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 1 Inleiding

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is  
het verplicht om een eindtoets po te maken. Een eindtoets geeft  
een toets advies best passend brugklastype naast het schooladvies.  
De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. 
De Centrale Eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen Lezen en 
Taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor  
de uitvoering van de Centrale Eindtoets. Het CvTE kan daarom alleen 
rapporteren over die leerlingen die hebben deelgenomen aan de  
Centrale Eindtoets. Over de resultaten op andere toegelaten eindtoetsen 
kan het CvTE geen uitspraak doen.

In 2018 hebben 103.600 leerlingen deelgenomen aan de Centrale Eindtoets.  
Zij maakten de papieren Centrale Eindtoets of de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

In deze terugblik wordt onder meer gerapporteerd over het aantal leerlingen bij wie  
de Centrale Eindtoets is afgenomen, de gemiddelde standaardscores, de beheersing  
van de referentieniveaus, de resultaten op de papieren en digitale Centrale Eindtoets  
en de resultaten op de Centrale Eindtoets onderverdeeld naar jongens en meisjes.
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 2 Deelnemende scholen en leerlingen

De Centrale Eindtoets valt binnen het wettelijke kader van Eindtoetsen PO (WPO).
Behalve scholen uit het regulier basisonderwijs hebben ook scholen aan de Centrale Eind
toets deelgenomen die buiten het wettelijk kader vallen zoals speciaal (basis) onderwijs en 
Nederlandse scholen in het buitenland. In dit hoofdstuk informeren we u over de aantallen 
scholen en leerlingen die deelgenomen hebben aan de Centrale Eindtoets 2018. 

 2.1 Exclusiecriteria 

De gegevens waarop de resultaten gebaseerd zijn, betreffen alle afnames die in de database 
zijn opgeslagen d.d. 6 juli 2018. Dit is na de sluitingsdatum van de afname in de inhaal
periode, zodat dit alle afnames betreft die scores opleverden. Deze dataset bevat gegevens 
van 103.600 leerlingen. Niet al deze leerlingen worden opgenomen in deze terugblik.  
We hanteren in dit geval twee exclusiecriteria:

1. geen standaardscore beschikbaar voor de leerling;
Een leerling krijgt geen standaardscore als deze bij taal (115 opgaven), rekenen (85 opgaven) of 
beide minder dan 50% van de opgaven gemaakt heeft. 
Uit de data blijkt dat dit 191 leerlingen zijn. Dat brengt het aantal leerlingen van wie een 
standaardscore beschikbaar is op 103.409. 

2. leerling zit op een school die niet tot het wettelijk kader voor eindtoetsing behoort.
Leerlingen uit verschillende onderwijstypen maken de Centrale Eindtoets. Het merendeel 
van deze leerlingen volgt regulier basisonderwijs. Dit is inclusief inspectielocaties en  
particulier basisonderwijs. Een ander deel van de leerlingen volgt speciaal basisonderwijs  
of speciaal onderwijs. Deze leerlingen worden ook meegenomen in de analyses.  
Kandidaten die in het buitenland op school zitten worden buiten de analyses gehouden. 

Het eerste exclusiecriterium wordt in dit hoofdstuk gehanteerd. Het tweede exclusiecriterium 
wordt in de overige hoofdstukken gehanteerd. In veel gevallen wordt daarbij ook een verdeling 
gemaakt tussen regulier basisonderwijs aan de ene kant en speciaal basisonderwijs (sbo)  
en speciaal onderwijs (so) aan de andere kant. In een aantal gevallen worden alleen de 
resultaten voor het reguliere basisonderwijs gegeven. Dit wordt duidelijk aangegeven.1

 Tabel 1  Aantal leerlingen en scholen per typen scholen waarvan standaardscores beschikbaar is

Standaardscore  
beschikbaar

Standaardscore  
niet beschikbaar

Totaal ingeschre-
ven leerlingen

Aantal  
scholen

Regulier basisonderwijs 101.498 184 101.682 3.714

Speciaal (basis)onderwijs 1.243 6 1.249 93

Buitenlandse scholen 123 1 124 14

Onbekend 545 0 545 25

Totaal 2018 103.409 191 103.600 3.846

1 De tabellen en gegevens met betrekking op het sbo en so zijn op te vragen bij het CvTE.
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 2.2 Aantal leerlingen

In 2018 hebben 3.846 scholen met in totaal 103.600 leerlingen aan de Centrale Eindtoets deel
genomen. Dit betreft 14 scholen uit het buitenland en 93 scholen uit het speciaal onderwijs en 
het speciaal basisonderwijs. Leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs (so) en speciaal 
basisonderwijs (sbo) waren in 2018 niet verplicht om deel te nemen aan een eindtoets. Wel 
hebben deze leerlingen mee mogen doen aan de Centrale Eindtoets. Leerlingen in het buiten
land die Nederlands onderwijs volgen, vallen eveneens buiten de verplichting van een eindtoets. 
Ook deze leerlingen hebben de Centrale Eindtoets mogen maken op voorwaarde dat de buiten
landse school aangesloten was bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Leerlingen hebben de Centrale Eindtoets op papier of digitaal kunnen maken.
In 2018 is de Centrale Eindtoets vernieuwd. De papieren toets is conform de wettelijke eisen 
op één niveau beschikbaar. Het niveau van de papieren Centrale Eindtoets is vergelijkbaar 
met de vroegere Btoets. Daarnaast is in 2018 voor het eerst de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets afgenomen. Deze toets past zich tijdens de toets aan het niveau van de leerling aan. 

Aan het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie deed 49,3% van de leerlingen uit het regulier 
basisonderwijs mee.

Hoe de verdeling tussen papier en digitaal op de Centrale Eindtoets 2018 is, wordt aangegeven 
in tabel 2. Een school kon ervoor kiezen om leerlingen die vallen onder de ontheffingsgrond 
ook deel te laten nemen aan de Centrale Eindtoets.2 Het CvTE heeft de leerlingen met onthef
fing niet uitgesloten in deze terugblik omdat niet het CvTE, maar DUO de organisatie is die de 
gegevens beheert over de ontheffingsgrond.

Tabel 2 toont de verdeling van het aantal leerlingen waarvoor een standaardscore beschikbaar 
is naar toetsversie en schooltype.

 Tabel 2 Aantal leerlingen Centrale Eindtoets, naar toetsversie en schooltype

Schooltype Papier aantal* Percentage Digitaal aantal Percentage Totaal

Basisschool 78.046 77% 23.300 23% 101.346

Inspectielocatie 69 97% 2 3% 71

Particuier basisonderwijs 63 78% 18 22% 81

Speciaal basisonderwijs (sbo) 133 35% 245 65% 378

Speciaal onderwijs ((v)so) 539 62% 326 38% 865

Buitenlandse school (NOB) 94 76% 29 24% 123

Onbekend 281 52% 264 48% 545

Totaal 79.225 77% 24.184 23% 103.409

*  Aantallen leerlingen bij de papieren Centrale Eindtoets zijn inclusief de leerlingen die de Centrale Eindtoets Anker 
hebben gemaakt, omdat deze toetsen het niveau en de meeste opgaven overeenkomstig hebben.

2 De verplichting geldt voor leerlingen in groep 8 van het reguliere basisonderwijs. De ontheffingsgrond geldt voor 
leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn, die meervoudig gehandicapt zijn voor wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps 
is en/of die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.
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 2.3 Standaardscore

Een leerling krijgt na afloop van de Centrale Eindtoets een standaardscore en een resultaat op 
de referentieniveaus wanneer minimaal 50% van taal (115 opgaven) en rekenen (85 opgaven) is 
gemaakt. In totaal kwamen 101.805 leerlingen uit het Nederlands basisonderwijs in aanmer
king voor een standaardscore en een meting op de beheersing van de referentieniveaus.3  
De standaardscore is de uitkomst van een berekening.4 

De laagste standaardscore is 501, de hoogste 550. Op beide varianten van de Centrale Eind
toets (papier en digitaal) zijn alle standaardscores mogelijk. Aan de standaardscore is niet te 
zien welke versie de leerling heeft gemaakt. De standaardscore leidt tot een toetsadvies aan 
de leerling voor het best passend brugklastype. In hoofdstuk 4 van deze terugblik treft u een 
overzicht aan welk brugklastype met welke standaardscore correspondeert.

