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Vandaag
1.  Centrale eindtoets algemeen
 Het College voor Toetsen en Examens

 Terugblik afgelopen jaar

 Centrale Eindtoets
 Papier versus digitaal
 Aangepaste versies
 Planning afname 2023
 Ankeronderzoek

2.  Programma van vandaag



Verantwoordelijkheden van het CvTE

› de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs
› de centrale examens in het voortgezet onderwijs
› de Staatsexamens in het voortgezet onderwijs
› de centrale examens Nederlandse taal en Engels in het mbo
› de Staatsexamens Nederlands als tweede taal



Centrale Eindtoets in het kort

Vijf kernkwaliteiten
 Geeft een betrouwbaar advies
 Neemt iedere leerling serieus
 Is evenwichtig opgebouwd
 Is een goede voorspeller voor

schoolsucces 
 Is gemaakt door leerkrachten 

en vakdeskundigen



Terugblik 2021-2022
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 Corona jaar
 Complexe afname CET 

voor scholen
 Leervertragingen
Webinar normering



Varianten Centrale Eindtoets
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 Papieren Centrale Eindtoets (PCET)
 Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets (ACET)

 Aangepaste versies



Aangepaste versies en maatwerk
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Versies voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften:
Audioversie 
Spraaksynthese (pdf) 
Brailleversie
Zwart-witversie WO
Versie met aanpassingen 

voor slechtzienden
Digitale adaptieve variant
 DOS versie, vergrotingen, verklanken

Voor maatwerk: info@centraleeindtoetspo.nl.

mailto:info@centraleeindtoetspo.nl


Kennismaken met de toets

Openbaar toegankelijk via: http://oefenen.facet.onl

Oefenopgaven en hulpmiddelen 

http://oefenen.facet.onl/
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Reguliere afnameperiode papieren
Centrale Eindtoets 2023

Taal en rekenen: 18 en 19 april
Wereldoriëntatie: 18, 19 of 20 april

Afnameperiode digitale adaptieve 
Centrale Eindtoets 2023

18 april-12 mei

Afnameperiode 2022-2023



Leerlingrapportage
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Deelname ankeronderzoek
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Wat is ankeronderzoek
Waarom belangrijk om deel te 

nemen
Wat betekent het voor mijn 

school?
 Tijdens de afname
 Na de afname
 De resultaten



Vooruitblik
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 Corona komend jaar??

 Plenaire afsluiting: volgend jaar en verder



Het programma van vandaag
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 14.00 – 14.20 uur: Opening en plenaire presentatie

 14.25 – 15.00 uur: Sessieronde 1

 pauze

 15.10 – 15.45 uur: Sessieronde 2

 15.50 – 16.00 uur: Plenaire afsluiting

 16.00 – 16.15 uur:  Vragenronde



Twee keer aanbod van parallelle sessies
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› Sessie 1: Papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets: 
overeenkomsten en verschillen

› Sessie 2: Wereldoriëntatie, actueler dan ooit!
› Sessie 3: Hoe lees en interpreteer ik mijn leerling- en 

schoolrapportage?
› Sessie 4: Inspectie hervat beoordeling leerresultaten 
› Sessie 5: Afnamemonitor & Portal Centrale Eindtoets: do’s and 

dont’s
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