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  SAMENVATTING

In deze Terugblik 2019 gaat het over de prestaties van leerlingen uit groep 8 van het reguliere 
basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs op de Centrale Eindtoets 2019. In 2019 is  
er alleen een papieren Centrale Eindtoets afgenomen. In totaal hebben 86.661 leerlingen 
van 3.121 reguliere basisscholen de Centrale Eindtoets gemaakt. Van alle leerlingen uit het 
reguliere basisonderwijs die de Centrale Eindtoets maakten, deed 43,4% mee aan het 
facultatieve onderdeel wereldoriëntatie.

Leerlingen van groep 8 uit het reguliere basisonderwijs (reguliere basisschool, inspectie
locaties en particulier onderwijs) die in 2019 aan de Centrale Eindtoets deelnamen, behaal
den hierop een gemiddelde standaardscore van 536,0. Dit komt overeen met het advies  
vmbogt/havo. De landelijk gemiddelde standaardscore van de leerlingen uit het so/(v)so  
en sbo is respectievelijk 522,4 (toetsadvies vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg) 
en 517,1 (toetsadvies vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg). De score op het 
onderdeel wereldoriëntatie wordt voor de berekening van de standaardscore buiten  
beschouwing gelaten. De gemiddelde standaardscore van de leerlingen die dit onderdeel 
gemaakt hebben, is hoger dan de standaardscore van leerlingen die geen wereldoriëntatie 
gemaakt hebben (536,6 tegenover 535,6).

De Centrale Eindtoets rapporteert 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 (98,6%) en 
het laagst bij Rekenen (91,7%). 

Ook dit jaar werden er effecten gevonden voor het verschil in leeftijd wat betreft de hoogte 
van de scores op de Centrale Eindtoets 2019. 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.1

De Centrale Eindtoets werd in 2019 voor de vijfde keer afgenomen en kende dezelfde 
onderdelen als het jaar ervoor. De toets kon echter door een gewijzigde opbouw met 
minder opgaven in twee dagdelen afgenomen worden. Dat is een dagdeel minder dan 
voorheen. De vergelijking met 2017 en 2018 laat zien dat in 2019 het gemiddelde toetsadvies 
voor het best passende brugklastype net als in voorgaande jaren vmbogt/havo was.  
Wel was de landelijk gemiddelde standaardscore in 2019 iets hoger dan in 2017 en  
2018 (536,0 tegenover 535,3 en 535,5).

1 Vertraagde leerlingen zijn leerlingen die op 1 oktober 2018 ouder waren dan 12 jaar. Vroege leerlingen zijn leerlingen die op  
1 oktober 2018 jonger waren dan 11 jaar.
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 1 INLEIDING

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is  
het verplicht om een eindtoets te maken. Een eindtoets geeft een  
toetsadvies voor het best passende brugklastype als objectief tweede  
gegeven 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 alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus. 
Daarnaast is het mogelijk het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie  
te toetsen. 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de 
Centrale Eindtoets en rapporteert in deze Terugblik over de resultaten 
van de Centrale Eindtoets 2019. In 2019 is de Centrale Eindtoets alleen 
op papier afgenomen. 
De opbouw van de Centrale Eindtoets 2019 ten opzichte van de voor
gaande jaargangen gewijzigd. De toets is korter geworden. Onderzoek 
naar het verkorten van de Centrale Eindtoets heeft aan getoond dat alle 
onderdelen met minder opgaven nog steeds betrouwbaar gemeten 
kunnen worden.

In deze Terugblik komen onder meer aan bod: het aantal leerlingen  
bij wie de Centrale Eindtoets is afgenomen, de gemiddelde standaard
scores en de beheersing van de referentieniveaus.
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 2 DEELNEMENDE SCHOLEN EN LEERLINGEN

De Centrale Eindtoets valt binnen het wettelijke kader van de Wet op het primair onderwijs 
(WPO). Behalve scholen uit het reguliere basisonderwijs2 hebben ook scholen die in 2019 
buiten het wettelijk kader vallen aan de Centrale Eindtoets deelgenomen, zoals scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs en Nederlandse scholen in het buitenland. 

In dit hoofdstuk staan de aantallen scholen en leerlingen die deelgenomen hebben aan  
de Centrale Eindtoets in 2019. Over de aantallen scholen en leerlingen die hebben deel
genomen aan andere toegelaten eindtoetsen kan het CvTE geen uitspraak doen. 

 2.1 EXCLUSIECRITERIA

De gegevens waarop de resultaten gebaseerd zijn, betreffen alle afnames van de Centrale 
Eindtoets die in de database zijn opgeslagen (d.d. 4 juni 2019). De gegevens van de afnames 
tijdens de inhaalperiode zitten daarbij. 

Deze dataset bevat gegevens van 87.666 leerlingen. Niet al deze gegevens worden in deze 
Terugblik opgenomen. 

Afnamegegevens worden niet meegenomen als: 
 − er geen standaardscore beschikbaar is voor de leerling; 
 − als de school van de leerling niet tot het wettelijk kader voor eindtoetsing behoort  

(niet verplicht is om een eindtoets te maken). 

Geen standaardscore beschikbaar
Een leerling krijgt geen standaardscore als deze bij Taal, Rekenen of beide minder dan 50% 
van de opgaven gemaakt heeft. In de data van 2019 betreft dat 66 leerlingen. Het aantal 
leerlingen van wie een standaardscore beschikbaar is, komt daarmee op 87.600 leerlingen.

Niet behorend tot wettelijk kader eindtoetsing
De Centrale Eindtoets wordt gemaakt door leerlingen uit verschillende onderwijstypen.  
Het merendeel van de leerlingen volgt regulier basisonderwijs. Een kleiner deel van de 
leerlingen volgt speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Deze leerlingen worden  
ook meegenomen in de analyses. 

In deze Terugblik wordt regelmatig 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 dan aangegeven. 

Leerlingen die in het buitenland op school zitten, zijn buiten de analyses gehouden.  

Aantal leerlingen en scholen
In tabel 1 is de verdeling weergegeven van de leerlingen waarvan in 2019 een standaard
score op de Centrale Eindtoets beschikbaar is, verdeeld naar onderwijstype.

