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. Leerlingen in groep 8
maken een eindtoets, die
samen met het advies
van de leraar het niveau
op de middelbare school
bepaalt.. Cito was altijd hofle-
verancier van de toets,
maar verliest marktaan-
deel door concurrentie.. De toets en de ma-
ker liggen al jaren onder
vuur.. Met een nieuwe
strategie probeert het
bestuur het negatieve
imago te kantelen.

O N D E R W I J S

Achterde
Cito-toets
schuilt een
lucratieve
onderneming
Ruim 80.000 leerlingen maakten vorige week
de Cito-toets. Het ‘gesloten bolwerk’ achter
deze eindtoets in groep 8, met bijna €60 mln
omzet, opent voorzichtig zijn deuren.

In het kort

‘T
oetsterreur.’ ‘Citoisering vanhet
onderwijs.’ Kinderen zijn een
cijfer gewordenenwordenop-
gejaagdommaximale scores te
halen,waarschuwenexperts in
eenuitzending vanBrandpunt

innovember 2013. Toetsenblijkt eenbusiness,
waarmetnameéénbedrijf uit Arnhemvanpro-
fiteert: Cito.

Deuitzending vanBrandpunt valt samenmet
eenonderzoeknaarde toetsenmaker in vakblad
Didactief. Citoblijkt via buitenlandsedeelne-
mingenbv’s te hebben indeAmerikaansedeel-
staatDelaware endeBahama’s, twee locatiesdie
bekendstaanomhetmildebelastingklimaat.

HoogleraarHenriëtteMaassen vandenBrink
is dannoggeen jaar voorzitter vande raad van
toezicht en vat de situatie als volgt samen: ‘De
beschuldigingwasdatCito ging feestvierenop
deBahama’s.Danhad je ooknogdemaatschap-
pelijke opvattingover toetsen ende vraagwat
weüberhauptmoetenmet toetsen. Als dat over
je heen valt als organisatie, dankun jehetwel
schudden.’

De reputatieschade van toen laat nog steeds
zijn sporenna.Dekritiek opde ‘toetsterreur’ is
niet geweken. Integendeel: de ‘soms luidruch-
tigemaatschappelijke tegenstand’ tegen toet-
sen is een vandebelangrijkste risico’s voorde
toekomst, schrijft het bestuur inhet recentste
jaarverslag.

Aanbestuursvoorzitter AnnekeBlok, oud-di-
recteur van educatieveuitgeverij Zwijsen, de
taakomhetbeeld vanCito als toetsfabriek
te kantelen. ‘Toen ik voordezebaanwerdge-
vraagd, dacht ik even: “Help,wil ik dit echt?”’,
zegtBlok (47) overhaar overstap in2016. ‘Want
Cito is echt publiek enprivaat ineen.Hetwas
ookeenorganisatie diebest eenbeetje inde
ivoren toren zat.’

Blokwil datCito zich als kennisinstituut
mengt inhet publiekedebat over toetsen. ‘Toet-
sen zijn eenhulpmiddel omdeontwikkeling
vankinderen temeten’, benadruktBlok. ‘Dat de
eindtoets in groep8 zo’nbelangrijkmoment is
geworden, is nooit onzebedoeling geweest.Uit-

eindelijk gaat onderwijs over drie dingen: ken-
nis en vaardigheden, socialisatie enpersoons-
vorming.Dezedriehoek zoumeer in evenwicht
moeten zijn.’

HetnieuweCitobelooft ‘stakeholders’ zoals
overheden, scholen enmarktpartijenook ‘open-
heid’ en ‘transparantie’.Het jaarverslagpubli-
ceertCitonog steedsniet opdewebsite,maarde
buitenlandsebv’s zijn verleden tijd. ‘Wewillen
terugnaardekern’, zegtBlok. ‘Cito is eenNeder-
landseorganisatie, primair voorhetNederland-
se onderwijs.’

CITO START IN EEN KELDER
Dekern vanCito ligt bijwijlenAdriaandeGroot,
die vijftig jaar geleden in zijn kelderhetCentraal
Instituut voorToetsontwikkeling (Cito) opricht.
Dehoogleraar toegepaste psychologie aande
Universiteit vanAmsterdamstoort zich aande
verschillende eisen enondoorzichtige reken-
formulesdie lerarengebruikenomkinderen
te toetsen enopaf te rekenen.Dit leidt volgens
hemtotmachtsmisbruik enwillekeur.

Vooral kinderenuit armeremilieusworden
te laag ingeschat, aldusDeGroot.Deoplossing
is eenobjectieve, onafhankelijke toetswaarmee
leraren inzicht krijgen inhet hele kind. Inop-
dracht vandegemeenteAmsterdamontwikkelt
hij deAmsterdamseSchooltest, demeerkeuze-
toets die zal uitgroeien tot debekendeCito-toets
in groep8.

Al snelwetenmeerpartijenCito te vinden.
Dewetenschappers ontwikkelen luistertoetsen
voor talen eneindexamens voorhet voortgezet
onderwijs. Inde jarennegentig brengtCito, dan
officieel eenpubliekrechtelijke organisatie, het
eerste ‘leerlingvolgsysteem’ opdemarkt.Dit is
eenpakket vanmeerdere toetsenomdekennis
en vaardigheden vankinderen vanaf groep3 te
meten.