Gemiddeld hebben alle deelnemende leerlingen uit het regulier basisonderwijs (inclusief 
inspectielocaties, particulier onderwijs en ontheffingen) een standaardscore behaald  
van 535,5. De landelijk gemiddelde standaardscore van jongens is lager dan van meisjes;  
535,4 vs. 535,6.

Tabel 3 geeft het totaal aantal leerlingen aan, het percentage deelname per schooltype en de 
landelijk gemiddelde standaardscore.

 Tabel 3 Landelijk gemiddelde standaardscore per schooltype

Schooltype Aantal Percentage Gemiddelde Standaard  
afwijking

Basisschool    101.346 98,01% 535,49 9,58

Inspectielocatie       71 0,07% 537,92 9,08

Particulier Basisonderwijs          81 0,08% 532,14 10,31

Speciaal basisonderwijs (sbo)         378 0,37% 515,02 9,79

Speciaal onderwijs ((v)so)       865 0,84% 520,75 10,62

Buitenlandse school (NOB)         123 0,12% 535,85 10,05

Onbekend 545 0,53% 534,25 10,21

Totaal 2018 103.409 100,0% 535,29 9,76

Ten tijde van de normering van de Centrale Eindtoets 2018 was de landelijk gemiddelde 
standaardscore binnen het reguliere basisonderwijs 535,6. 
Op dat moment waren de resultaten van leerlingen bij wie op het antwoordblad ontheffing 
was aangegeven, niet meegenomen in het gemiddelde, de resultaten van leerlingen die de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets nog niet hadden afgerond evenmin. Deze beide resul
taten drukken – net als in andere jaren – de gemiddelde score enigszins.

3 Deze rapportage omvat het Nederlands basisonderwijs; het reguliere, particuliere en het speciaal (basis)onderwijs.
4 De wetenschappelijke verantwoording van de Centrale Eindtoets bevat uitgebreide informatie over de standaard-

scores. U kunt de wetenschappelijke verantwoording vanaf januari 2019 downloaden of inzien op de website van het 
College voor Toetsen en Examens.
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In dit hoofdstuk gaat het steeds om leerlinggemiddelden. Scholen ontvangen ook een 
schoolgemiddelde. Er is een verschil tussen de landelijk gemiddelde leerlingscore en de 
landelijk gemiddelde schoolscore. Bij het eerstgenoemde gemiddelde worden alle individuele 
leerlingscores bij elkaar opgeteld en daarna door het aantal leerlingscores (meer dan 103.000) 
gedeeld. Bij het tweede gemiddelde wordt eerst de gemiddelde score van elke deelnemende 
school berekend, daarna worden de gemiddeldes bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
aantal schoolscores (meer dan 3.800).

Het aantal deelnemende leerlingen per school kan flink verschillen. Toch wordt in de  
berekening van de gemiddelde schoolscore elk schoolgemiddelde even zwaar meegeteld, of 
het nu gaat om een school met 5 deelnemers of met 50. Daardoor wijkt het landelijk leerling
gemiddelde (elke leerling telt voor één) vrijwel altijd af van het landelijk schoolgemiddelde 
(elke school telt voor één). Het leerlinggemiddelde binnen het regulier onderwijs is 535,5,  
het gemiddelde voor scholen is 535,1.

 2.4 Facultatief onderdeel wereldoriëntatie

Aan het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie hebben 50.980 leerlingen deelgenomen. 
Daarvan zaten 50.386 leerlingen in het regulier basisonderwijs. Dat is 48,7% van de leerlingen 
die hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets.

Er is een verband tussen het al dan niet deelnemen aan wereldoriëntatie en de afnamewijze 
van de Centrale Eindtoets. Van de leerlingen die de Centrale Eindtoets op papier hebben 
gemaakt, deed 54,6% mee aan het onderdeel wereldoriëntatie. Van de leerlingen die de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets hebben gemaakt, maakte 32% het onderdeel wereldori
entatie.5

Wereldoriëntatie telt niet mee voor de berekening van de standaardscore. Opvallend is dat de 
gemiddelde eindtoetsscore van de leerlingen die de drie onderdelen van het facultatieve 
onderdeel wereldoriëntatie hebben gemaakt, significant hoger is dan de score van leerlingen 
die geen wereldoriëntatie hebben gemaakt (534,23 tegenover 536,38).

5 In 2018 heeft het CvTE het onderdeel wereldoriëntatie bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets op de  
eerste afnamedag gestopt vanwege problemen in de afname. Scholen die zich voor de digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets inclusief wereldoriëntatie hadden ingeschreven hebben de keuze gehad: (1) een separate  
digitale toets wereldoriëntatie af te nemen, (2) dit onderdeelwereldoriëntatie op papier af te nemen of  
(3) wereldoriëntatie niet af te nemen. 
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 3 Betrouwbaarheid Centrale Eindtoets

Iedere eindtoets is gebaseerd op de ‘Toetswijzer Eindtoets PO algemeen deel’. De toetswijzer 
is het inhoudelijke verantwoordingsdocument voor de eindtoets. Elke eindtoets bevat een 
aantal verplichte onderdelen. Daarnaast is er ruimte voor eigen accenten. In dit hoofdstuk 
leest u de inhoudelijke en psychometrische kenmerken van de Centrale Eindtoets. Deze 
kenmerken geven weer dat de Centrale Eindtoets een betrouwbare eindtoets is.

 3.1 Inhoudelijke kenmerken

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Deze twee 
onderdelen zijn verplicht en vormen de basis van de standaardscore. Daarnaast biedt de 
Centrale Eindtoets ook een facultatief onderdeel, wereldoriëntatie.
De Centrale Eindtoets had in 2018 de volgende opbouw:

 Tabel 4 Opbouw Centrale Eindtoets 2018

Onderdeel Totaal aantal opgaven Domein Aantal opgaven

Taal 115 Lezen:
– Begrijpend lezen 
– Samenvatten
– Opzoeken 

Taalverzorging:
– Grammatica 
– Spelling van werkwoorden
–  Spelling van niet-werkwoorden
– Interpunctie

Schrijven

45 opgaven:
25 opgaven 
10 opgaven 
10 opgaven 

50 opgaven: 
15 opgaven 
12 opgaven 
12 opgaven 
11 opgaven

20 opgaven 

Rekenen 85 Getallen 
Verhoudingen
Meten en meetkunde 
Verbanden

30 opgaven 
20 opgaven 
20 opgaven 
15 opgaven

Wereldoriëntatie 90 Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Natuur en techniek

30 opgaven 
30 opgaven 
30 opgaven

De subonderdelen lezen en taalverzorging bij het onderdeel taal zijn volgens de Toetswijzer 
Eindtoets PO verplicht. Het onderdeel Schrijven behoort tot de vrije ruimte binnen de 
genoemde toetswijzer. Alle subonderdelen bij rekenen zijn verplicht volgens de toetswijzer 
Eindtoets PO. Het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief. De inhoudelijke verantwoording 
van dit onderdeel is beschreven in een specifiek deel van de toetswijzer: Centrale Eindtoets 
wereldoriëntatie.6

6 U kunt de toetswijzer specifiek deel, Centrale Eindtoets wereldoriëntatie downloaden of inzien op de website van 
het College voor Toetsen en Examens.
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 3.2 Psychometrische kenmerken

De betrouwbaarheid van de onderdelen van de papieren Centrale Eindtoets is goed te noemen. 
Tabel 5 geeft de scores op het totaal en op onderdelen aan van de papieren Centrale Eind
toets, aangevuld met enkele psychometrische gegevens. De papieren Centrale Eindtoets werd 
gemaakt door 74.479 leerlingen.7

 Tabel 5 Psychometrische kenmerken papieren Centrale Eindtoets

Correlaties

Onderdeel Aantal  
opgaven

Gem.  
score

Std. Dev. Cron-
bach’s 
alpha*

Guttman’s 
Lambda-
2**

Totaal Rekenen Taal Lezen Taal ver-
zorging

Totaal 200 148,44 27,73 1     

Rekenen 85 64,33 14,54 0,94 0,94 0,93 1

Taal 115 84,11 15,13 0,94 0,75 1

Lezen 45 33,45 6,67 0,84 0,85 0,84 0,68 0,89 1

Taalverzorging 50 36,91 7,42 0,85 0,85 0,83 0,65 0,89 0,62 1

* Cronbach’s alpha is een maat voor de betrouwbaarheid van tests of van vragenlijsten. De waarde van alpha is een 
schatting voor de ondergrens van de betrouwbaarheid van de betrokken test. De waarde kan liggen tussen minus 
oneindig tot 1. De betrouwbaarheid van de onderdelen van de Centrale Eindtoets is zeer hoog te noemen.

