
ONTWERPONDERZOEK IN DE KLAS

Het is een thema waar we bij CitoLab dagelijks met veel plezier
mee bezig zijn!  Dat doen we onder meer via onderzoek en het
ontwikkelen van prototypes. We zoeken daarbij altijd de
samenwerking met het onderwijsveld. We varen op trends en
ontwikkelingen in de maatschappij. 

Wil jij meewerken aan de toekomst van het onderwijskundig
meten en lijkt het je leuk om met ons vernieuwende
meetinstrumenten uit te testen? Of kun je ons inspireren
voor een mooi innovatief product? 

Nadenken over het nieuwe meten doen we direct in de klas. We
geloven dat de toekomst van het onderwijs evidence based is. We
willen maken wat past bij de dagelijkse praktijk en aansluiten bij
wat werkt. 

 I N  D E  K L A S  
 O N D E R W I J S K U N D I G

M E T E N

 MOOIE PROTOTYPES

"Scholen en leraren willen
aan de slag met dingen die
werken, op basis van gegevens
en data."

Cito is vriend van de Nationale Onderwijsweek 2021. Van 4 t/m 8 oktober staat elke dag een thema centraal.
Vandaag: 'Toekomst van het onderwijs'.  Meer over de NOW: www.nationaleonderwijsweek.nl 

HAAK AAN!

Romy Noordhof, teamleider CitoLab 

Stichting Cito komt met 

naar je toe! 

DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

OM ZO TE GEBRUIKEN
Met KiesKleurig, een tool voor
burgerschapsvorming in de bovenbouw van
het vo, ontdek jij hoe meningen verschillen
en wat leerlingen écht belangrijk vinden.

Meer weten? Start hier de app voor vo en hier voor po.  

NIEUWE PROTOTYPES

Met de app SortBoard reflecteer je samen
met jouw klas op empatisch handelen. 

CitoLab is onderdeel van Stichting Cito en hoort bij de divisie Onderzoek Kennis & Innovatie. 
Meer info: Cito kennisorganisatie

DA
YDREAMS AND ICECREAM

S

We nemen de ruimte om vrij te
denken en zo tot nieuwe

ideeën, plannen en projecten
te komen.

 

Laat het ons weten via citolab@cito.nl! 

Klik hier voor alle info om KiesKleurig te gebruiken.

https://youtu.be/E1Gs4338VeM
https://empathischhandelen.citolab.nl/home
https://citolab-sortboard.web.app/
https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/cito-kennisorganisatie
mailto:citolab@cito.nl
https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/prototypes/projecten/burgerschap

