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Inleiding 

In 2016 heeft het onderzoeksbureau Ecorys een audit uitgevoerd naar de beveiliging van de 

Eindtoetsen toetsen Primair Onderwijs (hierna: Expertgroep). Destijds waren naast de Centrale 

Eindtoets, de IEP van Bureau ICE en Route 8 van A-Vision B.V. toegelaten voor gebruik door het 

primair onderwijs. Tijdens deze audit kwam naar voren dat de beveiliging van de eindtoetsen over 

het algemeen redelijk op orde was, maar op bepaalde punten nog wel aanscherping behoefde.  

Naar aanleiding van deze audit is de Expertgroep door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) gevraagd het beoordelingskader uit te breiden met het onderdeel Beveiliging. 

Met deze notitie wordt een eerste stap genomen in het proces dat zal leiden tot een uitbreiding van 

het Beoordelingskader Eindtoetsen PO met het onderwerp Beveiliging. Voor het opstellen van 

beoordelingskader heeft de Expertgroep het Werkboek Veilig Toetsen (Surfnet, 2017) en Metakaders 

veilig en verantwoord toetsen (Van Cappellen & Welp, 2018) als uitgangspunt genomen. Deze 

bronnen geven handvatten voor het veilig maken van het gehele toetsproces, met daarbij de 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Verder worden hierin verschillende 

beveiligingsmaatregelen gegeven. 

Doel 

Het doel van dit document is te komen tot een afbakening van het onderwerp Beveiliging om daarna 

vast te kunnen stellen aan welke eisen de beveiliging van de eindtoetsen minimaal zouden moeten 

voldoen en wat hiervoor opgenomen moet worden in het beoordelingskader van de Expertgroep. 

Aangezien de wettelijke taak van de Expertgroep zich beperkt tot de beoordeling van de eindtoetsen 

en de Expertgroep hierdoor enkel een relatie heeft met de toetsaanbieders en niet met andere 

partijen in de toetsketen, beperkt dit document zich tot de beveiliging die de toetsaanbieders kunnen 

bewerkstelligen.  

Aangezien de beveiliging van digitale en papieren toets kan verschillen, wordt er bij voorkomende 

onderwerpen onderscheid gemaakt tussen digitale toetsen en papieren toetsen.  

Het toetsadvies dat een leerling krijgt moet gebaseerd zijn op de vaardigheid van de leerling en niet 

op de omstandigheden waarin de toets wordt afgenomen. Er kunnen echter incidenten plaatsvinden 

die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de toetsscore: computers kunnen uitvallen of 

onverwachts gaan updaten. Software kan niet of traag werken of systemen kunnen gehackt worden. 

Naast deze technische problemen kunnen er ook bewust of onbewust door gebruikers incidenten 

veroorzaakt worden. Bij incidenten kan gedacht worden aan: 

- Incidenten die worden veroorzaakt door de leerling, bijvoorbeeld door voorkennis van de 

items of door afkijken (ofwel bij andere leerlingen ofwel door gebruik van 

computerprogramma’s/spiekbriefjes). 

- Incidenten die worden veroorzaakt door de toetsleider/leerkracht/school, bijvoorbeeld door 

voorkennis van de items of hulp aanbieden bij de toetsitems.  

- Incidenten die worden veroorzaakt door toetsaanbieders, bijvoorbeeld door onvoldoende 

beveiliging van de toetsitems, waardoor deze bekend zijn geraakt bij leerling of leerkracht 

of door het niet beveiligen van de resultaten van leerlingen waardoor deze aangepast kunnen 

worden door onbevoegden.  

Om het risico op deze incidenten te beperken is het belangrijk dat de beveiliging van de toets 

gewaarborgd wordt. Het betreft hier beveiliging van de toets voor, tijdens en na de afname én de 

beveiliging van de toetsresultaten.  

Naast het beperken van incidenten is het tevens van belang dat bij verstoringen adequaat gehandeld 

wordt om een veilige en verantwoorde afname van de toets te bewerkstelligen. Het adequaat 

handelen in geval van een verstoring zorgt ervoor dat de scores van de leerlingen betrouwbaar 

blijven en dat de toetsitems zo weinig mogelijk bekend worden.  
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Afbakening 

Het proces van toetsconstructie, afname en resultaatverwerking bij de eindtoetsen basisonderwijs 

bestaat uit meerdere stappen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. In Figuur 1 is te zien hoe 

deze toetsketen er in grote lijnen uit ziet (Van Cappellen & Welp, 2018). 

 

Figuur 1. De toetsketen (Van Cappellen & Welp, 2018). 

