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De Centrale Eindtoets in 2022
Alle leerlingen in groep 8 maken een eindtoets.  
Na afname van de toets krijgen zij een toetsadvies.  
Dit toetsadvies komt na het voorlopige schooladvies  
dat de school onder andere baseert op de leerprestaties,  
de aanleg en de ontwikkeling van de leerling tijdens  
de hele schoolperiode. 

Het toetsadvies telt als een onafhankelijk en objectief tweede gegeven.  
De toets draagt bij aan een optimale plaatsing van ieder kind op het  
juiste schoolniveau in het voortgezet onderwijs. Alleen wanneer het  
toetsadvies hoger is dan het schooladvies, wordt het schooladvies  
heroverwogen. Deze heroverweging kan resulteren in een bijstelling 
 van het schooladvies. 

In deze brochure over de Centrale Eindtoets in 2022 vindt u informatie  
over de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets,  
de mogelijk heden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte  
en de manieren waarop uw school zich kan voorbereiden op de afname  
van de Centrale Eindtoets. 

De Centrale Eindtoets valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor  
Toetsen en Examens.

Inschrijving Centrale Eindtoets 2022 
Wilt u uw leerlingen inschrijven voor de Centrale Eindtoets? Dat kan van  
1 december 2021 tot en met 31 januari 2022 via de portal Centrale Eindtoets 
(www.centraleeindtoetspo.nl/portal). Heeft u nog geen toegang tot de  
portal Centrale Eindtoets, dan kunt u een schoolaccount aanvragen via  
dezelfde webpagina. 
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De Centrale Eindtoets toetst twee verplichte onderdelen:  
taal en rekenen. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om 
hun leerlingen ook het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie  
te laten maken. De Centrale Eindtoets kan digitaal en op papier 
afgenomen worden. Het is mogelijk om de hele klas de toets 
digitaal of op papier laten maken, of een combinatie te maken 
waarbij een deel van de leerlingen de toets digitaal maakt  
en een ander deel de toets op papier. Een individuele leerling 
maakt de toets wel geheel digitaal of geheel op papier. 

Het uitgangspunt van de Centrale Eindtoets, zowel op papier als digitaal,  
is dat ieder kind de kans krijgt om te laten zien wat hij of zij kan. 

Doordat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zich aanpast aan het niveau 
van de leerling, onderscheidt deze zich van de papieren Centrale Eindtoets. 
Leerlingen krijgen voor de papieren en de digitale adaptieve Centrale  
Eindtoets dezelfde rapportage en de toetsresultaten zijn vergelijkbaar.  
De opgaven verschillen wel tussen de beide toetsen.

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat verschillende soorten  
opgaven. Er zijn meerkeuzevragen, korte open vragen, vragen waarbij de 
leerlingen de antwoorden naar de juiste vakjes moeten slepen en vragen 
waarbij ze in een plaatje het goede antwoord moeten aanklikken.  
Ook zijn er opgaven met beeld en geluidsfragmenten. De verschillende 
soorten vragen maken de toets afwisselend voor leerlingen. 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is opgebouwd uit meerdere  
toetsdelen en bestaat uit 140 opgaven. Per toetsdeel wordt gemeten wat  
het niveau van de leerling is, waarna het niveau van de vervolgvragen  
wordt bepaald. De standaardscore van de leerling wordt bepaald op basis 
van alle opgaven.

1. DE CENTRALE  
EINDTOETS
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 ANKERONDERZOEK 

Elk jaar voert Stichting Cito een ankeronderzoek uit tijdens de afname 
van de Centrale Eindtoets. Dit onderzoek is van groot belang voor de 
vergelijkbaarheid van de moeilijkheid van verschillende eindtoetsen 
en van de Centrale Eindtoets over de jaren heen. Hierdoor maakt het 
voor een leerling niet uit in welk jaar hij/zij de eindtoets maakt of  
welke eindtoets de leerling maakt.

Het ankeronderzoek is in het belang van zowel de leerlingen als  
de scholen. Eventuele schommelingen in de moeilijkheid van de  
Centrale Eindtoets hebben hierdoor geen invloed op de scores en  
het toetsadvies van de leerlingen. Voor scholen betekent het dat  
een wat moeilijker uitgevallen toets geen invloed heeft op de  
gemiddelde schoolscore. 

