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 CENTRALE EINDTOETS PO 2015

De Centrale Eindtoets

Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een 
eindtoets te maken. Welke eindtoets dat is, 
besluit de school. Op de school van uw kind 
is gekozen voor de Centrale Eindtoets van het 
College voor Toetsen en Examens (CvTE, zie 
ook pagina 14).

In deze krant leest u wat de Centrale 
Eindtoets is en hoe u uw kind daarop 
kunt voorbereiden. Wij vertellen u hoe de 
papieren en digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets eruit zien. Ook wordt uitgelegd 
hoe het leerlingrapport van uw kind eruit ziet 
en wat de verschillende onderdelen daarin 
betekenen.   

Op pagina 10 t/m 13 staan een aantal voor
beeld opgaven. Deze kunt u samen met uw 
kind maken, zodat u en uw kind een idee 
hebben hoe de toets eruit zal zien.

Meer weten? 
Wilt u meer weten of verder lezen over de Centrale Eindtoets?  
Kijk dan op: www.centraleeindtoetspo.nl > Leerlingen en ouders. 
Het onderdeel Doe het zelf is speciaal voor leerlingen, maar u kunt 
het natuurlijk ook samen met uw kind bekijken.

Vragen? 
Heeft u vragen? Op de achterzijde van deze krant leest u waar  
u met uw vragen terecht kunt. 



Hoe ziet de Centrale Eindtoets 
in 2018 eruit? 

Papieren of digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets?

De Centrale Eindtoets bestaat uit de verplichte  
onderdelen Nederlandse taal en rekenen.  
Wereldoriëntatie is niet verplicht, scholen kunnen 
daarvoor kiezen. De Centrale Eindtoets volgt op 
het schooladvies, dat vóór 1 maart wordt gegeven. 
Op het leerlingrapport staat het toetsadvies voor 
het brugklastype dat het beste bij uw kind past. 

Vanaf 2018 is de Centrale Eindtoets 
vernieuwd. De papieren versie ver
andert en er is een nieuwe digitale 
adaptieve Centrale Eindtoets. 

De papieren Centrale Eindtoets 
maakt uw kind met drie toetsboek
jes. Sinds dit schooljaar wordt de 
toets op één niveau afgenomen.  
De papieren toets is opgebouwd uit 
meerkeuze opgaven.
De digitale adaptieve Centrale  
Eindtoets maakt uw kind met een 
computer. De digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets is een toets die 
zich zowel voor taal en rekenen  
tijdens de afname aanpast aan het 
niveau van uw kind. Het is een toets 
op maat, geschikt en toegankelijk 
voor alle leerlingen. De resultaten 
van de drie toetsdelen samen  
bepalen de totale score. 

Voor wereldoriëntatie is er één  
niveau in zowel de papieren als de  

digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 
De toets bestaat uit 115 vragen voor 
taal en 85 vragen voor rekenen. Voor 
wereldoriëntatie zijn er 90 vragen. 
Alle vragen in de papieren Centrale 
Eindtoets zijn meerkeuzevragen. Uw 
kind moet steeds het best passende 
antwoord kiezen uit de gegeven 
mogelijkheden. Er is altijd maar één 
antwoord goed. 

In de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets zijn er naast meerkeuze
vragen ook andere type vragen,  
zoals vragen waarbij je een filmpje 
moet kijken of vragen waarbij je het 
antwoord naar de juiste plaats moet 
slepen. Dit maakt deze toets afwis
selend voor uw kind. 

Meer weten? 
Lees de brochure Op weg naar de digi
tale adaptieve Centrale Eindtoets (vanaf 
2018) of bekijk het animatiefilmpje. 
Zie: www.centraleeindtoetspo.nl 

De school kan zelf kiezen op welke 
manier zij de Centrale Eindtoets  
afneemt. Dat is mede afhankelijk 
van de behoeften van de leerling en 
de ICTvoorzieningen op de school, 
zoals het aantal beschikbare compu
ters en het soort internetverbinding. 
De school kiest zelf op welke dagen 
ze de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets afneemt (zie pagina 6). 
 
