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Cito verduidelijkt het doel, de meerwaarde 
en het (oneigenlijk) gebruik van toetsen als 
hulpmiddel, voor een betere interpretatie en 
inzet. 

Bijvoorbeeld: voorlichtingsfilmpjes, 
presentaties, deelname aan publiek debat.

Cito biedt in samenwerking met het 
(onderwijs)veld toetsvormen (op maat) en 
rapportages. Dit maakt ontwikkeling van 
leerlingen/kandidaten inzichtelijk. 
Ook biedt Cito ondersteuning in de vorm 
van training en advies, ter optimalisatie van 
het totale proces van toetsen en examens. 

Bijvoorbeeld: leerlingvolgsystemen voor PO 
en VO, kijk- en luistertoetsen, Wiscat Pabo, 
Staatsexamen NT2, BOA OV en BKE/SKE.

Cito vertaalt (wettelijke) taken binnen 
Gelijke kansen-missie.

Bijvoorbeeld: vertaling eindtermen en 
syllabi naar examenvragen, inrichten 
digitale afnameomgeving, peil- 
onderzoeken en expertmeetings.

Cito volgt wet- en regelgeving en adviseert 
als kennisorganisatie.

Bijvoorbeeld: ontwikkelen en normeren 
Centrale Eindtoets en centrale examens.

Bij Cito is de overtuiging om mee te werken aan gelijke 
onderwijskansen diep geworteld. Al 50 jaar dragen we bij  aan 
het onderwijs van morgen door met onze unieke expertise de 
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties te 
volgen en inzichtelijk te maken. Dat doen we samen met 
overheid, ketenpartners, onderwijsveld, beroepsgroepen en 
binnen de publieke beeldvorming. We geloven in objectieve 
gegevens. Daarmee ondersteunen we leerkrachten en helpen 
leerlingen, studenten en werkende professionals vooruit. 

Want iedereen heeft recht op dezelfde, gelijke kans op goed 
(vervolg)onderwijs.

Overheid | beleidsvorming

Het ministerie van OCW ontwikkelt onderwijs- 
beleid, zoals t.a.v. positie Eindtoets en 
vernieuwde onderwijsinhoud.

Ketenpartners | beleidsvertaling 

Ketenpartners als CvTE, DUO, SLO, inspectie 
voeren (wettelijke) taken uit.

Onderwijsveld en beroepsgroepen | 
toepassing

Leraren/schoolbesturen en adviseurs/trainers 
geven feedback, bepalen vervolgstappen naar 
behoefte van leerling/kandidaat en bieden 
advies voor een vervolgtraject.

Publieke beeldvorming | 
maatschappelijk interactie

De maatschappij is opmerkzaam over 
objectieve meting en eerlijke beoordeling.  
Bijvoorbeeld t.a.v. toetsintensiteit, onderwijs- 
advies in relatie tot sociale ongelijkheid en 
schaduwonderwijs.

Aan gelijke kansen werken we samen 
Toetsen en examens
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