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Geachte leden van de kerngroep van de WSK,  
 
 
Op 31 oktober 2019 heeft u mij schriftelijk gerefereerd aan onze verantwoording van Kleuter in 
Beeld die u nog niet heeft ontvangen en aan uitstaande, onbeantwoorde vragen. Onderstaand 
treft u mijn reactie. 
 
Verantwoording 
In uw schrijven stelt u dat Cito op 25 september 2019 aan WSK heeft toegezegd om de 
verantwoording toe te sturen en dat u deze nog altijd niet ontvangen heeft.  Dat is correct en 
conform het besproken proces.  (Ref. #! Verkorte versie gespreksverslag 11 juni 2019.) Zoals bij u 
bekend zijn wij momenteel in afwachting van de Expertgroep PO, om de door ons voorgestelde 
opbouw van de verantwoording af te stemmen.  Marleen Oosterink heeft uw collega Esther 
Meima op 25 september 2019 via e-mail hierover geïnformeerd: 
 ‘Wij zullen de volledige beoordeling begin 2020 aanbieden aan de Expertgroep. Zoals eerder 
aangekondigd zal ik je hiervan op de hoogte houden. We hebben inmiddels een eerste concept 
beoordeling aangeboden aan de Expertgroep PO. Geen inhoudelijke beoordeling nog, maar een 
voorstel waarop wij de beoordeling zullen opbouwen.’ 
De verantwoording zullen wij u dan ook begin 2020 doen toekomen, conform afspraak. 
 
Onbeantwoorde vragen 
U refereert in uw schrijven eveneens aan vragen die u aan Cito heeft gesteld in uw schrijven van 
9 en 28 november 2018. En dat deze vragen tot op heden, ook tijdens uw bezoek aan Cito op 11 
juni 2019, niet beantwoord zijn. Wederom refereer ik aan bovengenoemd gespreksverslag dat 
door WSK en Cito is vastgesteld. Op vragen waarop Cito tijdens het overleg op 11 juni het 
antwoord schuldig moest blijven, heeft u inmiddels ook een reactie ontvangen. Uw herinnering 
aan Cito om de volgens u ontbrekende antwoorden opgenomen te willen zien in de te verwachte 
beantwoording, is derhalve niet aan de orde. Staan er volgens u nog vragen open waarop Cito 
geen of geen volledige reactie heeft gegeven, dan verneem ik dat graag om deze alsnog te 
realiseren.  
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Neem gerust contact op voor een nadere toelichting op dit schrijven indien gewenst. Dat kan 
uiteraard via een schrijven, maar voel u uitgenodigd om Cito ook per telefoon of via mail te 
benaderen. Ondertussen kijkt collega Marleen Oosterink terug op een prettig inhoudelijk 
onderhoud met uw collega Esther Meima en heeft alle vertrouwen in een aangename 
voortzetting. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
dr. Jacqueline Visser 
Directeur Cito B.V. 
 
 
 

 
 
 
 
Cc:  Marleen Oosterink, business manager Primair Onderwijs Cito BV 

 


