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De Centrale Eindtoets

Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om  
een eindtoets te maken. Op de school van  
uw kind is gekozen voor de Centrale 
Eindtoets van het College voor Toetsen  
en Examens (CvTE).

In deze krant leest u wat de Centrale 
Eindtoets is en hoe u uw kind op de toets 
kunt voorbereiden. Ook vertellen we  
wat er op het leerlingrapport staat.  
De voorbeeldopgaven op pagina 10 en 
11 kunt u samen met uw kind maken als 
voorbereiding op de toets.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over de Centrale Eindtoets?  
Kijk dan op: www.centraleeindtoetspo.nl > Voor  
leerlingen en ouders

Vragen? 
Heeft u vragen? Op de achterzijde van deze krant 
leest u waar u uw vragen kunt stellen.

http://www.centraleeindtoetspo.nl
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De Centrale Eindtoets toetst de vaardigheden van 
uw kind op het gebied van taal en rekenen. Alle 
leerlingen maken deze onderdelen. De toets voor 
wereldoriëntatie maakt uw kind alleen als de 
school daarvoor kiest. Het toetsadvies van de  
Centrale Eindtoets volgt op het schooladvies dat  
de school voor 1 maart geeft. Het toetsadvies voor 
het brugklastype dat het beste bij uw kind past, 
staat op het leerlingrapport. 

Centrale Eindtoets  
is tweede advies 
Voor het schooladvies kijkt de school naar de  
ontwikkeling van uw kind in alle jaren op de basis
school, naar de resultaten van uw kind en naar hoe 
uw kind leert. Het schooladvies is het advies waar 
het voortgezet onderwijs de toelating op baseert.

De Centrale Eindtoets geeft een onafhankelijk 
tweede advies: het toetsadvies. Het toetsadvies 
helpt om te zien in welk type brugklas uw kind 
het beste past. Het toetsadvies en het school
advies samen zijn een goede voorspeller voor 
succes op de middelbare school. De Centrale 
Eindtoets is geen examen. Uw kind kan niet  
zakken voor de toets. 

Heroverwegen 
Als het toetsadvies van uw kind op de Centrale Eindtoets hoger is  
dan het schooladvies moet de school het advies opnieuw bekijken 
(heroverwegen), liefst in overleg met u en uw kind. Het is mogelijk, 
maar niet verplicht, dat de school het schooladvies dan aanpast.  
Als uw kind het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen  
en het toetsadvies is pro/vmbobb, dan hoeft de school het school
advies niet opnieuw te bekijken.

Als het toetsadvies van de Centrale Eindtoets lager is dan het  
schooladvies, wordt het schooladvies niet aangepast.  
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen het toetsadvies  
niet gebruiken om te bepalen of ze een kind toelaten.

Hoe ziet de Centrale Eindtoets  
in 2022 eruit? 

De Centrale Eindtoets is er in twee 
soorten: de papieren Centrale  
Eindtoets en de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets. Ze toetsen 
hetzelfde, alleen op een andere 
manier. Uitgangspunt bij beide 
toetsen is dat ieder kind de kans 
krijgt te laten zien wat het kan.

De papieren Centrale  
Eindtoets
De papieren Centrale Eindtoets  
bestaat uit 165 vragen over taal en 
rekenen. Alle vragen in de papieren 
toets zijn meerkeuzevragen.  
Uw kind kiest steeds het juiste  
antwoord uit de gegeven  
mogelijkheden. De papieren  
Centrale Eindtoets wordt op  
één niveau gemaakt. De toets 
duurt twee keer twee uur, verdeeld 
over twee dagdelen. 

De digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets
De digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets bestaat uit 140 vragen 
over taal en rekenen. De digitale 
adaptieve Centrale Eindtoets is een 
toets op maat: de toets past zich 
aan het niveau van uw kind aan.  
In de toets zitten behalve meer
keuzevragen ook andere soorten 
vragen, bijvoorbeeld: vragen met 
een filmpje erbij of vragen waarbij 
je het antwoord op de goede plek 
moet slepen. De school bepaalt zelf 
hoe ze de toetsdelen verdeelt en 
over hoeveel dagdelen. 

