Afnamedata Kijk- en luistertoetsen MVT 2023

Hieronder vind je de afnamedata voor 2023 van de Cito Kijk- en luistertoetsen voor de moderne vreemde
talen.
datum

toets

maandag 23 januari

Duits vwo
Frans havo

dinsdag 24 januari

Duits havo
Frans vwo

woensdag 25 januari

Engels vwo
Frans vmbo kb/gt

donderdag 26 januari

Duits vmbo kb/gt
Engels vmbo bb/kb

vrijdag 27 januari

Engels havo

maandag 30 januari

Engels vmbo gt

De Cito Kijk- en luistertoetsen van Duits bb en Spaans (alleen digitaal beschikbaar) kunnen afgenomen
worden vanaf 23 januari tot 1 mei 2023.
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Goed om te weten
• De afnamedata zijn, in overleg met het veld, iets dichter op elkaar gepland. Dit om mogelijke verspreiding
van de inhoud van onze toetsen te voorkomen.
• Het is tijdens de afnameweek niet mogelijk in Woots de inzage open te zetten. Dat kan pas nadat de
normering is vrijgegeven. De correctiesleutels voor de schriftelijke toetsen in versie 1, 2 en 3 komen ook
pas in de Bijlagen te staan nadat de normering is vrijgegeven. Dit om het vroegtijdig lekken van
antwoorden tegen te gaan.
• Inhoudelijke punten voor 2023:
– Op Frans vwo komt er in de Kijk- en luistertoets voor het eerst een onderdeel voorspellend luisteren.
Dit onderdeel komt bij Engels en Duits al vaker voor, op vwo en havo. De leerling luistert naar een
korter fragment dat eindigt met een piep. De leerling moet dan kiezen welke van de twee aanvullingen
op de plaats van het geluid had moeten komen. Omdat dit voor Frans nieuw is, zal er op de site en in
Woots begin komend schooljaar een oefenfragment beschikbaar komen.
– Engels havo bevat wederom een onderdeel globaal (zoals op vwo al langer het geval was).
– Engels vmbo gt bevat ook weer een blokje met Engelstalige opgaven.
– Alle digitale Cito Kijk- en luistertoetsen zijn in vrije navigatie. Dat betekent dat de leerling op eigen
tempo, maar binnen een maximale tijd, de toets doorloopt en bij de meeste fragmenten de kans krijgt
om terug te luisteren.
– Er komt voor elke Cito Kijk- en luistertoets een aparte normering voor de digitale en voor de
schriftelijke afname.
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent de Cito Kijk- en luistertoetsen? Meld je
dan aan voor de nieuwsbrief: E-nieuws (cito.nl).