De school bepaalt zelf of zij:   
–  alle leerlingen uit groep 8 de digi

tale adaptieve Centrale Eindtoets 
tege lijkertijd laat maken op door 
de school gekozen data binnen de 
vastgestelde afnameperiode;

–  de leerlingen uit groep 8 in  
meerdere groepen indeelt  
en de digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets groeps 
gewijs afneemt;

–  een deel van de leerlingen uit 
groep 8 de digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets laat maken  
en een ander deel de papieren 
Centrale Eindtoets;

–  alle leerlingen de papieren  
Centrale Eindtoets laat maken. 

De Centrale Eindtoets op papier  
is even moeilijk (of makkelijk)  
als de digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets.

De directeur
Digitaal werken  
op school is  
de toekomst

‘We hebben dit jaar bewust gekozen 
voor de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets. Deze toets op maat sluit 
voor ons aan bij de manier waarop 
wij ons onderwijs vorm willen geven.   
We bieden maatwerk voor iedere 
leerling door onder andere adaptieve 
software op tablets. Digitalisering  
is bijna niet meer weg te denken uit 
ons hedendaagse onderwijs.’ 

‘Met de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets krijgen leerlingen een goede 
toets die past bij hun ontwikkeling, 
met op hun niveau aangepaste  
vragen. Daardoor kunnen leerlingen 
laten zien waar ze goed in zijn:  
rekenen en/of taal. Onze ervaring  
is ook, omdat er maar één opgave 
per scherm verschijnt, dat kinderen 
minder snel afgeleid zijn en zich  
beter kunnen focussen.’

‘Natuurlijk moeten de randvoor
waarden kloppen als je digitaal en 
adaptief gaat toetsen. Maar daarop 
hebben wij ons goed voorbereid.  
We hebben gezorgd dat de afname 
plaatsvindt in een rustige ruimte met 
voldoende computers en een goede 
internetverbinding.’

Ravian Close
directeur basisschool Wijck, Maastricht

De leerkracht
We gaan er een leuke 
tijd van maken 

‘Onze leerlingen werken al met tablets 
in de klas. We werken met een  
programma dat op een vergelijkbare 
manier werkt als de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets, met één opdracht 
per pagina. De kinderen werken  
daarmee aan hun leerdoelen voor  
rekenen, taal en spelling.’ 

‘Een van de voordelen van de digitale 
adaptieve Centrale Eindtoets is dat 
kinderen nauwelijks invulfouten kun
nen maken. Maar het allerbelangrijkste: 
het is maatwerk. Iedereen maakt zijn 
eigen opgaven en de toets past zich 
aan het niveau van het kind aan.  
Een kind krijgt de opgaven die passen 
bij zijn of haar niveau.’ 

‘Voorlopig werken we nog gewoon  
verder aan de leerdoelen. De kinderen 
weten dat de eindtoets eraan komt, 
dat het schooladvies bindend is en dat 
de eindtoets dit advies, als het goed is, 
bevestigt. Pas na het schooladvies en 
na carnaval gaan we ons meer op de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets 
richten en vertel ik de kinderen wat ze 
kunnen verwachten. Het is niet iets 
waar ze tegenop hoeven te zien en ik 
breng het vooral als een bijzonder mo
ment voor de leerlingen van groep 8. 
Ze mogen een mascotte mee nemen, 
wat te drinken en te snoepen en ik  
raad ze aan lekker makkelijk zittende 
kleding en schoenen aan te trekken. 
We gaan er gewoon een leuke tijd  
van maken.’  

Thijs Kasdorp
leerkracht groep 7 & 8

de centraleeindtoets

wat is

Centrale Eindtoets  
is tweede advies 
Voor het schooladvies kijkt de school naar de  
ontwikkeling van uw kind tijdens de hele basis
schoolperiode, naar de resultaten die uw kind 
heeft laten zien en naar de manier waarop uw 
kind leert. Het schooladvies is het advies waar  
het voortgezet onderwijs de toelating op baseert.  
De Centrale Eindtoets geeft een tweede, onafhan
kelijk advies. De score op de Centrale Eindtoets in 
combinatie met het schooladvies is een goede 
voorspeller voor schoolsucces. De Centrale  
Eindtoets is een momentopname na acht jaar  
basisonderwijs. Het is geen examen. Leerlingen 
kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
 

Heroverwegen 
Als uw kind de Centrale Eindtoets beter maakt dan de 
school op basis van het schooladvies verwacht, dan 
moet de school het advies heroverwegen, bij voorkeur 
in overleg met u en uw kind. Het is  mogelijk dat het 
 advies dan wordt aangepast. 