In fase 1 (PLAN) vindt de start plaats van het gehele toetsproces. De toetsdoelen worden vastgesteld 

en de toetsaanbieders ontwikkelen de toets op basis van de specificaties, de toets wordt gepretest 

en vervolgens door de toetsaanbieders vastgesteld. De toets wordt beoordeeld door de Expertgroep 

en na akkoord kunnen de toetsaanbieders scholen gaan werven en de productie/ICT-omgeving van 

de toets verder in orde maken voor afname. In fase 2 (DO) oriënteren scholen zich op de beschikbare 

toetsen en nemen een besluit over de eindtoets die zij willen gaan gebruiken. Bij de keuze voor de 

toets maken de scholen gebruik van eerdere ervaringen, informatie van de toetsaanbieders en 

afname mogelijkheden (specifiek bij digitale toetsen) van de school zelf. Na de keuze voor een 

eindtoets maakt de school (al dan niet in overleg met de toetsaanbieder) de afname-omgeving 

gereed en test deze, indien er gekozen is voor een digitale toets. Wanneer de school gekozen heeft 

voor een papieren toets, regelt de school een veilige en afsluitbare ruimte voor het bewaren van de 

papieren toetsen. De toetsaanbieder organiseert de verzending van de toetsen. De school neemt de 

toetsen in ontvangst en controleert dat zij voldoende exemplaren hebben ontvangen voor de afname 

van de papieren toets. Tijdens de daadwerkelijke afname wordt het resultaat (de antwoorden van de 

leerlingen) gegenereerd, de toetsaanbieder zorgt in samenspraak met de school ervoor dat de 

resultaten van de toets niet gemanipuleerd kunnen worden tijdens en na afname. Na de afname van 

de toets wordt in fase 3 (check) het resultaat van de afname en de daarbij behorende 

eindtoetsadviezen op een veilige wijze uitgewisseld tussen school en toetsaanbieder en tussen 

toetsaanbieder en Expertgroep. De school en toetsaanbieder dragen zorg voor een correcte en veilige 

opslag van de toetsresultaten. Voor adaptieve toetsen overlappen fase 2 (onderdeel ‘toetsafname’) 

en fase 3 (onderdeel ‘resultaten generen’) elkaar, immers adaptieve toetsen gebruiken gegeven 

antwoorden op items om de volgende items te selecteren. Fase 3 wordt afgesloten met de controle 

van de gegevens (door de toetsaanbieder), de controle van de afname volgens voorschriften (door 

Inspectie) en de evaluatie van de toets (door de toetsaanbieder). De bevindingen van de evaluatie 

gebruikt de toetsaanbieder voor de ontwikkeling van de eindtoets voor het volgende schooljaar.  

In elke stap kunnen incidenten plaatsvinden die van invloed zijn op de kwaliteit van de toets. Van de 

toetsaanbieder wordt verwacht dat hij adequate beveiligingsmaatregelen neemt voor de 

verschillende fases in de toetsketen, voor die activiteiten waar hij verantwoordelijk voor is. Hiernaast 

wordt van de toetsaanbieder verwacht dat hij de gebruiker (schoolbesturen/directeuren/toetsleiders) 
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van de toets wijst op de beveiligingsmaatregelen die de gebruiker dient te nemen om een veilige en 

verantwoorde afname te realiseren. Controle en toetsing van beveiligingsaspecten door de 

Expertgroep beperkt zich tot de beveiligingsmaatregelen die de toetsaanbieder gebruikt om vanuit 

zijn positie een veilige en verantwoorde afname van de eindtoetsen te bewerkstelligen. Controle van 

beveiligingsmaatregelen die door gebruiker worden gehanteerd ligt buiten de verantwoordelijkheid 

en taken van de Expertgroep. De informatie over de te nemen beveiligingsmaatregelen die door de 

toetsaanbieder aan de gebruiker wordt aangeboden, wordt wel beoordeeld door de Expertgroep. De 

controle op de wijze waarop de gebruiker de aangegeven beveiligingsmaatregelen inzet, ligt echter 

bij de Inspectie. 

Bij beveiliging moet tevens gedacht worden aan de privacy. Privacy wordt met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming geregeld, in het kader van deze wetgeving is door verschillende 

partijen in het onderwijs een convenant1 opgesteld waar de verschillende partijen aan gebonden zijn. 

Op deze wijze wordt privacy afdoende geregeld en is verdere controle van de Expertgroep niet nodig.  

Het bovenstaande in overweging nemend is de afbakening als volgt: 

De Expertgroep beoordeelt of de beveiliging van de toets en –resultaten voor, tijdens en na afname 

van de toets op orde is. Hierbij wordt beoordeeld of de beveiligingsmaatregelen die de toetsaanbieder 

zelf neemt voldoende afgestemd zijn op mogelijke incidenten voor, tijdens en na afname van de 

toets. Hiernaast beoordeelt de Expertgroep tevens of de toetsaanbieder voldoende adequaat kan 

reageren wanneer een incident een eerlijke en ordelijke afname van de toets bedreigt.  

Controle op beveiliging van de toets en –resultaten tijdens en na de afname van de toets door de 

gebruiker door de Expertgroep beperkt zich tot de beschreven beveiligingsmaatregelen zoals 

aangegeven door de toetsaanbieder.  

Specificatie van begrippen 

Wanneer gesproken wordt over ‘de toets’ gaat het om de volgende onderdelen van de toets: 

- Leerkracht instructies 

- Leerlinginstructie 

- De toetsitems 

- Antwoordmodellen 

- Scoringsinformatie 

- De itembank 

Daarnaast gaat het bij digitale toetsen ook over de informatie over itemselectie bij lineaire en 

adaptieve (multistage en CAT) toetsen.  