** Guttman’s lambda2 is net als alpha een maat voor de betrouwbaarheid van tests of van vragenlijsten. Het is een on-
dergrens voor de betrouwbaarheid, maar gegarandeerd een die groter is dan alpha.

Veel psychometrische gegevens, zoals itemrestcorrelaties en betrouwbaarheden zijn alleen 
voor lineaire toetsen te bepalen. Door de adaptiviteit van de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets zijn klassieke maten (zoals gemiddelde ruwe score en Cronbach’s alpha) niet op 
dezelfde manier te interpreteren. De ruwe scores zijn bijvoorbeeld voor leerlingen die een 
ander toetspad hebben gemaakt niet goed te vergelijken. Leerlingen met beide een ruwe 
rekenscore van 50, waarbij een leerling het makkelijkste pad heeft afgelegd en de andere 
leerling het moeilijkste pad, hebben een verschillende rekenvaardigheid. De rekenvaardighe
den van eerstgenoemde leerling is lager omdat deze het makkelijke pad volgde. De schatting 
van Cronbach’s alpha (en Guttman’s lambda2) wordt sterk verstoord door specifieke selectie 
van gelijke vaardige leerlingen. Om toch een schatting van de betrouwbaarheid te krijgen 
voor een toetspad, wordt er gebruik gemaakt van verwachte scores vanuit een itemresponse
theorie model (MAcc). Tabel 6 geeft de schattingen weer voor de betrouwbaarheid van de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

7 Dit is het aantal leerlingen dat de papieren Centrale Eindtoets heeft gemaakt minus het aantal leerlingen dat de an-
kertoetsen heeft gemaakt en minus het aantal leerlingen die niet alle vragen hebben beantwoord. 
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 Tabel 6 Betrouwbaarheid schattingen voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Onderdeel Aantal opgaven per pad Aantal verschillende  
paden genomen (max 54)

Betrouwbaarheid –MAcc 
gem (min-max)*

Rekenen 85 42 0,96 (0,95-0,96)

Lezen 45 42 0,83 (0,82-0,84)

Taalverzorging 50 49 0,88 (0,87-0,89)

* MAcc (“accuracy of measurement”; Verhelst, Glas en Verstralen, 1995, pp. 99-100, OPLM: One Parameter Logistic  
Model. Computer program and manual. Arnhem: Cito.) is net als de Cronbach’s alpha een maat voor de betrouwbaar-
heid van tests of vragenlijsten die gebruik maakt van parameterschattingen en geschatte populatie vaardigheid. 
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 4 Frequenties van individuele scores

Het resultaat op de Centrale Eindtoets is een standaardscore op een schaal van 501 tot en  
met 550. In dit hoofdstuk leest u hoe vaak een bepaalde standaardscore is behaald en welke 
range aan geëquivaleerde scores (schrijven) of welke geëquivaleerde score op de openbare 
referentiesets daarbij geobserveerd zijn (rekenen, lezen en taalverzorging). Tevens leest  
u welke standaardscore overeenkomt met welk brugklastype.

 4.1 Frequentieverdeling

Er zijn geen leerlingen die alle gemaakte taal en rekenopgaven van de Centrale Eindtoets 
goed hebben. In 2018 behaalden 4.234 leerlingen de hoogst mogelijke standaardscore (550). 
Dat is bijna 4,1% van de leerlingen. 
Uitgesplitst naar de verschillende onderdelen zijn er 443 leerlingen (418 papier; 25 digitaal) 
die de maximumscore op het referentieniveau 1S rekenen hebben behaald.

Twee specifieke onderdelen binnen taal zijn lezen (45 opgaven) en taalverzorging (50 opgaven). 
Er zijn 336 (335 papier; 1 digitaal) leerlingen die de maximumscore op het referentieniveau 2F 
lezen hebben behaald en 382 (378 papier; 4 digitaal) leerlingen die de maximumscore op het 
referentieniveau 2F taalverzorging hebben behaald. 
Er zijn dit jaar 2 leerlingen die alle opgaven wereldoriëntatie goed hebben. Beide leerlingen 
maakten de papieren Centrale Eindtoets. 

Vanwege de adaptiviteit in de Centrale Eindtoets is het niet langer relevant om te praten over 
hoeveel goede antwoorden nodig zijn om tot een standaardscore te komen. Tabel 7 laat zien 
hoe vaak een bepaalde standaardscore is behaald en welke range aan geëquivaleerde scores 
(schrijven) of welke geëquivaleerde score op de openbare referentiesets daarbij geobserveerd 
zijn (rekenen, lezen en taalverzorging). 

In de linkerkolom (standaardscore) staan alle waarden die de standaardscore kan aannemen. 
In de kolommen ‘aantal’ en cumulatief percentage is af te lezen hoeveel leerlingen een 
betreffende standaardscore hebben behaald. Zo hebben 3.153 leerlingen een standaardscore 
van 532 behaald en hebben 35,1% van alle leerlingen een standaardscore van 532 of lager 
behaald. 

Aan de rechterkant van tabel 7 staan de scoreranges die geobserveerd zijn bij een betref
fende standaardscore. Voor rekenen, lezen en taalverzorging wordt de range gegeven van 
geëquivaleerde scores op de openbare referentiesets. Voor schrijven wordt de range 
behorende bij de geëquivaleerde score op de 60 schrijvenopgaven van de Centrale  
Eindtoets 20162017 gegeven. 
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 Tabel 7 Frequenties van scores op de Centrale Eindtoets

Scorerange

Standaardscore
Aantal afgegeven 
standaardscores

Cumulatief percen-
tage

Rekenen (OS-
1S)

Lezen (OS-
2F)

Taalverzor-
ging (OS-2F)

Schrijven 
(Sch-16/17)

501 46 0,0% 5-10 17-35 10-33 1-9

502 28 0,1% 4-12 17-35 19-41 2-8

503 48 0,1% 4-12 14-40 20-39 2-10

504 73 0,2% 6-14 17-45 13-44 2-12

505 99 0,3% 4-12 22-43 13-47 2-12

506 114 0,4% 5-14 18-43 20-46 1-12

507 155 0,5% 6-17 21-48 15-51 1-11

508 215 0,8% 4-16 18-51 17-54 2-14

509 252 1,0% 6-16 22-49 15-56 2-14

510 299 1,3% 6-20 23-52 20-55 1-15

511 360 1,6% 6-19 21-57 18-58 0-14

512 449 2,1% 7-23 21-55 13-59 1-17

513 496 2,5% 5-24 21-57 19-58 0-16

514 580 3,1% 7-24 23-57 21-60 2-17

515 703 3,8% 7-24 27-57 15-61 2-18

516 829 4,6% 6-24 26-58 20-60 1-16

517 928 5,5% 7-24 26-61 22-61 2-17

518 1035 6,5% 7-26 26-59 23-63 2-18

519 1128 7,6% 8-28 23-62 27-63 2-17

520 1231 8,8% 7-27 30-60 27-65 3-18

521 1364 10,1% 8-27 28-62 26-64 1-18

522 1485 11,5% 8-29 23-65 22-67 3-18

523 1676 13,1% 8-28 26-64 25-65 3-19

524 1892 15,0% 10-30 30-63 19-68 2-19

525 2141 17,0% 7-33 26-64 29-67 3-19

526 2141 19,1% 10-30 35-65 31-67 3-20

527 2259 21,3% 10-33 33-65 29-67 3-20

528 2595 23,8% 10-32 31-67 32-69 4-20

529 2699 26,4% 13-34 35-65 29-69 4-20

530 2785 29,1% 12-35 35-66 31-69 4-19

531 3023 32,0% 15-36 39-69 33-70 4-20

532 3153 35,1% 16-34 38-67 33-69 5-20

533 3429 38,4% 15-37 35-68 38-69 5-20

534 3500 41,8% 17-37 36-68 38-70 3-20

535 3778 45,4% 18-38 39-68 38-70 5-20

536 3905 49,2% 17-37 38-68 41-70 5-20

537 3912 53,0% 17-37 39-68 42-70 7-20

538 4261 57,1% 19-38 42-67 42-70 6-20

539 4253 61,2% 22-38 41-69 44-70 6-20

540 4246 65,3% 22-38 43-68 45-70 6-20

541 4224 69,4% 23-39 47-69 51-70 8-20

542 4101 73,4% 24-39 46-69 51-70 9-20

543 4179 77,4% 22-39 46-69 52-70 8-20

544 4085 81,4% 25-40 43-69 53-70 7-20

545 3671 84,9% 28-40 49-69 53-70 10-20

546 3197 88,0% 29-40 51-69 55-70 9-20

547 3168 91,1% 29-40 54-69 54-70 11-20

548 2863 93,9% 31-40 54-70 58-70 10-20

549 2122 95,9% 31-40 57-70 60-70 11-20

550 4234 100,0% 32-40 58-70 60-70 11-20
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 4.2 Interval standaardscore