Als uw kind de Centrale Eindtoets slechter maakt dan 
verwacht, wordt het schooladvies niet aangepast. Het is 
voor het voortgezet onderwijs niet toegestaan om op 
basis van de score op de eindtoets een kind wel of niet 
toe te laten.

2
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Wat voor vragen zitten  
er in de Centrale Eindtoets?

Wanneer wordt de Centrale 
Eindtoets afgenomen? 
Afnamemoment 
De papieren Centrale Eindtoets 
wordt landelijk door alle kinderen 
op hetzelfde moment gemaakt. 
Deze toets wordt afgenomen op 
de ochtend van 17, 18 en 19 april.
De digitale adaptieve Centrale Eind
toets kan flexibel worden  
afgenomen binnen een vast
gestelde periode. Deze periode 
loopt van 16 tot en met 20 april 
én van 23 tot en met 26 april.  
De school bepaalt wanneer  
uw kind de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets maakt.

Voor de papieren en de digitale 
adaptieve Centrale Eindtoets 
wordt een afnameduur van 3 keer 
2 uur aangehouden.   

Kiest de school ook voor  
wereldoriëntatie, dan wordt dat 
onderdeel afgenomen na de  
laatste taak taal of rekenen van 
die toetsdag.

Inhalen 
Als uw kind de Centrale Eindtoets 
(gedeeltelijk) niet heeft kunnen 
maken, bijvoorbeeld omdat  
hij/zij ziek was, dan kan uw kind de 
toets inhalen. Dat is mogelijk van 
23 april tot en met 25 mei 2018.  
De inhaaltoets is altijd digitaal.

Elke toetsdag begint met taal of  
rekenen. De vragen van de toets 
zijn geordend in taken. 

Bij taal gaan de vragen over: lezen 
(begrijpend lezen, samenvatten, 
opzoeken), schrijven en taal
verzorging (spelling, grammatica 
en interpunctie).
Bij rekenen gaan de vragen over 
getallen (1 + 1, 3 x 5), verhoudingen 
(breuken en procenten), meten en 
meetkunde (oppervlakte) en  
verbanden (tabellen en grafieken).  
De opgaven over wereldoriëntatie 
gaan over aardrijkskunde,  
geschiedenis en natuur & techniek. 
Het gaat zowel om dingen weten 
(kennis van feiten) als om dingen 
kunnen (kennis toepassen). 

Studievaardigheden 
Bij alle onderdelen komen vragen 
voor waarbij uw kind studie
vaardigheden moet gebruiken.  
Deze vaar dig heden, zoals tabellen 
lezen, informatie opzoeken en 
kaartlezen, zijn belangrijk in het 
voortgezet onderwijs. 

Betrouwbaar advies
De toetsdag start met een aantal 
makkelijke(re) vragen. Daarna 
worden makkelijke en moeilijke 
vragen afgewisseld. Door deze  
afwisseling kan het niveau van  
uw kind betrouwbaar worden 
vastgesteld. Uw kind probeert  
zo meer en zal het minder snel  
opgeven, waardoor goed te meten 
is wat uw kind werkelijk kan.

Hoe bereid ik mijn kind voor?
U kunt wel samen met uw kind een aantal voorbeeldopgaven maken, 
om te ontdekken wat voor soort vragen er in de toets voorkomen.  
Voorbeeldopgaven vindt u op pagina 10 t/m 13, en op de website  
www.centraleeindtoetspo.nl (> Leerlingen en ouders > Doe het zelf).

hoe, wat2 en

De leerling
Laat die eindtoets 
maar komen

‘We moeten best hard werken in 
groep 8. Vier keer per week krijgen we 
huiswerk. We zitten met groep 7 en 8 
in één klas. Voor rekenen, taal en 
spelling werken we in de klas op de 
tablet, iedereen aan zijn eigen leer
doelen die je voor het eind van het 
jaar af moet krijgen. De meester legt 
dingen eerst uit. Dat doet hij heel 
goed en daarna gaan we aan onze 
leerdoelen werken.’