2 Bij regulier basisonderwijs zijn hier ook de inspectielocaties en particuliere scholen meegenomen.



6TERUGBLIK CENTRALE EINDTOETS 2019

 TABEL 1  AANTAL LEERLINGEN WAARVAN EEN STANDAARDSCORE BESCHIKBAAR IS PER SCHOOLTYPE

Standaardscore  
beschikbaar

Standaardscore  
niet beschikbaar

Totaal ingeschre
ven leerlingen

Aantal  
scholen

Regulier basisonderwijs 86.610 51 86.661 3.121

Speciaal (basis)onderwijs* 882 15 897 72

Buitenlandse scholen 93 0 93 12

Onbekend 15 0 15 1

Totaal 2019 87.600 66 87.666 3.206

* Speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs samen.

In 2019 hebben in totaal 3.206 scholen met in totaal 87.666 leerlingen deelgenomen aan de 
Centrale Eindtoets. In het reguliere basisonderwijs hebben in totaal 86.661 leerlingen op 
3.121 reguliere basisscholen de Centrale Eindtoets gemaakt. Aan het facultatieve onderdeel 
wereldoriëntatie deed 43,4% van de leerlingen uit het regulier basisonderwijs mee.

Daarnaast hebben 12 scholen uit het buitenland en 72 scholen uit het (voortgezet) speciaal 
onderwijs en het speciaal basisonderwijs deelgenomen. Leerlingen op scholen voor  
speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) waren in 2019 niet verplicht om deel 
te nemen aan een eindtoets, maar mochten wel deelnemen. 

Leerlingen in het buitenland die Nederlands onderwijs volgen, vallen eveneens buiten de 
wettelijke verplichting om een eindtoets te maken. Ook deze leerlingen mochten de 
Centrale Eindtoets 2019 maken, op voorwaarde dat de buitenlandse school aangesloten is 
bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) én dat de verplichte onder
delen taal en rekenen gemaakt werden. Van één school is niet bekend wat voor type school 
het betreft.

Scholen konden ook leerlingen aan de Centrale Eindtoets laten deelnemen die onder de 
ontheffingsgrond vallen.3 Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de leerlingen 
die onder de ontheffingsgrond vallen in deze Terugblik niet uitgesloten omdat het bij  
CvTE niet bekend is welke leerlingen dit betreft. 

 2.2 STANDAARDSCORE IN 2019

Een leerling krijgt na afloop van de Centrale Eindtoets een standaardscore en een resultaat 
op de referentieniveaus. In totaal kwamen 87.600 leerlingen uit het Nederlandse basis
onderwijs4 in aanmerking voor een standaardscore en een meting op de beheersing van  
de referentieniveaus (zie tabel 1). 

De schaal van de standaardscores loopt van 501 tot 550. De standaardscore leidt tot een 
toetsadvies aan de leerling voor het best passende brugklastype. In hoofdstuk 4 van deze 
Terugblik staat een overzicht van welk toetsadvies met welke standaardscore correspondeert.

3 De ontheffingsgrond geldt voor leerlingen die: zeer moeilijk lerend zijn; die meervoudig gehandicapt zijn voor wie het zeer moeilijk lerend 
zijn een van de handicaps is; en/of die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

4 In deze rapportage omvat het Nederlands basisonderwijs: regulier, particulier en speciaal (basis)onderwijs.
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In tabel 2 staat de landelijk gemiddelde standaardscore per schooltype. Gemiddeld hebben 
alle deelnemende leerlingen uit het reguliere basisonderwijs een standaardscore behaald 
van 536,0. De landelijk gemiddelde standaardscore van jongens is lager dan van meisjes; 
respectievelijk 535,6 tegenover 536,2.

 TABEL 2 LANDELIJK GEMIDDELDE STANDAARDSCORE PER SCHOOLTYPE IN 2019

Onderwijstype
Aantal  

leerlingen
Percentage  

leerlingen
Gemiddelde 

standaardscore
Standaard  

afwijking 

Regulier basisonderwijs 86.610 98,9% 536,0 9,2

Speciaal basisonderwijs (sbo) 247 0,3% 517,1 8,6

(Voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) 635 0,7% 522,4 9,9

Buitenlandse school (NOB) 93 0,1% 537,1 8,3

Onbekend 15 0,0% 539,5 6,7

Totaal 87.600 100% 535,9 9,3

*  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.

De gemiddelde standaardscore voor reguliere basisscholen, de grootste groep deelnemers, 
is 536,0. Ten tijde van de normering van de Centrale Eindtoets 2019 was de landelijk  
gemiddelde standaardscore binnen het reguliere basisonderwijs 536,1. Op dat moment 
waren de resultaten van leerlingen die de Centrale Eindtoets 2019 in de inhaalperiode 
hebben afgerond nog niet meegenomen (zie ook paragraaf 2.3). 

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 de landelijk gemiddelde leerlingscore worden alle individuele leerlingscores bij elkaar 
opgeteld en daarna gedeeld door het aantal leerlingscores. 

 − Bij de landelijk gemiddelde schoolscore wordt eerst de gemiddelde score van elke school 
berekend, daarna worden die gemiddeldes bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld 
door het aantal schoolscores.

Het aantal deelnemende leerlingen per school kan erg verschillen. Toch wordt in de bereke
ning van de landelijk gemiddelde schoolscore elk schoolgemiddelde even zwaar meegeteld, 
of het nu gaat om een school met 5 deelnemers of met 50. Daardoor wijkt het landelijk 
leerlinggemiddelde (elke leerling telt voor één) vrijwel altijd af van het landelijk school
gemiddelde (elke school telt voor één). Daar waar de landelijk gemiddelde leerlingscore binnen 
het reguliere onderwijs 536,0 is, is de landelijk gemiddelde schoolscore 535,6.
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 2.3 BEVINDINGEN INHAALTOETS IN 2019

In 2019 werd de inhaaltoets van de Centrale Eindtoets op papier gemaakt. Deze toets  
kon afgenomen worden in de periode van 23 april tot en met 24 mei 2019. 