Scholen mogen een schooladvies afgeven dat maximaal twee aansluitende niveaus omvat.  
De Centrale Eindtoets heeft die overlap ook meegenomen in het toetsadvies van best passend 
brugklastype met als uitgangspunt een eenduidig advies te kunnen geven. In tabel 8 staat 
voor elk brugklastype het interval dat in 2018 het uitgangspunt was voor de omzetting van de 
standaardscore naar een advies voor het best passende brugklastype. Deze grenzen op de 
standaardscore schaal is gelijk aan 2017. Alleen de benaming van het laagst mogelijke toets
advies is gewijzigd. Het ministerie van OCW heeft besloten dat in 2018 iedere eindtoets
aanbieder het gecombineerde toetsadvies praktijkonderwijs/vmbo bb als laagst mogelijke 
toetsadvies verstrekt.

 Tabel 8 Interval standaardscore en brugklastype

Interval standaardscore Brugklastype

501 - 518 praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg

519 - 525 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

526 - 528 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

529 - 532 vmbo gemengde / theoretische leerweg

533 - 536 vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo

537 - 539 havo 

540 - 544 havo / vwo

545 – 550 vwo 
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 4.3 Verdeling toetsadviezen best passend brugklastype

Gemiddeld hebben alle leerlingen uit het regulier basisonderwijs (inclusief inspectielocaties, 
particulier onderwijs en ontheffingen) een standaardscore behaald van 535,5. Deze score 
komt overeen met het toetsadvies best passend brugklastype vmbo gemengde/theoretische 
leerweg en havo. 
Tabel 9 geeft aan hoe vaak welk toetsadvies op de Centrale Eindtoets werd gegeven in zowel 
het reguliere als het speciaal (basis)onderwijs.

 Tabel 9 Frequentie gegeven toetsadvies best passend brugklastype uitgesplitst naar schooltypes bo en so/sbo

 Aantallen Percentages

Advies bo so/sbo Totaal bo so/sbo Totaal

pro/vmbo-bb 5.987 661 6.648 5,9% 53,2% 6,5%

vmbo-bb/kb 10.624 236 10.860 10,5% 19,0% 10,6%

vmbo-kb 6.857 96 6.953 6,8% 7,7% 6,8%

vmbo-gt 11.497 86 11.583 11,3% 6,9% 11,3%

vmbo-gt/havo 14.433 70 14.503 14,2% 5,6% 14,1%

havo 12.300 44 12.344 12,1% 3,5% 12,0%

havo/vwo 20.653 41 20.694 20,3% 3,3% 20,1%

vwo 19.147 9 19.156 18,9% 0,7% 18,6%

Totaal 101.498 1.243 102.741 100,00% 100,00% 100,00%

 Grafiek 1 Percentage gegeven toetsadvies best passend brugklastype 
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 5 Referentieniveaus

Het is verplicht om bij een eindtoets te rapporteren op referentieniveaus. In dit hoofdstuk 
leest u in welke mate leerlingen die de Centrale Eindtoets 2018 hebben gemaakt de referentie
niveaus beheersen.

 5.1 Referentieniveaus

Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden.  
De referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van 
taal en rekenen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan. Doel van deze wet is een 
betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het taal en rekenonderwijs in de verschillende 
onderwijssectoren: po, vso, vo en mbo. Daarnaast beoogt de wet ook de taal en rekenvaar
digheden van de leerlingen te verbeteren.

De Centrale Eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van 
alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus. De toets meet welk referentieniveau 
(1F/1S/2F) een leerling beheerst. Als een leerling referentieniveau 1F beheerst, dan beheerst de 
leerling taal en rekenen in voldoende mate. Als een leerling het referentieniveau 1S of 2F 
beheerst, dan beheerst de leerling taal en rekenen zelfs nog beter. Referentieniveau 1F geldt 
als het fundamentele niveau dat leerlingen over het algemeen aan het einde van groep 8 
zouden moeten beheersen.8 De referentieniveaus 1S en 2F zijn de streefniveaus.

 5.2 Meetmethode referentieniveaus

Vanaf de eerste afname van de Centrale Eindtoets in 2015, rapporteert de Centrale Eindtoets 
op beheersing van de referentieniveaus lezen (1F en 2F), taalverzorging (1F en 2F) en rekenen 
(1F en 1S). De toetsscores zijn sinds 2016 direct gerelateerd aan de Openbare Set Referentie
items (OS). De normen voor het al dan niet beheersen van de referentieniveaus zijn gedefini
eerd als een cesuur (minimaal aantal goed) op deze OS. Deze set is geijkt aan de opgaven in de 
Centrale Eindtoets. De gebruikte cesuur voor de papieren Centrale Eindtoets is gegeven in 
tabel 10.

8 De Commissie Meijerink ging ervanuit dat 75-80% op vmbo-bb instroomniveau 1F zou gaan  
behalen met de nodige inspanning op rekenen.
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 Tabel 10  Gebruikte cesuur voor het bepalen van een referentieniveau van een leerling op de papieren  
Centrale Eindtoets

Aantal opgaven  
per referentieniveau

Papieren Centrale Eindtoets
geëquivaleerde scores

Openbare Set

maximaal cesuur maximaal cesuur

Lezen 1F 45 17 71 39

 2F 45 29 85 54

Taalverzorging 1F 50 21 70 42

 2F 50 36 70 51

Rekenen 1F 85 37 80 50

 1S 85 69 40 30

Voor ieder referentieniveau is een aparte set opgaven beschikbaar. Het aantal opgaven in elke 
set is gegeven in de kolom ‘maximaal’ in tabel 10. Deze sets zijn gerelateerd aan opgaven in 
de papieren Centrale Eindtoets. Voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets is een derge
lijke tabel niet overzichtelijk te presenteren, aangezien elk mogelijk doorlopen pad zorgt voor 
een ander cesuurpunt op een set opgaven van een referentieniveau. Wel is er in de opbouw 
van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor gezorgd dat er, net als bij de papieren 
Centrale Eindtoets, in elk toetspad voldoende opgaven van elk referentieniveau worden 
afgenomen om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over het behalen van een referen
tieniveau. Voor beide toetsvarianten geldt dat voor iedere leerling binnen een onderdeel is 
bepaald of het 1F en 1S/2F niveau behaald is. Voor het behalen van het 1S/2F niveau tellen net 
als vorig jaar ook opgaven mee die gebruikt worden om te evalueren of de kandidaat het 1F 
niveau haalt.  

 5.3 Resultaten referentieniveaus

In deze terugblik wordt voor alle mogelijke toetsadviezen die uit de Centrale Eindtoets 
kunnen komen per onderdeel aangegeven in welke mate de referentieniveaus in het regulier 
basisonderwijs op de Centrale Eindtoets worden beheerst. 

Tabel 11 laat zien dat 1F ruimschoots wordt beheerst in het regulier basisonderwijs. Op alle 
onderdelen haalt meer dan 90% het niveau 1F. Het betreft hier de gecumuleerde percentages 
van 1F, dat wil zeggen de leerlingen die 1F halen maar niet 1S/2F samen met de leerlingen die 
zowel 1F als 1S/2F halen. Het percentage 1F leerlingen is daarmee nooit kleiner dan het 
percentage 2F leerlingen. Het percentage leerlingen dat 1F haalt zonder ook het niveau 1S/2F 
te halen is gemakkelijk te verkrijgen door het percentage 1F met het percentage 1S/2F te 
verminderen.

