
 

In gesprek met themahouder dr. Jos Keuning 
(innovatiemanager Cito): 

Met een plakbandversie naar scholen 

‘Hoe het onderwijs ook verandert, wij maken zichtbaar hoe 
leerlingen zich ontwikkelen’, zo belooft Cito bij het thema 
‘Toetsen van nieuwe onderwijsinhoud’. Onder die vlag 
werden bij Cito in 2018 prototypes ontwikkeld als Beeld- 
verhaal en Klasse. “We hebben leuke dingen gedaan, waar 
leerkrachten op zijn aangehaakt”, vertelt themahouder 
Jos Keuning. 

 
Als themahouder werkt Jos werkt met een makkelijk te 
profileren thema, zo vindt hij zelf. “Er wordt op dit moment 
volop gediscussieerd over het curriculum. In het onderwijs 
van de toekomst zal digitale geletterdheid naar verwachting 
een belangrijke plaats innemen. Veel scholen zoeken daarom 
naar manieren om er in de les aandacht aan te besteden. 
Datzelfde geldt voor brede vaardigheden, zoals communiceren 
en samenwerken.” 
Er is dus urgentie. En de link met Cito is logisch. “Scholen 
vinden het vanzelfsprekend dat we ermee aan de slag gaan. 
Hoe we dat doen, kunnen we illustreren met een paar leuke 
prototypes. Nu Beeldverhaal de innovatieprijs heeft 
gewonnen op de NOT, wordt ons verhaal nog sterker.” 

Wetenschap als onderlegger 
Hoewel het lijkt alsof de prototypes bij dit thema makkelijk 
ontstaan, bouwt Cito ze nooit zomaar. “We bouwen vanuit 
onze wetenschappelijke kennisbasis”, benadrukt Jos. 
“We willen in co-creatie high-end oplossingen ontwikkelen 
die het onderwijs écht beter maken. Dat kan alleen met een 
sterk wetenschappelijk fundament.” 

Daarna ontstaat een flexibel en kortcyclisch proces. 
“We bouwen in een snelle flow, waarbij we met een globaal 
ontwerp direct de praktijk ingaan. We willen meteen te weten 
komen of het prototype in een behoefte voorziet en snappen 
hoe scholen ermee willen werken. Op basis van verschillende 
evaluatietechnieken ontwikkelen we dan verder totdat er een 
werkend prototype ligt dat we kunnen overdragen aan een 
marktpartij.” 

Werken met impact 
Prototypes zijn een mooie manier om scholen te betrekken bij 
onderzoek. “Wat we doen, kan echt impact hebben”, weet Jos 
inmiddels. “Soms merk ik wel dat scholen onze prototypes 
benaderen vanuit de gedachte ‘Oh, is het van Cito? Dan is het 
vast al onderbouwd’. Maar dat is niet altijd zo. We willen juist 
samen met scholen te weten komen wat wél en niet werkt.” 
Soms heeft Cito het direct bij het juiste eind, maar we slaan  
de plank ook wel eens mis. “Dat was bijvoorbeeld zo bij het 
prototype Robotmuis”, vertelt Jos. “De opdrachten waren te 
moeilijk en kinderen kozen verrassende oplossingen. 
Op basis van die ervaring hebben we het eerste ontwerp 
drastisch aangepast. En nu werkt het wel.” 

Niet schrikken: plakbandversie 
Voor Jos zelf was de belofte in het meerjarenbeleidsplan een 
mooie kapstok. “We hebben het afgelopen jaar echt gewerkt 
vanuit de belofte. Onze insteek was: als we die belofte willen 
realiseren, gaan we dit en dit en dit doen. Er ontstaan ideeën, 
je bouwt, test en stuurt samen met de scholen bij. Uiteindelijk 
stel ik me voor dat we allerlei ideetjes en prototypes hebben. 
Niet af, maar slechts een plakbandversie. Dan kunnen we 
samen met scholen bepalen wat we doorontwikkelen. En dat 
niet alleen. We kunnen ook sámen kiezen hoe we dat doen.” 
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