Bij 608 leerlingen van 479 scholen is een inhaaltoets afgenomen. De gemiddelde  
standaardscore voor deze groep leerlingen was 532,1. Dit gemiddelde ligt 3,8 lager dan  
de totale landelijke gemiddelde standaardscore. Dit wijst erop dat de populatie die  
deelneemt aan de inhaaltoets gemiddeld genomen zwakker presteert. 

 2.4 BEVINDINGEN FACULTATIEF ONDERDEEL WERELDORIËNTATIE

Aan het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie hebben in 2019 37.733 leerlingen deel
genomen. Dat is gelijk aan 43,4% van de leerlingen die hebben deelgenomen aan de 
Centrale Eindtoets. Daarvan zaten 37.608 leerlingen in het reguliere basisonderwijs. 

Voor de berekening van de standaardscore wordt de score op het onderdeel wereld
oriëntatie buiten beschouwing gelaten. Binnen het reguliere basisonderwijs is de gemid
delde standaardscore van de leerlingen die de drie domeinen Aardrijkskunde, Geschiedenis 
en Natuur en Techniek van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie gemaakt hebben, 
hoger dan de standaardscore van leerlingen van het reguliere basisonderwijs die geen 
wereldoriëntatie gemaakt hebben: 536,6 tegenover 535,6.
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 3 KENMERKEN CENTRALE EINDTOETS 2019

Iedere eindtoets is gebaseerd op de Toetswijzer Eindtoets PO algemeen deel.5 De toetswijzer is 
het inhoudelijke verantwoordingsdocument voor een eindtoets en bevat een aantal 
verplichte onderdelen. Daarnaast is er ruimte voor eigen accenten. De keuzes die gemaakt 
zijn voor de onderdelen Taal en Rekenen bij het construeren van de Centrale Eindtoets 
staan in het specifieke deel bij de Toetswijzer Eindtoets PO.6 In dit hoofdstuk leest u hoe de 
Centrale Eindtoets 2019 is opgebouwd.

 3.1 INHOUDELIJKE KENMERKEN

De Centrale Eindtoets 2019 is een papieren toets op één niveau. Dit niveau is vergelijkbaar 
met de vroegere Btoets.7 De papieren Centrale Eindtoets 2019 kende behalve de reguliere 
variant twee ankervarianten. Deze varianten zijn wat betreft inhoudelijke kenmerken en 
opbouw identiek aan de reguliere variant.

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Taal en Rekenen. Deze twee onderde
len zijn verplicht en vormen de basis van de standaardscore. Daarnaast biedt de Centrale 
Eindtoets ook het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie aan.

De Centrale Eindtoets heeft in 2019 de volgende opbouw:

Onderdeel Totaal aantal opgaven Domein Aantal opgaven

Taal 105 Lezen:
– Begrijpend lezen 
– Samenvatten
– Opzoeken 

Taalverzorging:
– Grammatica 
– Spelling van werkwoorden
–  Spelling van nietwerkwoorden
– Interpunctie

Schrijven

45 opgaven:
25 opgaven 
10 opgaven 
10 opgaven 

40 opgaven: 
10 opgaven 
10 opgaven 
10 opgaven 
10 opgaven

20 opgaven 

Rekenen 60 Getallen 
Verhoudingen
Meten en meetkunde 
Verbanden

22 opgaven 
14 opgaven 
14 opgaven 
10 opgaven

Wereldoriëntatie 90 Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Natuur en techniek

30 opgaven 
30 opgaven 
30 opgaven

5 Te vinden via: https://www.cvte.nl/documenten/publicaties/2014/08/27/toetswijzeralgemeendeelvooreindtoetspo
6 Te vinden via: https://www.cvte.nl/documenten/publicaties/2015/08/01/toetswijzerbijdecentraleeindtoetspotaalenrekenen
7 Tot 2018 werd de papieren Centrale Eindtoets op twee niveaus aangeboden: de eindtoets B en de eindtoets N. De eindtoets B was 

voor kinderen van wie de leerkracht dacht dat ze goed passen op het vmbo gl/ tl of op de havo of het vwo. De eindtoets N was voor 
kinderen van wie de leerkracht inschatte dat ze het beste passen op het vmbo bb/kb.

https://www.cvte.nl/documenten/publicaties/2014/08/27/toetswijzer-algemeen-deel-voor-eindtoets-po
https://www.cvte.nl/documenten/publicaties/2015/08/01/toetswijzer-bij-de-centrale-eindtoets-po-taal-
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De subonderdelen Lezen en Taalverzorging bij het onderdeel Taal zijn volgens de Toets
wijzer Eindtoets PO verplicht. Het domein Schrijven behoort tot de vrije ruimte binnen de 
genoemde toetswijzer. Bij rekenen zijn alle subonderdelen volgens de toetswijzer Eind
toets PO verplicht. 
Het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief. De inhoudelijke verantwoording van dit onderdeel  
is beschreven in een specifiek deel van de toetswijzer: Centrale Eindtoets wereldoriëntatie.8

 3.2 PSYCHOMETRISCHE KENMERKEN VAN DE CENTRALE EINDTOETS 2019

De reguliere variant van de papieren Centrale Eindtoets werd gemaakt door 79.572 leer
lingen.9 Tabel 3 toont de scores op het totaal en op onderdelen van de papieren Centrale 
Eindtoets 2019, aangevuld met enkele psychometrische gegevens. 

 TABEL 3 PSYCHOMETRISCHE KENMERKEN PAPIEREN CENTRALE EINDTOETS 2019

Correlaties

Onderdeel Aantal  
opgaven

Gem.  
score

Std. Dev. Cron
bach’s 
alpha

Guttman’s 
Lambda
2

Totaal Rekenen Taal Lezen Taal ver
zorging

Totaal 165 120,98 22,83 1     

Rekenen 60 44,13 10,87 0,92 0,92 0,91 1

Taal 105 76,85 13,68 0,94 0,73 1

Lezen 45 32,61 6,53 0,83 0,82 0,85 0,66 0,90 1

Taalverzorging 40 29,33 6,18 0,83 0,83 0,82 0,63  0,87 0,61 1

Voor stabiele psychometrische waardes zijn voldoende waarnemingen nodig. Omdat er 
voor Schrijven maar 20 opgaven in de Centrale Eindtoets zijn opgenomen, is dit onderdeel 
meegenomen in het onderdeel Taal. Voor Taal zijn geen waardes voor betrouwbaarheid 
berekend, omdat hierop niet afzonderlijk wordt gerapporteerd.

