
 
Aanvraagformulier headstart ankersets kijk- en luistervaardigheid 

 

Voor u ligt het aanvraagformulier voor deelname aan de headstart ankersets kijk- en 

luistervaardigheid. Eerst kunt u informatie lezen over aanvraagprocedure. Vervolgens kunt 

u het aanvraagformulier invullen. 

 

De aanvraagprocedure in vijf stappen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stap 1. U dient een aanvraag in bij het College voor Toetsen en Examens 

Als u deel wilt nemen aan deze headstart ankersets luisteren, dient u hiervoor een aanvraag in bij 
het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dit kan aan de hand van onderstaand 
aanvraagformulier. Wij vragen u alle gegevens in te vullen. Alleen dan neemt het CvTE uw aanvraag 
in behandeling. U stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier digitaal of per post naar het CvTE:  

 digitaal naar refsets@hetcvte.nl.  

 per post naar het College voor Toetsen en Examens, t.a.v. M. Kerkhof, o.v.v. 
aanvraagformulier headstart, Postbus 315, 3500 AH Utrecht.  

Aandachtspunten bij het indienen van de aanvraag:  
• Aandachtspunten bij het indienen van de aanvraag: 

 Binnen elke organisatie kunnen maximaal 3 gebruikers toegang krijgen tot de ankersets 

kijk- en luistervaardigheid.  

 In het aanvraagformulier vragen wij u zowel om gegevens van de aanvrager als gegevens 

van een beslissingsbevoegd manager van de organisatie. Beiden dienen ook een verklaring 

van geheimhouding en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden van de ankersets kijk- en  

luistervaardigheid te tekenen. 

 

Bij ontvangst van uw aanvraag stuurt het CvTE u per mail een ontvangstbevestiging.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stap 2. Het CvTE neemt uw aanvraag in behandeling 

Vervolgens besluit het CvTE of u toegang krijgt tot de ankersets luisteren. Daarbij kijkt het CvTE of 

de aanvragende organisatie past binnen de doelgroepen die mogen deelnemen aan de headstart.    

Doelgroep headstart 

Tijdens de headstart ankersets kijk- en luistervaardigheid kunt u met behulp van de ankersets kijk- 

en luistervaardigheid een ankeronderzoek uitvoeren. Daarmee is het mogelijk de referentiecesuren 

kijk- en luistervaardigheid1F en 2F over te brengen op uw eigen toetsen kijk- en luistervaardigheid 

voor groep 8 van het primair onderwijs. Het CvTE geeft onderstaande doelgroepen de mogelijkheid 

deel te nemen aan de headstart:  

 Toetsenmakers van referentieniveaugerichte toetsen kijk- en luisteren  

 Kennisintensieve organisaties (wetenschappelijke instituten, onderzoeksbureaus) die eigen 

toetsen willen ankeren aan de referentieniveaus luisteren en in dat kader gebruik willen 

maken van de ankersets kijk- en luistervaardigheid 

 



U ontvangt van CvTE binnen 5 werkdagen per mail een bericht over de beoordeling van uw 
aanvraag.  

Stap 3. U tekent de verklaring van geheimhouding en acceptatie van 

gebruiksvoorwaarden van de ankersets luisteren.  

Bij goedkeuring van uw aanvraag, verzoekt het CvTE u een verklaring van geheimhouding en 

acceptatie van gebruiksvoorwaarden van de ankersets kijk- en luistervaardigheid te tekenen.  

Het CvTE stuurt u per mail deze verklaring toe. Wij vragen u het (met de hand) getekende 

document per post te retourneren naar het CvTE: 

 College voor Toetsen en Examens, t.a.v. M. Kerkhof, Postbus 315, 3500 AH Utrecht. 

Wanneer het CvTE uw getekende geheimhoudingsverklaring en gebruiksvoorwaarden in goede orde 

heeft ontvangen, krijgt u van het CvTE hierover per mail bericht.  

Het CvTE stuurt vervolgens uw aanvraag, ter uitvoering daarvan naar Stichting Cito.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stap 4. Stichting Cito maakt uw account aan voor de digitale portal Referentiesets 

Met behulp van de gegevens in de aanvraag maakt Stichting Cito een account aan voor de 

beveiligde digitale portal Referentiesets waar de ankersets kijk- en luistervaardigheid beschikbaar 

gesteld worden. De inlognaam en het wachtwoord worden (apart van elkaar) per e-mail aan u 

verstuurd, voorzien van een inloginstructie. 

Na ontvangst van de gegevens maakt Stichting Cito binnen 5 werkdagen het account aan.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stap 5. U heeft toegang tot de digitale portal Referentiesets 

Wanneer u ingelogd bent volgens de beschrijving in de instructie heeft u toegang tot de digitale 

portal Referentiesets. Daar vindt u een handleiding voor het gebruik van de digitale portal 

Referentiesets. Via de portal heeft u toegang tot de aangevraagde ankersets. 

 



  

 
Aanvraagformulier 
 

Persoonlijke gegevens 
 

Gegevens bedrijf/organisatie 

Naam  

Afdeling  

Postadres 

Adres/Postbus  

Postcode  

Plaats  

 

Gegevens aanvrager 

Voorletters/voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geslacht  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer1  

E-mail adres  

Postadres aanvrager 

Adres/Postbus  

Postcode  

Plaats  

 

Gegevens beslissingsbevoegd manager bedrijf/organisatie 

Voorletters/voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Functie  

E-mailadres  

1 Dit moet een Nederlands mobiel nummer zijn; hier worden bij gebruik van de portal via sms inlogcodes naar 
verzonden. 



Aanvraag ankersets kijk- en luistervaardigheid 

Toelichting aanvraag 

1. Met welk doel vraagt u de ankersets kijk- en luistervaardigheid aan?  

  

 

 

2.  Objectiveer waarom uw organisatie past binnen de eerder 

omschreven doelgroep.  

  

 

 

3.  Zijn er nog andere opmerkingen of suggesties die u via dit formulier 

wilt delen?  
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