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De Centrale Eindtoets vanaf 2018

Vanaf 2018 wordt de Centrale Eindtoets van 
het CvTE vernieuwd: de papieren Centrale 
Eindtoets verandert en er komt een nieuwe 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is een toets 
waarmee elke leerling kan laten zien wat hij of zij 
kan: een toets die geschikt en toegankelijk is voor 
alle leerlingen, een toets die zich aanpast aan het 
niveau van uw leerlingen, een toets op maat.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale 
Eindtoets. Het CvTE maakt deze in samenwerking 
met Stichting Cito en DUO. De Centrale Eindtoets is 
één van de eindtoetsen po waaruit scholen kunnen 
kiezen. In deze folder leest u over de vernieuwing 
van de Centrale Eindtoets en wat dat voor uw  
school betekent. 



Op weg van papier naar digitaal

Met de digitale adaptieve Centrale Eindtoets krijgen uw leerlingen 
een toets die zich tijdens de afname aanpast aan hun individuele 
niveau. De papieren Centrale Eindtoets is vanaf 2018 op één niveau 
beschikbaar. U kunt dan niet meer vooraf het startniveau van uw 
leerlingen bepalen.

Met de vernieuwde Centrale Eindtoets 2018 wordt een beweging  
in gang gezet van toetsen op papier naar digitaal toetsen.  
De route die u neemt en het tempo waarin u overgaat naar  
de digitale adaptieve Centrale Eindtoets bepaalt u zelf. 

Voor iedere leerling een kans

Met de digitale adaptieve Centrale Eindtoets laten uw leerlingen 
uit groep 8 echt zien wat ze kunnen. Omdat de toets op maat is, 
krijgt elke leerling vragen op zijn of haar eigen niveau. 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is toegankelijk voor alle leer-
lingen. Door het adaptieve karakter is deze toets ook geschikt voor: 

 − leerlingen die meer moeite hebben met taal en rekenen
 − leerlingen die extra uitdaging nodig hebben
 − leerlingen met een disharmonisch profiel, die heel goed zijn 

in taal en niet goed in rekenen of andersom
 − leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
 − leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften  

(bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie)

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat verschillende soor-
ten vragen. Dit maakt de toets afwisselend voor uw leerlingen.  
Er zijn meerkeuzevragen, korte open vragen, vragen waarbij je de 
antwoorden naar de juiste vakjes moet slepen en vragen waarbij je 
in een plaatje het goede antwoord moet aanklikken. Ook zijn er 
opgaven met beeld- en geluidsfragmenten. 



Een toets op maat

In de digitale adaptieve Centrale Eindtoets past de moeilijkheid 
van de opgaven zich aan het niveau van de leerling aan. De toets is 
voor iedere leerling op maat, uitdagend en motiverend. 

De toets is opgebouwd uit drie toetsdelen die elk uit een set van 
opgaven bestaat. Per toetsdeel wordt gemeten wat het niveau  
van de leerling is. Het eerste toetsdeel van de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets is voor iedere leerling hetzelfde. Op basis van 
de tussenscores op de vragen in dit toetsdeel wordt het niveau van 
de leerling bepaald voor taal (lezen, taalverzorging en schrijven) 
en voor rekenen. De scores voor taal en rekenen worden los van  
elkaar gemeten en afzonderlijk vastgesteld. 

In het tweede toetsdeel gaat de leerling verder op de vastgestelde 
niveaus voor taal en rekenen. Ook na het tweede toetsdeel volgen 
er tussenscores, waarmee het niveau van het derde en laatste 
toetsdeel wordt vastgesteld. De totale score wordt bepaald op  
basis van de resultaten van de drie toetsdelen samen. 

Digitale afname in Facet

Uw leerlingen maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets  
vanaf 2018 in het computertoets- en examensysteem Facet. Facet is 
speciaal voor digitale toetsen en examens ontwikkeld door het 
CvTE in samenwerking met DUO. In het vo en het mbo worden elk 
jaar met Facet succesvol en op grote schaal digitale toetsen en  
examens afgenomen. Facet is nu ook geschikt gemaakt voor het po. 
Scholen kunnen de digitale adaptieve Centrale Eindtoets afnemen 
op verschillende computers/besturingssystemen: 

 − Windows-, Mac- en Linux-computers
 − Chromebooks
 − MS Surface
 − Android-tablets met muis en toetsenbord* 

Tijdens de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets 
werken leerlingen in een door Facet beveiligde omgeving,  
zodat ze geen toegang hebben tot internet. Leerlingen zien steeds 
één opgave op het scherm. Zij kunnen zich zo volledig op één  
opgave concentreren. Leerlingen kunnen altijd terug naar een  
eerder gemaakte opgave van de taak.

