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Vanaf woensdag 20 april starten de eerste leerlingen in groep 8 met het maken van de Centrale
Eindtoets. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit
kunnen kiezen. Deze eindtoets wordt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE), namens de
overheid, aangeboden. Uitgangspunt bij de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te
laten zien wat het kan.
Scholen kunnen per leerling kiezen of zij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets of de Centrale
Eindtoets op papier maken. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets past zich tijdens de afname aan
het individuele niveau van de leerlingen aan. Het is een toets op maat, geschikt en toegankelijk voor
álle leerlingen.
Welke variant de leerling ook maakt, elke leerling krijgt een betrouwbaar toetsadvies, een toetsadvies
dat past.

CENTRALE EINDTOETS IN FEITEN EN CIJFERS
Verschillende varianten
•
De Centrale Eindtoets 2022 wordt in verschillende varianten aangeboden: de papieren
Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Ook zijn er aangepaste versies
voor leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben.
Aantal opgaven
• De papieren Centrale Eindtoets bestaat uit 165 taal- en rekenopgaven.
• De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bestaat uit 140 opgaven.
Aantal scholen en leerlingen
• Zo’n 80.000 leerlingen op ruim 2700 scholen maken vanaf woensdag 20 april de Centrale
Eindtoets.
• 29% van deze leerlingen maakt de digitale, adaptieve variant van de Centrale Eindtoets.
• 45% van de scholen die voor de Centrale Eindtoets heeft gekozen, laat één of meer leerlingen
de digitale, adaptieve variant maken.
• Er zijn zo’n 26.000 leerlingen ingeschreven voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie.
Afnamedata
• De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op woensdag 20 en donderdag 21 april.
• Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie kan gemaakt worden op 20, 21 én 22 april.
• De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kunnen scholen zelf inplannen in de reguliere
afnameperiode van woensdag 20 april tot en met vrijdag 13 mei (tijdens schooldagen).
• Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, kunnen de Centrale Eindtoets
digitaal inhalen van maandag 25 april t/m vrijdag 13 mei (tijdens schooldagen). Deze
leerlingen maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets als inhaaltoets.
Rapportage
•
•

Op 20 mei ontvangen de scholen de resultaten van de leerlingen.
Op de leerlingrapportages zijn de percentielscores vervangen door domeinscores. De
domeinscores geven aan hoe de leerling op de verschillende domeinen (zoals lezen en
taalverzorging) heeft gescoord.
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Q&A’S
Wat is het verschil tussen het schooladvies en het toetsadvies?
Vóór 1 maart krijgt iedere leerling in groep 8 van de school een schooladvies. De school baseert het
schooladvies op de leerprestaties, aanleg en de ontwikkeling van de leerling tijdens de hele
schoolperiode. In de periode tussen 15 april en 15 mei maakt een leerling vervolgens een eindtoets.
Na het maken van een eindtoets krijgt de leerling als resultaat op een eindtoets het zogenaamde
toetsadvies. Dit is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies. Het
toetsadvies kan aanleiding geven om het schooladvies aan te passen.
Als het toetsadvies hoger is dan het gegeven schooladvies, moet de school het schooladvies
heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor deze heroverweging en overlegt daarover bij
voorkeur met de ouders/verzorgers. Een heroverweging kan leiden tot een bijstelling in het
schooladvies, maar de school kan er ook voor kiezen om bij het oorspronkelijke schooladvies te
blijven.
Er is hierop één uitzondering: bij het schooladvies praktijkonderwijs in combinatie met het
toetsadvies pro/vmbo-bb hoeft er geen heroverweging plaats te vinden. Wanneer een leerling het
schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen, moet de school dit advies heroverwegen vanaf het
toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb.
Wanneer het resultaat van de eindtoets lager ligt dan het schooladvies, mag de school het
schooladvies niet heroverwegen.
Is de Centrale Eindtoets de enige eindtoets?
Nee, er zijn meerdere eindtoetsen. De overheid stelt aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar.
Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Alle
eindtoetsen worden kosteloos aan scholen ter beschikking gesteld. Zie ook: Rijksoverheid.nl.
Worden de normen van de eindtoets dit jaar aangepast?
In 2021 zijn de grenzen van de toetsadviezen nauwkeurig bijgesteld op basis van de toen landelijk
geconstateerde leervertraging, zodat leerlingen het best passende advies kregen, ondanks de
omstandigheden.
Met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat als er aanleiding toe is, ook dit schooljaar in de
normering rekening wordt gehouden met eventueel opgelopen leervertraging als gevolg van
schoolsluitingen. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies dat past bij hun potentie in het
vervolgonderwijs. Naast het toetsadvies geeft de eindtoets ook inzicht in de beheersing van de
referentieniveaus taal en rekenen. Via de referentieniveaus krijgen scholen inzicht in waar leerlingen
op dat moment staan.
Wie is er verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets?
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is namens de overheid verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Centrale Eindtoets. Deze wordt in samenwerking met Stichting Cito en DUO
gemaakt.
Meer weten?
Kijk op de website over de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens:
centraleeindtoetspo.nl
Hier vind je onder meer:
• een animatie over de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, waarin onder meer wordt uitgelegd
hoe de adaptiviteit in de toets vormgegeven is;
• infographic waarin wordt uitgelegd hoe leerlingen een passend toetsadvies krijgen:
Wil je een idee krijgen van de digitale Centrale Eindtoets?
Kijk dan op de oefenomgeving.
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