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Vijftig jaar geleden waren het wetenschappers die aan de wieg stonden 
van Cito. Ze zetten hun kennis en expertise in om te pionieren voor een eerlijker 
onderwijs, een betere maatschappij. Vandaaruit ontwikkelden ze toetsen, examens en 
meetinstrumenten. Vaak vernieuwend, soms baanbrekend. Bekende voorbeelden van die 
laatste categorie zijn het leerlingvolgsysteem, de computergestuurde adaptieve toets en 
de praktijkexamens. 

“Nieuw, beter anders … het komt voort uit de pioniersgeest waaruit Cito ooit 
ontstond. Samen met het onderwijsveld blijven we zoeken naar vernieuwende 
antwoorden op steeds weer nieuwe maatschappelijke bewegingen. We leveren 
graag een mooie bijdrage. En dat doen we met passie en overtuiging.”
Cito-bestuurder Anneke Blok in Van Twaalf Tot Achttien, 2019

Het is de wetenschappelijke basis die Cito onderscheidt in het land 
van de toetsenmakers. En die Cito nationaal, maar ook internationaal op de kaart zet. 
Anneke Blok: “Zonder overdrijven mogen we stellen dat Cito op het gebied van 
toetskwaliteit en adaptief toetsen een wereldspeler is met invloed. We zijn sterk in 
toegepast wetenschappelijk onderzoek en worden van daaruit zeer regelmatig gevraagd 
om mee te denken over vraagstukken waarop het antwoord niet direct gegeven kan 
worden. Op eigen kracht, maar vaak ook samen met universiteiten en wetenschappelijke 
instituten in binnen- en buitenland, werken we aan oplossingen.” 

“We weten veel bij Cito. We denken als organisatie niet voor niets nationaal en internationaal 
mee als er kwaliteitsstandaarden bepaald moeten worden.”
Cito-medewerker Theo Eggen in Van Twaalf Tot Achttien, 2017

Cito’s wetenschappelijke onderlegger blijkt ook uit andere 
zaken. Jaarlijks biedt Cito diverse promovendi gelegenheid er hun wetenschappelijk (vaak) 
psychometrisch onderzoek te doen. Cito heeft ook twee posities voor bijzonder 
hoogleraren op de Universiteit van Amsterdam en in Twente. De organisatie is (inter)
nationaal betrokken bij initiatieven rondom toetskwaliteit en is regelmatig partij in 
internationale onderzoeksconsortia. En natuurlijk delen we kennis uit onderzoek en 
innovatie via (inter)nationale congressen, beroepsverenigingen, opleidingen en 
vakbladen.

“Het unieke van Cito is de optelsom van de verschillende expertises die we in huis hebben. Het 
gaat niet alleen om toetsdeskundigheid, onderwijskundige én vakinhoudelijke kennis, maar ook 
om toetstechnologie en de psychometrische kennis die in zijn omvang uniek is in Nederland en 
daarbuiten.”
Cito Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021

Nieuw, nieuwer, nieuwst …
Toegepast wetenschappelijk onderzoek met  
maatschappelijke betekenis

“We zijn een kennisorganisatie die 
een vanzelfsprekende partner wil 
zijn om de toekomst van het 
onderwijs mee vorm te geven”,  
zo verwoordt bestuursvoorzitter 
Anneke Blok het op cito.nl. Ze 
verwijst duidelijk vol trots naar het 
label dat Cito sinds eind 2017 
draagt: dat van kennisorganisatie. 
Het betekent dat Cito met haar 
onderzoek, innovatie en kennis-
deling een bijdrage levert aan het 

publieke belang. Nieuw? Dat niet, want toegepast 
wetenschappelijk onderzoek is altijd al ons fundament, en dat  
we werken vanuit een sociaal hart is geen nieuws. “Alleen liggen  
de accenten tegenwoordig net wat anders”, verklaart CitoLab-
manager Saskia Wools. 