*  Naar verwachting zijn Androids in 2018 geschikt voor digitale afname (pretest in 2017); 
over het mogelijk maken van afname op iPads is op dit moment overleg met Apple gaande. 



Passende digitale afname

U kunt zelf kiezen op welke manier u de digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets op school afneemt. Dat is mede afhankelijk van 
de ICT-voorzieningen op uw school, zoals het aantal beschikbare 
computers en de internetverbinding. 

Als u kiest voor een volledige digitale afname, kunt u: 
 − alle leerlingen uit groep 8 tegelijkertijd de toets laten  

maken op door u gekozen data binnen de wettelijk  
vastgestelde afnameperiode;

 − uw leerlingen uit groep 8 in meerdere groepen indelen  
en de toets groepsgewijs afnemen op verschillende door  
u gekozen data binnen de afnameperiode.

Houdt u er bij een afname van de digitale adaptieve Centrale  
Eindtoets wel rekening mee dat u voldoet aan de eisen van  
de digitale afnameomgeving:

 − u heeft u devices nodig, die voldoen aan de systeemeisen  
van Facet. Op de website centraleeindtoetspo.nl wordt  
gepubliceerd met welke devices de toets kan worden  
afgenomen en aan welke technische eisen de devices  
moeten voldoen;  

 − u maakt met alle leerlingen de verplichte voorbeeldtoets. 
Hiermee controleert u of de afname omgeving goed  
functioneert en kunnen de leerlingen oefenen met de  
vraagtypes van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets;

 − u geeft aandacht aan de afnamecondities voor de leerlingen. 
Leerlingen moeten – net als bij de papieren toets – rustig  
aan de toets kunnen werken en geen last hebben van  
andere leerlingen.

http://centraleeindtoetspo.nl


Voorbereiding digitale afname 

Een succesvolle afname van de digitale adaptieve Centrale  
Eindtoets vraagt een goede voorbereiding. U bereidt zich goed 
voor door: 

 − met de quickscan te bepalen welke digitale afname het beste  
bij uw school past;

 − met uw ICT-leverancier en/of -coördinator de beschikbare  
en benodigde ICT-voorzieningen op school te inventariseren, 
zodat u weet of u aan de systeemeisen voldoet;

 − aan de hand van de infographic, de handleidingen en de  
instructiefilmpjes de digitale afname te plannen in de portal  
en te organiseren op school; 

 − uw leerlingen de verplichte voorbeeldtoets te laten maken. 

Ook kunt u met uw leerlingen deelnemen aan de digitale proef-
toets die jaarlijks in februari plaatsvindt. Dit biedt u de kans met 
uw school ervaring op te doen met de digitale afname. 

ICT-dienstverleners zijn goed geïnformeerd over de digitale 
adaptieve Centrale Eindtoets. Tijdens de voorbereiding en uit-
voering van de digitale afname kunt u bij uw ICT-dienstverlener  
terecht voor vragen en ondersteuning. Indien u geen ICT-dienst-
verlener heeft of uw dienstverlener u niet verder kan helpen,  
kunt u terecht bij de klantenservice van de Centrale Eindtoets. 

De Centrale Eindtoets  
in vijf kernkwaliteiten

De Centrale Eindtoets: 
– geeft een betrouwbaar advies
– neemt iedere leerling serieus
– is evenwichtig opgebouwd
–  is een goede voorspeller  

van schoolsucces
–  is gemaakt door leerkrachten  

en vakdeskundigen 

Vanaf 2018 kunt u kiezen uit: 
–  de digitale adaptieve Centrale  

Eindtoets
–  de papieren Centrale Eindtoets  

op één niveau



Informatiewijzer

Algemene informatie 
Centrale Eindtoets 

centraleeindtoetspo.nl

Voorbeeldopgaven  
digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets

oefenen.facet.onl

Quickscan  
digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets

quickscancentraleeindtoetspo.nl

Animatiefilm  
digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets

youtube.com/collegevoorexamens

Klantenservice  
Centrale Eindtoets 

info@centraleeindtoetspo.nl 
050 599 77 99

Wet- en regelgeving  
keuzemogelijkheden  
eindtoetsing po

rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 
toelating-middelbare-school

ico@duo.nl 
079 323 23 33
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