Cronbach’s alpha is een maat voor de betrouwbaarheid van toetsen. De waarde van alpha 
is een schatting voor de ondergrens van de betrouwbaarheid van een test. De waarde kan 
liggen tussen minus oneindig tot 1. 
Guttman’s lambda2 is net als alpha een maat voor de betrouwbaarheid van toetsen. Het is 
een ondergrens voor de betrouwbaarheid, maar gegarandeerd een die groter is dan alpha. 
De betrouwbaarheid van de onderdelen van de Centrale Eindtoets is zeer hoog te noemen 
met waardes tussen de 0,82 en 0,92.

Correlatie is een maat voor de statistische samenhang tussen onderdelen. Uit tabel 3 is af 
te lezen dat bij de onderdelen van de Centrale Eindtoets de correlatie het hoogst is tussen 
Taal en Lezen (.90) en het laagst tussen Lezen en Taalverzorging (.61). 

8 Te vinden via: https://www.cvte.nl/documenten/publicaties/2014/10/01/toetswijzercentraleeindtoetspowereldorientatie
9 Dit is het aantal leerlingen dat de papieren Centrale Eindtoets heeft gemaakt minus het aantal leerlingen dat de ankertoetsen heeft 

gemaakt, minus het aantal leerlingen dat niet alle vragen heeft beantwoord.

https://www.cvte.nl/documenten/publicaties/2014/10/01/toetswijzer-centrale-eindtoets-po-wereldorientatie
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 4  FREQUENTIES VAN INDIVIDUELE SCORES  
OP DE CENTRALE EINDTOETS 2019

Het resultaat op de Centrale Eindtoets is een standaardscore op een schaal van 501 tot en 
met 550. In dit hoofdstuk staat hoe vaak een specifieke standaardscore is behaald en welke 
standaardscore overeenkomt met welk brugklastype.

 4.1 FREQUENTIEVERDELING SCORES

Er was één leerling die alle taal en rekenopgaven van de Centrale Eindtoets 2019 goed had. 
In 2019 behaalden 3.621 leerlingen in het reguliere basisonderwijs de hoogst mogelijke 
standaardscore (550). Dat is bijna 4,2% van de leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben 
gemaakt. 
Uitgesplitst naar de verschillende onderdelen waren er 702 leerlingen die alle rekenopgaven 
goed hadden; 89 leerlingen die alle opgaven Lezen goed hadden en 1.184 leerlingen die alle 
opgaven Taalverzorging goed hadden. Er waren dit jaar geen leerlingen die alle opgaven 
wereldoriëntatie goed hadden.

Tabel 4 laat zien welk cumulatief percentage met welke standaardscore overeenkomt.  
In de linkerkolom (standaardscore) staan alle waarden die de standaardscore kan aannemen 
(501550). In de kolommen onder ‘cumulatief percentage’ is af te lezen hoeveel leerlingen de 
betreffende standaardscore hebben behaald. Er zijn twee kolommen: een voor het reguliere 
basisonderwijs en een voor het speciaal (basis)onderwijs. 

Een voorbeeld: in 2019 behaalde 55,02% van de leerlingen uit het reguliere basisonderwijs 
een standaardscore van 538 of lager.10

10 Dat betekent dat 44,08% van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs een standaardscore had van 539 of hoger.
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 TABEL 4 FREQUENTIES VAN SCORES OP DE CENTRALE EINDTOETS 2019 VOOR BO EN SBO/(V)SO

Cumulatief percentage

Standaardscore
2019 bo 

(N = 86.610)
2019 sbo/(v)so 

(N = 882)

501 0,00% 0,00%

502 0,00% 0,11%

503 0,00% 0,16%

504 0,01% 0,23%

505 0,03% 1,47%

506 0,07% 3,74%

507 0,14% 5,33%

508 0,22% 8,05%

509 0,36% 11,22%

510 0,53% 14,97%

511 0,82% 18,37%

512 1,17% 22,45%

513 1,57% 26,64%

514 2,09% 31,41%

515 2,68% 35,60%

516 3,33% 38,89%

517 4,08% 44,33%

518 4,95% 47,85%

519 5,92% 50,68%

520 7,01% 53,97%

521 8,28% 57,94%

522 9,54% 60,43%

523 11,04% 62,47%

524 12,63% 65,19%

525 14,33% 68,25%

526 16,26% 71,77%

527 18,42% 74,83%

528 20,80% 77,10%

529 23,22% 78,80%

530 25,98% 81,07%

531 28,97% 83,33%

532 32,08% 85,03%

533 35,44% 86,96%

534 39,07% 88,44%

535 42,89% 90,02%

536 46,62% 91,27%

537 50,68% 92,97%

538 55,02% 94,67%

539 59,43% 95,69%

540 63,46% 96,94%

541 67,81% 97,51%

542 72,15% 98,07%

543 76,37% 98,64%

544 80,45% 98,98%

545 84,32% 99,21%

546 87,88% 99,43%

547 90,85% 99,55%

548 93,57% 99,66%

549 95,82% 99,68%

550 100,00% 100,00%
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 4.2 INTERVAL STANDAARDSCORE EN BRUGKLASTYPE

Scholen mogen een schooladvies geven dat maximaal twee aansluitende niveaus omvat. 
De Centrale Eindtoets heeft die overlap meegenomen in het toetsadvies voor het best 
passende brugklastype. Het ministerie van OCW heeft besloten dat in 2019 iedere eind
toetsaanbieder dezelfde categorieën toetsadviezen dient te verstrekken.

Tabel 5 laat voor elk brugklastype het interval zien dat vanaf 2019 het uitgangspunt was 
voor de omzetting van de standaardscore naar een advies voor het best passende brug
klastype op de Centrale Eindtoets. 