Onderzoek, kennis & innovatie

innovatie Saskia Wools
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De wetenschappelijke insteek is bij Cito een groot goed. Al vanaf het allereerste 
begin, sinds de oprichting. Tegelijkertijd zorgde het de afgelopen jaren soms voor een 
spagaat. “Lang niet altijd kregen we de ruimte of de overheidsopdracht om ons onderzoek 
te vertalen naar een praktisch product”, vertelt Saskia Wools. “Het onderzoek stopte met 
de publicatie in een vakblad. Terwijl de praktische vertaling precies dat is, waar we 
waarde toevoegen in het onderwijs. En waar we warm voor lopen. Kijk maar naar de 
meest innovatieve producten van Cito. Ze ontstonden als antwoord op een vraag uit de 
onderwijspraktijk en door samen te werken met die praktijk.”

“Het oplossen van praktische problemen: dat is wat we doen. We laten zien wat werkt en niet 
werkt en leveren het onderwijs instrumenten die evidence based zijn, dat zit in onze genen.”
Cito Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021

Het moest anders. In 2016 startte Cito een nieuwe koers, geënt op de 
oorspronkelijke, maatschappelijke missie. “We stelden onze oorspronkelijke missie van 
gelijke kansen weer centraal”, legt Anneke uit. “We kozen er nadrukkelijk voor om een 
maatschappelijke organisatie te zijn. Waar alles wat we doen en hoe we dat doen voor en 
van het onderwijs is. Ook onze kennis. Dat proces hebben we samen met het ministerie 
van OCW en andere externe stakeholders doorlopen.”

“De keuze voor een maatschappelijke organisatie is voor Cito een keuze die klopt. De waarden 
die we nastreven – en waar we voor staan – zijn van belang voor het onderwijs, en voor een 
leven lang leren.” 
Cito-bestuurder Anneke Blok in het OK&I-Werkprogramma 2019

Stakeholders zien de nieuwe weg die Cito is ingeslagen, en erkennen de 
specifieke bijdrage die Cito vanuit wetenschappelijke basis levert aan het Nederlandse 
onderwijs. Het leverde Cito in 2017 het label ‘kennisorganisatie’ op. Anneke: “Dat had 
organisatorisch best wat consequenties. Als kennisorganisatie deel je open en 
transparant de kennis die je hebt en opdoet. Die kennis moet beschikbaar zijn voor 
iedereen. Al ons onderzoeks- en innovatiewerk hebben we daarom samengebracht in de 
stichting. Binnen Stichting Cito handelden we onze wettelijke taak voor het ontwikkelen 
van toetsen en examens al af. Daar kwam nu de publieke taak bij om kennis op te doen 
via onderzoek en innovatie, en deze breed te delen.”

“Publieke kennisorganisaties genereren, verzamelen en verspreiden kennis om het welzijn,  
de welvaart en de veiligheid van Nederland nu en in de toekomst veilig te stellen. […] Hun 
bestaansrecht ligt dan ook niet bij het onderzoek dat zij doen, maar bij de publieke belangen  
die zij daarmee borgen.”
Rathenau instituut op rathenau.nl, 2019
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Eén van de Cito-innovatiethema’s is eigenaarschap. Saskia: “Het is een 
thema dat volledig uit de koker komt van onze stakeholders. Het thema is belangrijk,  
het onderwijs wil ermee aan de slag. Maar feitelijk is er weinig bekend. Daarom is ons 
gevraagd onderzoek te doen, het onderwerp handen en voeten te geven.”

“Voor Cito is het belangrijk dat onder alles wat we doen een wetenschappelijk fundament zit. 
Maar als dat fundament er niet is, moet je dat zelf uitvinden en verkennen. Dus dat zijn we 
gaan doen: onderzoeken.”
Cito-medewerker Iris Smits in Van Twaalf Tot Achttien, 2019

Andere thema’s zijn bijvoorbeeld ‘Toetsen van nieuwe onderwijsinhoud’ en 
‘Kwaliteit van toetsen’. “Voor het onderwijs zijn dit de meest logische thema’s, merken 
we. Scholen vinden het vanzelfsprekend dat we hierop mee innoveren”, vertelt Saskia. 
Met de thema’s ‘Onderwijs op maat’ en ‘Meer data, nieuwe technologie’ haakt Cito in op 
ontwikkelingen rondom formatief toetsen, adaptief toetsen, data-analyse en data-
interpretatie. “Spannende thema’s”, vindt Saskia. “Hier gebeurt veel, en in snel tempo. 
Het blijkt dat we hier in de praktijk veel kunnen toevoegen. We ontdekken dat we meer 
kennis en ervaring in huis hebben dan we zelf soms denken.” 

