Overzicht eindtoetsen PO en S(B)O

Sinds dit schooljaar zijn ook S(B)O scholen verplicht om de eindtoets af te nemen bij schoolverlaters.
Het ministerie van Onderwijs heeft de afgelopen maanden drie bijeenkomsten georganiseerd om
scholen te informeren over de verplichte eindtoets. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er veel vraag
naar een overzicht van de mogelijkheden van de vijf goedgekeurde toetsaanbieders.
De toetsaanbieders hebben op verzoek van LECSO informatie aangeleverd over de mogelijkheden
van hun product. Deze informatie is door LECSO in een overzicht geplaats zodat op eenvoudige wijze
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vijf verschillende eindtoetsen kunnen worden
overzien. Dit kan het maken van een keuze vergemakkelijken.

N.B. De aangeleverde informatie is niet door LECSO of een onafhankelijke externe getoetst.

DIA
Eindtoets

AMN
Eindtoets

IEP
Eindtoets

Route 8
Eindtoets

Centrale
Eindtoets
(Papier)

Centrale
Eindtoets
(Digitaal)

Papieren of digitale
afname?

Digitaal

Digitaal

Papier

Digitaal

Papier

Digitaal

Indien schriftelijk:
hoe wordt de
volgorde van de
opgaven bepaald?

Gemengd
binnen
module

n.v.t.

Van makkelijk
naar moeilijk

n.v.t.

Gemengd

n.v.t.

Indien digitaal: welke
vorm van adaptiviteit
wordt gebruikt?

Multistage
testing

Vraagniveau

n.v.t.

Vraagniveau

n.v.t.

Multistage testing

Indien digitaal: op
welke apparaten kan
de toets wel/niet
worden afgenomen?

Alle devices,
mits voldoen
aan
systeemeisen
.

PC, laptop,
tablet,
snappet (10
inch)

n.v.t.

Alle devices,
behalve
10inch of
Snappet
tablets

n.v.t.

PC, chromebook,
laptop

Flexibel
tussen 15
april en 15
mei 2020

Flexibel
tussen 15
april en 24
april 2020

2 vaste
dagdelen

Flexibele
dagen

Vaste dagen

Flexibel tussen
15 april en 15 mei
2020

Aanpassingen voor
leerlingen met een
visuele beperking?

Ingebouwde
audiosoftware en
beeld
vergroten

Auditieve
ondersteuning
beschikbaar

Braille,
vergrote
versie, audio,
tekst-naarspraaksoftware

Readspeaker
en beeld
vergroten

Braille,
verklanking

Braille,
verklanking

Aanpassingen voor
kleurenblinde
leerlingen?

Is rekening
gehouden
met kleurenblinden.

Gekozen
kleuren zijn
goed onderscheidend

Zwart-wit
versie,
vergroot
formaat +
audio

Arceringen

Is rekening
mee
gehouden,
zwart-wit voor
wereldoriëntatie

Zwart-wit

Aanpassingen voor
leerlingen met een
leesbeperking?

Ingebouwde
audiosoftwar
e (browsealoud) +
gebruik
duidelijk
lettertype

Auditieve
ondersteunin
g
Gebruik
duidelijk
lettertype

Vergrote
versie, audio,
tekst-naarspraaksoftware

Readspeaker
, beeld
vergroten

Daisy-speler,
spraaksynthese en
audio

Auditieve
ondersteuning
(computerspraak)
loep voor
vergrotingen

Aanpassingen voor
dove en
slechthorende
leerlingen?

Reguliere
versie is
geschikt

Reguliere
versie is
geschikt

Reguliere
versie of
vergrote
versie

Reguliere
versie is
geschikt

Reguliere
versie is
geschikt

DOS-versie,
andere opgaven
waarbij geen
geluid nodig is,
Ondertiteling bij
filmpjes

Waar kunnen
scholen zelf meer
informatie vinden
over bovenstaande?

www.diataal.
nl

https://www.a
mn.nl/onderw
ijs/po/eindtoet
s-po/

bureauice.nl/basison
derwijs/iepeindtoets/

www.route8.
nl

https://www.c
entraleeindto
etspo.nl

https://www.centr
aleeindtoetspo.nl

Waar kunnen so
scholen terecht met
vragen over
bovenstaande?

basisonderwij
s@diataal.nl
of
0508200120

026 355 73
33 of per email
eindtoets@a
mn.nl

088 – 556
9800 of
mailen via
iep@bureauice.nl

055-5400333
of
eindtoets@avision.nu

info@centrale
eindtoetspo.n
l/
05059997799

Oefenen.facet.onl
info@centraleein
dtoetspo.nl /
05059997799

Afnamemoment:
vaste dagen of
flexibele dagen
afname?