 TABEL 5 INTERVAL STANDAARDSCORE EN BRUGKLASTYPE

Interval standaardscore Brugklastype

501 - 504 praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg

505 - 524 vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg

525 - 532 vmbo kaderberoepsgerichte en gemengde / theoretische leerweg

533 - 539 vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo

540 - 544 havo / vwo

545 – 550 vwo 

 4.3 VERDELING TOETSADVIEZEN BEST PASSENDE BRUGKLASTYPE

De landelijk gemiddelde schoolscore was in 2019 535,6. Deze score komt overeen met het 
toetsadvies voor het best passende brugklastype vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

In tabel 6 is te lezen hoe vaak welk toetsadvies op de Centrale Eindtoets 2019 werd gegeven 
in zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs. 

 TABEL 6 FREQUENTIE GEGEVEN TOETSADVIES BEST PASSENDE BRUGKLASTYPE

 Aantallen Percentages

Toetsadvies vo bo sbo/(v)so totaal bo sbo/(v)so totaal

pro/vmbobb 9 2 11 0,0% 0,2% 0,0%

vmbobb/kb 10.931 573 11.504 12,6% 65,0% 13,1%

vmbokb/gt 16.848 175 17.023 19,5% 19,8% 19,5%

vmbogt/havo 23.685 94 23.779 27,3% 10,7% 27,2%

havo/vwo 18.208 29 18.237 21,0% 3,3% 20,8%

vwo 16.929 9 16.938 19,5% 1,0% 19,4%

totaal 86.610 882 87.492 100,0% 100,0% 100,0%
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In grafiek 1 is inzichtelijk gemaakt hoe vaak elk toetsadvies voor de Centrale Eindtoets  
in 2019 is afgegeven voor het reguliere basisonderwijs.

 GRAFIEK 1  PERCENTAGE GEGEVEN TOETSADVIES BEST PASSENDE BRUGKLASTYPE  
IN HET REGULIERE BASISONDERWIJS 
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 5 REFERENTIENIVEAUS

Het is verplicht om bij een eindtoets te rapporteren op de referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen. In dit hoofdstuk staat in hoeverre de leerlingen die in 2019 de Centrale 
Eindtoets hebben gemaakt de referentieniveaus beheersen.

 5.1  REFERENTIENIVEAUS NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN  
IN DE CENTRALE EINDTOETS

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 rekenvaardigheden 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. Niveau 1F geldt als het fundamentele niveau. 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 nog beter. 
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 5.2  MEETMETHODE VAN DE REFERENTIENIVEAUS  
IN DE CENTRALE EINDTOETS

Vanaf de eerste afname van de Centrale Eindtoets in 2015 rapporteert de Centrale Eindtoets 
op de beheersing van de referentieniveaus Lezen (1F en 2F), Taalverzorging (1F en 2F) en 
Rekenen (1F en 1S). De scores op de Centrale Eindtoets zijn sinds 2016 direct gerelateerd aan 
de Openbare Set Referentieitems (OS).11 De normen voor het al dan niet beheersen van de 
referentieniveaus zijn gedefinieerd als een cesuur (minimaal aantal goed) op deze openbare 
set. De gebruikte cesuur voor de papieren Centrale Eindtoets is gegeven in tabel 7.

 TABEL 7   GEBRUIKTE CESUUR VOOR DE REFERENTIENIVEAUS OP DE PAPIEREN CENTRALE EINDTOETS 2019

Onderdeel Toetsen 2019 –
geëquivaleerde scores

Openbare Set

Aantal opgaven Cesuur Aantal opgaven Cesuur

Lezen 1F 45 15 71 39

 2F 45 28 85 54

Taalverzorging 1F 40 16 70 42

 2F 40 28 70 51

Rekenen 1F 60 26 80 50

 1S 60 48 40 30

Voor ieder referentieniveau is een aparte set opgaven beschikbaar. De sets zijn gerelateerd 
aan opgaven in de papieren Centrale Eindtoets. Voor het behalen van het 1S/2Fniveau 
tellen, net als in 2018, ook opgaven mee die gebruikt worden om te meten of de leerling het 
1Fniveau haalt.

11 Zie voor meer informatie over de referentiesets en voor de openbare set referentieitems:  
http://www.toetsspecials.nl/html/referentiesets/default.shtm 

http://www.toetsspecials.nl/html/referentiesets/default.shtm
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 5.3 RESULTATEN REFERENTIENIVEAUS PER TOETSADVIES

In dit hoofdstuk wordt voor alle mogelijke toetsadviezen uit de Centrale Eindtoets per 
onderdeel aangegeven in welke mate de referentieniveaus worden beheerst. Tabel 8 laat 
dat zien voor het reguliere basisonderwijs op de Centrale Eindtoets 2019.

 TABEL 8  AANTAL LEERLINGEN PER TOETSADVIES BEST PASSENDE BRUGKLASTYPE  
INCLUSIEF BEHAALDE REFERENTIENIVEAUS

 Lezen Taalverzorging Rekenen

Schooltype Toetsadvies Aantal  
leerlingen

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

regulier  
basis 
onderwijs

totaal 86.610 98,6% 78,9% 97,8% 63,2% 91,7% 46,1%

pro/vmbobb 9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

vmbobb/kb 10.931 89,6% 16,1% 84,4% 5,3% 42,1% 0,0%

vmbokb/gt 16.848 99,8% 60,5% 98,8% 29,1% 95,2% 2,3%

vmbogt/havo 23.685 100,0% 90,4% 99,9% 65,9% 100,0% 30,1%

havo/vwo 18.208 100,0% 99,1% 100,0% 92,2% 100,0% 85,4%

vwo 16.929 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 99,8%

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

Tabel 8 laat zien dat de leerlingen uit het reguliere basisonderwijs die de Centrale Eindtoets 
hebben gemaakt 1F ruimschoots beheersen. Op alle onderdelen (Lezen, Taalverzorging en 
Rekenen) haalt meer dan 90% het niveau 1F. Het betreft hier de gecumuleerde percentages 
voor 1F; dat wil zeggen: de leerlingen die 1F halen maar niet 2F/1S, plus de leerlingen die 
zowel 1F als 1S/2F halen. Het percentage leerlingen dat 1F haalt, is daarmee nooit kleiner 
dan het percentage leer lingen dat 2F haalt. Het percentage leerlingen dat 1F haalt zonder 
ook het niveau 1S/2F te halen is gemakkelijk te verkrijgen door het percentage genoemd bij 
1F te verminderen met het percentage genoemd 2F.