Wereldoriëntatie
Het onderdeel Wereldoriëntatie 
maakt uw kind alleen als de school 
daarvoor kiest. Wereldoriëntatie 
bestaat uit de vakken aardrijks
kunde, geschiedenis en natuur  
& techniek. Wereldoriëntatie wordt 
op één niveau gemaakt. De toets 
bestaat uit 90 vragen en duurt 
twee uur (een dagdeel). 

Papieren of digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

De leerkracht van de school van uw kind vertelt of uw kind de papieren of  
de digitale adaptieve Centrale Eindtoets gaat maken. Voor het toetsadvies dat 
uw kind krijgt, maakt het niet uit welke Centrale Eindtoets uw kind maakt. 
 
De school kiest zelf of zij:
–  alle leerlingen uit groep 8 de papieren Centrale Eindtoets laat maken;
–  alle leerlingen uit groep 8 de digitale adaptieve Centrale Eindtoets laat maken;
–  de leerlingen uit groep 8 in groepjes verdeelt en de digitale adaptieve  

Centrale Eindtoets per groepje afneemt;
–  een deel van de leerlingen uit groep 8 de digitale adaptieve Centrale  

Eindtoets laat maken en een ander deel de papieren Centrale Eindtoets.

De school houdt bij de keuze rekening met de behoeften van leerlingen en 
met zaken als het aantal computers en de internetverbinding op school.

De leerling
Ik ga wel mijn  
best doen

Ik fiets altijd samen met vriendinnen 
naar school. Onze groepen 7 en 8 zitten 
in een apart gebouw. Dat is wel gezellig, 
en minder druk. We hebben afwisselend 
les van een juf en een meester. Ze zijn 
allebei aardig. Ik hou ervan om nieuwe 
dingen te leren. Eigenlijk vind ik alle 
vakken leuk, maar als ik echt moet  
kiezen vind ik taal het leukst. Vooral 
verhalen schrijven. Dat doe ik thuis ook. 
Het is leuk om je fantasie te gebruiken. 
Later wil ik iets met computers doen, 
websites bouwen bijvoorbeeld. 

Begin januari heb ik mijn schooladvies 
gehad. Dat was hoger dan ik had  
verwacht, dus ik ben heel blij. Voor  
de Centrale Eindtoets ben ik niet  
zenuwachtig. Ik heb gehoord dat mijn 
advies niet lager kan worden, ook al 
zou ik de toets slecht maken. Dat wil  
ik niet, dus ik ga wel mijn best doen.  
Op school werken we aan de stof voor 
de eindtoets, maar ik ga thuis geen  
extra dingen doen. 

Ik ben al bij scholen gaan kijken; ik twijfel 
nog tussen twee. Het lijkt me wel span
nend. Nu ken je iedereen, dat zal ik 
gaan missen, maar het went vast snel. 
Bij een open lesmiddag zei iemand: ‘Je 
bent lekker spontaan, je gaat vast snel 
je plekje vinden’. Dat hoop ik ook. 

Merle te Kloese
Leerling groep 8
Basisschool De Wilge, Hilversum

De ouder
Een mooie afsluiting 
van het leren op  
de basisschool 

Ook voor ouders is de overgang van  
je kind van basisschool naar brugklas 
een hele stap. Merle is de oudste,  
dus voor ons is het de eerste keer.  
Bij de basisschool ben je als ouder  
nauwer betrokken; straks zullen we 
meer loslaten. Zo gaat dat, maar het  
is best spannend hoe Merle het gaat  
ervaren. Ze is blij met haar schooladvies, 
daar kan ze alle kanten mee op.  
We geven haar de ruimte om zelf te  
kiezen, daar willen we ons niet te veel 
mee bemoeien. 

