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Even voorstellen … 

› Leander Dukers Toetsdeskundige Cito 
› Mees Hendriksen Voorzitter vaststellingscommissie 
› Erik Groot Koerkamp Velddeskundige vaststellingscommissie 

Vragen kunt u stellen via de Q&A. 
Ook is er een speciale vragenronde direct na de plenaire afsluiting. 
U kunt deelnemen aan de poll. 
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Parkieten gered uit huis dichtbij 
vulkaan 
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Oktober 2021 

Bron: NOS jeugdjournaal 
oktober en november, 2021 
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Moeilijke woorden of … 

Coronapandemie 

Klimaatverandering 

Digitalisering 

Globalisering 

Moeilijke woorden uit de wereld om kinderen heen, 
maar ook belangrijke thema’s voor de wereld van nu en morgen. 

Thema’s die raken aan de inhoudsdoelen van Wereldoriëntatie. 
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Wereldoriëntatie: inhoud en vaardigheden 
Inhoudsdoelen Vaardigheidsdoelen 

midden in de samenleving en
maatschappelijk verbonden 

brede ontwikkeling van de leerling 
› Herkennen en beschrijven

› Ruimte, tijd, natuur, techniek,
samenleving ›

› 

Analyseren, ordenen en verklaren

Waarderen en voorspellen

“Achtergrondkennis biedt haakjes om betekenis toe te kennen aan 
teksten en er een mentaal model van te maken.” Didactief online, sept.2021
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Waarom wereldoriëntatie meten? 
› Bredere kijk op de leerling
› Doorstroming richting voortgezet onderwijs
› Informatie over het leerklimaat
› Algemeen vormende kerndoelen: “Persoonsvorming in het

onderwijs”
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Toets Wereldoriëntatie 

Kerndoelen PO • Onderwijs: vakmethode, thematisch of geïntegreerde
methode 

Toetswijzer • Beschrijving van
toetsdoelen 

Toets • Drie
domeinen 

8 



1 

9 






1 

   

    

    

Wereldoriëntatie: kennisdoelen 
Aardrijkskunde 

fysisch, sociaal-cultureel, economisch, topografie 

Geschiedenis 
tijd, bronnen, staatsinrichting, geestelijke stromingen 

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

https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets 
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 Hoe komt de toets tot stand? 
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 Hoe komt de toets tot stand? 
Toetswijzer als basis 

Leerkracht als startpunt 
Overleg en aanpassen o.l.v.
toetsdeskundige Cito 
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 Hoe komt de toets tot stand? 
Voorbereiden voor vaststelling 
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

14 



1 
 

    
  
 

   
  

  

Hoe komt de toets tot stand? 
Proeftoets (opgeven digitaal nog mogelijk) 
Selecteren en samenstellen 
Voorleggen CvTE 

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

Vaststellen van de toets 
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Praktische informatie 

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

– papier: woensdag 20 april,
donderdag 21 april of
vrijdag 22 april (koningsspelen)

– digitaal: flexibel
Per leerling af te nemen en voor die
leerlingen rapportage 
Aanmelden via portal Centrale Eindtoets 

“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.” Toetswijzer WO
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Verschil papier en digitaal 
Papier Digitaal 
› Derde dagdeel › Flexibel af te nemen
› Boekje gaat drie jaar mee › Ieder jaar nieuwe toets
› Meerkeuze › Verschillende vraagvormen

› Niet adaptief
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College voor Toetsen en Examens 

Het College voor Toetsen en Examens 
030 - 28 40 700, info@cvte.nl 
Postbus 315, 3500 AH Utrecht 

Volg het College voor Toetsen 
en Examens ook op: 

000 

www.cvte.nl 
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College voor Toetsen en Examens 

Het College voor Toetsen en Examens 
030 - 28 40 700, info@cvte.nl 
Postbus 315, 3500 AH Utrecht 

Volg het College voor Toetsen 
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