Verder blijkt dat de meerderheid van de leerlingen de taalonderdelen ook op 2F beheerst, 
resp. 63 en 79%. Bij rekenen wordt door 46% van alle leerlingen het niveau 1S beheerst.

Tabel 8 maakt de verschillen in beheersing op de referentieniveaus zichtbaar op advies
niveau. Leerlingen met de toetsadviezen pro/vmbobb en vmbobb/kb blijven achter in de 
beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen ten opzichte van de leerlingen met 
hogere adviezen. Referentieniveau 1F wordt op de onderdelen Lezen en Taalverzorging 
door resp. 90% en 84% van de leerlingen met het toetsadvies vmbobb/kb beheerst. Bij 
leerlingen met het toetsadvies vmbokb/gt is dat al bijna resp. 100% en 99%. Bij Rekenen is 
het verschil groter en beheerst 42% van de leerlingen met het toetsadvies vmbobb/kb 
niveau 1F. Bij leerlingen met een toetsadvies vmbokb/gt is dat ruim 95%.

Tabel 8 laat ook zien dat leerlingen met een hoger toetsadvies vaker 1F op alle onderdelen 
en vaker de streefniveaus 1S/2F beheersen. De gemiddelde resultaten blijven bij Rekenen 
wat achter op Lezen en Taalverzorging.
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 5.4 VERDELING DEELNAME NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT

Grafiek 2 laat de verdeling naar leeftijd zien van de leerlingen die in 2019 hebben deel
genomen aan de Centrale Eindtoets. Hierbij is de verdeling apart gegeven voor jongens  
en voor meisjes. 

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 werden. Als die regel nu nog zou 
gelden, zouden de leerlingen die in april 2019 in groep 8 zitten, geboren moeten zijn tussen 
1 oktober 2006 en 30 september 2007. De twee verticale stippellijnen in de figuur geven 
aan welke leerlingen op 1 oktober 2018 resp. 11 of 12 jaar waren.

 GRAFIEK 2 VERDELING CENTRALE EINDTOETS 2019 DEELNEMENDE LEERLINGEN NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT 
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Uit de scherpe stijging en de scherpe daling van de twee curves rond de stippellijnen 
kunnen we concluderen dat bovengenoemde regel in de praktijk nog steeds wordt  
toe gepast. Leerlingen die op 1 oktober 2018 ouder waren dan 12 jaar (rechts van de rechter
stippellijn) zijn leerlingen die om een of andere reden vertraging hebben opgelopen; ze zijn 
bijvoorbeeld later begonnen in groep 3 of ze hebben gedoubleerd. Leerlingen die op 1 
oktober 2018 jonger waren dan 11 jaar (links van de linker stippellijn) zijn ‘vroege’ leerlingen 
die waarschijnlijk eerder aan groep 3 begonnen zijn dan volgens de oude regelgeving was 
toegestaan of die een klas hebben overgeslagen.
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In grafiek 2 kunnen er enkele verschillen in de relatie tussen leeftijd en geslacht onderschei
den worden. Ten eerste zijn er bij de vertraagde leerlingen meer jongens dan meisjes. Ten 
tweede zijn er iets meer ‘vroege’ meisjes dan jongens. Tot slot zijn in de reguliere groep 
(tussen de stippellijnen) de jongens gemiddeld iets ouder dan de meisjes. 

Tabel 9 toont de verdeling van aantallen leerlingen in het reguliere basisonderwijs naar 
leeftijd op 1 oktober 2018 en de gemiddelde standaardscore per leeftijdscategorie (jong, 
regulier, oud). 

 TABEL 9 LEERLINGEN VERDEELD NAAR LEEFTIJD OP 1 OKTOBER 2018 IN HET REGULIERE BASISONDERWIJS

Leeftijd op 1 oktober 2018 Aantal % Gemiddelde standaardscore

Jong (< 11 jaar) 10.383 12.0% 539.2

Regulier (11  12 jaar) 65.120 75.2% 536.6

Oud (> 12 jaar) 10.464 12.1% 529.2

Leeftijd onbekend 643 0.7% 533.8

Totaal 2019 86.610 100% 536.0

Uit de gegevens in tabel 9 is af te lezen dat de gemiddelde standaardscore afneemt bij een 
oplopende leeftijdscategorie. 
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 5.5 SCOREVERDELING TOETSONDERDELEN

In de grafieken 3 t/m 5 zijn de scores van jongens en meisjes per leeftijdsgroep uitgesplitst 
naar Rekenen (1S), Lezen (2F) en Taalverzorging (2F). 

 GRAFIEK 3 REKENEN 1S: GEMIDDELDE OSSCORES NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT 
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In grafiek 3 is te zien dat jongens over het algemeen een hogere score halen op rekenen 1S 
dan meisjes over de hele leeftijdsrange. 
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 GRAFIEK 4 LEZEN 2F: GEMIDDELDE OSSCORES NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT 
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Bij het onderdeel Lezen 2F laten meisjes over het algemeen hogere scores zien dan jongens.



22TERUGBLIK CENTRALE EINDTOETS 2019

 GRAFIEK 5 TAALVERZORGING 2F: GEMIDDELDE OSSCORES NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT 
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Het patroon bij Taalverzorging 2F lijkt op dat bij Lezen 2F: meisjes laten over de hele leef
tijdsrange gemiddeld hogere scores zien.

Het patroon is voor alle drie de onderdelen vergelijkbaar voor wat betreft scores naar 
leeftijd: in de grafieken kunnen we zien dat vertraagde leerlingen gemiddeld duidelijk lager 
scoren dan de leerlingen die regulier zijn doorgestroomd. De ‘vroege’ leerlingen scoren 
daarentegen op de onderdelen hoger dan de overige leerlingen. Het ‘uitwaaier’effect aan 
de uiteinden heeft te maken met het kleine aantal erg ‘vroege’ en erg ‘oude’ leerlingen in 
groep 8.
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 6  VERGELIJKEN VAN CENTRALE EINDTOETS  
OVER JAREN HEEN

De Centrale Eindtoets werd in 2019 voor de vijfde keer afgenomen. Daardoor is ook een 
vergelijking mogelijk met de Centrale Eindtoets zoals deze is afgenomen in 2015, 2016,  
2017 en 2018.