Het is jammer dat in deze coronatijd 
veel open dagen via de computer  
‘bezocht’ moesten worden, maar  
gelukkig kon Merle wat open lesdagen 
bezoeken, dus ze heeft een goed beeld. 
Merle heeft heel erg haar best gedaan. 
Ze weet dat de eindtoets vooral een  
bevestiging is en dat ze geen lager  
advies kan krijgen.

Ik zit zelf in het onderwijs, dus de  
Centrale Eindtoets is mij goed bekend. 
Ik zie het als een mooie afsluiting van  
het leren op de basisschool. In de week 
van de eindtoets doen we thuis niet  
anders dan anders. In de jaren voor de 
eindtoets heeft ze laten zien wat ze kan, 
de eindtoets is daar als het goed is de 
bevestiging van. 

Sebastiaan te Kloese
Vader van Merle, leerling groep 8 
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De Centrale Eindtoets toetst wat uw kind in de  
afgelopen acht jaar heeft geleerd op het gebied 
van taal en rekenen. Als de school daarvoor kiest, 
maakt uw kind ook de toets wereldoriëntatie. 

Bij taal gaan de vragen over lezen, 
schrijven en taalverzorging.  
Bij rekenen gaan de vragen over 
getallen, verhoudingen, meten en 
meetkunde en verbanden. 

Wereldoriëntatie 
De opgaven voor het onderdeel 
Wereldoriëntatie gaan over  
aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur & techniek. Het gaat zowel 
om dingen weten (kennis van  
feiten) als om dingen kunnen 
(kennis toepassen).

Afwisseling 
De digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets past zich tijdens de  
afname taal en rekenen aan het 
individuele niveau van de leer
lingen aan. De papieren Centrale 
Eindtoets begint met een paar 
makke lijke(re) opgaven die  
daarna afgewisseld worden met 
ook moeilijker opgaven. 

Rekenen 
-  Getallen, bijvoorbeeld optellen, 

vermenigvuldigen en delen
-  Verhoudingen, bijvoorbeeld 

breuken en procenten
-  Meten en meetkunde, bijvoor

beeld oppervlakte berekenen
-  Verbanden, tabellen en  

grafieken

Taal 
-  Lezen: begrijpend lezen,  

samenvatten en opzoeken
- Schrijven
-  Taalverzorging: spelling, 

grammatica en interpunctie

Hoe bereid ik mijn kind voor?
Uw kind heeft de afgelopen 8 jaar op school alles geleerd wat nodig is 
om de toets te kunnen maken. Oefenen is daarom niet nodig. U kunt 
wel samen met uw kind een aantal voorbeeldopgaven maken. Zo weet 
uw kind wat voor soort vragen er in de toets voorkomen. Op pagina  
10 en 11 staan een aantal voorbeeldopgaven. Daar leest u ook waar u 
meer voorbeeldopgaven kunt vinden.

Wanneer wordt de Centrale 
Eindtoets afgenomen?
Alle kinderen die de papieren 
Centrale Eindtoets maken doen 
dat op dezelfde dagen. De onder
delen Taal en Rekenen worden  
afgenomen op woensdag 20 en 
donderdag 21 april. Het keuze
onderdeel Wereldoriëntatie  
wordt afgenomen op 20, 21 of  
22 april. Dat kiest de school zelf.

De digitale adaptieve Centrale 
Eindtoets kan flexibel worden  
afgenomen tussen 20 april en  
13 mei. De school bepaalt in  
hoeveel delen en op welke dagen 
uw kind de digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets maakt.  

`
Als uw kind de Centrale Eindtoets 
niet of niet helemaal heeft  
kunnen maken, bijvoorbeeld  
omdat het ziek was, dan kan  
uw kind de toets inhalen.  
Dat is mogelijk van 25 april tot  
en met 13 mei. De inhaaltoets  
is altijd digitaal.