‘Soms vind ik een onderwerp wel 
moeilijk, bijvoorbeeld procenten met 
rekenen, maar het programma past 
zich aan jouw niveau aan. Dat werkt 
heel goed. En dan oefen ik ook nog 
wel eens extra thuis. Dat is best wel 
leuk. Maar het liefst ga ik hockeyen. 
Daar ben ik na onze verhuizing op  
gegaan en ik ben nu topscoorder.’

‘Voor natuur, geschiedenis en aard
rijks kunde werken we nog wel met 
boek en papier. Ik vind vooral natuur,  
handvaardigheid en ook rekenen leuk. 
Later wil ik misschien wel iets in de 
wetenschap doen, met experimenten. 
Of met natuur. We hebben zelf ook 
een moestuin.’ 

‘Straks ga ik eerst een vervolgschool 
kiezen en de eindtoets maken.  
Daar ben ik niet zenuwachtig voor. 
Laat maar komen.’

Lotte Rouhl,
leerling groep 8

De ouder
Adaptief leren  
en toetsen  
is uitdagend

‘Mijn dochter Lotte is helemaal  
gewend om met een tablet te werken. 
Op school, maar thuis heeft ze ook 
een computerprogramma, waarop ze 
sommige onderdelen nog eens extra 
oefent. Adaptief leren en toetsen is 
een uitdagende manier, het maakt 
kinderen alerter, zorgt voor veel meer 
afwisseling, met plaatjes, filmpjes, 
geluid en verschillende manieren van 
antwoorden: slepen met de muis, 
open vragen, meerkeuzevragen.  
Het gaat veel meer spelenderwijs  
en dat past helemaal bij deze tijd.  
Ik ken de papieren toets nog, dat je 
hokjes moest inkleuren en goed 
moest opletten om niks over te slaan. 
Dan is dit veel prettiger.’

‘Ik stimuleer Lotte wel, maar leg niet 
te veel druk op haar. Ze is ambitieus, 
dus ze hoopt dat ze een mooi advies 
krijgt. Maar ik let er goed op dat ze 
niet teveel tijd online is. Ze is creatief 
en helemaal enthousiast van hockey. 
Dat vind ik net zo belangrijk.  
Dus ook tijdens de week van de  
Centrale Eindtoets houden we het 
normaal. Geen stress, en ik let  
erop dat ze goed uitgerust is.’

Carolien Neelen
Moeder van Lotte, leerling groep 8

De Centrale Eindtoets toetst wat uw kind in de  
afgelopen acht jaar heeft geleerd op het gebied 
van taal, rekenen en als de school ervoor kiest  
om dat ook te toetsen, wereldoriëntatie. Het is 
daarom niet nodig om speciaal voor deze toets  
te leren of extra te oefenen. 

Wat kunt u doen?

  Overdrijf het belang van de toets niet. Het is een  
belangrijk moment, maar het type vervolgonderwijs 
hangt niet (alleen) af van het toetsresultaat.

  Zorg voor ontspanning en afleiding, zowel voor  
als tijdens de toetsperiode. 

  Zorg ervoor dat uw kind in de toetsperiode genoeg 
slaapt en gezond eet en drinkt. 

  Toon belangstelling. Laat uw kind vertellen over  
zijn of haar ervaringen met de toets. U kunt samen 
‘vieren’ dat uw kind z’n best heeft gedaan.

Wanneer
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Toetsadvies brugklastype
VMBO GL-TL

Standaardscore
530

Centrale Eindtoets primair onderwijs

Percentielscore

Lezen

Rekenen

Taalverzorging

Wereldoriëntatie

Schrijven

501 519 526 529 533 537 540 545 550

S. Veenstra (v)
09-01-1999
Leerlingnummer 123456
BSN ......6789

School 13BC00 
Basisschool Het Baken
Schoutenstraat 20
6543 RS WIJK BIJ DUURSTEDE 
Nederland

