
Hoe krijgt de leerling een 
passend toetsadvies?
Normeren gaat over het waarderen van de 
resultaten van de leerlingen op de Centrale 
Eindtoets. Dit betekent dat een gelijke 
prestatie gelijk gewaardeerd wordt.

VRAGEN

Leerlingen maken verschillende varianten van 
de Centrale Eindtoets. Bij de papieren variant 

maken alle leerlingen dezelfde vragen. Bij 
de digitale adaptieve variant wordt de  

moeilijkheid van de vragen afge-
stemd op de prestatie van de 

leerling tijdens de toets.

VERGELIJKEN

Op basis van de antwoorden van de leerlin-
gen vergelijken we de moeilijkheid van de 
varianten van de Centrale Eindtoets. Door in 
verschillende varianten gedeeltelijk dezelfde 
vragen te stellen, kunnen we vaststellen hoe 
de varianten verschillen in moeilijkheid. 
Wanneer we dat weten kunnen we vast -
 stellen hoe we de prestatie van de leerling 
op een bepaalde variant moeten waarderen.

VOLGEN

Na de toetsafname volgen we de leerlingen 
in de eerste drie jaar van het voortgezet 
 onderwijs. We gaan na waar leerlingen met 
een specifiek toetsadvies na 1, 2 en 3 jaar 
terechtgekomen zijn. Dit toelatings- en 
doorstroomonderzoek gebruiken we 
om de leerlingen ieder jaar een zo 
goed mogelijk toet sadvies te 
kunnen geven.

Hoe vergelijken we de eindtoetsresultaten?

Deze leerling maakt de papieren Centrale Eindtoets. 
Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat de 
leerling een gemiddelde variant heeft gemaakt.  
De leerling heeft een bepaald aantal vragen goed 
beantwoord. Deze prestatie wordt gewaardeerd 
met een standaardscore van 530.

Deze leerling maakt de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets. Bij de gehanteerde norm is 
dit een moeilijkere variant. Deze leerling hoeft 
daarom minder vragen goed te beantwoorden 
voor een standaardscore van 530.

Deze leerling maakt de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets. Bij de gehanteerde norm is 
dit een makkelijkere variant. Deze 
leerling moet meer vragen goed 
beantwoord hebben voor een 
standaardscore van 530.

Normering zorgt voor een betrouwbaar toetsadvies op  de Centrale Eindtoets. centraleeindtoetspo.nl




