
Hieronder een inhoudelijke toelichting bij de adviesnormeringen MVT 2021/2022. 

Vrije navigatie digitaal versus geleide navigatie schriftelijk
Dit jaar waren de digitale Kijk- en luistertoetsen voor het eerst in vrije navigatie. Dit betekent dat leerlingen 
fragmenten terug konden luisteren. De toets moest alleen binnen een bepaalde tijd afgerond zijn. Bij de 
schriftelijke afname is deze vrije navigatie niet mogelijk. Daar wordt nog steeds gewerkt met vaste 
antwoordpauzes, en kunnen fragmenten niet nogmaals bekeken worden. De digitale en schriftelijke toetsen 
zijn inhoudelijk volledig identiek. Maar de afnamecondities zijn sinds dit jaar dus voor het eerst verschillend. 
Uit de data blijkt dat op de schriftelijke variant1 de prestaties lager waren dan op de digitale variant.  
En dat is bij alle vakken en alle niveaus vergelijkbaar het geval. Het is heel waarschijnlijk dat het kunnen 
terugluisteren naar fragmenten hier een rol speelt. Daarom is de normering voor de schriftelijke variant, 
waar terugluisteren niet mogelijk is, anders dan die voor de digitale variant. 
We verwachten dat de komende jaren het digitale afnemen steeds meer zal voorkomen, en op een gegeven 
moment zelfs de aantallen schriftelijke afnames zal inhalen. We zullen dan op een gegeven moment weinig 
tot geen gegevens meer binnen krijgen van schriftelijke afnames. We gaan de komende jaren het verschil 
tussen die twee afnamecondities zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen, zodat we de schriftelijke 
afnames kunnen normeren ook op basis van enkel digitale afnames.

Wel of geen versoepelingen
We stellen voor elke taal en elk niveau ieder jaar zoveel mogelijk gelijke eisen, zodat eenzelfde vaardigheid 
met een vergelijkbaar cijfer beloond wordt, ongeacht in welk jaar de Kijk- en luistertoets is afgenomen.  
Maar de Kijk- en luistertoets is van jaar op jaar natuurlijk niet exact even moeilijk en de leerlingpopulatie is 
van jaar op jaar niet even vaardig. 
Wat opviel is dat vrijwel op alle talen en niveaus de toetsen (ongeacht of ze digitaal of schriftelijk waren 
afgenomen) minder goed zijn gemaakt dan we verwacht hadden op basis van de prestaties die we de 
afgelopen jaren zagen. Het profijt dat leerlingen hebben van de vrije navigatie heeft niet gezorgd voor een 
duidelijke verhoging van het landelijk gemiddelde en/of voor een beduidend lager percentage onvoldoende. 
Bij de schriftelijk afnames was er vrijwel overal sprake van lagere cijfers dan vorig jaar. Het is onduidelijk of 
hier het onderwijs op afstand vanwege corona een rol speelt. Als het landelijk gemiddelde voor een taal en 
niveau onder de 6 uitvalt en/of het percentage onvoldoende hoger is dan 40%, dan versoepelen we de 
normering. Bij de toetsen waar dit het geval is, staan de gegevens in onderstaande tabellen schuin gedrukt. 

Engels havo globaal
Bij Engels havo was er dit jaar voor het eerst een onderdeel globaal, zoals dat bij vwo al een aantal jaren het 
geval is. Dit onderdeel was aan de moeilijke kant. Die moeilijkheid is gecompenseerd door de andere 
onderdelen die in de Kijk- en luistertoets Engels havo zaten. Omdat dit de eerste keer is dat er op havo een 
onderdeel globaal voorkwam, leveren we twee normeringen aan voor deze toets. Zoals we dat bij vwo 
destijds ook gedaan hebben. Een normering inclusief het globale deel en een normering exclusief het 
globale deel. Als een school ervoor kiest het globale deel niet mee te tellen, moet bij de leerlingen de 
totaalscore op de eerste 8 opgaven van het videodeel weggelaten worden. De score die dan overblijft kan 
met de aparte normering omgezet worden naar een cijfer.

1  De data van de schriftelijke afnames zijn de afnames van scholen die de toets met het Woots-opgavenboekje afgenomen 
hebben en die na afname ingescand hebben.
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Engels gt blokje met Engelstalige opgaven
Dit jaar zat er voor het eerst een blokje Engelstalige opgaven in de Kijk- en luistertoets Engels gt.  
Dit onderdeel is goed gemaakt door de leerlingen, de toets is er niet moeilijker van geworden.