Wanneer gesproken wordt over ‘toetsresultaten’ gaat het om de volgende resultaten: 

- Antwoorden op itemniveau 

- Sub- en totaalscores 

- Toetsadviezen 

- Rapportages 

De hierboven genoemde onderdelen dienen voldoende beveiligd te zijn om het risico op incidenten 

zo veel mogelijk te beperken. 

Uitvoeren van een risico-analyse 

Op basis van de stappen in het toetsproces, de verschillende betrokken partijen en hun 

verantwoordelijkheden kan een inschatting gemaakt worden van verschillende incidenten die zich in 

de verschillende stappen van het toetsproces kunnen voordoen. Van elk incident moet de ernst 

bepaald worden door middel van een risicoanalyse op basis van BIV-indicatoren. De BIV- indicatoren 

hebben betrekking op: 

                                                
1 https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/ 
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- Beschikbaarheid (B): de ongestoorde voortgang van de afname op het geplande moment. 

Als de toets niet afgespeeld kan worden omdat het netwerk uitvalt of het device niet werkt, 

belemmert dit de beschikbaarheid en leidt tot problemen.  

- Integriteit of betrouwbaarheid (I): de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de toets. Als 

leerlingen bijvoorbeeld tijdens het toetsen niet alle vragen voorgeschoteld krijgen die tot de 

toets behoren, geeft dit een onbetrouwbaar toetsresultaat. De toets als meetinstrument is 

op dat moment niet integer.  

- Vertrouwelijkheid (V): uitsluitend geautoriseerde personen, programmatuur of apparatuur 

hebben toegang tot de gegevens of benodigde applicaties. 

Met de BIV-waarde kunnen de verschillende partijen zelf risicoanalyses maken voor verschillende 

incidenten. Een voorbeeld van een BIV-analyse gekoppeld aan de stappen in een toetsproces is 

weergegeven in Figuur 2. 

 

Figuur 2. Een voorbeeld van een BIV-analyse (Surfnet, 2017). L=Laag; M=Midden; H=Hoog. 

Per stap moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Een hulpmiddel om dit in kaart te 

brengen is een RACI-schema (zie voor een voorbeeld: 

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2017/raci-tabel-werkboek-veilig-

toetsen-surf-web.docx).  

Naar aanleiding van de risicoanalyse moet gekeken worden welke beveiligingsmaatregelen bij 

verschillende veel voorkomende incidenten moeten worden genomen. De risicoanalyse kan 

onderdeel zijn van een proces om te komen tot een ISO 27001 certificaat. Voor dit certificaat moet 

de toetsaanbieder ook per maatregel kijken of de maatregel noodzakelijk is om een risico af te 

dekken. 

Aanvulling van het beoordelingskader met betrekking tot beveiliging 

De Expertgroep gebruikt een beoordelingskader voor het beoordelen van de eindtoetsen en LVS-

toetsen. In het onderdeel Beveiliging van dit beoordelingskader worden eisen opgenomen voor het 

beoordelen van de wijze waarop de toetsaanbieders de garant staan voor de beveiliging. De 

toetsaanbieders dienen duidelijk te maken op welke wijze zij ervoor zorgen dat het toetsproces 

beveiligd is in de verschillende fases van het toetsproces. Hiertoe wordt de toetsaanbieder gevraagd 

voor elke fase in het toetsproces aan te geven welke risico’s er zijn, wat de kans en impact (voor de 

https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2017/raci-tabel-werkboek-veilig-toetsen-surf-web.docx
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2017/raci-tabel-werkboek-veilig-toetsen-surf-web.docx
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integriteit en vertrouwelijkheid) van deze risico’s zijn en welke beheersmaatregelen worden 

genomen. Als uitgangspunt kan bijvoorbeeld bijlage 3 van het Werkboek veilig toetsen gebruikt 

worden.  

Met betrekking tot het ordentelijk verloop van de afname van de toets is het van belang dat de 

toetsaanbieders een protocol hebben voor wanneer duidelijk is dat zich een incident voordoet of heeft 

voorgedaan. Een dergelijk protocol dient informatie te bevatten over wat wordt verstaan onder een 

incident, welke stappen de toetsleider moet nemen, wie geïnformeerd moet worden en welke acties 

worden ondernomen wanneer een incident bij de toetsaanbieder wordt gemeld. Verder dient duidelijk 

te zijn wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is.  

Operationalisering kwaliteitseisen 

Kwaliteitseisen: 

RB1.1 Er is een risicoanalyse opgesteld voor alle fases van het toetsproces. 

RB1.2 Voor die situaties die een middelmatig of hoog risico met zich meebrengen, zijn specifieke 

beheersmaatregelen geformuleerd. 

RB1.3 De beheersmaatregelen die de toetsleider moet ondernemen, zijn helder omschreven. 

Ip1 Er is een incidentenprotocol. 
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