Als we alleen naar het hogere referentieniveau kijken zien we op de taalonderdelen dat 
gemiddeld genomen de meerderheid van de leerlingen ook 2F beheerst. Bij rekenen wordt 
door bijna 45% van de leerlingen het niveau 1S beheerst.
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 Tabel 11  Aantal en percentage leerlingen op de verschillende referentieniveaus verdeeld per toetsadvies  
best passend brugklastype op basis van de standaardscore in het regulier basisonderwijs

 Lezen Taalverzorging Rekenen

Schooltype Toetsadvies Aantal  
leerlingen

% 1F* % 2F % 1F* % 2F % 1F** % 1S

regulier  
basis  
onderwijs

Totaal 101.498 97,5 74,2 96,8 58,4 92,1 44,7

pro/vmbo-bb 5.987 66,1 2,5 62,7 0,3 18,5 0,0

vmbo-bb/kb 10.624 95,9 22,0 93,0 6,9 73,3 0,0

vmbo-kb 6.857 99,3 43,7 98,0 18,0 95,7 0,5

vmbo-gt 11.497 99,8 62,7 99,3 31,8 99,6 3,3

vmbo-gt/ha 14.433 100,0 81,2 99,9 51,3 100,0 16,6

havo 12.300 100,0 92,7 100,0 71,3 100,0 46,6

havo/vwo 20.653 100,0 98,3 100,0 89,2 100,0 85,6

vwo 19.147 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 99,8

*  inclusief leerlingen die 2F hebben
** inclusief leerlingen die 1S hebben

Tabel 11 maakt de verschillen zichtbaar op adviesniveau. Leerlingen met het toetsadvies pro/
vmbobb blijven achter in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen ten opzich
te van de leerlingen met hogere adviezen. Referentieniveau 1F wordt op het onderdeel lezen 
door ongeveer 66% van de leerlingen met pro/vmbobb als toetsadvies beheerst. Bij rekenen 
beheerst slechts 18,5% van de leerlingen met toetsadvies pro/vmbobb 1F. Bij leerlingen met 
een gemengd toetsadvies vmbobb/kb is dat wel ruim 73%. Voor de taalonderdelen haalt 
meer dan 90% van de leerlingen met dat toetsadvies het niveau 1F.

Tabel 11 laat ook zien dat hoe hoger het toetsadvies is, hoe vaker 1F op alle onderdelen wordt 
beheerst en hoe vaker 1S/2F wordt beheerst. Daarbij is op te merken dat de resultaten op 
rekenen wel wat achterblijven in vergelijking met de resultaten op de taalonderdelen.
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 6  Verschillende resultaten op de papieren  
en digitale adaptieve Centrale Eindtoets

De resultaten van de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn verschillend. Dit is 
te verklaren aan het verschil in populatie. Tevens concluderen dat scholen waarop leerlingen 
snel de digitale adaptieve Centrale Eindtoets hebben gemaakt vaker onderadvisering ten 
opzichte van het schooladvies hebben. Er is hierbij een relatie met afwijken van de CvTE richt
lijnen voor toetsafname waardoor de toetscondities minder goed zijn gewaarborgd. Wanneer 
de populatie gelijk is en de afnamesetting volgens de richtlijnen van het CvTE behalen 
leerlingen hetzelfde resultaat op de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

In Tabel 12 is te zien dat de gemiddelde standaardscore lager is bij de digitale adaptieve toets 
dan bij de papieren Centrale Eindtoets. Het percentage van leerlingen die 1F/1S/2F halen is 
lager bij de digitale adaptieve toets dan bij de papieren Centrale Eindtoets (zie Tabel 13). 
Daarnaast zijn de percentages met toetsadvies vmbo hoger bij de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets dan bij de papieren toets en de percentages ha en vwolager bij de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets dan bij de papieren toets (zie Tabel 13).

 Tabel 12  Landelijk gemiddelde standaardscore in het regulier basisonderwijs voor digitale adaptieve en  
papieren Centrale Eindtoets 

Aantal Percentage Gemiddelde Standaard  
afwijking

digitale adaptieve Centrale Eindtoets  
regulier basis onderwijs

23.320 23% 531,71 10.41

papieren Centrale Eindtoets regulier  
basis onderwijs

78.178 77% 536,62 9.01

Totaal regulier basis onderwijs 101.498 100% 535,49 9.58
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 Tabel 13  Aantal en percentage leerlingen op de verschillende referentieniveaus verdeeld per  
toetsadvies best passend brugklastype op basis van de standaardscore in het regulier  
basisonderwijs uitgesplitst naar de digitale adaptieve en papieren Centrale Eindtoets

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets regulier basisonderwijs

Toetsadvies Aantal  
leerlingen

Lezen Taalverzorging Rekenen % toets-
advies

% 1F* % 2F % 1F* % 2F % 1F** % 1S

Totaal 23.320 94.6% 58.7% 94.4% 46.7% 84.1% 32.2% 100.0%

pro/vmbo-bb 2.840 63.2% 2.5% 63.2% 0.1% 16.7% 0.0% 12.2%

vmbo-bb/kb 3.824 95.2% 19.1% 94.7% 7.5% 68.6% 0.0% 16.4%

vmbo-kb 2.066 99.2% 38.7% 98.2% 18.8% 93.7% 0.6% 8.9%

vmbo-gt 2.894 99.8% 55.8% 99.4% 31.3% 99.6% 4.7% 12.4%

vmbo-gt/ha 3.127 99.9% 73.4% 99.9% 52.5% 100.0% 19.0% 13.4%

havo 2.400 100.0% 88.4% 100.0% 74.8% 100.0% 47.9% 10.3%

havo/vwo 3.575 100.0% 96.9% 100.0% 91.7% 100.0% 84.8% 15.3%

vwo 2.594 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 100.0% 100.0% 11.1%

Papieren Centrale Eindtoets regulier basisonderwijs

Toetsadvies Aantal  
leerlingen

Lezen Taalverzorging Rekenen % toets-
advies

% 1F* % 2F % 1F* % 2F % 1F** % 1S

Totaal 78.178 98.4% 78.8% 97.6% 61.9% 94.4% 48.4% 100.0%

pro/vmbo-bb 3.147 68.6% 2.6% 62.2% 0.4% 20.2% 0.0% 4.0%

vmbo-bb/kb 6.800 96.4% 23.6% 92.1% 6.6% 76.0% 0.1% 8.7%

vmbo-kb 4.791 99.3% 45.8% 97.9% 17.7% 96.5% 0.5% 6.1%

vmbo-gt 8.603 99.9% 65.0% 99.2% 32.0% 99.7% 2.8% 11.0%

vmbo-gt/ha 11.306 100.0% 83.4% 99.9% 50.9% 100.0% 16.0% 14.5%

havo 9.900 100.0% 93.7% 100.0% 70.5% 100.0% 46.2% 12.7%

havo/vwo 17.078 100.0% 98.6% 100.0% 88.7% 100.0% 85.7% 21.8%

vwo 16.553 100.0% 100.0% 100.0% 99.1% 100.0% 99.8% 21.2%

*  inclusief leerlingen die 2F hebben
** inclusief leerlingen die 1S hebben
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 6.1 Verschil in populatie

Op de eerste plaats komt het verschil in prestaties en toetsadviezen tussen de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets en de papieren toets door een verschil in populatie. De papieren Centrale 
Eindtoets wordt vanwege wet en regelgeving sinds 2018 op één niveau afgenomen. Hierdoor 
kan de papieren Centrale Eindtoets voor de minder vaardige leerling te moeilijk zijn en voor de 
meest vaardige leerling te makkelijk zijn. In beide gevallen kan dit negatieve impact hebben op 
het toetsresultaat. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is geschikt voor iedere leerling. 
Wanneer een school niet voldoende devices had om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets bij 
de gehele groep af te nemen heeft het CvTE de scholen geadviseerd om de leerlingen aan beide 
uiteinden van de vaardigheidsschaal de digitale adaptieve Centrale Eindtoets te laten maken. 
Uit de analyse van ingeschreven leerlingen met geregistreerd schooladvies in de portal Centrale 
Eindtoets blijkt dat scholen die niet bij de gehele groep 8 leerlingen de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets afnamen er voornamelijk voor hebben gekozen om de digitale toets af te 
nemen bij de leerlingen aan de onderkant van de vaardigheidsschaal.

