
"Na een aantal jaren
praktijkexamens te hebben
gemaakt voor één vak, maakte ik
binnen Cito de overstap naar
CitoLab. Hier kan ik de opgedane
ervaring weer inzetten voor het
ontwikkelen en onderzoeken van
nieuwe toetsconcepten, voor
verschillende doelgroepen en met
allerlei soorten vakinhoud."

Het toffe aan Cito?
Het is groot genoeg om 

 te vinden.
Cito maakt voor zoveel leeftijden 

en vakken producten,

 H E T  B E S T E
U I T  J E Z E L F  H A L E N

CITO-COLLEGA'S

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

Romy Noordhof, teamleider CitoLab

vertellen 

VERBINDEN VAN ONDERWIJS MET TOETSINHOUD EN IT

"Van nooit echt passen, erachter komen dat je juist kunt verrassen!
Dankzij mijn werk bij Cito ben ik mijn eigen kunnen gaan zien en - nog
belangrijker - gaan waarderen. Dat gevoel had ik niet vaak op school.
Juist dat is nu mijn drijfveer: prototypes ontwikkelen die ruimte
bieden voor het persoonlijke talent. 

EIGEN KUNNEN ZIEN EN WAARDEREN

STEEDS EEN NIEUWE UITDAGING

Lonneke Nikkels, toetsdeskundige en
oud-leraar basisonderwijs in Nijmegen 

"Een onderzoeks- en meeloopstage bracht mij bij Cito en ik ben er niet meer
weggegaan. Hier heb ik ontdekt dat ik talent heb voor het verbinden van het
onderwijs met toetsinhoud en IT.  Bij Leerling in beeld, ons nieuwe leerling-
volgsysteem dat draait op een nieuw digitaal platform, komen voor mij deze
drie factoren perfect samen! En door mijn werk kan ik nu voor heel veel
leerlingen en leraren tegelijk iets betekenen."

DAT VERVEELT NIET!

Marica Balk, ontwikkelaar prototypes

Jouw talent draagt bij aan de ontwikkeling van
het onderwijs

Linda Horsels,toetsdeskundige en student verkorte deeltijdpabo

"Mijn achtergrond in logopedie en
spraak- en taalpathologie komt goed

van pas bij mijn bijdrage aan
instrumenten voor leerlingen met

specifieke onderwijsbehoeften. 
Hier kan ik mijn creativiteit, kennis

en ervaring goed in kwijt. 

Leerlingen de kans geven om andere vaardigheden te laten
zien óf op andere manieren te tonen wat zij in hun mars
hebben."

AF- EN UITWISSELING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK

Na 10 jaar Cito ben ik onlangs gestart met de pabo deeltijd-verkort.
Heerlijk om weer tussen de kinderen te staan. En het is een mooie

afwisseling én uitwisseling tussen theorie en praktijk!"