Wat kunt u doen?

  Zorg voor ontspanning en afleiding, zowel voor als 
tijdens de toetsdagen.

  Zorg ervoor dat uw kind genoeg slaapt en gezond 
eet en drinkt. 

  Laat uw kind vertellen over zijn of haar ervaringen 
met de toets. U kunt samen vieren dat uw kind zijn 
of haar best heeft gedaan. 

  Maak de toets niet te belangrijk. Het is een belangrijk 
moment, maar het schooladvies hangt niet (alleen) 
af van het toetsresultaat (zie pagina 4).

De leerling
Eigenlijk heb ik  
mijn schoolkeuze  
al gemaakt

Vanaf groep 1 heb ik op deze school 
gezeten. Ik woon in de straat hiernaast, 
dus ik ben zo op school. Groep 8  
verschilt niet zo veel van groep 7.  
De overgang van groep 6 naar 7 vond 
ik een veel grotere stap. 

Mijn schooladvies heb ik al gehad,  
en het is precies wat ik wou. Ik wil 
naar een school met veel creatieve 
vakken. In groep 7 ben ik al naar een 
open dag geweest en pas was er weer 
een, jammer genoeg alleen online. 
Het lijkt me leuk omdat je veel  
creatieve dingen doet: drama,  
handenarbeid, tekenen. Zelf teken  
ik graag. 

Ik ben niet extra zenuwachtig voor de 
Centrale Eindtoets. Op school maken 
we vaker toetsen en dat gaat ook 
goed. Om op deze creatieve school 
toegelaten te worden moet je een 
portfolio inleveren. Daar ben ik nu 
mee bezig. Een vriend van mij wil ook 
naar deze school. Dat zou ik wel fijn 
vinden. Een nieuwe school is best wel 
spannend, maar ook leuk. Van de  
basisschool zal ik mijn juf het meest 
missen, want ze maakt vaak grapjes. 

Hidde Bruinsma
Leerling groep 8
Basisschool O.B.S. Tuindorp Utrecht

De ouder
Thuis besteden  
we geen speciale  
aandacht aan de  
Centrale Eindtoets 

Hidde heeft gekozen voor een school 
gericht op media en vormgeving.  
Ik denk dat het fijn is als hij op een 
school komt waar hij zijn creativiteit 
kwijt kan.

We zijn als ouders tevreden met het 
schooladvies. Soms vertoont Hidde  
uitstelgedrag en moet hij wat  
aan gespoord worden om te leren.  
Daarom hebben we al tijdig met school 
gesproken over het verwachte school
advies voor Hidde. Dan hoeft hij zich 
daar geen zorgen meer over te maken.

Dat er nog een Centrale Eindtoets 
komt, leeft nog niet voor hem en voor 
ons als ouders eigenlijk ook niet. Tegen 
die tijd houden we er rekening mee, 
met op tijd naar bed gaan en zo. Maar 
we gaan er vooraf geen speciale aan
dacht aan besteden, anders gaat hij 
zich maar druk lopen maken. Op zich  
is het prettig dat er zo’n objectieve 
Centrale Eindtoets bestaat, al zal het 
voor de schoolkeuze van Hidde  
niet uitmaken.

Laat hem maar lekker werken aan  
zijn portfolio. Hij maakt mooie  
tekeningen. Zijn portfolio van vorig 
jaar is positief ontvangen. Dat heeft 
hem goed gedaan. Dus ik hoop dat  
hij toegelaten wordt. 

Paul Bruinsma
Vader van Hidde, leerling groep 8
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Een paar weken nadat uw kind de Centrale  
Eindtoets heeft gemaakt, krijgt uw kind van  
de leerkracht op school het leerlingrapport.  
Op het leerlingrapport staan verschillende  
onderdelen. We lichten die hier kort toe.