“Ik zie in de praktijk veel interessante, nieuwe initiatieven ontstaan. In die ideeën zijn wij als 
Cito buitengewoon geïnteresseerd. Niet om die ideeën te kopiëren, maar om ze samen met 
leraren en leerlingen nog beter te maken. Het komt erop neer dat we als Cito een extra 
wetenschappelijk element kunnen toevoegen dat het maatwerk voor leerlingen nog passender 
maakt.”
Cito-medewerker Hendrik Straat in Van Twaalf Tot Achttien, 2019

Waar Cito met de vijf innovatiethema’s naartoe wil, verwoordt Saskia in het 
OK&I-Werkprogramma 2019 als ‘het bouwen van een droom’. “Op elk van de vijf thema’s 
zien we voor ons hoe het anders kan, beter. En daar bouwen we naartoe.” De Cito-
onderzoekers doen dat door samen met scholen kleine ideeën te concretiseren. Saskia: 
“We ontwikkelen in snelle, korte slagen prototypes, en starten onderzoek gericht op 
problemen van scholen en leraren. Daarbij werken wij vanuit onze wetenschappelijke 
expertise. Vanuit die kennisbasis gaan we samen met leraren en leerlingen bouwen, 
testen en doorontwikkelen.”

“We bouwen vanuit onze wetenschappelijke kennisbasis. We willen in co-creatie high-end 
oplossingen ontwikkelen die het onderwijs écht beter maken. Dat kan alleen met een sterk 
wetenschappelijk fundament.” 
Cito-medewerker Jos Keuning in het OK&I-Werkprogramma 2019

Inmiddels huisvest Stichting Cito de nieuwe divisie OK&I, afkorting voor 
Onderzoek, Kennisdeling & Innovatie. Daarbinnen bewegen zich Cito’s bekende 
psychometrische onderzoeksafdeling (de grootste in Europa) en het nieuwe CitoLab, het 
team waar gewerkt wordt aan innovatieve ideeën en prototypes. “De onderzoekers van 
CitoLab omarmen principes uit onderwijskundig ontwerponderzoek en innovatieve 
labcontexten als co-creatie. Daardoor kunnen we handelen. Natuurlijk is dat de tijdgeest, 
maar voor Cito is dat een nieuwe manier van werken”, vertelt Saskia. ”Wij zetten 
prototyping in voor rechtstreekse vernieuwing in de klas. Proactief geven we bij scholen 
aan: dit zou een oplossing kunnen zijn voor een probleem.” 

“Bij Cito willen we onze kennis en expertise inzetten om nieuwe meettechnieken en 
meetkundige toepassingen te bedenken om de groei van leerlingen in kaart te brengen. We 
doen dat op onze manier. Een manier waarbij wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten en 
versterken, eigentijds en evidence based.” 
Cito-bestuurder Anneke Blok in het OK&I-Werkprogramma 2019

Via CitoLab durft Cito op dit moment meer dan ooit te innoveren. Maar nooit 
lukraak. De vernieuwing verloopt via vijf lijnen en vijf thema’s. Anneke: “Die thema’s zijn 
in samenspraak met externe stakeholders opgesteld. Ook dat was nieuw voor Cito.  
Dat we de buitenwereld vroegen: Wat hebben jullie van ons nodig? Waarop willen jullie 
dat wij waarde toevoegen en innoveren?”

“Als je zo samen met je belangrijkste stakeholders kunt werken aan plannen voor de toekomst, 
heb je een sterk middel in handen. Bijna een wapen zelfs. Het heeft onze relatie met 
stakeholders versterkt.”
Cito-toezichthouder Therèse van Schie op cito.nl, 2019

De vijf innovatiethema’s zijn thema’s die, zo staat te lezen in het Cito 
Meerjarenbeleidsplan, “het onderwijs van morgen beïnvloeden en waar uitdagingen 
liggen op het gebied van toetsen en leren”. Anneke: “Het zijn dus thema’s waar onze 
expertise maatschappelijk écht iets kan bijdragen.” Saskia vult aan: “We nemen dat heel 
serieus. Daarom doen we op elk thema een belofte aan het onderwijs. Geen loze belofte, 
maar een belofte waar het onderwijs ons aan mag houden.” 

