
Kijk- en luistertoetsen 
Engels, Duits en Frans

vmbo, havo, vwo
antwoordbladen

ENGELS KIJK- EN LUISTERTOETSEN 2018/2019
vmbo bb 2019 antwoordblad 62113    € 0,80
vmbo kb 2019 antwoordblad 62120    € 0,80
vmbo gt 2019 antwoordblad 62121    € 0,80
havo 2019 antwoordblad 62128    € 0,80
vwo 2019 antwoordblad 62135    € 0,80

DUITS KIJK- EN LUISTERTOETSEN 2018/2019
vmbo gt 2019 antwoordblad 62142    € 0,80
havo 2019 antwoordblad 62149    € 0,80
vwo 2019 antwoordblad 62156    € 0,80

FRANS KIJK- EN LUISTERTOETSEN 2018/2019
vmbo gt 2019 antwoordblad 62163    € 0,80
havo 2019 antwoordblad 62170    € 0,80
vwo 2019 antwoordblad 62177   € 0,80

• Bestel je antwoordbladen via deze bestellijst of via www.cito.nl/vo.
•  Bestel je de Kijk- en luistertoetsen vóór 17 november 2018, dan 

zijn alle materialen vóór de kerstvakantie op school!

Prijzen en voorwaarden De prijzen zijn exclusief btw. Onze algemene en overige voorwaarden staan op www.cito.nl.  
 Zet- en drukfouten voorbehouden.
Retouradres bestellijst Cito, t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 573, 6800 VB Arnhem.
 Bestellen via internet of e-mail kan ook: www.cito.nl/vo of klantenservice@cito.nl.
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Deze bestellijst maakt onderdeel uit van de Cito Productcatalogus voor voortgezet onderwijs. 
Dit is een aanvulling op de bestellijst van de Kijk- en luistertoetsen 2018/2019. 



Dit schooljaar 2018/2019 vieren 

wij dat we 50 jaar met passie en 

plezier mèt en vóór het  

onderwijs werken. Meer weten?  

Bezoek dan onze website.

 

Waarom 
Cito?

Cito is dé toetsprofessional van 
Nederland. Gedreven werken we al sinds 
1968 vanuit onze maatschappelijke 
missie ‘gelijke kansen voor iedereen’. 
Dagelijks bundelen onze  
500 medewerkers hun krachten met 
ruim 2000 (onderwijs)professionals om 
de talenten en mogelijkheden van 
leerlingen en werknemers te volgen en 
te meten. Jaarlijks ontwikkelen we zo’n 
500 toetsen en examens. Ook zetten we 
onze expertise graag in voor trainingen,  
advies, onderzoek en kennisdeling.  
Dit doen we voor onderwijs, bedrijven 
en overheden.
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