weken
Elke KLT heeft één geadviseerde afnamedatum. Om de scholen logistiek en de leerlingen mentaal niet te 
veel te belasten, plannen we één KLT per dag. De enige uitzondering hierop was woensdag 2 februari, 
waarop twee toetsen tegelijk aan de beurt waren. Verreweg de meeste scholen houden zich aan deze door 
ons geadviseerde afnamedata. Dat stelt ons in staat om in korte tijd veel data binnen te krijgen, waarmee 
we een zo betrouwbaar mogelijke normering kunnen opstellen. 
Het betekent ook dat leerlingen verspreid over heel het land weten dat ze op dezelfde dag dezelfde KLT gaan 
maken. Dat vraagt dus om extra alertheid in het geheimhouden van materialen en opgaven, meer nog dan 
bij een schoolexamen dat alleen op de eigen school wordt afgenomen. 

We vermelden bij de adviesdata dan ook altijd  
het verzoek om de gemaakte toetsen niet te bespreken  
voor de voorjaarsvakantie.

Meldingen tijdens afnameweek 2 en mailing Cito
In de tweede afnameweek kwamen er in totaal zeven meldingen binnen van docenten die het opmerkelijk 
vonden dat leerlingen van wie zij het niet verwachtten, geen enkele fout hadden gemaakt in de recent 
afgenomen KLT. We dachten in eerste instantie dat het ging om leerlingen die antwoorden opgeschreven 
hadden op kladblaadjes (bij het onderdeel ‘globaal’ voor vwo en Engels havo) en die die aantekeningen 
daarna via Tiktok met elkaar deelden. Latere meldingen bevatten ook screenshots die een leerling had 
gemaakt van een opengezette toetsinzage. Daarop was te zien welk antwoord de leerling gegeven heeft, en 
welk antwoord het juiste was. Op TikTok zagen we vervolgens dat naast vwo-toetsen ook antwoorden voor  
havo-toetsen, van Engels, Frans en Duits werden aangeboden. Wij hebben daarop melding gemaakt van 
fraude bij TikTok.
Woensdagmiddag 2 februari hebben wij de scholen gemaild die KLT-licenties hadden besteld en melding 
hebben gedaan van deze situatie. Ook hebben we hen geadviseerd om extra aandacht te besteden aan een 
aantal punten, waaronder het niet openzetten van de toetsinzage. Dit om herhaling van verspreiding te 
voorkomen.

Geen gevolgen voor de adviesnormering
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen die de toetsen eerlijk hebben gemaakt niet benadeeld zullen 
worden door eventueel vertekende resultaten. Bij de KLT normeren we sowieso niet strenger als de toetsen 
beter gemaakt zijn. We houden elk jaar zoveel mogelijk dezelfde eisen aan als vorige jaren. De scheidslijn 
tussen voldoende en onvoldoende leggen we steeds op dezelfde vaardigheidsscore. Alleen als we zien dat 
een toets door alle deelnemende scholen slechter is gemaakt dan te verwachten viel, dan versoepelen we de 
normering. We kijken daarbij altijd naar het landelijke1 gemiddelde en naar het percentage onvoldoende. 

1 Met ‘landelijk’ wordt hier bedoeld ‘gebaseerd op alle resultaten van de deelnemende scholen uit heel het land’.
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Stel dus dat door voorkennis tijdens deze afnameperiode de toetsen beter gemaakt zijn dan te verwachten viel, 
dan nog zou de normering daardoor niet strenger worden. Alleen het landelijke gemiddelde zou dan stijgen.

Wij normeren de meeste KLT op een groot aantal leerlingen,  
van ruim 2500 bij Frans havo tot ruim 11000 bij Engels havo.  
De kans is daardoor klein dat het landelijke gemiddelde beïnvloed is  
door afnames waarbij sprake was van voorkennis. 

Maar we hebben, gezien de ontwikkelingen afgelopen week, bewust gekeken naar een aantal gegevens. 
Hoe vaak is er hoog gescoord (0 t/m 5 fout) op een toets, en hoe was die frequentie de afgelopen jaren?  
Bij alle vwo- en havo-toetsen komt daar geen duidelijke afwijking naar voren die wijst op voorkennis.  
We hebben daarnaast per toets gekeken of de prestaties op die toets van dag tot dag verschilden. Of er 
bijvoorbeeld in de tweede week, waar er meer sprake zou kunnen zijn van leerlingen die met voorkennis 
hoog scoren, beter werd gepresteerd op de toets dan een week eerder. Ook dat is bij geen van de vwo- en 
havo-toetsen het geval.
Hiermee is helaas niet gezegd dat er nergens sprake is geweest van voorkennis door de inmiddels bewezen 
verspreiding van goede antwoorden.

Wat te doen bij verdacht hoge scores?
In het examenreglement heeft elke school vastgelegd wat te doen in het geval van onregelmatigheden 
tijdens een schoolexamenafname2. In dit examenreglement moet artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO 
opgenomen zijn. Daarnaast is item 33 uit het reglement, dat door de VO-raad als noodzakelijk is 
aangemerkt, als volgt geformuleerd: 

‘In het examenreglement is een procedure beschreven die wordt gevolgd  
indien vermoed dan wel vastgesteld wordt dat een kandidaat zich  
schuldig heeft gemaakt aan een onregelmatigheid.’