 6.2 Onderadviesfractie en toetstijd

Het is lastig om een vergelijking te maken tussen digitale adaptieve toets en de papieren 
Centrale Eindtoets die onafhankelijk is van dit verschil in populatie. Een manier om dit te 
doen is door de schooladviezen met de toetsadviezen te vergelijken. Hoewel dit ook allerlei 
schoolspecifieke afhankelijkheden met zich meebrengt9, verwachten we dat dit uitmiddelt 
over grote aantallen scholen. Als we kijken naar alle scholen waarvan het schooladvies bij ons 
bekend is, zien we dat de fractie onderadvies (leerlingen die een lager toetsadvies kregen dan 
schooladvies) bij de papieren toets 27% en bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets 35% is. 
De afgelopen vijf jaar lag de landelijke onderadviesfractie gemiddeld rond de 33%. Bij de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets maakten leerlingen de toets vaker slechter dan op basis 
van het gegeven schooladvies te verwachten was.

Uit analyses blijkt dat de hogere onderadviesfractie bij de scholen die de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets hebben afgenomen is toe te schrijven aan de korte toetstijd die (sommige) 
leerlingen aan de toets hebben besteed. Dit effect is het grootst bij het onderdeel rekenen. De 
gemiddelde toetstijd voor het onderdeel rekenen was 101.5 minuten (richtlijn is 150 minuten). 
De toetstijd is een afnameconditie die sterk beïnvloed wordt door de school.

In onderstaande grafieken, is het verband te zien tussen respectievelijk de gemiddelde fractie 
onder en overadvies en de gemiddelde toetstijd. In grafiek 2 is voor iedere school die de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets heeft afgenomen de gemiddelde toetstijd en de onder
adviesfractie uitgerekend. Vervolgens zijn deze scholen in vier categorieën verdeeld op basis 
van de gemiddelde toetstijd, en van ieder van deze categorieën is de gemiddelde onderadvies
fractie uitgerekend. Te zien is dat met een toenemende toetstijd de onderadviesfractie daalt, 
en dat bij 250 minuten of meer het toetsadvies van de papieren Centrale Eindtoets (blauwe 
stippellijn) benaderd wordt. Hetzelfde geldt voor de overadviesfractie. Uit grafiek 3 kan 
geconcludeerd worden dat de toetstijd van invloed is op de prestaties op de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets en dat een te korte toetstijd relatief minder overadvisering tot gevolg heeft.

9 Bijvoorbeeld: hoe komt een onderwijsteam precies tot het schooladvies? Worden de leerlingen structureel hoger of 
lager ingeschaald door het schoolteam?
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 Grafiek 2 Gemiddelde onderadvies uitgezet naar toetstijd 

 Grafiek 3 Gemiddelde overadvies uitgezet naar toetstijd 
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 6.3 Onderzoek toetstijd en afnamecondities

Om grip te krijgen op de aspecten van een afnamesetting die de toetstijd beïnvloeden, is in 
het kader van onderzoek met een aantal scholen een gesprek gevoerd over de wijze waarop  
de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets heeft plaatsgevonden. 

Bij dit onderzoek zijn twee typen scholen betrokken. Alle scholen hebben een volledig 
digitale afname uitgevoerd. De twee typen scholen zijn:

 − Groep A: scholen met een landelijk gemiddelde fractie onderadvies en een landelijk 
gemiddelde toetstijd voor rekenen. 

 − Groep B: scholen met een relatief hoge onderadviesfractie en een relatief lage toetstijd 
voor rekenen.

Geconstateerd is dat de voorbereiding zeer wisselend is uitgevoerd door de scholen.  
Opvallend is dat de voorbereiding van scholen van groep B gekenmerkt worden door meer 
problemen dan bij de voorbereiding van de scholen van groep A. De scholen van groep B 
hebben nauwelijks geoefend met Facet (bijvoorbeeld de oefenomgeving) en de systeemcheck 
niet volgens de CvTE richtlijnen uitgevoerd. 

De scholen van groep A gaven aan dat ze gebruik gemaakt hebben van diverse hulpmiddelen 
die vanuit het CvTE voor afnameleiders zijn aangeboden om tijdens de voorbereiding in  
te zetten. Te denken valt aan de Quick Reference Cards, de handleidingen en de webinar.  
Ook valt op dat scholen van groep A meer het belang van de Centrale Eindtoets hebben 
toegelicht in de aanloop van de afname. 

Tijdens de afname zijn de volgende aspecten opgevallen:
 − Pauzemomenten: de groep B scholen hebben de toets op het tempo van de leerling laten 

maken, tot het eerst volgende pauzemoment. De groep A scholen hebben de leerlingen 
de toets in onderdelen laten maken, waarbij de leerling na afronding van een onderdeel 
moest stoppen.

 − Instructie: De groep A scholen hebben hun kinderen een boekje laten lezen zodra  
ze klaar waren met een onderdeel. De scholen van groep A gaven aan dat ze hebben  
benadrukt dat het niet een snelheidstoets is en dat ze alle tijd hebben.
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Op basis van de gesprekken is de conclusie te trekken dat de toetstijd beïnvloed wordt door 
een veelheid aan factoren op de afnamelocatie. Voor de scholen die qua toetstijd en onder
adviesfractie op het landelijk gemiddelde liggen, kunnen een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken onderscheiden worden:

 − Leerlingen komen goed beslagen ten ijs voor de afname en randvoorwaarden voor afnamesetting zijn 
stabiel. De scholen hebben de stappen in de voorbereiding goed doorlopen (systeem
check), de leerlingen zijn bekend met de computers en de leerlingen hebben vooraf 
kennis gemaakt met de digitale toetsomgeving. 

 − De instructie voor de leerlingen voorafgaand aan de afname is volledig, waarbij de nadruk wordt gelegd 
op rust, zorgvuldigheid en pauzemomenten na afronden van een onderdeel. De instructie van de 
leerkracht is van invloed op de wijze waarop de leerling de toets afneemt, met name 
door te benadrukken dat de Centrale Eindtoets geen snelheidstoets is en alles goed 
gelezen moet worden. Ook het inbouwen van vaste rustmomenten na afronden van een 
toetsonderdeel, bevordert de toetsduur.

 − De motivatie van de leerlingen is over de volle breedte voldoende. Alle leerlingen zijn gemotiveerd 
de toets zo goed mogelijk te maken en te laten zien ‘wat ze in huis hebben’.

 6.4 Conclusie

Op basis van de verschillende onderzoeken is de conclusie dat de scores op de papieren  
en digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 van elkaar afwijken vanwege verschil in 
populatie en door scholen minder goed georganiseerde afnamesetting. Wanneer de  
populatie gelijk is en de afnamesetting volgens de richtlijnen van het CvTE behalen  
leerlingen hetzelfde resultaat op de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets.
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 7 Verschillen in leeftijd en de scores

In dit hoofdstuk wordt het verband tussen de leeftijd van de leerlingen en de behaalde resul
taten op de Centrale Eindtoets beschreven.

 7.1 Verdeling in leeftijd

De verdeling naar leeftijd van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de Centrale Eind
toets wordt in grafiek 4 weergegeven. Hierbij is de verdeling voor jongens en meisjes apart 
gegeven. Op de horizontale as waarop leeftijd is uitgedrukt in eenheden van een half jaar, 
worden ook twee grenspunten aangegeven. Volgens de regelgeving die gold vóór de invoering 
van het basisonderwijs (begin jaren ’80 vorige eeuw) werden leerlingen pas tot de eerste klas 
toegelaten als ze vóór 1 oktober van het lopende jaar zes jaar werden. Als die regel nu nog zou 
gelden, zouden de leerlingen die in april 2018 in groep 8 zitten, geboren moeten zijn tussen  
1 oktober 2005 en 30 september 2006. De twee verticale stippellijnen in de figuur geven de 
leeftijd van de leerling aan op 1 oktober 2017.

 Grafiek 4 Verdeling Centrale Eindtoets; deelnemende leerlingen naar leeftijd
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Uit de scherpe stijging en de scherpe daling van de twee curves rond de stippellijnen kunnen 
we concluderen dat genoemde regel in de praktijk nog steeds wordt toegepast. Leerlingen 
jonger dan 11 jaar (op 1 oktober 2017; links van de linker stippellijn) zijn ‘vroege’ leerlingen die 
waarschijnlijk eerder aan groep drie begonnen zijn dan volgens de oude regelgeving toege
staan was of die een klas hebben overgeslagen. Leerlingen ouder dan 12 jaar (op 1 oktober 
2017; rechts van de rechterstippellijn) zijn leerlingen die om een of andere reden vertraging 
hebben opgelopen; ze zijn bijvoorbeeld later begonnen in groep 3 of ze zijn gedoubleerd.