Leerlingrapport 
Centrale Eindtoets 2018

37

24

29

26

32

36% van de leerlingen 
scoorde lager

23% van de leerlingen 
scoorde lager

28% van de leerlingen 
scoorde lager

25% van de leerlingen 
scoorde lager

31% van de leerlingen 
scoorde lager

63% van de leerlingen 
scoorde hoger

76% van de leerlingen 
scoorde hoger

71% van de leerlingen 
scoorde hoger

74% van de leerlingen 
scoorde hoger

68% van de leerlingen 
scoorde hoger

PRO/ 
VMBO BB VMBO BB/KB VMBO KB VMBO GL-TL VMBO GL-TL/

HAVO HAVO HAVO/VWO VWO

Referentieniveaus
en domeinanalyse

Lezen

Taalverzorging 

Rekenen 

Domeinanalyse

referentiescore 53

Domeinanalyse

Domeinanalyse

39

54

Referentieniveau 1F

Referentieniveau 2F

begrijpend lezen 

samenvatten

opzoeken

spelling werkwoorden

spelling niet-werkwoorden

grammatica 

interpunctie 

getallen

verhoudingen

meten en meetkunde

verbanden

1F

2F

71

85

0

0

Over de referentieniveaus
De Centrale Eindtoets meet welk referentieniveau  
jij hebt bereikt (1F/1S/2F). Bij het referentieniveau  
1F beheers je taal en rekenen voldoende. Bij 1S of  
2F zelfs nog beter. 

Het beheersen van 1F is niet een voorwaarde  om 
toegelaten te worden tot het voortgezet onderwijs. 

Kijk voor meer informatie op:
www.centraleeindtoetspo.nl

42

50

51

30

Referentieniveau 1F

Referentieniveau 1F

Referentieniveau 2F

Referentieniveau 1S

1F

1F

2F

1S

70

80

70

40

0

0

0

0

Centrale Eindtoets primair onderwijs

referentiescore 52

referentiescore 60

referentiescore 58

referentiescore 51

referentiescore 22

voorzijde
leerlingrapport

achterzijde
leerlingrapport

Enkele weken nadat uw kind de Centrale Eindtoets heeft  
gemaakt, ontvangt u het leerlingrapport. Het leerling rapport 
wordt opgesteld door het CvTE. Het CvTE verstrekt het  
rapport alleen aan de basisschool. De basisschool verstrekt 
het rapport aan u. Het CvTE geeft de gegevens van uw kind 
niet aan anderen. We lichten de verschillende onderdelen 
van het leerlingrapport kort toe.

3leerlingrapport

en toetsadvies

De standaard
score met daar
aan  gekoppeld 
het brugklastype 
dat het beste bij 
uw kind past.

Deze rapportage kan in de vormgeving nog iets 
afwijken van de definitieve rapportage van 2018.

De Centrale  
Eindtoets meet 
ook welk 
referentie niveau 
uw kind beheerst 
(1F/1S/2F).

In de domein
analyse ziet u hoe 
uw kind het doet 
ten op zicht van 
andere leerlingen 
met vergelijkbare 
scores. Per domein 
ziet u voor uw 
kind op welke 
punten vooruit
gang mogelijk is.

Een vinkje betekent 
dat de leerling dat 
referentieniveau 
heeft behaald.

Wanneer uw kind 
het optionele  
onderdeel  
wereldoriëntatie 
heeft gemaakt 
krijgt het wel een 
percentielscore. 
Wereldoriëntatie 
telt niet mee voor 
het toetsadvies.

Het rapport geeft 
ook aan hoeveel 
procent van alle 
leerlingen die de 
Centrale Eind
toets hebben ge
maakt hetzelfde 
‘aantal goed’ of 
een lager ‘aantal 
goed’ heeft be
haald. Dat wordt 
aangegeven met 
percentielen.

De Centrale Eindtoets geeft een betrouwbaar advies
Standaardscore en toetsadvies
De Centrale Eindtoets is opgebouwd uit 
drie toetsdelen. Per toetsdeel wordt  
gemeten wat het niveau van uw kind is 
voor taal en rekenen. De resultaten van 
de drie toetsdelen samen bepalen de  
totale score op de Centrale Eindtoets. 
Dat wordt de standaardscore genoemd.
Het totaal aantal goede antwoorden 
wordt omgerekend naar een getal  
tussen de 501 en 550. Bij een  
standaardscore hoort een toetsadvies 
best passend brugklastype.
 
Percentielen
Een percentiel van 37 betekent dat 36% 
van alle leerlingen in vergelijking met uw 
kind lager scoorde, 63% scoorde hoger.

