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1. Inleiding 

Vanaf 1 december 2020 tot 1 februari 2021 kan de afnameplanner leerlingen inschrijven 

voor de Centrale Eindtoets via de portal Centrale Eindtoets. De afnameplanner kan de 

leerlingen inschrijven voor alle versies van de digitale adaptieve toets en de papieren 

toets. 

De rol van afnameplanner moet door de beheerder van het schoolaccount worden 

toegekend. 

 

Als u gebruik maakt van een van de volgende leerlingadministratiesystemen: 

* ParnasSys (van Topicus) 

* ESIS (van Rovict) 

* SchoolOAS (van Dotcomschool) 

dan kunt u vanaf schooljaar 2020-2021 de gegevens van de leerlingen die gaan 

deelnemen aan de Centrale Eindtoets automatisch inlezen in de portal Centrale 

Eindtoets. In de bijlage vindt u hiervoor de beschrijving van uw LAS. 

 

Maakt u geen gebruik van een LAS of maakt u gebruik van een andere LAS dan 

hierboven vermeld, dan moet u de leerlinggegevens inlezen in de portal Centrale 

Eindtoets via een leerlingenbestand. Raadpleeg in dat geval de helpdesk van uw LAS of 

de helpdesk Centrale Eindtoets om u verder te helpen. 

 

Nadat de leerlinggegevens in de portal van de Centrale Eindtoets zijn ingelezen, kunt u 

de leerlingen inschrijven. U kiest per leerling de afnamevorm: papier of digitaal. Als een 

of meerdere leerling(en) de digitale adaptieve Centrale Eindtoets gaat maken, plant u 

naast de Centrale Eindtoets ook de verplichte systeemcheck in. De systeemcheck is een 

toets om het systeem voor de digitale eindtoets te testen. Wij raden u aan om de 

systeemcheck in dezelfde condities uit te voeren als tijdens de daadwerkelijke afname 

van de toets. De systeemcheck kunt u zo vaak inplannen als u wilt.  

 

Neemt uw school ook deel aan de digitale proeftoets in februari 2021? Dan kunt u deze 

toets vanaf medio januari inplannen via de portal Centrale Eindtoets. Voor een goede 

voorbereiding op de afname van de digitale proeftoets adviseren wij u  eerst een 

systeemcheck uit te voeren.  

 

Deze handleiding beschrijft achtereenvolgens: 

- inloggen op de portal; 

- leerlingen inschrijven; 

- wijzigen of verwijderen van een inschrijving. 

 



2. Inloggen op de portal 

Voordat u leerlingen kunt inschrijven voor de Centrale Eindtoets, moet u inloggen als 

afnameplanner op de portal. U hebt een e-mail ontvangen met daarin uw inlognaam 

(gebruikersnaam) en wachtwoord. Deze gegevens hebt u nodig om in te loggen op de 

portal. Bij de eerste keer inloggen, moet u het wachtwoord uit de e-mail wijzigen in een 

zelfgekozen wachtwoord. 

 

2.1 Eerste keer inloggen 

U hebt een e-mail ontvangen met uw inloggegevens.  

 

 

Afbeelding 2.1, mail met inloggegevens.  

 

U kopieert of noteert het wachtwoord dat u in de e-mail achter ‘Wachtwoord’ ziet staan. 

Klik op de blauwe link ‘portal Centrale Eindtoets’.  

In het scherm ‘Inloggen’, voert u uw gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord in 

(zoals vermeld in de e-mail). 

 



 

Afbeelding 2.2, inlogscherm portal 

 

Vervolgens moet u het ontvangen wachtwoord wijzigen in een door uzelf gekozen 

wachtwoord. 

 

 
Afbeelding 2.3, wachtwoord wijzigen 



 

Het wachtwoord moet aan de volgende eisen voldoen: 

- het moet bestaan uit minimaal 8 tekens; 

- het moet minimaal 1 letter bevatten; 

- het moet minimaal 2 andere tekens dan een letter bevatten; 

- het mag geen spaties bevatten; 

- het mag niet meer dan 2 dezelfde tekens achter elkaar bevatten; 

- het mag niet gelijk zijn aan uw huidige en/of voorgaande 23 wachtwoorden. 

 

Klik daarna op ‘Versturen’. Als u bovenstaande succesvol hebt gedaan, komt u weer 

terug op het inlogscherm van de portal Centrale eindtoets. 

Vul hier uw inloggegevens in, u ontvangt per e-mail een eenmalig te gebruiken 

wachtwoord ter verificatie. Deze voert u vervolgens in.  

