
In gesprek met programma-manager dr. Saskia Wools 
(manager CitoLab): 

“We bouwen een droom” 

“Klinkt het te zweverig?”, vraagt programma-manager Saskia 
Wools zich af. “Dat we bezig zijn met het bouwen van een 
droom? Want dat is wat we doen. Op elk van de vijf thema’s 
zien we voor ons hoe het anders kan, beter. En daar bouwen we 
naartoe.” De uitleg van Saskia geeft impliciet aan hoe Cito’s 
huidige werkwijze verschilt van de oude. “Voorheen was ons 
wetenschappelijk onderzoek klaar als de resultaten waren 
gedeeld in een rapport, een artikel. Nu zetten we ook 
prototyping in voor rechtstreekse vernieuwing in de klas. 
Proactief geven we bij scholen aan: ‘Dit zou een oplossing 
kunnen zijn voor een probleem.” 

Cito had het eerste officiële jaar van het eerste meerjaren- 
beleidsplan nodig om de transitie te maken. “2018 was een jaar 
waarin alles een leermoment was”, vertelt Saskia. “We moesten 
tussen de Cito-muren vandaan, naar buiten, scholen in. 
We wilden in snelle, korte slagen prototypes gaan ontwikkelen 
en onderzoek starten gericht op problemen van scholen en 
leraren. We moesten wennen aan onze nieuwe positie van 
kennispartner en de themahouders moesten groeien in hun rol. 
Bovendien bleek gedurende het jaar dat er transities binnen de 
thema’s nodig waren.” 

Onderzoeksinspiratie van buiten 
Veel moest om. En veel ging ook om. Inmiddels kijkt Cito- 
innovatieboegbeeld Saskia tevreden terug, maar in 2018 was 
dat wel anders. “Vaak ging het me niet snel genoeg. Ik wilde 
vooruit, wilde doen, handelen. Ik realiseerde me onvoldoende 
dat het een hele andere manier van werken was. Inmiddels 
weet ik: je doet en je leert. Het kan niet van het ene op het 
andere moment anders. Dat is oké, zolang je maar wel stappen 
zet op je belofte.” 

En dat deed Cito. “Voorheen haalden we onze onderzoeks- en 
innovatie-inspiratie uit onze wettelijke taak. Of uit problemen 
waar we in ons eigen productieproces tegenaan liepen. 
Nu komen de vragen ook van buiten.” 

 
Kleine ideeën, snelle slagen 
Vragen van buiten vragen om oplossingen voor buiten. 
Kleine ideeën om direct te concretiseren. Om samen met het 
onderwijs te bouwen, testen en door te ontwikkelen. Het leverde 
in 2018 een aantal mooie projecten op. “Sommige prototypes 
ontwikkelden we razendsnel. Ideeën ontstonden in een middag 
en gaven we vanuit onze kennisbasis handen en voeten. 
Want dat is wel wat ons onderscheidt van startups: we werken 
vanuit onze wetenschappelijke expertise.” 
Een mooi voorbeeld is Beeldverhaal, het prototype van een app 
die met behulp van spraaktechnologie leerlingen helpt bij het 
ontwikkelen van spreekvaardigheid. “Ik zeg wel eens: het zijn 
maar vier plaatjes. Hoe klein kan het zijn?”, lacht Saskia. Maar de 
app werd op de NOT wel genomineerd voor de innovatie-award. 
En sleepte de prijs in de wacht. “Echt een heel mooi compliment, 
want de jury werd gevormd door leerkrachten. Bijzonder, hoe 
een klein idee kan aanslaan.” 

Design-thinking 
Beeldverhaal was in 2018 zeker niet het enige prototype dat het 
CitoLab uitkwam. “Door principes uit design thinking en 
innovatieve labcontexten als co-creatie te omarmen, kunnen we 
handelen. Natuurlijk is dat de tijdgeest, maar voor Cito is dat een 
nieuwe manier van werken.” 
Tja, en een prototype is niet af. “Inderdaad”, bevestigt Saskia. 
“Als iets wennen is voor Cito, is het dat wel. We werken hier 
allemaal vanuit het adagium dat we pas met iets naar buiten  
gaan als het honderd procent is en liefst nog een beetje meer.   
Nu gaan we met de eerste ideeën al naar scholen. Onze 
onderzoekers moeten eraan wennen een voorlopige versie te 
presenteren. Dat vinden we nog heel erg eng, maar het is tegelijk 
zo leuk om te doen.” 
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