
Afnamedata Kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen 2021 

De afnamedata van schoolexamens voor moderne vreemde talen is door de 

lockdown in december 2020 gewijzigd. Je kunt deze afnemen tot aan de 

voorjaarsvakantie in 2021 en je afnames inplannen wanneer het in jullie 

schema past. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.  Onderstaande 

data zijn daarom indicatief.

Afnamedata Kijk- en luistertoetsen Duits, Engels, Frans 
Kijk- en luistertoets Afnamedatum 

vwo Engels
Frans
Duits 

woensdag 27 januari 2021 
donderdag 28 januari 2021
woensdag 3 februari 2021 

havo Frans 
Duits 
Engels 

maandag 25 januari 2021 
vrijdag 29 januari 2021 
maandag 1 februari 2021 

vmbo gt Duits 
Engels

dinsdag 26 januari 2021 
vrijdag 29 januari 2021 
dinsdag 2 februari 2021  

vmbo kb 
Frans
Engels

woensdag 27 januari 2021
dinsdag 2 februari 2021
donderdag 4 februari 2021 

Afnameweken Kijk- en luistertoets Spaans en Duits vmbo bb (digitaal) 

Kijk- en luistertoets Afnamedata 

vwo/havo/vmbo Spaans 
week van 25 januari 2021 t/m  
week van 19 maart 2021 

vmbo bb Duits week van 25 januari 2021 t/m  
week van 19 maart 2021  

Engels vmbo bb 

Frans

donderdag 4 februari 2021 

Duits 

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/kijk-luistertoetsen-e-nieuws
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen/kijk-luistertoetsen-e-nieuws


Let op! 

• We adviseren je om de schoolexamens niet thuis af te laten nemen voor een zo 

zuiver mogelijke afname onder de juiste afnamecondities.

• Wij adviseren de scholen de inhoud van de toetsen niet te bespreken met de 

kandidaten vóór de voorjaarsvakantie in februari 2021, om daarmee zoveel 

mogelijk kandidaten gelijke kansen te bieden.

• De adviesnormen worden zo snel mogelijk na de verwerking van de data op de 

Cito-website en in Woots gepubliceerd.

• De Kijk- en luistertoetsen Spaans en Duits vmbo bb zijn uitsluitend digitaal af te 

nemen. In verband met de beperkte beschikbaarheid van computers op scholen, is 

gekozen voor meerdere afnameweken in plaats van een afnamedag.

• Bij Engels is er voortaan overlap tussen vmbo bb en vmbo kb in het videodeel. 

Dit is niet meer het geval tussen vmbo kb en vmbo gt zoals voorheen.

• De Kijk- en luistertoets Duits voor havo bevat dit schooljaar voor een deel ook 

Nederlandstalige opgaven. 
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