
Docenten gezocht. Maar ook leerlingen, docententeams 
en schoolbesturen. Bij Cito maken we onze toetsen, 
examens, meet- en volginstrumenten samen met het 
onderwijs. En dus zoeken we jou. Om bijvoorbeeld mee 
te werken in een  constructiegroep en examen vragen te 
 maken. Om expertise te delen in  vernieuwende initiatie-
ven voor co- creatie. Om prototypes te testen voor het 
meten van vaardigheden. Of om mee te denken over 
helderdere rapportages bij onze  volgsystemen, zodat je 
er als docent uit kunt halen wat erin zit. 

Cito zit allang niet meer in die hoge ivoren toren van 
weleer. We staan midden in het onderwijs en werken 
met en voor  docenten. Natuurlijk: we maken centrale 
toetsen en examens. En ja, die zijn omgeven met een 
strenge geheim houdingsplicht. En  uiteraard: we heb-
ben speciale expertise. Maar die kennis houden we 
niet voor onszelf. We werken ermee, innoveren  ermee 
en we delen hem graag. Ons doel is  helder: toetsen en 
 examens maken we samen. 

“Nieuw, beter, anders… het komt voort uit de 

 pioniersgeest waaruit Cito ooit ontstond. Samen met 

het  onderwijsveld  blijven we  zoeken naar vernieuwende 

antwoorden op steeds weer nieuwe maatschappelijke 

 bewegingen. We leveren graag een mooie  bijdrage. En dat 

doen we met  passie en overtuiging”

Anneke Blok, voorzitter Raad van Bestuur

Docenten gezocht...

Kom spieken bij Cito
Op zaterdag 16 maart 2019 

organiseren we een open dag. Kom je 
ook tussen 12.00 en 16.00 uur? 

In deze special … 
Deze special bevat een greep uit projecten die we samen met 
docenten en leerlingen doen of hebben afgerond. Het zijn 
acht Cito-pagina’s geworden vol met inno vaties,  prototypes en 
 productvernieuwingen. Als we je  inspireren, ben je van harte 
welkom. Om mee te denken, testen en  maken. Kijk ook eens 
rond op cito.nl. Je vindt er bijvoorbeeld onze Kennisbank vol met 
vrij toegankelijke publicaties over toetsen, meten en volgen.

'Toetsen en examens 
maken we samen'
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Fantastisch om te doen: samen 
met Cito eindexamens maken

1.400 docenten zijn elk jaar al betrokken 
bij het maken en testen van vragen en 
examens. Maar dat moeten er nog meer 
worden. Reden waarom Cito in 2018 experi-
menten startte met eigentijdse vormen van 
examenconstructie. De pilots  benutten de 
nieuwe digitale  mogelijkheden en vullen 
het werk in de bekende constructiegroepen 
op locatie bij Cito, aan. 

Co-constructie op afstand 
Een van de succesvolste projecten van 
2018 was ‘co-constructie op afstand’. Tan-
ger: “Veertig docenten leverden vanuit huis 
hun inbreng via een speciaal ingerichte 
en beveiligde digitale omgeving. Het pro-
ject startte met pilots voor geschiedenis, 
Engels, wiskunde en zorg & welzijn. Dat 
verliep zo goed, dat we in 2019 op grotere 
schaal doorgaan.” 

Ook op mbo-niveau startte een co-creatie-
pilot voor het vak Nederlands. Daarnaast 
experimenteerde Cito met een open op-
roep om examenmateriaal in te zenden. 
Dat gebeurde voor muziek, waar een groep 
van 100 docenten actief werd benaderd. 
Voor natuurkundedocenten staat inmid-
dels het platform 
natuurkunde@
cito.nl open, waar 
je interessant ma-
teriaal met ons 
kunt delen.

Via Cito kun je 
ook meewerken 
aan pilots van 
OCW en CvTE. 
Vorig jaar startte het project pré- en testcor-
rectie waarbij je kon meedraaien in correc-
tieprojecten. Ook dat project krijgt een ver-
volg. Speciaal voor vmbo-docenten zette 

CvTE  bovendien 
discussiefora 
op. “We steken 
er veel ener-
gie in om het 
onderwijs nog 
actiever te 
betrekken bij 
dé eindmeting 
voor vo-leer-

lingen. Voor mij is dat vanzelfsprekend. 
Examens moeten het onderwijs volgen. En 
wie is daar beter van op de  hoogte dan de 
 docenten zelf?”.

“Het is fantastisch om na te denken over 

wat de leerlingen  daadwerkelijk leren in 

een klas en wat jij belangrijk vindt wat 

ze  uiteindelijk weten over de stof.”

Meer inbreng van meer docenten 
bij de eindexamens. Dat is waar 
Cito naar streeft. “We vinden het 
belangrijk dat onze examens 
 gemaakt worden door mensen uit 
de onderwijspraktijk. Hoe meer 
docenten met ons samenwerken, 
hoe beter het is”, vertelt Jankees 
Tanger, kartrekker van het project 
‘docentparticipatie’ bij Cito.

Examens oefenen op cito.nl

Goed voorbereiden op de eind examens? 
Leerlingen kunnen oude examens  maken 
op cito.nl. Je vindt er een complete data-
base met examens voor alle vakken, op 
alle niveaus, van 2016-2018. Het is een 
kwestie van maken, nakijken en scoren. 
Want  behalve de opgaven geven we ook 
de correctievoorschriften, normering, 
toets- en itemanalyses en meer mee. Aan 
de slag maar!

Aanmelden voor 
 examenconstructie? 

“Het maken van examenvragen is heel erg 
leuk om te doen. Het toetst of je helemaal 
in de kennis zit. En het helpt je jouw kennis 
aan te scherpen”, zo meldt kunstdocent 
Annebel de  Goede in een filmpje op cito.
nl. Ben jij ook  geïnspireerd om mee te 
 werken? Meld je gerust bij ons aan. Kijk op 
cito.nl voor  oproepen en  vacatures.