Scholen die deelnemen aan het ankeronderzoek ontvangen voor  
hun leerlingen ankerboekjes waarin reguliere opgaven deels zijn  
vervangen door ankeropgaven. De moeilijkheid en opmaak van de  
ankerboekjes zijn hetzelfde als van de reguliere boekjes. De leerling  
merkt dus niet dat hij of zij een ankertoets maakt. 

De scholen die ingeschreven staan voor de Centrale Eindtoets 2022 
krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het ankeronderzoek. 
Scholen die deelnemen aan het ankeronderzoek ontvangen na afloop 
als dank een extra rapportage.
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De niveaus voor de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen worden  
los van elkaar getoetst. Dit wil zeggen dat de leerling voor rekenen op een 
ander niveau getoetst kan worden dan voor taalverzorging en/of lezen.  
Dit biedt ruimte aan leerlingen met een disharmonisch profiel, bijvoorbeeld 
een leerling die goed presteert op taalverzorging en minder op lezen. 

Het feit dat de toets zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling, 
maakt de toets geschikt voor leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs (so/
sbo). Ook is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets geschikt voor leerlingen 
die een ondersteuningsbehoefte hebben (zie hoofdstuk 3). 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt in Facet afgenomen. Facet is 
het systeem van de overheid voor het afnemen van digitale toetsen en  
examens. U kunt meer over Facet en de systeemeisen lezen op de website1. 
Ook ontvangt u hier informatie over na de inschrijving. Zien hoe het toetsen 
in Facet eruitziet? Kijk op https://oefenen.facet.onl.

Papieren Centrale Eindtoets
De papieren Centrale Eindtoets bestaat uit 2 toetsboekjes en bijbehorende 
antwoordbladen. De onderdelen taal en rekenen zijn daarbij evenwichtig  
verdeeld over 2 dagdelen. De papieren Centrale Eindtoets bevat 165 meer
keuzeopgaven op één niveau. 

Wereldoriëntatie
Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie gaat over onderwerpen  
waarin mens en samenleving centraal staan. De vragen voor dit onderdeel 
zijn evenredig verdeeld over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en  
natuur & techniek. 

Wereldoriëntatie kan zowel bij een papieren als een digitale afname gekozen 
worden. Het onderdeel wordt in beide gevallen op één niveau aangeboden. 
Het resultaat van wereldoriëntatie telt niet mee voor de standaardscore en 
bij de bepaling van het toetsadvies.

1 https://www.centraleeindtoetspo.nl/voorbereidingdigitaleafname 

https://oefenen.facet.onl
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De Centrale Eindtoets wordt jaarlijks afgenomen in de wettelijke 
periode (15 april  15 mei). In 2022 wordt de Centrale Eindtoets 
afgenomen tussen 20 april en 13 mei. De papieren Centrale 
Eindtoets wordt afgenomen op wettelijk vastgestelde data.  
De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is flexibel af te nemen 
binnen de afnameperiode. De toets kan daardoor ook in  
verschillende subgroepen afgenomen worden, bijvoorbeeld als 
er niet voor elke leerling een aparte computer of laptop is. 

Afnameperiode Centrale Eindtoets
De afnameperiode voor de Centrale Eindtoets 2022 is als volgt vastgesteld: 

Papieren Centrale Eindtoets 
 − woensdag 20 april (taal en rekenen) 
 − donderdag 21 april (taal en rekenen) 
 − woensdag/donderdag/vrijdag 20, 21 of 22 april (wereldoriëntatie – facultatief) 

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets 
Scholen kunnen de digitale afname voor hun leerlingen zelf inplannen in  
de volgende periode: 

 − woensdag 20 april t/m vrijdag 13 mei

Houd er in uw planning rekening mee dat de meivakantie, de Koningsspelen 
en Koningsdag binnen deze periode vallen. 

Inhaalperiode
Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen (deels) ziek zijn, moeten  
de toets inhalen. Dit kan in de inhaalperiode die loopt van maandag 25 april 
t/m vrijdag 13 mei. Zij maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets als  
inhaaltoets.
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t/m vrijdag 13 mei. Zij maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets als  
inhaaltoets.

 2. AFNAMEDATA  2. AFNAMEDATA 
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De Centrale Eindtoets is er voor iedere leerling. Daarom zijn  
er aangepaste versies beschikbaar voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. 