In 1999besluit het toenmalige kabinet om
Cito te privatiseren.Cito gaat verder als stich-
ting enbv.De stichting voert opdrachten voor
deoverheiduit, zoals de centrale eindexamens.
Debvmoethaar eigenbroekophoudenmetde
verkoop van schoolexamens, deCito-toets, het
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leerlingvolgsysteemvoorbasisscholen, advies
aan (buitenlandse) overhedenenexamens in
opdracht—vanbuitengewoonopsporingsamb-
tenaren tot sportmasseurs.

MartenRoorda, afkomstig vanElsevierOp-
leidingen, begint in 2002als bestuursvoorzitter
en zet dochterbedrijvenop inDuitsland, deVer-
enigde Staten enTurkije. Citobvneemtookeen
belang in andere ondernemingen inbinnen- en
buitenland.

Ruim tien jaar later isCitouitgegroeid tot
eenorganisatiemet 544 fulltimemedewerkers
en ruim€65mlnomzet. Ruimdehelft daarvan,
€38mln, is overheidssubsidie.DeCito-toets le-
vert nogmaar 3%vandeomzet op, zegtRoorda
in2013 tegen vakbladDidactief. Zijndoel is om
70%vandeomzet uit commerciële opdrachten
tehalen, zodatCitominder afhankelijk is van
politiekebesluitenover toetsen.

STROP VAN €15 MLN
Het toekomstscenario vanRoorda isniet uit-
gekomen.Citobehaalde in2017, het recentste
cijfer, ruim€57mlnomzet.Minderdandehelft
daarvan, €24mln, loopt via debv.Het aantalme-
dewerkers is gedaaldnaar 455 fte.

Vanhet buitenlandavontuur rest enkel een

kostenpost van ruim€15mln voor ‘voorzienin-
gen voor oninbaarheid’.Dekans is groot dat
Citodezepost als verliesmoetnemen.Met een
solvabiliteit van56,7%—verhouding vaneigen
vermogen tenopzichte vanbalanstotaal— isde
organisatie overigensfinancieel kerngezond.

INVLOED VAN DE POLITIEK
DenHaagheeft tweebesluitengenomen
waardoorCito zijndominantepositiemetde
eindtoets in groep8 is verloren.De eerste is de
nationalisatie vandeCito-toets, in ruil voor een
vergoeding van€2mln.Citowerkt nog steeds
meeaande toets,maar opde toetsboekjes staat
CentraleEindtoets en een logo vanhetCollege
voorToetsen enExamens.

Sinds 2015kunnenbasisscholenookuit an-
dere aanbieders van eindtoetsenkiezen. Vorig
schooljaar koos 56%vandebasisscholen voor
de toets diedoorCito is gemaakt, versus 85% in
2015, blijkt uit onderzoek vanhetCentraal Plan-
bureau.Omdat alle toetsen vanelkaar verschil-
len, kandeOnderwijsinspectie dit jaar geen
uitsprakendoenoverhet niveau van rekenenen
taal opbasisscholen.

Inoverlegmethetministerie vanOnderwijs
is ookdeorganisatie vanCito gewijzigd.Deken-

nis over toetsen enexamens zit allemaal inde
stichting en is ook voor anderemarktpartijen
beschikbaar.Medewerkersmogennietmeer
voorde stichting éndebvwerkenendegeldstro-
menzijn voortaan ‘strikt gescheiden’, aldushet
jaarverslag.

‘Citowas eengeslotenbolwerk,maar zet de
ramenendeurenmeer enmeer open’, conclu-
deert oud-toezichthouderMaassen vanden
Brink, diena een jaar vertrok vanwegehaarnieu-
we functie als voorzitter vandeOnderwijsraad.
Tegelijkertijd is erwerk aandewinkel, vindt ze.
ZomoetCito zichzelf beter verkopenals toet-
senexpert en tempomakenmetnieuwemanie-
ren van toetsen endigitalisering. ‘Citohadeen
voorlopermoeten zijn inhet debat over toetsing,
maarhet instituutwerdgemangelddoor zowel
deoverheid als het onderwijsveld.’

Het beeld van ‘toetsterreur’ noemtMaassen
vandenBrink ‘volstrekt overtrokken’. ‘Citoheeft
kansengelijkheid alsmissie en zorgt al vijftig
jaar voor toetsen vanonbetwistbare kwaliteit die
uniformen vergelijkbaar zijn.Die vergelijkbaar-
heidheeft deoverheidnodig omdekwaliteit van
het onderwijs te bewaken. Tegenstandersheb-
benheel erg onderschatwat voorwaarde een
instituut alsCitoheeft.’

Beelden van het speels
ingerichte Cito-gebouw
in Arnhem. De centrale
hal met ronde boeken-
kast doet tevens dienst
als ontmoetingsplek.
Links: buitenzijde van
het kantoorpand dat in
2011 werd opgeleverd.
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FINANCIEELEDAGBLAD

“
‘Dat de eindtoets zo’n
belangrijkmoment is
geworden, is nooit onze
bedoeling geweest’
Anneke Blok
Bestuursvoorzitter Cito
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