Referentieniveau
De referentieniveaus geven aan wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen  
op het gebied van taal en rekenen  
op belangrijke momenten in hun 
schoolloopbaan. De bedoeling van het 
meten van de referentieniveaus is het 
verbeteren van de taal en rekenvaar
digheden van leerlingen. Ook moeten  
ze zorgen voor een betere aansluiting 
tussen het taal en rekenonderwijs in de 
verschillende onderwijssectoren po,  
vo en mbo omdat ze op al die niveaus 
gemeten worden. 

Domeinanalyse
In de domeinanalyse vergelijken we de 
prestatie van uw kind met de leerlingen 

die vergelijkbaar hebben gescoord op 
hetzelfde onderdeel. Wanneer uw kind 
naar verwachting presteert is alleen de 
middelste bol gekleurd. Bij prestaties  
boven (+) of onder () dit verwachte  
niveau zijn ook één of twee bollen  
naar respectievelijk rechts en links  
ingekleurd. Zo ziet u een leerlingprofiel 
dat aangeeft op welke punten vooruit
gang mogelijk is. 

Kijk ook naar het filmpje van CvTETV 
over het toetsadvies via  
www.centraleeindtoetspo.nl  
(> Leerlingen en Ouders > Doe het zelf)

Op www.centrale
eindtoetspo.nl 
(> Leerlingen en  
ouders > Rapport) 
staat een over
zicht van de  
standaardscores 
per brugklastype. 

Meer informatie 
over de referentie
niveaus vindt u op: 
www.centrale
eindtoetspo.nl  
(> Leerlingen en  
ouders > Referentie
niveaus).
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Voorbeeldopgaven
Digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Meer digitale voorbeeldopgaven zien? 
Meer voorbeeldopgaven vindt u  
in de digitale oefenomgeving  
https://oefenen.facet.onl > Centrale  
Eindtoets > Voorbeeldtoetsen. 4

Goede antwoorden: 
5. A 
8. 1/6 5/9 2/3 
14. klik 2e pijltje 
21. landbouw:  
  boer 
 visser
 industrie: 
    productie

medewerker
  metselaar 
 diensten:  
  leraar 
  brandweerman



Voorbeeldopgaven
Papieren Centrale Eindtoets

Meer voorbeeldopgaven zien?
Meer voorbeeldopgaven vindt u  
op www.centraleeindtoetspo.nl >  
Leerlingen en ouders > Doe het zelf

Opgave 10

Stedengroei

Tussen 1880 en 1920 groeide 
een aantal steden in Nederland 
veel sneller dan het landelijk 
gemiddelde. Zo nam de bevolking 
van Enschede, Eindhoven of 
Tilburg wel vijf tot zes keer in 
omvang toe. Tilburg bijvoorbeeld 
groeide in korte tijd van 15.000 
naar meer dan 75.000 inwoners.
Waarom trokken mensen van het 
platteland naar de stad?

A   In de steden waren bioscopen 
en restaurants.

B   In de steden was werk te 
vinden in de fabrieken.

C   Landbouwgif verontreinigde 
het water op het platteland.

D   Roversbenden maakten het 
platteland onveilig.

Opgave 1

In welke zin zijn de dikgedrukte 
woorden allebei goed gespeld?

A  Tijdens het festieval kun je 
aan veel leuke activiteiten 
meedoen.

B  Tijdens het festieval kun je 
aan veel leuke aktiviteiten 
meedoen.

C  Tijdens het festival kun je 
aan veel leuke activiteiten 
meedoen.

D  Tijdens het festival kun je 
aan veel leuke aktiviteiten 
meedoen.

Opgave 2

Waar draait het in de betekenis 
van uitblinken vooral om?

Om: 
A  veel beter zijn dan anderen
B  veel drukker zijn dan anderen 
C  veel jonger zijn dan anderen
D  veel langer zijn dan anderen

Opgave 5

Wat past het best op plaats 2?

A een groot drama
B een groot voordeel
C ook niet zo erg
D ook niet zo vreemd

Opgave 3

Bij aankomst zagen we meteen al 
olifanten in de dierentuin. 

Wat is het lijdend voorwerp in 
deze zin?