Papieren Centrale Eindtoets 
Van de papieren Centrale Eindtoets worden de volgende aangepaste versies 
voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte aangeboden: 

 − een audioversie voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (bijvoorbeeld 
dyslexie en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)) of een visuele  
beperking; 

 − een spraaksyntheseversie voor o.a. leerlingen met een leesbeperking 
(bijvoorbeeld dyslexie en/of TOS) of een visuele beperking; 

 − een versie voor slechtzienden in pdf, met minder plaatjes en duidelijk 
gemarkeerde opmaak in het boekje;

 − een brailleversie, voor leerlingen met een visuele beperking.

Van het onderdeel wereldoriëntatie is een zwartwitversie van het papieren 
opgavenboekje beschikbaar voor kleurenblinde leerlingen. De toetsboekjes 
voor taal en rekenen zijn standaard geschikt voor kleurenblinde leerlingen.

De audioversie, spraaksyntheseversie en versie voor slechtzienden worden  
samen geleverd op één USBstick. U bestelt de aangepaste versies tijdens  
de inschrijving in de portal.

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets 
In de digitale adaptieve Centrale Eindtoets worden standaard de volgende 
hulpmiddelen aangeboden: 

 − auditieve ondersteuning (verklanking) voor o.a. leerlingen met een 
leesbeperking (dyslexie of TOS) of een visuele beperking, indien  
toegestaan door de leerkracht;

 − een zoomfunctie, voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. 
 − een markeerstift, waarmee zinnen en teksten geel gemarkeerd  

kunnen worden. 

Daarnaast wordt de volgende aangepaste toets aangeboden:
 − een versie voor dove of slechthorende leerlingen. In deze versie zitten 

geen geluidsfragmenten.
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Afweging aangepaste versie
De beslissing of een leerling gebruik mag maken van een aangepaste  
afnamevorm is aan de (directeur van de) school. Het is daarom ook niet  
nodig om bijvoorbeeld (bij vastgestelde dyslexie) dyslexieverklaringen  
op te sturen. 

Het is niet toegestaan om opgaven te schrappen of te wijzigen, eigen  
hulpmateriaal aan te bieden, een rekenmachine te verstrekken of opgaven 
mondeling toe te lichten. Wel heeft een school de mogelijkheid om rekening 
te houden met ondersteuningsbehoeftes, door bijvoorbeeld tijdverlenging  
te geven.

Advies nodig? 
Als bovenstaande mogelijkheden niet voldoende ondersteuning lijken te  
geven, kunt u met het CvTE overleggen over een passende ondersteuning. 
Mail daarvoor naar info@centraleeindtoetspo.nl. 

 ONTHEFFINGSGROND 

Sommige leerlingen vallen onder de ontheffingsgrond van de eind
toets. Voor deze groepen leerlingen is het maken van een eindtoets 
wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de 
Centrale Eindtoets.  

Leerlingen vallen onder de ontheffingsgrond wanneer zij: 
 − of zeer moeilijk lerend zijn; 
 − of meervoudig gehandicapt zijn, waarbij het zeer moeilijk lerend 

zijn een van de handicaps is; 
 − of vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Neder

landse taal onvoldoende beheersen.

Meer weten? 
Meer informatie over de verschillende aangepaste afnamevormen kunt  
u vinden op centraleeindtoetspo.nl.1

1  https://www.centraleeindtoetspo.nl/ondersteuningsbehoeften
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Leerlingen kunnen op verschillende manieren kennismaken  
met de Centrale Eindtoets. Deze kennismaking kan u als school 
ook helpen een goede afname voor te bereiden.

Proeftoets
Door mee te doen aan de proeftoets, raken leerlingen en leraren  
vertrouwd met het type vragen, de vraagstelling van de Centrale Eindtoets 
en, indien van toepassing, het gebruik van Facet. Scholen ontvangen na  
afloop van de proeftoets een rapportage op schoolniveau. 

Met de proeftoets wordt getest of opgaven voldoende kwaliteit hebben,  
zodat ze gebruikt kunnen worden in toekomstige Centrale Eindtoetsen.  
Ook kunnen er nieuwe opgavetypen getoetst worden. De proeftoets wordt 
ieder jaar in februari afgenomen. Dat kan zowel op papier als digitaal.  
Scholen zijn hiervoor in het najaar benaderd.

Wilt u meer informatie over de proeftoets?  
Bekijk dan www.centraleeindtoetspo.nl/proeftoets. 

Systeemcheck
Als uw school kiest voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, is het  
belangrijk om een systeemcheck uit te voeren. Op die manier weet u zeker 
dat alles goed werkt bij de afname van de toets.