 

 

Afbeelding 2.4, eenmalig wachtwoord invoeren 

 

U bent nu ingelogd op de portal. Bij een volgende keer inloggen, kunt u uw 

gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord opnieuw gebruiken.  

 

2.2 Regulier inloggen 

Als u uw zelf gekozen wachtwoord hebt ingesteld en u wilt een volgende keer inloggen, 

gaat u naar: https://www.facet.onl/po/login.  

 

U voert uw gebruikersnaam en het door uzelf gekozen wachtwoord in en klikt op 

‘Volgende’.  U wordt gevraagd een ‘Eenmalig wachtwoord’ in te voeren. U ontvangt dit 

eenmalig wachtwoord op het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw gebruikersaccount. 

Deze e-mail, met als afzender noreply@facet.onl, kan ook tussen uw spam mail terecht 

komen.  

Klik na het invoeren op ‘Verstuur’. U bent nu ingelogd op de portal. 

 

Het eenmalig wachtwoord is 15 minuten geldig. Voer dit wachtwoord daarom direct na 

ontvangst in. 

 

Als u binnen 24 uur vanaf dezelfde browser en hetzelfde IP-adres inlogt op de portal, 

hoeft u het eenmalig wachtwoord niet nogmaals in te voeren. 

Let op: hiervoor moet u ‘cookies’ toestaan.    

 

https://www.facet.onl/po/login


2.2.1 Wachtwoord vergeten 

Bent u uw wachtwoord vergeten? Ga dan naar het inlogscherm van de portal via 

https://www.facet.onl/po/login.  

 

 

Afbeelding 2.5, inlogscherm portal 

 

Klik op de optie ‘Wachtwoord vergeten’. 

 

 

Afbeelding 2.6, inloggen portal wachtwoord vergeten 

 

Voer uw gebruikersnaam in en klik op ‘Versturen’.  

U ontvangt een e-mail met een link om het wachtwoord te resetten.   

Klik op de blauwe link in de e-mail. U kunt nu uw wachtwoord opnieuw instellen. 
 
 

https://www.facet.onl/po/login


 
Afbeelding 2.7, nieuw wachtwoord instellen 

 

Voer hier uw nieuwe wachtwoord in en klik op ‘Versturen’. U krijgt de melding dat uw 

wachtwoord opnieuw is ingesteld.  

Ga vervolgens naar https://www.facet.onl/po/login om in te loggen op de portal.  

https://www.facet.onl/po/login


3. Leerlingen inschrijven 

Als afnameplanner kunt u de leerlingen van groep 8 (of groep 7 die naar het voortgezet 

onderwijs uitstromen) tot en met 31 januari 2021 inschrijven voor de papieren en/of 

digitale adaptieve Centrale Eindtoets. De verplichte systeemcheck, die nodig is voor de 

digitale adaptieve Centrale Eindtoets, kunt u vanaf 1 december inplannen.  

Neemt uw school ook deel aan de digitale proeftoets in februari 2021? Dan kunt u deze 

toets vanaf medio januari 2021 inplannen via de portal Centrale Eindtoets. Voor een 

goede voorbereiding op de afname van de digitale proeftoets adviseren wij u hiervoor 

ook een systeemcheck uit te voeren.  

 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat de aanlevering van de leerlingen voor de Centrale 

Eindtoets en het terugkoppelen van de resultaten geheel digitaal verlopen tussen het 

leerlingadministratiesysteem (ParnasSys, Esis en SchoolOAS) en de portal Centrale 

Eindtoets. 

 

Door de uitwisseling ziet u de gegevens van de leerlingen direct in de portal Centrale 

Eindtoets staan. U kunt de leerlingen inschrijven voor verschillende toetsen en eventueel 

de inschrijfgegevens aanpassen. Tot slot kunt u een overzicht aanvragen van de 

inschrijvingen van uw afnamelocatie. 

 

 

Om een digitale afname te kunnen plannen, moet de rol afnameleider door 

de beheerder van het schoolaccount zijn toegewezen aan een gebruiker van 

de portal.  

 

 

Maakt u geen gebruik van een LAS of maakt u gebruik van een andere LAS 

(anders dan ParnasSys, Esis en SchoolOAS), dan moet u de 

leerlinggegevens inlezen in de portal Centrale Eindtoets via een 

leerlingenbestand. Raadpleeg in dat geval de helpdesk van uw LAS of de 

helpdesk Centrale Eindtoets om u verder te helpen.  

