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Onderwerp: afname centrale eindtoets groep 8 

 

  
Cito eindtoets groep 8  

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere onderwijs 

verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor de centrale eindtoets PO (Primair 

Onderwijs) beschikbaar. Het college voor toetsen en examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de centrale eindtoets. Deze wordt samen met Stichting Cito gemaakt. 

Bij de advisering richting het Voortgezet Onderwijs is het basisschooladvies in elk geval leidend. Alle 

adviezen en onderwijskundige rapporten naar het VO (Voortgezet Onderwijs) worden voor 1 maart 

ook al afgerond.  

  

Sinds 2018 bestond de Centrale Eindtoets uit twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets en de 

digitale adaptieve Centrale Eindtoets. De digitale adaptieve variant paste zich tijdens de afname aan 

het individuele niveau van de leerlingen aan. Het was een toets op maat, geschikt en toegankelijk 

voor álle leerlingen. Vandaar ook dat wij als IKC de keuze gemaakt hadden om deze variant af te 

nemen.  

Tot onze verbazing heeft Cito pas geleden (ineens) besloten dat de digitale adaptieve variant van de 

eindtoets dit schooljaar niet aangeboden kan worden, omdat men niet kan garanderen dat deze 

digitale afname goed zal verlopen (de techniek achter de eindtoets zou niet voldoende op orde zijn). 

Wij vinden het uitermate vervelend dat de digitale adaptieve variant van de toets dit jaar niet 

aangeboden kan worden, maar kunnen dus niet anders dan de papieren versie afnemen. 

De papieren Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op dinsdag 16 

en woensdag 17 april. De afname datum voor het onderdeel wereldoriëntatie is op donderdag 18 

april 2019. 

 

We zullen  de komende periode de toetsen van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (Cito LOVS) 

wel gewoon digitaal afnemen in groep 8.  

Mocht u nog vragen hebben m.b.t. dit onderwerp dan kunt u altijd even binnenlopen! 

 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

marcia van Looijengoed 

Sander van Dieren 