De school zou ervoor kunnen kiezen om, bij gerede twijfel over behaalde scores van een of meerdere 
leerlingen, in sectie-verband te overleggen en met de betreffende leerling(en) het gesprek aan te gaan.  
Van twijfel is sprake als er opvallend beter is gescoord dan bij, bijvoorbeeld, oefentoetsen. Er kan dan, aan de 
hand van item 33, aangestuurd worden op een herkansing. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van een 
van de andere jaargangen van de schoolexamens die in Woots beschikbaar staan, desnoods die van een 
ander niveau, waarbij de normering naar eigen inzicht aangepast kan worden. Bij bewijs van onrecht-
matigheden raden we scholen aan over te gaan tot het ongeldig verklaren van het schoolexamen voor de 
betreffende leerling(en) en/of tot het toekennen van het cijfer 1. 

2 Zie items 27 t/m 33 in de checklist Examenreglement 2021-2022 van de VO-raad.



Wij kunnen de KLT lichting 2022 niet voor alle scholen ongeldig verklaren, omdat: 
• wij geen beslissingsbevoegdheid hebben over de schoolexamenafnames op scholen; 
• er geen reden is aan te nemen dat er bij alle afnames van de KLT 2022 sprake is geweest van 

onrechtmatige voorkennis bij leerlingen.

Maatregelen om herhaling te voorkomen 
Deze situatie is uiterst vervelend voor de grote groep leerlingen die eerlijk hun schoolexamen hebben 
gemaakt, voor hun docenten en voor de examensecretarissen. Vanuit onze rol hebben we gekeken naar wat 
wij kunnen bijdragen om zoveel mogelijk te voorkomen dat onrechtmatigheden zoals hierboven beschreven 
in de toekomst optreden.

• In Woots wordt de mogelijkheid makkelijker gemaakt om vlak voor een ingeplande afname een absente 
leerling uit de toetsafname te verwijderen. Hiermee voorkomen we dat een leerling de toets tijdens de 
ingeplande tijd alsnog, bijvoorbeeld vanuit huis, maakt.

• Wij overwegen om de optie van het inzage geven tijdens de afnameweken te blokkeren en pas weer 
mogelijk te maken als de normering vrijgegeven is. 

• Wij overwegen voortaan elke toets te normeren op basis van de data van enkel en alleen de geadviseerde 
afnamedatum, en latere afnames niet mee te nemen. We zouden hier dan eventueel alleen van afwijken 
als er op de dag zelf te weinig data binnenkomen.

• Het lijkt zelfs verstandig de afname van de nieuwe KLT pas mogelijk te maken vanaf de adviesdatum,  
en niet eerder. Dit is voor digitale afnames eventueel mogelijk. Voor schriftelijke afnames echter niet.  
We kunnen niet alle materialen pas voor scholen beschikbaar stellen op de dag van de afname.  
Docenten moeten de gelegenheid krijgen de toetsen eerst zelf te bekijken en de afname ervan voor te 
bereiden. 

Over bovenstaande punten zijn we inmiddels met het veld het gesprek aangegaan. Meer informatie hierover 
vind je in onze mailings en via onze site.

Tips voor toekomstige afnames van KLT op school
Hieronder volgen een aantal aanvullende adviezen voor de afname op school. Deze adviezen zullen we ook 
in de handleiding van de toekomstige toetsen opnemen. 

• Bij het inplannen van een digitale toets is het mogelijk de titel van de toets naar eigen inzicht aan te 
passen, bijvoorbeeld ‘Toetsweek 2 SE Frans vwo’ in plaats van de standaard ‘Kijk- en luistertoets Frans 
vwo 6 2021/2022’. Hierdoor zien de leerlingen in hun tijdlijn/programma niet welke KLT er voor hen 
ingepland staat.

• Als je ervoor kiest om inzage te geven in een digitaal gemaakt schoolexamen, en je wil ook inzage geven 
in de opgaven, doe dat dan altijd onder gecontroleerde omstandigheden. In de klas, onder toezicht van de 
docent. Dit om te voorkomen dat er examenmateriaal en/of antwoorden op welke manier dan ook het 
klaslokaal verlaten.

• Je kunt aan de inzage in Woots desgewenst ook een extra wachtwoord koppelen.
• We raden ten strengste af bij het bespreken van schriftelijke afnames de sleutels uit de handleiding 

klassikaal te projecteren of anderszins door leerlingen in te laten zien. 
• Sta bij elke toetsafname, ook bij oefenafnames, en bij elke toetsinzage geen mobiele telefoons of andere 

middelen toe waarmee opnames van toetsmateriaal en/of van goede antwoorden gemaakt kunnen 
worden.



• Laat leerlingen, bijvoorbeeld vanwege quarantaine, niet thuis een KLT maken, of sta dit in uitzonderlijke 
gevallen toe als je een systeem hebt waarmee surveillance over de afname thuis mogelijk is.

• Houd je zo veel mogelijk aan de adviesafnamedata en gebruik bij een inhaalexamen bij voorkeur een 
ander schoolexamen dan het nieuwe.

We hopen hiermee suggesties te hebben gedaan die het systeem zo veilig mogelijk maken, en de 
verspreiding van goede antwoorden in de toekomst te voorkomen.

Cijferbepaling met behulp van de adviesnormering
De adviesnormeringen vind je hier op onze site. Ze zijn ook in Woots ingevoerd. De docenten die de toetsen 
digitaal hebben laten afnemen, of de Woots-boekjes hebben ingescand, krijgen in Woots automatisch het 
cijfer en de bijbehorende ERK-indicatie. Docenten die versie 1, 2 en 3 hebben gebruikt, kunnen met behulp 
van de normeringstabellen zelf becijferen.

In de toelichting bij die normeringen vind je meer info over de digitale afname met vrije navigatie versus de 
papieren afname, en over het nieuwe onderdeel ‘globaal’ op Engels havo.

De normeringen van Spaans worden morgen gepubliceerd.

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/toetsen/adviesnormen-kijk-en-luistertoets