“Ik ben blij met het meerjarenbeleidsplan waarin we OK&I positioneren en onze rol pakken op 
het vlak van onderzoek, innovatie en kennisdeling. […] Voor iedereen is duidelijk dat we onze 
unieke kennis centraal stellen en deze aanwenden ten dienste van het onderwijs. Dat we dit 
onderstrepen in vijf beloftes, waar onze stakeholders ons aan mogen houden, is een ijzersterk 
punt.”
Cito-toezichthouder Josephine de Zwaan op cito.nl, 2019
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Voor Cito betekent dit een ommezwaai, weet Saskia. ”Het is wennen voor 
onze mensen, zeker. Het zit in onze genen om bijzonder zorgvuldig en verantwoord te 
werken. We gaan dus het liefst pas met iets naar buiten, zodra het honderd procent zeker 
is en liefst nog een beetje meer. Nu presenteren we onze eerste ideeën al op scholen.”

“We willen producten maken waar scholen behoefte aan hebben. En praktijkideeën die er al 
zijn, meer waarde geven. [..] Het is ons doel om prototypen te ontwikkelen, waarmee leraren 
direct kunnen werken aan onderwijs op maat.”
Cito-medewerker Hendrik Straat in Van Twaalf Tot Achttien, 2019

Het leverde in 2018 een aantal mooie projecten en prototypes op. Eén 
ervan is ‘Beeldverhaal’, een prototype voor een app die leerlingen via spraaktechnologie 
helpt bij het ontwikkelen van spreekvaardigheid. “Bijzonder, hoe een klein idee kan 
aanslaan”, vertelt Saskia. Beeldverhaal werd op de Nationale Onderwijstentoonstelling 
van 2019 namelijk genomineerd voor de innovatie-award. En sleepte de prijs ook in de 
wacht. “Een mooi compliment, want de jury werd gevormd door leerkrachten. Het maakt 
de prijs extra waardevol.”

“Die award is een symbool van herkenning en erkenning voor de stap die we als Cito gezet 
hebben. Beeldverhaal maakt duidelijk dat we er daadwerkelijk in slagen om de hele gedegen 
kennis waarover we beschikken, in te zetten voor vernieuwing op scholen. Als ook dat het 
nieuwe Cito is, dan ben ik zeer zeker trots.”
Cito-toezichthouder Josephine de Zwaan op cito.nl, 2019

Het tot nu toe verst doorontwikkelde prototype is Groeimeter, een formatief 
toetsplatform voor rekenen. “Groeimeter hebben we echt samen met scholen ontwikkeld. 
Het is in de praktijk gevormd. Tegelijkertijd is het gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek, en ook zelf als instrument wetenschappelijk onderzocht. Het prototype sloeg 
direct aan. Na de eerste presentatie op de NOT in 2017 meldden zich binnen vijf dagen 
honderd geïnteresseerde testscholen aan.”

“Het is dit unieke perspectief dat we kunnen toevoegen in onderwijsvernieuwingstrajecten. 
Niet het enige perspectief, maar wel een belangrijk perspectief: hoe staat de leerling ervoor op 
een bepaald moment?”
Cito-medewerker Jos Keuning in  Van Twaalf Tot Achttien, 2018

Inmiddels is Groeimeter overgedragen van Stichting Cito naar Cito BV. Daar wordt het 
conceptinstrument verder ontwikkeld, en breed inzetbaar gemaakt voor het onderwijs. 
“Ook dat is hoe we als publieke kennisorganisatie werken”, licht Anneke toe. “Zodra een 
prototype werkt, getest is en het daadwerkelijk de winst oplevert die het onderwijs 
verlangt, dragen we het over aan een partij die er verder in wil investeren. Dat kan een 
uitgever zijn, een toetsaanbieder, de overheid of eventueel Cito’s eigen BV. Alles wat we 
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Groeimeter | succesvol prototype voor  
een formatief toetsplatform

Naar aanleiding van een vraag van een school benaderde Cito 
BV de onderzoekers van CitoLab. De bewuste school maakte 
gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem, maar wilde de 
vorderingen van leerlingen vaker signaleren. Of Cito het 
Leerlingvolgsysteem kon aanpassen? Cito BV besloot uit te 
zoeken wát het onderwijs nu eigenlijk precies verlangde.

