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Overeenkomsten en verschillen tussen de 
papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets 



Overeenkomsten en verschillen tussen:

1. een lineaire en een adaptieve toets

2. papieren en digitale toetsinhoud

3. toetsadviezen (papier versus digitaal)

Centrale Eindtoets: Papier en Digitaal



Centrale Eindtoets 2023

Papier
lineaire toets

Digitaal
adaptieve toets



Centrale Eindtoets 2023
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• Grotere nauwkeurigheid
minder vragen nodig voor dezelfde precisie

• Betere toetsbeleving
minder frustratie of verveling

Voordelen adaptiviteit



Centrale eindtoets 2023

Voor gelijke precisie: digitaal 140 opgaven
papier 165 opgaven

Taal en rekenen worden op de 
eerste twee dagen afgenomen 

Wereldoriëntatie optioneel
op dag drie



Route per onderdeel
Lezen, taalverzorging en rekenen worden apart behandeld
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Taalverzorging

Schrijven en wereldoriëntatie zijn lineair (niet-adaptief)



Implementatie adaptieve toets

dag 1 dag 2

5-6
opgaven

7-10
opgaven

8-13
opgaven

15-22
opgaven

Voor ieder adaptief onderdeel:

• 4 toetsdelen, 3 niveaus

• Minder vaardige leerlingen snel 
afsplitsen naar eenvoudiger niveau

• Tussen toetsdelen mogelijkheid tot 
niveauwisseling

• Binnen toetsdelen kan vrij genavigeerd 
worden tussen opgaven

• Toetsresultaat wordt berekend op basis 
van alle gemaakte opgaven



Papier

Setting van de toetsafname

Digitaal

AD.nl/ANP Volkskrant



Voorbeeld papieren toets



Papieren toets:

• braille-versie
• versie voor slechtziende leerlingen
• audio-versie
• spraaksynthese-versie

Hulpmiddelen

Digitale toets:

• verklanking
• versie voor leerlingen met een 

auditieve beperking 
• hulpmiddelen in Facet

meer informatie: 
https://www.centraleeindtoetspo.nl
voorbeeldopgaven: oefenen.facet.onl



• Schrijven verdeeld over toetsdag 1 en 2

• Verbeterde pauzemogelijkheid toetsdag 2:

De verschillende onderdelen op dag 2 zijn als aparte toetsdelen opgenomen

De afnameleider bepaalt of een leerling naar een nieuw toetsdeel mag

Hierdoor is het eenvoudiger met de hele groep pauze te nemen op dezelfde 
plaats in de toets

Wijzigingen digitale toets 2023



Papier en digitaal vergelijkbaar toetsadvies?
Via equivalering worden digitale en papieren eindtoetsen op een gelijke schaal genormeerd.

Dit zorgt voor vergelijkbare

• standaardscores
• toetsadviezen
• referentieniveauscores

Toetsadvies hangt af van vaardigheid leerling, niet van type toets (papier of digitaal)

Per leerling kan gekozen worden voor papier of digitaal



Verschillen:
• Digitale toets door adaptiviteit geschikter voor leerlingen aan uiteinden van schaal

• Digitale toetsing soms nieuw en onbekend, vereist oefening en instructie

Papier en digitaal verschillen



Adaptieve Centrale Eindtoets

Oefening, instructie en inzet cruciaal voor correct resultaat:

• Voldoende oefening in digitale toetsing is noodzakelijk

bijvoorbeeld oefentoets, digitale proeftoets

• Biedt dezelfde rust, serieusheid en structuur als bij een papieren toets

• De digitale toets is geen snelheidstoets



Contact en vragen:

www.centraleeindtoetspo.nl
info@centraleeindtoetspo.nl

050-5997799

Inschrijven proeftoets:
www.centraleeindtoetspo.nl/proeftoets/aanmelden

mailto:info@centraleeindtoetspo.nl
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