 

 

 



3.1 Toets plannen 

Om leerlingen in te schrijven voor een toets, logt u in als afnameplanner.  

 

 

Afbeelding 3.1, portal Centrale Eindtoets 

 

Vervolgens klikt u op ‘Inschrijven’ in de menubalk. 

 

 

Afbeelding 3.2, leerlingen inschrijven 

 

U krijgt een scherm met 3 keuzemogelijkheden: 

 Leerlinggegevens inlezen; alleen van toepassing voor scholen zonder LAS en 

met een LAS anders dan ParnasSys, Esis en SchoolOAS. Raadpleeg in dat geval 

de helpdesk van uw LAS of de helpdesk Centrale Eindtoets om u verder te helpen.  



 Toets inplannen; hier kunt u uw leerlingen inschrijven voor een toets. 

 Overzicht inschrijvingen; hier ziet u een overzicht van uw inschrijvingen en 

kunt u uw inschrijving voor de toets wijzigen of verwijderen.  

 

Klik op de optie ‘Toets inplannen’. U doorloopt 4 schermen, bij deelname aan de digitale 

adaptieve Centrale Eindtoets doorloopt u 5 schermen: 

1. Toets 

2. Leerlingen 

2a. Digitale afname 

3. Verzendgegevens 

4. Controle en bevestiging 

 

3.1.1 Toets selecteren 

In scherm 1 ziet u uw afnamelocatie en kunt u een toets selecteren waarvoor u uw 

leerlingen wilt inschrijven. Selecteer hier de systeemcheck, de digitale proeftoets of de 

Centrale Eindtoets.  

 

 
Afbeelding 3.3, toets selecteren 

 

Bent u afnameplanner voor meerdere vestigingen? Dan kunt u in het dropdownmenu de 

juiste locatie selecteren waarvoor u uw leerlingen wilt inschrijven.   

 

Boven in beeld kunt u de volgende waarschuwing zien: 
 

 

Afbeelding 3.4, waarschuwing ontbrekende afnameleider 

 

Wilt u alleen leerlingen inschrijven voor een papieren afname, dan kunt u deze 

waarschuwing negeren. Heeft de beheerder van de portal de rol van afnameleider al 

toegekend, dan ziet u deze waarschuwing niet. 

 

Nadat u de Centrale Eindtoets hebt geselecteerd, krijgt u de vraag of u wilt deelnemen 

aan het ankeronderzoek. Ankeren is een manier om resultaten op verschillende 

eindtoetsen en van verschillende jaargangen te vergelijken.  

 

U kunt uw belangstelling voor het onderzoek (alleen de papieren versie) hier aangeven, 

Cito bepaalt vanaf 1 februari welke scholen deel gaan nemen aan het ankeronderzoek. 



Leerlingen die een aangepaste versie van de papieren Centrale Eindtoets gaan maken, 

maken de reguliere versie van het ankeronderzoek. 

 

 
Afbeelding 3.5,  deelname ankeronderzoek 

 

Geef uw keuze aan en klik op de optie ‘Volgende’. 

Als er al leerlingen voor de betreffende toets zijn ingeschreven krijgt u de melding: 
 

 

Afbeelding 3.6, inschrijven niet mogelijk 

 

U moet eerst de inschrijving verwijderen of aanpassen voordat u met de nieuwe 

inschrijving voor de Centrale Eindtoets verder kunt gaan. Dit is niet van toepassing bij de 

digitale proeftoets en de systeemcheck.  

 

Hoe u de inschrijvingen verwijdert of aanpast, leest u in hoofdstuk 4 ‘Inschrijvingen 

wijzigen/verwijderen’.  

 

3.1.2 Leerlingengegevens invullen 

Op scherm 2 ziet u uw leerlingen, op alfabetische volgorde, in het overzicht staan. Voor 

meer informatie over de leerling, gaat u met uw muis op de leerling staan. Er verschijnt 

een informatiescherm met de volledige naam, het geslacht en de geboortedatum van de 

leerling. 

 



 

Afbeelding 3.12, leerlinggegevens invoeren, overzicht alfabetische volgorde 

 

 

U ziet 15 leerlingen per pagina. 

Hebt u meer dan 15 leerlingen die aan een toets deelnemen, vergeet dan 

niet om ook op pagina 2 (en eventueel volgende pagina’s) te kijken. In dit 

voorbeeld zijn er 20 leerlingen die aan een toets deelnemen. De andere 

leerlingen staan op pagina 2. Onderaan ziet u dat alle 20 leerlingen 

geselecteerd zijn.  

