
Vergelijkingstabel eindtoetsen groep 8 

 
Centrale eindtoets  ('Cito-toets') IEP Eindtoets Eindtoets Route 8 

afname Digitaal of papier. De papieren versie werkt met 

een los antwoordblad. 

 

Meerkeuzevragen. 

 

Er zijn twee versies: B en N. De leerkracht bepaalt 

voor de kinderen welke versie ze maken. 

Papier. Digitale toets is in ontwikkeling. 

 

 

Meerkeuzevragen en open vragen.  

 

Kinderen maken de toets direct in het 

opgaveboekje, dus niet op een 

antwoordformulier. Opgaven staan naast de 

leestekst, hoeven niet heen en weer te bladeren. 

 

Digitaal. Voor tablet en computer. 

 

 

Meerkeuzevragen. 

adaptief In 2018 wordt er een adaptieve, digitale toets 

verwacht. 

Nee. Opgaven lopen op in niveau, kinderen 

beginnen met makkelijke opgaven. 

Ja. Volledig adaptief op vraagniveau. 

onderdelen 

 

Taal en rekenen met inbegrip van 

studievaardigheden. Wereldoriëntatie naar keuze. 

Lezen, taalverzorging en rekenen. Taal en rekenen. Functioneren (zelfconcept en 
werkhouding) naar keuze. 

afname-

moment 

Drie ochtenden van 9.00u -11.30u. 

 

 

Alle kinderen maken de papieren toets 

tegelijkertijd. Kinderen kunnen de digitale toets 

verspreid over twee weken maken. 

Twee ochtenden van elk maximaal 2 uur. 

 

Alle kinderen maken de toets tegelijkertijd. 

2 à 3 klokuren. 

 

 

De kinderen hoeven de toets niet tegelijkertijd te 

maken. 

kosten 

 

gratis gratis gratis 
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ontwikkeld 

door 

Het College voor Toetsen en Examens in opdracht 

van het ministerie van OCW en in samenwerking 

met Cito. 

Bureau ICE, al 25 jaar expert op het gebied van 

inburgeringstoetsen. 

A-vision, een bureau dat al jaren adaptieve 

teksten ontwikkelt. 

extra's 

 

Braille-versie 

Pdf geschikt voor tekst-naar-spraak-software 

Een vergrote versie & audioversie voor 

kinderen met dyslexie of een visuele 

beperking 

Een zwart-witversie op normale grootte; voor 

kleurenblinde kinderen 

Ouderkrant 

Gesproken versie op cd of Daisy-cd 

 

Vergrote versie van de toetsboekjes  

 

Zwart-wit versie 

 

IEP advieswijzer.  Een digitaal instrument dat 

leerkrachten in groep 8 kunnen inzetten om een 

compleet beeld van de leerling te schetsen en hun 

schooladvies te onderbouwen. Naast 

schoolvakken ook: leeraanpak, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, creativiteit. 

 

Informatiepakket voor ouders, o.a. 

voorlichtingsvideo 

Versie met readspeaker voor leerlingen met een 
dyslexieverklaring 

Voor alle kinderen is het mogelijk om het 
lettertype te vergroten 

Het onderdeel luistervaardigheid is een extra 
onderdeel. Scholen ontvangen hiervoor 
oordopjes. Kinderen met een auditieve beperking 
slaan dit onderdeel over. 

Voor kinderen met een visuele beperking zijn er 
andere toetsen beschikbaar 

Informatiepakket met brief voor ouders 

voorberei-

ding van de 

leerkracht 

 

  geen Geen. Toetsboekjes worden op naam geleverd. ICT-test vooraf om zeker te weten dat er geen 

computerproblemen ontstaan tijdens de afname. 

reportage 

 

Vier weken na afname (wat betreft score op 

leerlingniveau). 

 

 

Binnen drie weken. 

 

Drie werkdagen nadat de laatste leerling van de 

groep de toets gemaakt heeft. 
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Wat zeggen 

ze zelf over 

hun toets? 

 

 ‘De Centrale Eindtoets bouwt voort op de 
Eindtoets Basisonderwijs van Cito. 

 De Eindtoets van Cito heeft ruim 45 jaar bewezen 
een goede voorspeller te zijn van de best 
passende brugklas per leerling.’ 
 

‘Een aantrekkelijke toets die kinderen met plezier 

maken en de mogelijkheden van de kinderen goed 

in beeld brengt.’ 

‘Door de adaptiviteit kunnen leerlingen goed laten 

zien wat ze kunnen. De afname is korter dan bij de 

andere toetsen en scholen kunnen zelf kiezen 

wanneer ze hem maken(tussen 15 april en 15 

mei).’   

 


