
 
 
 
 
 

In gesprek met themahouder prof.dr.ir. Theo Eggen 
(hoogleraar psychometrische aspecten van examinering): 

Een innovatiethema als fundament 

‘Kwaliteit van toetsen’ als datgene waar Cito voor staat. “Het is onze basislijn, 
ons fundament, dé representatie van ons label”, aldus themahouder 
Theo Eggen. Als innovatiethema bleek ‘Kwaliteit van toetsen’ daarom in 2018 
minder geschikt. Als kennisdelingsthema des te meer. 

Waarom benoemt Cito een thema dat zo inherent is aan de business en 
waarover zoveel expertise aanwezig is, als innovatiethema? “Om het niet te 
vergeten”, stelt Theo. “Kwaliteit van toetsen is onze wereld. Het is dat waar we 
voor staan. Bij Cito vinden we het zo vanzelfsprekend dat we het er eigenlijk niet 
eens over hebben. Juist daarom is het goed om het te benoemen.” 

Kwaliteit als wereld 
Toch veranderde gedurende 2018 gaandeweg de focus. “In eerste instantie 
dachten we dat we ons moesten richten op projecten die nieuwe kennis 
opleverden. Maar het besef groeide dat ‘Kwaliteit van toetsen’ voor Cito 
eerder een fundament is. Het is de kapstok van het geheel. Een duurzaam en 
blijvend thema, waar de primaire insteek gericht moet zijn op kennisdeling”, 
aldus Theo. 
Ter illustratie vervolgt hij: “Met de andere thema’s haken we veel meer in op 
trends in de maatschappij en het onderwijs. Dat zijn kortdurende focusgebieden 
die onze aandacht verdienen en waar we samen met het onderwijs stappen 
willen zetten. Op deze thema’s moeten we leren van de dagelijkse onderwijs- 
praktijk, terwijl toetskwaliteit ónze wereld is. Als kennisorganisatie zijn wij de 
expert.” 

Saai of toch niet? 
De uitdaging in het thema ligt volgens Theo in de ombuiging van het 
conservatieve. “‘Beoordelingkaders van (nieuwe) toetsen’ is een abstract 
onderwerp, een beetje saai ook. Het gaat over: Hoe goed zijn onze toets- 

procedures? Kunnen daar methoden 
onder gelegd worden? De uitdaging 
zit erin het onderwerp niet 
conservatief te laten worden. Het is 
een basisstroom waarop nog heel 
veel te halen is. 
Met name op het vlak van kennis- 
deling en de praktische vertaling 
naar de verschillende doelgroepen in 
het onderwijs.” 
Dat neemt niet weg dat Theo ook 
voor 2019 blijft denken aan 
onderzoek en innovatie. “Als kennis- 
organisatie zijn we het aan onszelf 
verplicht om te blijven werken aan 
kwaliteit. Als het toetsen verandert, 
moeten we het idee van kwaliteit 
gewoon opnieuw onder de loep 
nemen. Nieuwe toetsvormen 
vereisen andere kwaliteitskaders. 
Wij zijn degenen die deze kunnen 
ontwikkelen. En die er mede voor 
kunnen zorgen dat de kwaliteit van 
nieuwe toetsvormen gewaarborgd 
is.” 

Het is duidelijk: ‘kwaliteit van 
toetsen’ is een beetje een vreemde 
eend in de bijt van innovatiethema’s. 
“Toch vind ik het thema goed in het 
geheel passen”, besluit Theo. 
“Het kan zeker niet weg. Het is een 
thema dat blijft en waar je altijd op 
terug moet kunnen vallen.” 
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