 

In dit overzicht vult u per leerling het volgende in:  

 

Veld Verwerking 

Toetsvorm Kies de juiste toetsvorm per leerling (papier of digitaal)  

Schooladvies Hier kunt u het schooladvies voor de leerling invullen 

(optioneel). Dit schooladvies kunt u invullen van 15 maart 

2021 tot en met 1 juni 2021. 

WO (wereldoriëntatie) Zet hier een vinkje als de leerling ook wereldoriëntatie maakt , 

u kunt dit per leerling aangeven of voor alle leerlingen in één 

keer 

Ondersteuningsbehoefte Selecteer hier eventueel een aangepaste versie van de toets  



Digitaal:    Variant auditieve beperking 

Papier:      Audio/spraaksynthese/slechtziende versie (USB 

stick) 

       Zwart-witversie wereldoriëntatie 

                 Brailleversie 
 

 

Voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets hoeft u de 

spraaksynthese/verklanking niet aan te vragen via de portal. Dit is 

standaard bij de afname beschikbaar. 

De variant auditieve beperking (versie zonder geluidsfragmenten) die u in 

de portal kunt kiezen, is voor leerlingen die niets kunnen horen of hier een 

beperking mee hebben.  
 

 

Voor de Centrale Eindtoets kunt u per leerling in dit scherm invullen of ze 

deelnemen aan wereldoriëntatie of dat ze een aangepaste versie van de 

toets maken. Voor de digitale proeftoets zijn de leerlingen al geselecteerd 

en is de toetsvorm al ingevuld.  

 

Wilt u een leerling niet inschrijven voor de (proef)toets dan moet u deze 

leerling deselecteren door het vinkje voor de naam van de leerling uit t e 

vinken. 
 

 

Neemt u de papieren Centrale Eindtoets met wereldoriëntatie (WO) af en 

hebt u nog WO opgavenboekjes 2018/2019 op school liggen? Vink dan 

alleen het aantal leerlingen aan waarvoor u nog WO opgavenboekjes nodig 

hebt. De WO opgavenboekjes zijn namelijk geldig tot en met schooljaar 

2020-2021. Wanneer u bijvoorbeeld nog 10 WO opgavenboekjes van 

2018/2019 op school hebt liggen en dit jaar doen er 20 leerlingen WO, dan 

hoeft u dus maar 10 extra opgavenboekjes te bestellen. Dit doet u door bij 

10 willekeurige leerlingen die de papieren Centrale Eindtoets gaan maken 

het hokje WO aan te vinken.   

 

Na het invullen en selecteren van de gegevens voor de leerlingen kiest u voor de optie 

‘Volgende’. Wilt u nog gegevens bij scherm 1 ‘Toets’ wijzigen dan kiest u voor de optie 

‘Vorige’. 

 

Hebt u voor uw leerlingen gekozen voor een digitale toetsvorm dan gaat u verder met 

scherm 2a ‘Digitale afname’, het selecteren van een afnameleider (subparagraaf 3.1.3). 

Hebt u voor uw leerlingen alleen gekozen voor een papieren toetsvorm, dan gaat u 

verder met scherm 3 ‘Verzendgegevens’ (subparagraaf 3.1.4).  

 

3.1.3 Afnameleider selecteren 

In scherm 2a selecteert u de persoon die de digitale afname gaat begeleiden, de 

afnameleider. 
 



 

Afbeelding 3.13, afnameleider selecteren  

 

Na het selecteren van de afnameleider kiest u voor de optie ‘Volgende’. Wilt u nog 

gegevens bij scherm 2 ‘Leerlingen’ wijzigen dan kiest u voor de optie ‘Vorige’. 

  

 

Bij het plannen van de digitale proeftoets slaat u automatisch scherm 3 

‘Verzendgegevens’ over.  

 

3.1.4 Verzendgegevens 

In scherm 3 vult u het afleveradres van uw school en minimaal 3 pakketontvangers in. Is 

het afleveradres al bekend, dan wordt het adres direct getoond. De getoonde gegevens 

kunnen hier aangepast worden.  

 



 

Afbeelding 3.14, afleveradres en contactpersoon invoeren 

 

Afleveradres 

Het afleveradres is het adres van de school waar het toetsmateriaal van zowel de 

papieren als de digitale adaptieve Centrale Eindtoets moet worden afgeleverd. Het mag 

niet op een postbus of een privéadres bezorgd worden.  

 

Contactgegevens 

De contactpersoon hoeft niet een medewerker met een rol binnen de portal Centrale 

Eindtoets te zijn.  

