
Bijlage Proeftoetsen 

Overweegt u om uw school aan te melden voor de proeftoets? In deze bijlage vindt u alle informatie 
over de aanmelding. Aanmelden kan tot en met 27 januari 2023. Voor de aanmelding heeft u uw 
instellingscode (voorheen BRIN-nummer) nodig. Mocht deze code bij u niet bekend zijn, kunt u 
contact opnemen met de helpdesk van de Centrale Eindtoets via 050-599 77 99 of 
info@centraleeindtoetspo.nl. 

In het aanmeldformulier wordt u gevraagd om bepaalde keuzes te maken. Hieronder vindt u een 
toelichting. 

De proeftoets 
De onderdelen van de proeftoets zijn vergelijkbaar met die van de Centrale Eindtoets. Er zijn geen 
aangepaste versies van de proeftoets voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. 

Er zijn twee vormen van de proeftoets beschikbaar: een proeftoets op papier of digitaal. Basisscholen 
uit het reguliere onderwijs kunnen kiezen welke proeftoets zij willen afnemen. Voor so/sbo scholen 
bestaat de digitale proeftoets. De digitale proeftoets heeft in tegenstelling tot de papieren proeftoets 
twee niveaus, wat beter aansluit bij leerlingen uit het so/sbo. 
In het schooljaar 2019-2020 is het verplicht geworden om een eindtoets af te nemen in het so/sbo. 
Scholen mogen ook aan de Centrale Eindtoets deelnemen. 

Als u ervaring wilt opdoen met de digitale toets, maar niet voldoende beschikbare devices heeft voor 
alle leerlingen tegelijk kunt u de proeftoets flexibel afnemen. Heeft u bijvoorbeeld devices 
beschikbaar voor een deel van de leerlingen uit de klas? Dan kan de klas kan in twee of drie groepen 
worden gesplitst. De eerste groep van de klas maakt de digitale proeftoets op dagdeel 1 en 2, de 
tweede helft van de klas maakt de toets op dagdeel 3 en 4 etc. 

Niveaus van de proeftoets 
De digitale proeftoets wordt op twee niveaus aangeboden: Digitaal en Digitaal vereenvoudigd. 

• Proeftoets Digitaal is het reguliere niveau.
• Proeftoets Digitaal vereenvoudigd is de makkelijke(re) variant en geschikt voor de leerlingen

aan de onderkant van de vaardigheidsschaal (pro/vmbo bb-kb).
Deelname aan het onderdeel wereldoriëntatie is mogelijk bij beide niveaus van de proeftoets. 

Praktische informatie 
Om deel te nemen aan de digitale proeftoets, heeft uw school een schoolaccount voor de portal 
Centrale Eindtoets nodig. Indien uw school nog geen schoolaccount heeft, kunt u deze aanvragen op 
de portal Centrale Eindtoets: https://www.facet.onl/po/aanmelden. 

U vult het formulier ‘Aanvragen beheerder portal Centrale Eindtoets’ in en print het uit. Het door de 
directeur ondertekende formulier stuurt u op. Na maximaal drie werkdagen ontvangt de beheerder 
van het schoolaccount per e-mail de inloggegevens voor de portal Centrale Eindtoets. Daarna kunt u 
rollen gaan toekennen zoals bijvoorbeeld afnameleider. 
De afnameplanner kan begin januari 2023 de digitale proeftoets voor uw school inplannen. 
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Voor de afname moet u ook rekening houden met de volgende punten: 
• Een goede internetverbinding. 
• Voldoende computers voor het aantal leerlingen die de digitale proeftoets gaan maken op een 

bepaald moment. 
• De proeftoets kan afgenomen worden op de volgende devices: computer, laptop of 

Chromebook. 
 
Rapportage 
U ontvangt een rapportage van de proeftoets op schoolniveau. De rapportage bevat per 
referentieniveau het percentage van de leerlingen dat het referentieniveau beheerst en de 
percentielscore van de school ten opzichte van alle scholen die hebben deelgenomen aan de 
proeftoets. 
 
Wereldoriëntatie 
Het onderdeel wereldoriëntatie is geen verplicht onderdeel van de Centrale Eindtoets. Dit onderdeel 
kan facultatief afgenomen worden door scholen. Bij de inschrijving voor de digitale proeftoets kunt u 
opgeven of uw school deelneemt aan het onderdeel wereldoriëntatie. Wanneer uw school hieraan 
deelneemt, duurt de proeftoets per dagdeel een half uur langer. 
 
Facet 
Facet is een computertoets- en examensysteem, ontwikkeld in samenwerking met het CvTE en DUO. 
Met Facet zijn in het po, vo en mbo al ruim 1,5 miljoen toetsen en examens afgenomen. De digitale 
proeftoets wordt in Facet afgenomen, net als de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. 
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