A aankomst
B we
C olifanten
D de dierentuin

Opgave 4

Lees: Houd je … dan! (r. 39)
Wat doet de schrijver in de eerste 
alinea?

Hij probeert zijn lezers …
A  deelgenoot te maken van zijn 

angst.
B  nieuwsgierig te maken naar 

zijn ervaringen.
C te overtuigen van zijn talent.
D te waarschuwen voor gevaar.

Dit is een stukje uit een tekst. Lees 
eerst het hele stukje en maak daarna 
de opgave. 

1 Blij dat ik een helm op heb
2 Door Sjors Beukeboom

3 Houd je vast! Met dertig  
4 kilometer per uur over het 
5 water scheuren. Vandaag ga  
6 ik waterskiën op een speciale  
7 baan in Groningen. Duikpak  
8 en zwemvest aan, gele helm  
9 op, daar ga ik dan!

10 Bij de start heb ik direct  
11 het gevoel dat ik in het water  
12 ga vallen. Maar tot mijn grote  
13 verbazing blijf ik staan!  
14 Meteen scheur ik recht op de 
15 eerste bocht af en daar kom  
16 ik met een flinke smak alsnog  
17 in het water terecht. 

Dit is een stukje uit een tekst. Lees 
eerst het hele stukje. Kies daarna het 
woord of het stukje dat het best past 
op de plaats van de streep.

Chinese peuter verscheurt 
spaargeld ouders

Een peuter uit het Chinese Xi’an 
heeft al het spaargeld van zijn 
ouders verscheurd.
De driejarige jongen verwarde de 
bankbiljetten met een oud boek.

De nieuwsgierige knul vond de 
doos met daarin contanten ter 
waarde van zo’n 3600 euro onder 
het bed van zijn ouders. 
De jongen verscheurde wel vaker 
oude boeken, maar dit keer 
vergreep hij zich aan de doos vol 
bankbiljetten.
“We hebben weinig tijd om te 
lezen. Het is daarom ___2___ als 
hij oude boeken verscheurt”, zegt 
zijn 28jarige moeder Liu Fan. 

Opgave 7

25 vrienden gaan uit eten. Na 
afloop delen ze de rekening van 
€ 503,75. Ze betalen allemaal 
evenveel. 
Hoeveel euro moet ieder betalen?

A € 20,15
B € 21,50
C € 23,75
D € 35

Opgave 9

Op de kluskaart van Frank staat 
nog € 25,59. Hij koopt deze 
gereedschapsdoos.
Hoeveel euro heeft hij nog over 
op zijn kluskaart?

A € 8,01 
B € 8,99 
C € 9,01
D € 9,99

Opgave 6

De kat van Feline krijgt elke dag 
50 gram brokjes.
Hoeveel dagen kan Feline doen 
met deze zak kattenbrokjes?

A 10 
B 100 
C 1000
D 5000

Taal Rekenen Wereldoriëntatie

Opgave 8

51% van 250 000 is

A 150 000
B 125 250
C 126 250
D 127 500

5
Goede antwoorden: 

1. C
2. A
3. C
4. B
5. C

6. B
7. A
8. D
9. B
10. B



De projectleider
Zonder druk de 
toets maken

‘Waar ik voor zorg is dat er  
een goede, betrouwbare toets 
ligt die geschikt is voor alle  
leer lingen. Ouders en leerlingen 
moeten er namelijk op kunnen 
vertrouwen dat de toets aan 
hen kan laten zien wat de leer
ling kan. De Centrale Eindtoets 
is geen examen en er bestaat 
ook geen goed of fout. Het is 

een momentopname na acht 
jaar basisonderwijs gericht op 
enkele verplichte onderdelen 
van taal en rekenen. Van de 
Centrale Eindtoets bestaan 
twee varianten: een papieren 
toets en een digitale adaptieve 
toets. Beide toetsen zorgen 
voor een betrouwbaar resultaat 
en een toetsadvies best pas
send brugklastype.’

‘Tegen ouders en kinderen wil  
ik dan ook zeggen dat de  
toekomst niet van deze toets  
afhangt. Ik hoop dan ook dat 

kinderen de Centrale Eindtoets 
zonder druk kunnen maken. 
Zodat ze kunnen laten zien  
wat ze in hun mars hebben.  
Het is voor iedere leerling fijn 
als hij of zij onderwijs volgt  
op het juiste niveau. Dankzij het  
betrouwbare resultaat op de 
Centrale Eindtoets in combi
natie met het school advies 
stromen leerlingen door naar 
een middelbare school die  
goed bij ze past.’

