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Veelgestelde vragen informatiebijeenkomsten Centrale 
Eindtoets 2022 

ALGEMEEN 

WANNEER KAN HET FACULTATIEVE ONDERDEEL WERELDORIËNTATIE OP PAPIER 
WORDEN AFGENOMEN? 
Bij de papieren toets kan wereldoriëntatie kan op 20, 21 of 22 april worden afgenomen. Op 
22 april zijn de Koningsspelen. Daarom is het mogelijk om het onderdeel op 20 en 21 april 
af te nemen, naast de onderdelen taal en rekenen.  

OP WELKE DAGEN WORDT HET ANKERONDERZOEK AFGENOMEN? 
Op dezelfde dagen als de papieren Centrale Eindtoets. De ankertoets wordt namelijk 
gemaakt in plaats van de reguliere papieren toets. Bij de digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets zitten de ankervragen al gemengd met de andere vragen en is er geen 
afzonderlijke ankerversie.  

Na inschrijving voor de papieren Centrale Eindtoets krijgt u een uitnodiging om mee te 
doen aan het ankeronderzoek.  

DIGITAAL 

KAN DE DIGITALE ADAPTIEVE CENTRALE EINDTOETS OP EEN IPAD GEMAAKT 
WORDEN? 
De digitale toets kan niet op een tablet/iPad gemaakt worden. Leerlingen kunnen de toets 
maken op een vaste computer, een laptop of Chromebook. De leerlingen hoeven de digitale 
Centrale Eindtoets niet allemaal op hetzelfde moment te maken, waardoor het bijvoorbeeld 
om mogelijk is om leerlingen de digitale toets te laten maken als er niet voor elke leerling 
een computer of laptop beschikbaar is.  

RAPPORTAGE 

WAAROM ZIJN ER DUBBELE ADVIESCATEGORIEËN? 

De adviescategorieën zijn landelijk afgesproken en voor alle aanbieders gelijk. Uit ons 
onderzoek blijkt dat leerlingen met dezelfde standaardscore na enkele jaren onderwijs op 
meerdere onderwijsniveaus kunnen zitten. De dubbele adviezen geven hier een goed beeld 
van. Het ministerie heeft aangegeven kansrijk te willen adviseren zodat zoveel mogelijk 
leerlingen naar een passende brugklas kunnen gaan. Het geven van dubbele toetsadviezen 
ondersteunt dit. 

MOET IK BIJSTELLEN ALS EEN LEERLING AAN DE ONDERKANT VAN EEN DUBBELE 
ADVIESCATEGORIE ZIT, ZOALS TE ZIEN AAN DE PLAATSING VAN HET PIJLTJE, EN 
WE ALS SCHOOL DE LAAGSTE VAN DEZE TWEE CATEGORIEËN GEADVISEERD 
HEBBEN? 

Als school moet je het schooladvies in dit geval heroverwegen, dat betekent niet dat het 
schooladvies aangepast hoeft te worden. Wel wordt een school aangeraden om kansrijk te 
adviseren. 
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WAAROM ZITTEN VMBO GL- EN VMBO TL-BIJ ELKAAR? 

Ook deze combinatie is landelijk afgesproken. Leerlingen in de gemengde leerweg volgen in 
principe de algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, etc. op 
hetzelfde niveau als leerlingen in de theoretische leerweg. In de gemende leerweg volgen 
leerlingen iets minder algemene vakken, naast beroepsvakken. De Centrale Eindtoets meet 
alleen algemene onderdelen en geen beroepsgerichte vaardigheden, en kan dus niet 
adviseren of een leerling beter in een beroepsgerichte of theoretische leerweg op zijn/haar 
plaats is. 

HOE WORDT ELK ONDERDEEL GEWOGEN IN DE BEPALING VAN DE 
STANDAARDSCORE? 

Rekenen telt het zwaarst mee gevolgd door lezen en taalverzorging en schrijven telt het 
minst zwaar mee. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel en telt niet mee voor 
bepaling van de standaardscore en toetsadvies. 
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