
Centrale Eindtoets PO
Afnamemonitor & Portal Centrale Eindtoets: 

do’s and don’ts



Portal

• Rollen
• Nieuwe beheerder
• Leerlingen inlezen
• Leerlingen aanmelden
• Aangepaste versies
• WO
• Ankeronderzoek
• Pakketontvangers
• Wijzigingen
• Verplichte systeemcheck

Afnamemonitor

• Leerlingen vrijgeven
• Verklanking
• Afbreken/herstarten
• Inleveren toets 

Rapportages

• Leerlingrapportages
• Schoolrapportage



Portal Centrale Eindtoets 



Rollen

• De ‘regisseur’ van de portal. Kan rollen toebedelen aan collega’s en gebruikers toevoegen. 

Beheerder

• Schrijft leerlingen in/bestelt de Centrale Eindtoets.

Afnameplanner

• Kan de leerling- en schoolrapportages inzien en beheren.

Rapportagebeheerder

• Begeleidt de leerlingen tijdens afname digitale toets via de afnamemonitor.

Afnameleider



2. Wijzigen gegevens door voorgaande beheerder

1. Nieuw schoolaccount aanvragen

Nieuwe beheerder?



Leerlingen inlezen 
• Vanaf 1 december 2020 uitwisseling LAS en portal via directe koppeling
• Mandaat afgeven in Onderwijs Service Register



Leerlingen inschrijven 
 Vanaf 1 december 2020 tot 1 februari 2021

 Handleiding te vinden onder ‘Downloads’



Aangepaste versies
 Papier: 1 USB-stick per leerling

 Digitaal: auditieve beperking vs. verklanking



Wereldoriëntatie 
 Facultatief

 Boekje WO geldig van 2019 t/m 2021



Ankeronderzoek

 Mogelijk bij afname Centrale Eindtoets op papier
 Aanmelding via de portal
 Meer informatie? Neem contact op met de helpdesk via 

info@centraleeindtoetspo.nl of 050-599 7799

Met het ankeronderzoek waarborgen wij de kwaliteit van de vraagstelling 
van de Centrale Eindtoets over de verschillende jaren heen en zorgen wij 
ervoor dat verschillende eindtoetsen met elkaar kunnen worden vergeleken.

mailto:info@centraleeindtoetspo.nl


Pakketontvangers

 Minimaal drie verschillende pakketontvangers

 Aanwezigheid pakketontvangers

 Geen privé adressen

 Notificatie beveiligde verzending toetsmateriaal



Wijzigingen

 Wisselen van papier en digitaal 

 Aanvragen/wijzigen aangepaste versies

 Vóór 1 maart 2021



Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets

1. Systeemcheck!

2. Welke devices?
 PC/laptop
 MAC
 Chromebook

Het is niet mogelijk om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets 
op een tablet af te nemen!



Afnamemonitor



 Verklanking

 Afbreken/herstarten

 Toets inleveren

Afnamemonitor



Rapportages

• Beschikbaar in mei 
• Tot 1 augustus beschikbaar i.v.m. privacy wetgeving

Leerlingrapportages

• Beschikbaar in mei
• Dynamisch tot 1 augustus
• Afgelopen 3 schooljaren beschikbaar in de portal

Schoolrapportage



Aandachtspunten aanmelding:

1. Mandaat LAS-leverancier in OSR vóór inschrijving leerlingen

2. Systeemcheck bij digitale adaptieve Centrale Eindtoets

3. Leerlingen aanmelden vóór 1 februari 2021

4. Wijzigingen doorgeven vóór 1 maart 2021

5. Juiste pakketontvangers selecteren



Meer informatie?
• Inhoudelijke informatie over de 

Centrale Eindtoets vindt u op: 
www.centraleeindtoetspo.nl

• Helpdesk bereikbaar via e-mail 
op info@centraleeindtoetspo.nl
of telefonisch via 050-599 7799

http://www.centraleeindtoetspo.nl/
mailto:info@centraleeindtoetspo.nl
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