
In gesprek met themahouder dr. Hendrik Straat (senior onderzoeker): 

Hoe hip is Cito voor vernieuwende scholen? 

‘Wij ondersteunen onderwijsprofessionals bij het vormgeven van onderwijs op 
maat’, zo is de belofte die Cito doet bij het thema ‘Onderwijs op Maat’. De weg 
naar het onderwijs zette Cito in 2018 voorzichtig in. “We realiseren ons dat de 
psychometrische oorsprong van het thema niet meer voldoende is”, vertelt 
themahouder Hendrik Straat. “Het gaat niet meer om onderzoek of 
wetenschap, maar om de vertaling naar de praktijk. Er moeten prototypen 
komen, ontwikkeld samen met leraren en scholen die verandering willen.” 

Scholen die werken aan onderwijs op maat, zijn scholen die zoeken naar nieuwe 
manieren om het onderwijs vorm te geven. “Het zijn scholen met visie, drive en 
vernieuwende initiatieven”, weet Hendrik. “Het liefst werken we samen met 
scholen die de status quo willen doorbreken.” 

De toets van 9.00 uur 
Helaas zit daar ook meteen de angel. “Bij vernieuwende scholen heeft Cito een 
conservatief imago. Tijdens conferenties merkten we het afgelopen jaar 
meermaals dat het niet cool is om Cito tof te vinden. Jammer, want we staan 
gelijk op 1-0 achterstand.” 
Het is een beeld waar Hendrik aan wil werken. Net zoals aan het oude beeld van 

toetsen. “Het gaat allang niet meer om toetsen, het gaat om 
meten en om zinvolle feedback. De klas die op dinsdagochtend 
stipt om 9.00 uur met potlood en antwoordblad in de aanslag 
klaar zit, tsja, dat is één voorbeeld van hoe je kunt toetsen. 
In de praktijk zie ik heel veel leuke, andere ideeën. Als Cito 
kunnen we daar voor die scholen iets extra’s bovenop zetten.” 

Samen ontdekken 
Die behoefte moet er bij scholen dan wel zijn. “We willen met 
scholen in gesprek om te proeven wat nodig is. Zodat we 
ontwikkelen waar echt behoefte aan is. We willen met 
scholen meedenken, niet vóór hen denken. We willen een 
oplossing zoeken, maar wel voor hún problemen, niet voor de 
onze. We hebben zoveel kennis in huis waarmee we praktisch 
waarde kunnen toevoegen.” 
Om dit te bewijzen, is Cito op zoek naar de ‘extra laag om de 
psychometrische kern heen’. “Maar die vertaling van adaptief 
toetsen naar onderwijs op maat is er nog niet”, erkent 
Hendrik. “De concrete invulling vinden we nog lastig, maar  
we gaan ‘m samen met scholen ontdekken. Het thema is al 
veel scherper dan een jaar geleden. En hoewel ik hoop dat we 
in 2019 nog meer naar buiten kunnen treden, weet ik ook dat 
we al een enorme slag gemaakt hebben.” 
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