De systeemcheck is een korte toets van 26 vragen waarmee uw leerlingen 
kennismaken met de verschillende vraagtypen, de navigatie en de digitale 
hulpmiddelen van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Zo kunnen ze  
tijdens de afname goed hun weg vinden in de toets. 

Daarnaast wordt met de systeemcheck gecontroleerd of de afnameomgeving 
goed functioneert op het systeem waarop de leerlingen de Centrale Eindtoets 
gaan maken. Eventuele problemen kunnen daardoor voor de afname  
opgespoord en opgelost worden. 

Oefentoets en hulpmiddelentoets
Als uw school kiest voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, kunt u de 
leerlingen laten oefenen op de website oefenen.facet.onl. Op deze website 
staan een oefentoets en een hulpmiddelentoets. Leerlingen kunnen hiermee 
oefenen met de hulpmiddelen, zoals de markeerstift, de zoomfunctie en  
het letterplankje.
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staan een oefentoets en een hulpmiddelentoets. Leerlingen kunnen hiermee 
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Onderstaand overzicht toont de belangrijkste data voor  
scholen die in het schooljaar 20212022 kiezen voor de  
Centrale Eindtoets.

DATUM ACTIVITEIT

1 december 2021 Start inschrijving Centrale Eindtoets

1 december 2021 – 1 maart 2022 Installeren Facet voor digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets

31 januari 2022 Sluiting inschrijving Centrale Eindtoets

februari 2022 Afname proeftoets 2022

februari en maart 2022 Systeemcheck digitale adaptieve  
Centrale Eindtoets

maart 2022 Scholen ontvangen de Ouderkrant en de  
Handleiding Centrale Eindtoets 2022

eind maart 2022 Scholen ontvangen schoolrapport  
proeftoets 2022

april 2022 Scholen ontvangen toetsmaterialen van  
de Centrale Eindtoets

20 en 21 april 2022 Afnamedagen papieren Centrale Eindtoets 2022

20, 21 of 22 april 2022 Afnamedag facultatieve onderdeel wereld
oriëntatie papieren Centrale Eindtoets 2022

20 april – 13 mei 2022 Afnameperiode digitale adaptieve Centrale Eind
toets 2022

21 en 22 april 2022 Insturen antwoordbladen van de papieren  
Centrale Eindtoets door scholen

25 april t/m vrijdag 13 mei 2022 Inhaalperiode Centrale Eindtoets 2022 (digitaal) 

mei 2022* Leerlingrapporten en schoolrapport  
beschikbaar in de portal 

* De exacte datum in mei is nog niet bekend. Scholen ontvangen hierover bericht.
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College voor Toetsen en Examens (CvTE) 
Het CvTE is namens de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering en  
de ontwikkeling van de Centrale Eindtoets. Deze wordt onder regie van  
het CvTE gemaakt in nauwe samenwerking met Stichting Cito en DUO.  
Het CvTE stelt de toetswijzers en de normering voor de Centrale Eindtoets 
vast. De vaststellingscommissies van het CvTE stellen de opgaven en  
de toetsen vast. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het leerling
rapport en het schoolrapport. 
www.cvte.nl 
www.centraleeindtoetspo.nl

Meer informatie 
Meer informatie over de Centrale Eindtoets vindt u op  
www.centraleeindtoetspo.nl. 

Helpdesk Centrale Eindtoets 
Voor al uw vragen over de Centrale Eindtoets kunt u terecht bij de helpdesk 
Centrale Eindtoets: info@centraleeindtoetspo.nl, 050 599 77 99.  

Openingstijden Helpdesk: 
 − op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
 − tijdens de afnameperiode van 7.30 tot 17.00 uur. 
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Het CvTE is namens de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering en  
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COLOFON

Redactie College voor Toetsen en Examens 
Vormgeving enpublique.nl
Fotografie Marijke Volkers
Druk Lijnco, Groningen
Oplage 9.000
Utrecht, oktober/november 2021

Met dank aan de Graaf Jan van Montfoortschool.

http://en-publique.nl


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 voort
gezet 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.

SAMEN BOUWEN WE AAN GOEDE TOETSEN EN EXAMENS

Staatsexamens Neder
lands als tweede taal: 
examens Nederlandse taal 
voor iedereen die Neder
lands niet als moedertaal 
heeft. Het diploma toont aan 
dat het Nederlands voldoen
de 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.Staatsexamensnt2.nl
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