Margit van Aalst 
Projectleider Centrale Eindtoets

De manager
Breng uw kind  
goed aan de start

‘In mijn vorige baan ben ik op 
veel scholen geweest, en heb ik 
veel met leerlingen gewerkt.  
Nu ben ik verantwoordelijk voor 
de Centrale Eindtoets. Wat ik  
belangrijk vind, is dat ieder kind 
kan laten zien wat het kan.  
En daar trots op kan zijn.’

‘Ik ben blij dat we leerlingen nu 
de nieuwe digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets kunnen aan
bieden. Daarmee sluiten we aan 
op de digitalisering in het onder
wijs en bieden we leerlingen een 
toets op maat op het niveau dat 
het beste bij hen past.’ 

Tegen ouders zou ik zeggen: 
‘Breng uw kind goed aan de 
start. Het ene kind moet een 
beetje aangemoedigd worden: 
zet ‘m op, doe je best!  

Het andere kind heeft juist meer 
aan: doe rustig aan, maak je 
geen zorgen. Ouders kennen 
hun kind het beste.’ 

Tegen kinderen zou ik zeggen: 
‘Denk aan je toekomst, wat past 
bij jou? Wat heb je daarvoor  
nodig? Maar denk ook: mijn toe
komst hangt niet af van de toets. 
Laat vooral zien wat je kan.’

Jacob Raap 
Manager Centrale Eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs 
zijn verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt 
hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. Het 
College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets. Deze wordt in 
samenwerking met Stichting Cito en DUO gemaakt.

De Centrale Eindtoets neemt iedere leerling serieus 
Het CvTE zorgt ervoor dat iedere leerling de Centrale  
Eindtoets op een goede manier kan maken. Als bestaande 

(aangepaste) vormen niet geschikt zijn voor een leerling, 
denkt het team van de Centrale Eindtoets mee over  
speci fieke oplossingen voor de leerling en de school.  
Het CvTE is ook verantwoordelijk voor het opstellen  
van het leerlingrapport.

Samenwerken 
Voor de Centrale Eindtoets werkt het CvTE samen met  
leerkrachten van groep 7 en 8 en met vakdeskundigen die 
verstand hebben van toetsen in het basisonderwijs. 

Het CvTE werkt samen met 
leerkrachten en vakdeskundigen

Colofon
Redactie College voor Toetsen en Examens 
Teksten interviews Marjo Stam
Vormgeving en-publique.nl
Fotografie Marijke Volkers
Oplage 120.000
Druk Xerox/OBT, Den Haag

College voor Toetsen en Examens, Utrecht
Maart 2018

Met dank aan basisscholen De Krullevaar en  
Het Veldhuis, De Meern (foto’s) en basisschool Wyck 
in Maastricht (interviews).

6de centrale
eindtoets
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www.centraleeindtoetspo.nl College voor Toetsen en Examens
info@centraleeindtoetspo.nl 

Op de website www.centraleeindtoetspo.nl vindt  
u in het onderdeel Leerlingen en ouders aanvullende 
informatie en extra voorbeeldopgaven.  
Op de pagina Doe het zelf kunt u samen met uw 
kind oefenen en filmpjes bekijken. 

Nog vragen? 
Heeft u andere vragen over de Centrale Eindtoets, 
dan kunt u het beste contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind of met de directeur van de 
school. Komt u er met de leerkracht of de school 
niet uit, dan zijn er speciaal voor ouders verschil
lende mogelijkheden:

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is het informatiepunt voor 
ouders over onderwijs. U kunt er ook terecht  
voor vragen en advies over de Centrale Eindtoets 
en over de overgang van de basisschool naar het  
voortgezet onderwijs.  
Zie ook: www.oudersonderwijs.nl 

Leerlingen met speciale  
ondersteuningsbehoeften
Speciaal voor ouders van kinderen met  
ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag  
is er de landelijke vereniging Balans.  
Zie ook: www.balansdigitaal.nl 

Meer  
weten?


