
Wereldoriëntatie:
omdat een kind meer is 
dan taal en rekenen
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Even voorstellen …
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› Leander Dukers Toetsdeskundige Cito
› Peter Kruyssen Toetsdeskundige Cito 
› Erik Groot Koerkamp Velddeskundige,                

vicevoorzitter vaststellingscommissie WO



Toets Wereldoriëntatie
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Waarom

HoeWat



Wereldoriëntatie: waarom
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Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis , natuur en techniek

› Inhoudsdoelen midden in de samenleving en maatschappelijk verbonden
› Bredere kijk op de leerling
› Doorstroming richting voortgezet onderwijs
› Informatie over het leerklimaat 
› Algemeen vormende kerndoelen: “Persoonsvorming in het onderwijs”



Wereldoriëntatie: waarom
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Wereldoriëntatie: wat

https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets
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Wereldoriëntatie: wat

https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets
10

Kerndoelen 34 tot en met 53

Domein Mens en Samenleving
Domein Natuur en Techniek
Domein Ruimte
Domein Tijd



Wereldoriëntatie: wat

https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets
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kennisdoelen

Aardrijkskunde
fysisch, sociaal-cultureel, economisch, topografie

Geschiedenis
tijd, bronnen, staatsinrichting, geestelijke stromingen

Natuur en Techniek
biologie, natuurkunde, techniek, weer en heelal



Wereldoriëntatie: wat

https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets
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Wereldoriëntatie: hoe
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Toetswijzer als basis

Leerkracht als startpunt
Overleg en aanpassen o.l.v. toetsdeskundige Cito
Voorbereiden voor vaststelling



Wereldoriëntatie: hoe 
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Voorleggen aan vaststellingscommissie CvTE
› Vakexperts en veldexperts
› Validiteit: past de vraag bij toetswijzer?
› Sluit de vraag aan bij groep 8?
› Toepassen van kennis en vaardigheden



Wereldoriëntatie: hoe
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Proeftoets (opgeven digitaal nog mogelijk)
Selecteren en samenstellen
Voorleggen CvTE

– Samenstelling: inhoud, samenhang en spreiding
– Actueel en betekenisvol

Vaststellen van de toets



Wereldoriëntatie: hoe
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Praktische informatie
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“De Eindtoets Wereldoriëntatie geeft een indicatie van het niveau van het kind bij de 
wereldoriënterende vakken, maar geeft geen advies voor het niveau waarop het kind kan 
instromen in het voortgezet onderwijs”

3 toetstaken van 30 vragen, per toetstaak 40 minuten
Papier of digitaal
Derde dagdeel

– papier: dinsdag, woensdag en donderdag 
– digitaal: flexibel

Per leerling af te nemen
Rapportage d.m.v. percentielscore
Aanmelden via portal Centrale Eindtoets



Verschil papier en digitaal
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info@centraleeindtoetspo.nl
https://www.cvte.nl/taken-
cvte/centrale-eindtoets-po

mailto:info@centraleeindtoetspo.nl
https://www.cvte.nl/taken-cvte/centrale-eindtoets-po
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Vragen?
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