25TERUGBLIK CENTRALE EINDTOETS 2018

Er zijn opmerkelijke zaken te zien in grafiek 4. Ten eerste: er zijn iets meer ‘vroege’ meisjes 
dan jongens. Bij de vertraagde leerlingen is het precies andersom: er zijn iets meer  
‘vertraagde’ jongens dan meisjes. Tot slot zijn de jongens in de reguliere groep (tussen de 
stippellijnen) gemiddeld iets ouder dan de meisjes.

Wanneer we kijken naar de landelijk gemiddelde standaardscore laat tabel 14 zien dat hoe 
ouder de leerling is, hoe lager de standaardscore gemiddeld wordt. Net als de afgelopen jaren 
zet de trend door dat het percentage jonge leerlingen toeneemt, en het percentage oudere 
leerlingen afneemt.

 Tabel 14 Leerlingen verdeeld naar leeftijd op 1 oktober 2017 in het regulier basisonderwijs

Leeftijd op 1 oktober 2017 aantal % gemiddelde standaardscore

Jong (<11jaar) 12.089 11,9% 538,9

Regulier (11 of 12 jaar) 76.485 75,4% 536,1

Oud (>12 jaar) 12.505 12,3% 528,3

leeftijd onbekend 419 0,4% 535,4

Totaal 101.498 100% 535,5

 7.2 Verdeling in toetsonderdelen

De grafieken 5, 6 en 7 tonen per leeftijdsgroep de scores van jongens en meisjes op de 
referentieniveaus rekenen (1S), lezen (2F) en taalverzorging (2F). Het ‘uitwaaier’effect aan de 
uiteinden van de plotlijnen heeft te maken met het kleine aantal erg ‘vroege’ en erg ‘oude’ 
leerlingen in groep 8. In de grafieken kunnen we zien dat de vertraagde leerlingen gemiddeld 
duidelijk lager scoren dan de leerlingen die normaal zijn doorgestroomd. Op de verschillende 
onderdelen scoren de ‘vroege’ leerlingen hoger dan de overige leerlingen.
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 Grafiek 5 Rekenen 1S: Gemiddelde scores naar leeftijd
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 Grafiek 6 Lezen 2F: Gemiddelde scores naar leeftijd
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 Grafiek 7 Taalverzorging 2F: Gemiddelde scores naar leeftijd
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 8 Vergelijken jaargangen Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets werd in 2018 voor de vierde keer afgenomen. Daardoor is ook een 
vergelijking mogelijk met de Centrale Eindtoets 2015, 2016 en 2017. In dit hoofdstuk leest  
u daar meer over.

 8.1 Inhoudelijke vergelijking

De opbouw van de Centrale Eindtoets was in 2018 gewijzigd ten opzichte van de voorgaande 
jaargangen. Woordenschat is vanaf 2018 opgenomen in het onderdeel begrijpend lezen, 
waardoor woordenschat van leerlingen in een context worden getoetst. Bij het facultatieve 
onderdeel wereldoriëntatie gaat een opgavenboekje drie jaar mee. In 2016 is een nieuw 
boekje wereldoriëntatie opgeleverd dat door de scholen gebruikt kon worden tot en met de 
afname van de Centrale Eindtoets 2018. De onderdelen taal en rekenen bevatten in 2018 
volledig nieuwe opgaven.

 8.2 Vergelijking standaardscores en toetsadviezen

De vergelijking met voorgaande jaren laat zien dat het gemiddelde toetsadvies best passend 
brugklastype in 2018 net als voorheen vmbogt/havo was. Wel was in 2018 in het regulier 
basisonderwijs de landelijk gemiddelde standaardscore van 535,5 iets hoger dan in 2015 
(534,7), 2016 (535,0) en 2017 (535,3). Tabel 15 laat zien dat zowel het aandeel afgegeven toets
advies vmbobb als het toetsadvies vwo is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.10

 Tabel 15 Percentage leerlingen met toetsadvies op de Centrale Eindtoets over de jaren heen

Omzetting standaardscore Percentage leerlingen met toetsadvies

Brugklastype Standaardscore 2014 2015 2016 2017 2018

pro/vmbo-bb11 501-518 7,0% 7,2% 7,1% 6,8% 5,9%

vmbo-bb/kb 519-525 11,3% 10,0% 10,9% 10,4% 10,5%

vmbo-kb 526-528 7,5% 6,9% 7,7% 6,4% 6,8%

vmbo-gt 529-532 11,4% 11,6% 11,4% 11,6% 11,3%

vmbo-gt/havo 533-536 14,4% 13,9% 14,4% 13,8% 14,2%

havo 537-539 11,3% 11,4% 10,7% 10,5% 12,1%

havo/vwo 540-544 18,0% 18,8% 18,4% 19,1% 20,3%

vwo 545-550 19,1% 20,2% 19,4% 21,4% 18,9%

10 In 2014 werd voor het laatst de Eindtoets Basisonderwijs van Cito bv (Citotoets) afgenomen. De Centrale Eindtoets 
bouwt voort op de Citotoets.

11 Voor 2018 was het laagste toetsadvies op de Centrale Eindtoets vmbo-bb. Sinds 2018 is dat vanwege wet- en  
regelgeving pro/vmbo-bb.
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 8.3 Vergelijking moeilijkheidsgraad

De papieren toets wordt sinds 2018 afgenomen op één niveau en de digitale toets is vervan
gen door een adaptieve toets waarbij het niveau van de vragen gedurende de toets aangepast 
wordt aan het niveau van de leerling. Doordat de papieren en de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets anders zijn opgebouwd is er niet op alle vlakken een eenduidige vergelijking te 
maken met voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de moeilijkheidsgraad van de toets.

De moeilijkheidsgraad van de toets is mede vast te stellen op grond van de pwaarden. Bij de 
papieren Centrale Eindtoets wordt er gestreefd naar een pwaarde tussen .65 en .70. Bij de 
digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt er gestreefd naar een pwaarde tussen .60 en .65.

 Tabel 16 Gemiddelde p-waarden Centrale Eindtoets 2018 

Onderdeel Aantal opgaven Papier ACET1* ACET2* ACET3*

Lezen 45

Totale populatie 45 74 63    

Moeilijk 45 68 62

Gemiddeld 45 72 62

Makkelijk 45     70 66

Taalverzorging 50

Totale populatie 50 74 66    

Moeilijk 50 63 58

Gemiddeld 50 64 58

Makkelijk 50     66 64

Schrijven 20        

Totale populatie 20 69 70 70 70

Rekenen 85

Totale populatie 85 76 67    

Moeilijk 85 64 70

Gemiddeld 85 52 54

Makkelijk 85     52 54

Wereldoriëntatie 90

Totale populatie (papier) 90 65 65 65 65

Totale populatie (digitaal) 90 69 69 69 69

* ACET 1, 2 en 3 staan voor de afzonderlijke toetsdelen in de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.
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Uit tabel 16 blijkt dat het eerste toetsdeel van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets (ACET1) 
iets makkelijker was dan de papieren toets. Dit strookt met de intentie van het CvTE om de 
toets toegankelijk te laten zijn voor alle leerlingen. 
Op basis van de pwaarden kan ook geconcludeerd worden dat de moeilijkheidsgraad per 
niveau in de ACET geschikt is voor de doelgroep. Dit toont mede aan dat het doel van de 
adaptiviteit bereikt is voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Dit blijkt ook uit de 
itemcorrelatie. Die is tussen papier en toetsdeel 1 van de ACET nagenoeg gelijk. In deze 
toets(delen) zitten leerlingen met alle vaardigheidsniveaus nog in dezelfde groep. De item
correlatie tussen toetsdeel 2 en 3 binnen de ACET is juist laag. Deze lage itemcorrelatie duidt 
op een homogene groep die op het betreffende niveau de toets heeft gemaakt.

 8.4 Vergelijking populatie

De Centrale Eindtoets heeft sinds de eerste afname in 2015 ieder jaar minder deelnemende 
scholen. Tabel 17 laat zien dat scholen die ieder jaar aan de Centrale Eindtoets deelnemen het 
beste presteren. De scholen die eerder wel deelnamen aan de Centrale Eindtoets maar niet in 
2018 scoorden gemiddeld genomen relatief onder het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd is 
te zien dat scholen die in 2017 zijn uitgeweken naar een andere eindtoets en in 2018 terug
gekeerd zijn bij de Centrale Eindtoets ook lager scoren dan het landelijk gemiddelde.

