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Cito heeft de eigen expertise op het thema onderschat. 
“We hebben meer in huis dan we zelf denken. Van oudsher 
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In gesprek met themahouder dr. Remco Feskens 
(senior onderzoeker): 

De transformatie van cijfers naar 
informatie 
Het onderwijs als ui met Cito als lagenpeller. Zo ziet thema- 
houder Remco Feskens de voortgang op het innovatiethema 
‘Meer data, nieuwe technologie’. “We hebben in 2018 al best 
wat activiteiten opgestart, maar die raakten met name de 
buitenste, abstracte schil. Dit jaar trekken we dat door naar 
de binnenste schil: de leerling. En naar de schil daar direct 
omheen: het onderwijsprogramma.” 

‘Met moderne statistische modellen en IT-toepassingen 
geven we meer betekenis aan leerresultaten’, zo belooft Cito 
bij het thema ‘Meer data, nieuwe technologie’. Onder die vlag 
werden bij Cito in 2018 projecten opgestart en afgerond. Voor 
2019 verandert het perspectief en start Cito projecten op die 
echt faciliterend zijn voor onderwijsprofessionals. “We zijn 
het thema redelijk abstract begonnen. Met beleidsonderzoek 
en psychometrisch onderzoek. Er waren wel tools, maar die 
waren er vooral om onderzoekers te helpen. Dit jaar maken 
we een shift, want we hebben het onderwijs meer te bieden.” 

Werken met enorme datasets 
Eén ding heeft Remco het afgelopen jaar namelijk ervaren: 

 
 
interpreteerden we het thema puur psychometrisch. 
Maar neem je de bredere interpretatie, het bredere gebruik 
van data, dan zijn we een voorloper in het onderwijsveld. Big 
data, bijvoorbeeld, daar deden we altijd behoorlijk schamper 
over. ‘Dat doen we niet’, vonden we. Maar ik heb gemerkt dat 
stakeholders onder de indruk zijn van de datasets waarmee 
we werken. Externen kunnen leren van onze ervaring en dat 
mogen we best wat meer benadrukken.” 

Een harde score met zachte toelichting 
Dat betekent niet dat Cito geen ommezwaai moet maken op 
het thema. “Van oudsher lieten we de data voor zich spreken. 
Een leerling haalde een score op de eindtoets van 532, en dat 
was het. Tegenwoordig wordt gevraagd om interpretatie.              
We moeten scores gaan uitleggen: waarom en wat en hoe nu 
verder?” 
Volgens Remco wordt het werk daardoor inhoudelijk 
spannender. “Maar ook wankelbaarder. Een score van 532 is 
hard. De interpretatie waarom je zus en zo scoort, is dat veel 
minder. Die is zacht en vatbaar voor discussie.” 

Toch beweegt Cito bewust naar de niet-cognitieve kant. 
Mét inzet van het thema ‘Meer data, nieuwe technologie’. 
“We willen dat wat we doen, data-driven is. We maken data 
dus niet minder belangrijk, maar zetten ze ook in voor de 
transformatie van cijfers naar informatie. Ik denk oprecht dat 
we het zo beter kunnen maken. En dat we gerichter 
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aansluiten op de praktijk van het onderwijs.” 
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