De onderzoekers van CitoLab ontwikkelden een formatief 
toetsplatform waarmee leerlingen zelf hun groei in 
rekenvaardigheid kunnen volgen. Het prototype werd gebouwd, 
in meerdere ronden getest op een groot aantal scholen en 
werkend gemaakt. Groeimeter is gebaseerd op de leerdoelen van 
SLO, en aangescherpt door Cito. De inhoud en vragen zijn 
ontwikkeld door leerkrachten, en beoordeeld door 
toetsdeskundigen van Cito. Het resultaat is een instrument dat 
door leerkrachten en leerlingen enthousiast wordt ontvangen.

Groeimeter is gericht op feedback en op eigenaarschap van  
zowel leerkracht als leerling. Leerkrachten kunnen er voor hun 
leerlingen een individuele leerroute in maken. Leerlingen werken 
er gedurende een bepaalde periode aan persoonlijke leerdoelen. 
Zodra ze denken dat ze een doel beheersen, maken ze een snelle 
toets. De korte opdrachten maken duidelijk wat ze al beheersen, 
waar nog aandacht nodig is en wat de volgende stap is. 

Inmiddels hebben de onderzoekers van CitoLab Groeimeter 
overgedragen aan Cito BV. Daar wordt het instrument in 
september 2019 op de markt gebracht zodat alle basisscholen  
er gebruik van kunnen maken.

#NiceToKnowbinnen Stichting Cito maken moet uiteindelijk publiek toegankelijk zijn. Daar denken we 
serieus over na en daar gaan we heel zorgvuldig mee om.”

“We zetten in op de transformatie van cijfers naar informatie. Ik denk oprecht dat we het zo 
beter kunnen maken. En dat we gerichter aansluiten op de praktijk van het onderwijs.”
Cito-medewerker Remco Feskens in Van Twaalf Tot Achttien, 2019

In 1982 benadrukte Cito’s langst zittende bestuurder Wiel Solberg het belang van 
onderzoek en innovatie al. Hij vond het belangrijk om te blijven ombuigen en nieuwe 
wegen te zoeken:

“Uit het verleden moeten we leren, we moeten er in de toekomst ons voordeel mee doen. Er 
moet zelfs sprake zijn van doortrekken van lijnen, maar we moeten ook ombuigen, nieuwe 
wegen zoeken, nieuwe diensten aan het onderwijs bieden.”
Cito-bestuurder Wiel Solberg in Cito-blad Citotaal, 1982

Ruim 35 jaar later neemt Cito-bestuurder Anneke Blok dit advies ter harte. In 
het Meerjarenbeleidsplan geeft ze aan dat Cito juist langs de poot van onderzoek en 
innovatie een krachtige rol van betekenis kan blijven spelen:

“Vijftig jaar geleden ontstond Cito vanuit pioniersgeest, bevlogenheid en sociale compassie. 
Met onze toetsen wilden we de kansgelijkheid in het onderwijs vergroten. Deze missie is nog 
steeds actueel en stimuleert ons ook om de komende jaren een bijdrage te leveren aan krachtig 
onderwijs. Daarvoor gaan we onze rol van kennisorganisatie zelfbewust inzetten en verder 
vormgeven. “ 
Cito Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2021

Daarbij wordt actief gezocht naar nieuwe wegen en een sterke verbinding met 
het onderwijs. Zonder bestaande waarden overboord te gooien. Eigenlijk verwoordt POK-
manager Cor Sluijter dit nog het stevigst. Hij laat op een interne Cito-poster optekenen:

“Bij Cito staat ‘Doe maar een toets …’ niet in het woordenboek. Onder alles wat we doen zit een 
psychometrisch fundament.” 
Cito-medewerker Cor Sluijter op interne Cito-poster, 2018  l

 