 Tabel 17 Gemiddelde landelijke standaardscore Centrale Eindtoets over de jaren heen.12

2014 2015 2016 2017 2018

3.846 deelnemende scholen opgesplitst in: 534,93 535,28 534,83 535,24 534,75

197  nieuwe scholen  
(niet deelgenomen in 2013-2017)

527,19

198 teruggekeerde scholen  
(eerder deelgenomen in 2013-2016; niet in 2017)

534,49 535,04 534,88 534,39

2.997 trouwe scholen  
(deelgenomen in alle jaren 2013-2017)

534,99 535,50 535,01  535,40 535,29

454 blijvende scholen (deelgenomen in 2017;  
maar ergens in 2013-2016 niet deelgenomen)

532,81 533,54 533,51  534,19 534,63

539 vertrokken trouwe scholen  
(deelgenomen in alle jaren 2013-2017)

534,81 534,87 534,42 534,01

89 vertrokken scholen (deelgenomen in 2017;  
maar niet de hele periode 2013-2016)

534,38 533,97 533,55 533,25

2.150 wegblijvende scholen (in 2013-2015 wel  
meegedaan maar niet teruggekomen)

533,74 533,68 533,25

12 Hoe roder de kleur in de tabel hoe meer negatieve afwijking van de landelijk gemiddelde standaardscore.
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 8.5 Vergelijking referentieniveaus

Vanaf de eerste afname van de Centrale Eindtoets in 2015 rapporteert de Centrale Eindtoets 
op beheersing van de referentieniveaus lezen (1F en 2F), taalverzorging (1F en 2F) en rekenen 
(1F en 1S). 

Er zijn verschillende methoden om tot deze rapportage te komen. Met betrekking tot twee 
aspecten zijn door voortschrijdend inzicht in de jaren 2015, 2016 en 2017 verschillende 
wijzigingen doorgevoerd in de bepaling van beheersing van de referentieniveaus: 
1. Ankering aan de referentiesets via de proeftoets (2015) of ankering aan de referentiesets 

via de afname (2016 en 2017; 2015 met terugwerkende kracht).
2. Bepalen van beheersing van referentieniveau 1F op basis van enkel de items die indicatief 

zijn voor dit referentieniveau (2016), of bepalen van beheersing van referentieniveau 1F 
op basis van alle opgaven uit het betreffende onderdeel, dus ook 1S/2F (2015 en 2017).

Zodoende is er nu een robuuste methode die ook de volgende schooljaren gebruikt zal 
worden. De wijzigingen leiden tot lichte verschuivingen in de percentages leerlingen die de 
referentieniveaus beheersen. Om een volledig en goed vergelijkbaar beeld te kunnen schet
sen wordt in tabel 18 de percentages leerlingen die de referentieniveaus beheersen in 2015 en 
2016 gepresenteerd op basis van de in 2017 gehanteerde methode.

De beheersing van de referentieniveaus op de Centrale Eindtoets kan met in achtneming van 
de hierboven gemaakte kanttekeningen vergeleken worden met die van voorgaande jaren.

 Tabel 18  Beheersing referentieniveaus Centrale Eindtoets 2015-2018

Lezen <1F 1F 2F

2018 3% 24% 74%

2017 2% 32% 66%

2016 2% 22% 76%

2015 2% 21% 77%

Taalverzorging <1F 1F 2F

2018 4% 39% 58%

2017 4% 39% 57%

2016 4% 40% 56%

2015 5% 45% 50%

Rekenen <1F 1F 1S

2018 9% 47% 44%

2017 7% 45% 48%

2016 8% 48% 44%

2015 7% 49% 44%
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Bij taalverzorging zien we dat de resultaten gelijk zijn gebleven. Bij rekenen is er een kleine 
stijging in het percentage leerlingen dat 1F beheerst en een kleine daling in het percentage 
leerlingen dat 1S beheerst. De resultaten bij lezen geven een ander beeld. Het verschil tussen 
2018 en de voorgaande jaren laat duidelijk een daling zien in 2017 voor wat betreft het percen
tage leerlingen dat lezen 2F beheerst. Het percentage is weer genormaliseerd in 2018.
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 9 Samenvatting

In deze ‘Terugblik 2018’ gaat het over de prestaties van leerlingen uit groep 8 van het regulier 
basisonderwijs en het speciaal (basis) onderwijs op de Centrale Eindtoets 2018.

In 2018 behaalden de leerlingen van groep 8 uit het reguliere basisonderwijs (reguliere 
basisschool, inspectielocaties en particulier onderwijs) die aan de Centrale Eindtoets  
deel namen een gemiddelde standaardscore van 535,5. Dit komt overeen met het advies 
vmbogt/havo. De landelijk gemiddelde standaardscore van de leerlingen uit het so en sbo  
is respectievelijk 520,75 (toetsadvies vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg) en  
515,02 (toetsadvies praktijkonderwijs/ vmbo basisberoepsgerichte leerweg). 
 
De Centrale Eindtoets rapporteert ook op de referentieniveaus lezen, taalverzorging en 
rekenen. Voor alle drie de vaardigheden zien we dat meer dan 90% van de leerlingen in het 
reguliere basisonderwijs het niveau 1F beheerst. Het percentage ligt het hoogst bij lezen 
(97,5%) en het laagst bij rekenen (92,1%). Het percentage leerlingen dat voor alle drie de 
vaardigheden minstens niveau 1F haalt is 89,9%, en 0,7% van de leerlingen zit bij alle drie  
de vaardigheden onder het niveau 1F.

Ook dit jaar werden er effecten gevonden van het verschil in leeftijd op de hoogte van de 
scores op de Centrale Eindtoets. Op alle onderdelen scoort de groep vertraagde leerlingen 
gemiddeld duidelijk lager dan de groep leerlingen die normaal doorgestroomd is. De vroege 
leerlingen scoren op alle onderdelen hoger dan de overige leerlingen.13

De Centrale Eindtoets werd in 2018 voor de vierde keer afgenomen en kende dezelfde onder
delen als het jaar ervoor. Woordenschat is echter niet meer als los onderdeel bevraagd.  
De vergelijking met 2016 en 2017 laat zien dat het gemiddelde toetsadvies best passend 
brugklastype in 2018 net als in voorgaande jaren vmbogt/havo was. Wel was de landelijk 
gemiddelde standaardscore in 2018 iets hoger dan in 2016 en 2017 (535,5 versus 534,7 en 535,3). 

Kijkend naar alle scholen waarvan het schooladvies bij ons bekend is, zien we dat de fractie 
onderadvies (leerlingen die een lager toetsadvies kregen dan schooladvies) bij de papieren 
toets 27% is, en bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets 35%. Dit verschil wordt voornamelijk 
ingegeven door verschil in populatie. Hoewel de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor 
iedere leerling geschikt is, is met name door scholen die een te kort aan devices hadden de 
toets ingezet voor leerlingen aan de onderkant van de vaardigheidsschaal. Leerlingen met het 
schooladvies pro/vmbo bb en vmbo kb halen de gemiddelde standaardscore naar beneden.

Analyses waarbij de populatie over de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets  
gelijk zijn laten een kleiner verschil in afwijking op de gemiddelde standaardscore zien.  
Deze afwijking wordt verklaard door afwijkende afnamecondities op de scholen. 
Te zien is dat met een toenemende toetstijd op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets de 
onderadviesfractie daalt. Een te korte toetstijd heeft dus relatief meer onderadvies tot gevolg. 
De gespendeerde toetstijd heeft een relatie met de afnamecondities die een school creëert 
voor de Centrale Eindtoets.

13  Vertraagde leerlingen zijn leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar en 3 maanden. Vroege leerlingen zijn leerlingen die 
jonger zijn dan 11 jaar en 3 maanden.
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Wanneer de populatie gelijk is en de afnamesetting volgens de richtlijnen van het 
CvTE behalen leerlingen hetzelfde resultaat op de papieren en digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets.

In 2018 zijn alle gegevens geanalyseerd volgens de meetmethode van 2017. Hierdoor zijn  
de jaren met elkaar te vergelijken. Bij taalverzorging en bij rekenen is een positieve  
ontwikkeling waar te nemen: de resultaten zijn niet slechter geworden en in de meeste 
gevallen (duidelijk) beter. De resultaten bij lezen geven een ander beeld. Het verschil  
tussen 2018 en het voorgaande jaar laat duidelijk een stijgend beeld zien als het gaat  
om het percentage leerlingen dat lezen 2F beheerst.
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