Spaans
We hebben dit jaar op vrijwel niveaus iets meer afnames gehad bij Spaans. Ook bij de Spaanse toetsen, die 
alleen digitaal aangeboden worden, was dit jaar voor het eerst sprake van vrije navigatie. Bij vwo elementair 
zat dit jaar voor het eerst ook een blokje met Spaanstalige opgaven. Bij havo, havo elementair en vmbo is er 
iets versoepeld.

Landelijke gemiddelden en percentage onvoldoende per toets
Hieronder een overzicht van de verschillende gegevens per toets. Bij jaargang 2022 is er een onderscheid 
gemaakt tussen 2022s en 2022d. 2022s zijn de gegevens van de schriftelijke afnames in geleide navigatie. 
2022d zijn de gegevens van de digitale afname die dit jaar voor het eerst in vrije navigatie was. 
Bij sommige toetsen zijn er weinig data binnen gekomen. Het landelijke gemiddelde en het percentage 
onvoldoende die daar gerapporteerd zijn, zijn dus niet representatief. 
Van Engels kb en bb, Duits kb en Frans gt zijn geen of te weinig schriftelijke data binnengekomen. Daar is de 
schriftelijke normering vastgesteld door een vergelijkbare aanpassing te doen ten opzichte van de digitale 
normering als bij de andere niveaus van de taal het geval was. Voor deze toetsen worden hier dus geen 
landelijke gemiddelden en percentage onvoldoendes gerapporteerd.
Voor Frans kb wordt de adviesnormering altijd vastgelegd op basis van de normering die we bij Frans gt 
vastleggen. 

Duits 

Duits vwo 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 3520 2799 429 3887

gemiddelde 6,0 6,2 6,1 6,2

% onvoldoende 36 32 35 33

Duits havo 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 3096 2620 493 2983

gemiddelde 6,0 6,2 6,1 6,3

% onvoldoende 32 28 31 31

Duits gt 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 2599 2302 144 2491

gemiddelde 6,1 6,2 5,8 6,1

% onvoldoende 30 27 37 33

Duits kb 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 296 182 nvt 314

gemiddelde 5,9 6,3 nvt 5,9

% onvoldoende 33 26 nvt 38



Duits bb (alleen digitaal) 2020 2021 2022

aantal kandidaten 122 38 268

gemiddelde 6,3 6,1 6,2

% onvoldoende 34 29 26

Engels

Engels vwo 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 7254 7539 1322 9783

gemiddelde 6,5 6,7 6,5 6,6

% onvoldoende 30 23 33 31

Engels havo 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 9528 10038 1724 11533

gemiddelde 6,4 7,0 6,8 6,8

% onvoldoende 32 16 21 21

Engels gt 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 6223 6893 599 8358

gemiddelde 6,5 7,0 6,3 6,4

% onvoldoende 32 22 35 32

Engels kb 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 2421 1715 nvt 2447

gemiddelde 6,4 6,9 nvt 6,3

% onvoldoende 33 25 nvt 32

Engels bb 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 1290 849 nvt 1176

gemiddelde 6,6 7,1 nvt 6,9

% onvoldoende 28 24 nvt 22



Frans

Frans vwo 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 2763 2654 383 3925

gemiddelde 6,2 6,2 6,0 6,1

% onvoldoende 30 30 34 37

Frans havo 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 2256 2022 239 2587

gemiddelde 6,1 6,2 6,0 6,0

% onvoldoende 30 24 32 36

Frans gt 2020 2021 2022s 2022d

aantal kandidaten 864 459 nvt 783

gemiddelde 6,3 6,2 nvt 6,2

% onvoldoende 32 28 nvt 33

Spaans (alleen digitaal)

Spaans vwo 2020 2021 2022

aantal kandidaten 1187 1206 1376

gemiddelde 6,4 6,6 6,9

% onvoldoende 24 25 17

Spaans vwo elementair 2020 2021 2022

aantal kandidaten 339 255 245

gemiddelde 6,6 7,2 6,7

% onvoldoende 29 14 11

Spaans havo 2020 2021 2022

aantal kandidaten 822 747 912

gemiddelde 7,0 6,8 6,5

% onvoldoende 25 29 32

Spaans havo elementair 2020 2021 2022

aantal kandidaten 339 283 361

gemiddelde 6,6 6,2 6,3

% onvoldoende 29 29 22



Cito maakt onderwijs krachtiger
We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!

Spaans vmbo 2020 2021 2022

aantal kandidaten 152 179 314

gemiddelde 6,5 6,1 6,3

% onvoldoende 25 31 30