 6.1 INHOUDELIJKE VERGELIJKING: OPBOUW IN 2019 GEWIJZIGD

De opbouw van de Centrale Eindtoets 2019 is ten opzichte van de voorgaande jaren  
gewijzigd. In 2019 is het aantal opgaven van het onderdeel Taalverzorging verkort  
van 50 naar 40 opgaven en het aantal opgaven Rekenen van 85 naar 60 opgaven.  
Hierdoor werd het mogelijk om de verplichte onderdelen van de Centrale Eindtoets  
in twee dagdelen af te nemen in plaats van in drie dagdelen.

De onderdelen Taal en Rekenen kenden volledig nieuwe opgaven ten opzichte van het jaar 
ervoor. Bij het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie gaat een opgavenboekje drie jaar 
mee. In 2019 is een nieuw boekje wereldoriëntatie opgeleverd dat door de scholen gebruikt 
kan worden tot en met de afname van de Centrale Eindtoets in 2021.

 6.2 VERGELIJKING STANDAARDSCORES EN TOETSADVIEZEN

In 2019 was de landelijk gemiddelde standaardscore van 536,0 in het reguliere basis
onderwijs iets hoger dan in 2015 (534,7), 2016 (535,0), 2017 (535,3) en 2018 (535,5). 

In tabel 10 staat het aandeel leerlingen per toetsadvies over de jaren heen. In 2019 is een 
nieuwe indeling gehanteerd door alle eindtoetsaanbieders (zie ook 4.2).  
De toetscategorie pro/vmbobb en bb/kb hebben sindsdien een andere range aan  
standaardscores dan vorige jaren. De enkelvoudige toetsadviezen zijn met uitzondering 
van ‘vwo’ komen te vervallen en zijn samengevoegd tot meervoudige toetsadviezen.

 TABEL 10 PERCENTAGE LEERLINGEN PER TOETSADVIES OP DE CENTRALE EINDTOETS OVER DE JAREN HEEN

Toetsadvies Standaard
score

2015 2016 2017 2018 Toetsadvies Standaard
score

2019

pro/vmbobb 501518 7,2% 7,1% 6,8% 5,9% pro/vmbobb 501504 0,0%

vmbobb/kb 519525 10,0% 10,9% 10,4% 10,5% vmbobb/kb 505524 13,1%

vmbokb 526528 6,9% 7,7% 6,4% 6,8% vmbokb/gt 525532 19,5%

vmbogt 529532 11,6% 11,4% 11,6% 11,3%

vmbogt/havo 533536 13,9% 14,4% 13,8% 14,2% vmbogt/havo 533539 27,2%

havo 537539 11,4% 10,7% 10,5% 12,1%

havo/vwo 540544 18,8% 18,4% 19,1% 20,3% havo/vwo 540544 20,9%

vwo 545550 20,2% 19,4% 21,4% 18,9% vwo 545550 19,4%



24TERUGBLIK CENTRALE EINDTOETS 2019

Hoewel de vergelijking met voorgaande jaren door de nieuwe indeling in toetsadvies
categorieën wordt bemoeilijkt, lijkt bij de leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben 
gemaakt het aandeel afgegeven toetsadviezen vmbobb af te nemen ten opzichte van 
voorgaande jaren. De aantallen toetsadviezen in de categorieën vmbogt/havo en  
havo/vwo lijken juist iets toe te nemen. Voor vmbo kbgt is lastig een vergelijking over 
jaren heen te maken, nu de grenswaarde licht is veranderd (was 525532 en is nu 526532).

 6.3 VERGELIJKING POPULATIE

Aan de Centrale Eindtoets doen sinds de eerste afname in 2015 ieder jaar minder scholen 
mee. In tabel 11 staat de landelijk gemiddelde schoolscore weergegeven over de jaren heen.

 TABEL 11 GEMIDDELDE STANDAARDSCORE OVER SCHOLEN OP CENTRALE EINDTOETS OVER DE JAREN HEEN

2015 2016 2017 2018 2019

3.121 deelnemende scholen 535,3 534,9 535,4 535,4 535,6

 opgesplitst in:

19  nieuwe scholen, die nog niet hadden  
deelgenomen in 2015-2018

536,1

20 teruggekeerde scholen, die eerder hadden deel genomen 
in 2015-2017; niet in 2018

534,6 535,0 533,3 534,4

302 scholen die in alle jaren 2015-2019 hebben  
deelgenomen

534,9 534,2 534,1 534,4 534,9

2.780 scholen die in 2019 hebben deelgenomen,  
maar ergens in 2015-2018 niet deelgenomen

535,4 534,9 535,4 535,5 535,7

544 vertrokken scholen, die wel hebben  
deelgenomen in alle jaren 2015-2018

535,1 534,6 534,7 534,0

88 vertrokken scholen, die wel hebben deel-
genomen in 2018; maar niet de hele  
periode 2015-2017

534,8 534,1 532,2 533,3

2.322 scholen die ergens in 2015-2017 wel hebben 
meegedaan maar niet zijn teruggekomen

534,0 533,7 533,9   

Tabel 11 laat zien dat scholen die de Centrale Eindtoets de afgelopen jaren steeds hebben 
afgenomen, in 2019 een hogere gemiddelde schoolscore laten zien dan terugkerende 
scholen. Nieuwe scholen en scholen die in 2019 deelnamen aan de Centrale Eindtoets,  
maar niet alle jaren ervoor hebben deelgenomen, behalen in 2019 gemiddeld een hogere 
gemiddelde schoolscore dan het landelijk gemiddelde. Scholen die eerder wel steeds  
of deels aan de Centrale Eindtoets deelnamen, maar in 2019 niet, scoorden gemiddeld 
genomen in 2018 onder het landelijk gemiddelde. 
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 6.4 VERGELIJKING REFERENTIENIVEAUS

Vanaf de eerste afname van de Centrale Eindtoets in 2015 rapporteert de Centrale Eindtoets 
ook op de beheersing van de referentieniveaus Lezen (1F en 2F), Taalverzorging (1F en 2F) en 
Rekenen (1F en 1S).