Toetsadvies en standaardscore
Uw kind haalt een standaardscore  
op de Centrale Eindtoets. Bij elke  
standaardscore hoort een toetsadvies 
voor een best passend brugklastype. 
Alle opgaven voor taal en rekenen  
samen bepalen de totale score van  
uw kind op de Centrale Eindtoets.

Domeinscore
De domeinscore geeft aan welke  
onderdelen (domeinen) uw kind goed 
of minder goed heeft gemaakt.

Referentieniveaus
De referentieniveaus taal en rekenen geven 
aan wat leerlingen moeten kennen  
en kunnen.  

Voorkant 
leerlingrapport De standaard score 

is het resultaat van 
uw kind op de  
Centrale Eindtoets. 
Dit resultaat ligt  
op een schaal die 
loopt van 501 tot 
en met 550. Aan  
de standaardscore 
is een toetsadvies 
best passend 
brugklastype 
gekoppeld.

Als uw kind het 
onderdeel  
Wereldoriëntatie 
heeft gemaakt 
krijgt het hiervoor 
ook een  
domeinscore.  
Wereld oriëntatie 
telt niet mee voor  
het toetsadvies.

Op het leerlingrapport van uw  
kind wordt het referentieniveau  
aangegeven met een zwarte balk.  
Als uw kind het referentieniveau  
heeft gehaald, staat er rechts van  
de balk een vinkje. De verwachting  
is dat de meeste leerlingen aan  
het einde van groep 8 het referentie
niveau 1F beheersen. Leerlingen  
hoeven geen 1F te halen om naar  
het voortgezet onderwijs te gaan.

Domeinanalyse
De domeinen Lezen, Taalverzorging  
en Rekenen bestaan uit kleinere  
onderdelen: de subdomeinen.

In de domeinanalyse ziet u hoe uw 
kind de verschillende subdomeinen 
heeft gemaakt.

Het kind in onderstaand voorbeeld is 
goed in opzoeken, maar minder goed 
in samenvatten in vergelijking met  
andere kinderen.

Voorbeeld:

Achterkant 
leerlingrapport

De Centrale  
Eindtoets meet 
ook welk 
referentie niveau 
uw kind beheerst 
(1F/1S/2F).

In de domein-
analyse ziet u 
wat de sterke 
punten van uw 
kind zijn binnen 
het domein en 
welke punten  
meer aandacht 
nodig hebben.

Een vinkje betekent 
dat uw kind dat  
referentieniveau 
beheerst.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het  
leerlingrapport kunt u deze stellen 
aan de leerkracht van uw kind. 
Meer informatie en uitleg over  
het leerlingrapport in het  
algemeen kunt u vinden op  
www.centraleeindtoetspo.nl.  
Of scan de QRcode.

http://www.centraleeindtoetspo.nl
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In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Marieke vind dat Esra de glazen veel te vol schenkd.
B Marieke vind dat Esra de glazen veel te vol schenkt.
C Marieke vindt dat Esra de glazen veel te vol schenkd.
D Marieke vindt dat Esra de glazen veel te vol schenkt.

Taal

De volgende opgave hoort bij de tekst hieronder.
Lees eerst de hele tekst en maak daarna de opgave. In sommige  
opgaven staat na een zin of woord: (r. …). Dit betekent: zie regel …

1 Rennen in de gangen

2 Hoe vaak wordt het op school geroepen? Niet rennen in de gangen! En
3 hoe vaak wordt het dan toch gedaan? Precies. Kinderen willen nou
4 eenmaal rennen, maar dat kan natuurlijk gevaarlijke situaties opleveren
5 in de gangen van een school. Verbieden vond de Deense Tovshøjschool
6 geen goed idee. Ze deden het tegenovergestelde: als je je in het
7 rengedeelte van de gang bevindt, dan moet je wel!

Lees: En hoe … gedaan? (r. 2 en 3)
Waarom beantwoordt de schrijfster deze vraag niet?