Sinds 2018 is de beheersing op de referentieniveaus door voortschrijdend inzicht op een iets 
andere manier berekend dan ervoor. De wijzigingen leiden tot lichte verschuivingen in de 
percentages leerlingen die de referentieniveaus beheersen. Om een volledig en goed 
vergelijkbaar beeld te kunnen schetsen, worden in tabel 12, 13 en 14 de percentages  
leerlingen die de referentieniveaus in 2015 en 2016 beheersen, gepresenteerd op basis  
van de in 2017 gehanteerde methode.12

De beheersing van de referentieniveaus op de Centrale Eindtoets 2019 kan op die manier, 
met in achtneming van de hierboven gemaakte kanttekeningen, vergeleken worden met die 
van voorgaande jaren.

 TABEL 12  BEHEERSING REFERENTIENIVEAUS LEZEN CENTRALE EINDTOETS 20152019

Lezen <1F 1F 2F

2019 1% 20% 79%

2018 2% 23% 74%

2017 2% 32% 66%

2016 2% 22% 76%

2015 2% 21% 77%

Bij Lezen is in 2017 duidelijk een daling te zien voor wat betreft het percentage leerlingen dat 
Lezen 2F beheerst. Het percentage was in 2018 weer op het niveau van 2016 en eerder en is 
iets verder gestegen in 2019.

 TABEL 13  BEHEERSING REFERENTIENIVEAUS TAALVERZORGING CENTRALE EINDTOETS 20152019

Taalverzorging <1F 1F 2F

2019 2% 35% 63%

2018 3% 38% 58%

2017 4% 39% 57%

2016 4% 40% 56%

2015 5% 45% 50%

Bij Taalverzorging zien we een lichte stijging van het aantal leerlingen dat 2F beheerst.

12 In de Terugblik 2018 staat beschreven welke wijzigingen er in 2018 zijn aangebracht in de methode om de beheersing van de  
referentieniveaus te bepalen. De Terugblik 2018 is te vinden op www.centraleeindtoetspo.nl (zie Documenten).

https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/publicaties/2018/12/12/terugblik-centrale-eindtoets-2018
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 TABEL 14  BEHEERSING REFERENTIENIVEAUS REKENEN CENTRALE EINDTOETS 20152019

Rekenen <1F 1F 1S

2019 8% 46% 46%

2018 7% 45% 48%

2017 7% 45% 48%

2016 8% 48% 44%

2015 7% 49% 44%

Bij Rekenen is er ten opzichte van 2018 een kleine daling te zien in het percentage leerlingen 
dat 1S beheerst.
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Centrale Eindtoets  
primair onderwijs:  
de eindtoets die de  
overheid aanbiedt aan 
leerlingen uit groep 8.  
De uitkomst is een  
advies voor het best 
passende brugklastype.
Centraleeindtoetspo.nl

Centrale examens  
voortgezet onderwijs:  
het centrale deel van  
de eindexamens vmbo, 
havo of vwo.  
Het diploma geeft  
toegang tot passend 
vervolgonderwijs.
Examenblad.nl

Staatsexamens voort-
gezet onderwijs:  
examens voor iedereen  
die individueel of op 
vsoscholen niet in staat  
is via het regulier  
voortgezet onderwijs 
examen af te leggen.
Staatsexamensvo.nl

Centrale examens  
middelbaar beroeps-
onderwijs: centrale  
examens Nederlandse  
taal en Engels voor  
studenten in het mbo.  
De uitkomst is onderdeel 
van het mbodiploma.
Examenbladmbo.nl

COLLEGE 
VOOR TOETSEN 
EN EXAMENS
Het College voor Toetsen en Examens is namens de 
overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het 
niveau van de centrale examens en toetsen in 
Nederland. Het heeft verschillende examens en 
toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale 
Eindtoets in het primair onderwijs.

cvte.nl

SAMEN BOUWEN WE AAN GOEDE TOETSEN EN EXAMENS

Staatsexamens Nederlands 
als tweede taal: examens 
Nederlandse taal voor  
iedereen die Nederlands  
niet als moedertaal heeft.  
Het diploma toont aan dat  
het Nederlands voldoende  
is voor werk of opleiding.
Staatsexamensnt2.nl 

http://www.Centraleeindtoetspo.nl
http://www.Examenblad.nl
http://www.Staatsexamensvo.nl
http://www.Examenbladmbo.nl
http://www.cvte.nl
http://www.Staatsexamensnt2.nl

			Samenvatting
		1	Inleiding
		2	Deelnemende scholen en leerlingen
		2.1	Exclusiecriteria
		2.2	Standaardscore in 2019
		2.3	Bevindingen inhaaltoets in 2019
		2.4	bevindingen Facultatief onderdeel wereldoriëntatie

		3	Kenmerken Centrale Eindtoets 2019
		3.1	Inhoudelijke kenmerken
		3.2	Psychometrische kenmerken van de Centrale Eindtoets 2019

		4	�Frequenties van individuele scores 
op de Centrale Eindtoets 2019
		4.1	Frequentieverdeling scores
		4.2	Interval standaardscore en brugklastype
		4.3	Verdeling toetsadviezen best passende brugklastype

		5	Referentieniveaus
		5.1	�Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen 
in de Centrale Eindtoets
		5.2	�Meetmethode van de referentieniveaus 
in de Centrale Eindtoets
		5.3	Resultaten referentieniveaus per toetsadvies
		5.4	verdeling deelname naar leeftijd en geslacht
		5.5	scoreVerdeling toetsonderdelen

		6	�Vergelijken van Centrale Eindtoets 
over jaren heen
		6.1	Inhoudelijke vergelijking: opbouw in 2019 gewijzigd
		6.2	Vergelijking standaardscores en toetsadviezen
		6.3	Vergelijking populatie
		6.4	Vergelijking referentieniveaus