A omdat ze het antwoord niet weet
B omdat ze het antwoord niet wil verklappen
C omdat ze het antwoord overduidelijk vindt
D omdat ze het antwoord van de lezers wil krijgen

1

2

Rekenen

Brahim koopt deze schoenen.
Ongeveer hoeveel euro korting krijgt hij?

A € 28  C € 40
B € 32  D € 48

Lezen: opzoeken

Abbey heeft gehoord dat walvissen slecht kunnen zien,  
maar toch een voorwerp op grote afstand kunnen 
waarnemen. Ze wil weten hoe dat kan en zoekt het op in  
een internetencyclopedie.

In welk hoofdstuk kan ze deze informatie vinden?

3

4

Walvissen
Inhoud

1  Soorten walvissen
2  Uiterlijke kenmerken
3  Voedsel
4  Zintuigen
5  Leefgebieden
6  Bedreigingen

A

B
C
D

Meer voorbeeldopgaven vindt u op: 
www.centraleeindtoetspo.nl > Voorleerlingen en ouders > Doe het zelf

Goede antwoorden: 

Digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets

Maakt uw kind de digitale 
adaptieve Centrale Eindtoets? 
En wilt u weten hoe de digitale 
opgaven eruit zien? Bekijk dan 
de voorbeeldopgaven in de  
digitale oefenomgeving.

De digitale oefenomgeving 
vindt u hier:
https://oefenen.facet.onl

Kies: > Centrale Eindtoets > Voorbeeldtoetsen
Klik aan: Oefenopgaven Digitale Adaptieve 
Centrale Eindtoets
 
Controleren gegevens kun je overslaan  
> klik rechts onderaan: volgende
Controleren geluid > klik aan: geluid is goed 
> klik rechts onderaan op: volgende

In een echte situatie kan uw kind de leer
kracht roepen als het geluid niet goed is.

Na wat informatie over de toets volgen  
er 26 oefenopgaven.

http://www.centraleeindtoetspo.nl
https://oefenen.facet.onl


www.centraleeindtoetspo.nl College voor Toetsen en Examens
info@centraleeindtoetspo.nl 

Meer weten?

Op www.centraleeindtoetspo.nl vindt u in het onderdeel 
Voor leerlingen en ouders extra informatie en voorbeeld
opgaven. Op de pagina Doe het zelf kunt u samen met  
uw kind oefenen en filmpjes bekijken.

Heeft u andere vragen over de Centrale Eindtoets, dan 
kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van 
uw kind of met de directeur van de school. 

Komt u er met de leerkracht of de school niet uit,  
dan kunt u ook informatie krijgen bij:

Ouders & Onderwijs  het informatiepunt voor ouders 
over onderwijs. U kunt er terecht voor vragen en advies 
over de overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs. Zie: www.oudersonderwijs.nl

Speciaal voor ouders van kinderen met speciale  
ondersteuningsbehoeften of ontwikkelingsproblemen 
bij leren en/of gedrag is er de landelijke vereniging Balans. 
Zie: www.balansdigitaal.nl 

Colofon
Redactie College voor Toetsen en Examens 
Vormgeving en-publique.nl
Fotografie Marijke Volkers

Druk Xerox/Lijnco, Groningen
College voor Toetsen en Examens, Utrecht, februari 2022
Met dank aan basisschool Graaf Jan van Montfoortschool  
uit Montfoort (foto’s) en aan Merle en Sebastiaan te Kloese en  
Hidde en Paul Bruinsma voor hun medewerking aan de interviews.
De interviews met Hidde en Paul zijn eerder gebruikt in de Ouderkrant 2021.

http://www.centraleeindtoetspo.nl
mailto:info%40centraleeindtoetspo.nl?subject=
http://www.centraleeindtoetspo.nl
http://www.oudersonderwijs.nl
http://www.balansdigitaal.nl
http://www.en-publique.nl
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