Bij de optie ‘E-mailadres school’ vult u het e-mailadres in dat rond de afname van de 

Centrale Eindtoets veelvuldig wordt gelezen, zodat de school bereikbaar is bij eventuele 

calamiteiten. Bij de optie ‘Telefoonnummer contactpersoon’ vult u het telefoonnummer in 

dat rond de afname van de Centrale Eindtoets bereikbaar is bij eventuele calamiteiten. 

 



Pakketontvangers 

Voor ontvangst van het toetsmateriaal van de papieren Centrale Eindtoets moet 

getekend worden door één van de opgegeven pakketontvangers. Het pakket kan 

uitsluitend na legitimatie door één van de pakketontvangers in ontvangst worden 

genomen.  

Scholen die deelnemen aan de digitale adaptieve Centrale Eindtoets moeten wel 

pakketontvangers opgeven ook al ontvangen zij geen toetsmateriaal.  

De eerste pakketontvanger wordt direct getoond en is gelijk aan de contactpersoon. 

U vult minimaal 3 tot maximaal 5 pakketontvangers in. Door op de ‘plus’ te klikken kunt 

u meer pakketontvangers invullen; met de ‘min’ haalt u pakketontvangers weg. 

    

Na het invullen van de gegevens kiest u voor de optie ‘Volgende’. U komt bij het laatste 

scherm ‘Controle en bevestiging’. 

Wilt u nog gegevens van eerdere schermen wijzigen? Dan kiest u voor de optie ‘Vorige’ 

of klikt u direct boven in de balk op het juiste scherm waarin u de al ingevoerde 

gegevens wilt wijzigen. 
 



3.1.5 Controle en bevestiging 

In scherm 4 ziet u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens. Controleer deze 

gegevens goed. 

 

 

Afbeelding 3.15, controle en bevestiging ingevoerde gegevens 

 

Zijn deze gegevens correct dan kiest u voor de optie ‘Bevestigen’. Wilt u nog gegevens 

wijzigen dan kiest u voor de optie ‘Vorige’ of u klikt direct boven in de balk op het juiste 

scherm waarin u gegevens wilt wijzigen.  

 

U krijgt de bevestiging dat de inschrijving is verzonden.  

 



 

Afbeelding 3.16, bevestiging verzonden inschrijving 

 

Via de optie  ‘Terug’  komt u op het beginscherm ‘Leerlingen inschrijven’. 
 

3.2 Overzicht inschrijvingen 

In dit overzicht ziet u het aantal leerlingen dat u hebt ingeschreven voor de toets. U ziet 

hoeveel leerlingen u hebt ingeschreven voor de Centrale Eindtoets en eventueel voor de 

digitale proeftoets.  

 

 

Afbeelding 3.17, overzicht inschrijvingen 

 

Klik op de optie ‘Tonen’ voor detailinformatie van deze inschrijving. Met de knop 

‘Verwijderen’ kunt u de hele inschrijving verwijderen. In hoofdstuk 4 leest u hoe u dit 

doet. 

 

Details inschrijving 

Het overzicht geeft u een totaalbeeld van de gegevens die u hebt vastgelegd.  

Voor meer informatie over de leerling, gaat u met uw muis op de leerling staan. Er 

verschijnt een informatiescherm met de volledige naam, het geslacht en de 

geboortedatum van de leerling. 
 



 
Afbeelding 3.18, details inschrijving 

 
U kunt via dit overzicht gegevens wijzigen of verwijderen. In hoofdstuk 4 leest u hoe u 
dit doet.  



4. Inschrijvingen wijzigen/verwijderen 

Via de optie ‘Overzicht inschrijvingen’ ziet u het aantal leerlingen dat u hebt 

ingeschreven voor de toets. U ziet uw contactgegevens en de pakketontvangers. U hebt 

hier de mogelijkheid om een inschrijving te bekijken/ te wijzigen (paragraaf 4.1) of 

helemaal te verwijderen (paragraaf 4.2).  

 

 

Wilt u vanaf maandag 1 maart 2021 nog wijzigingen aanbrengen in uw 

inschrijving? Neemt u dan contact op met de helpdesk Centrale Eindtoets. 

 

Vanaf dinsdag 6 april 2021 wordt het toetsmateriaal bezorgd.  

Mist u nog toetsmateriaal? Neemt u dan contact op met de helpdesk 

Centrale Eindtoets.  

 

4.1 Inschrijving bekijken of wijzigen  

Log in op de portal en klik op ‘Inschrijven’ in de menubalk. Klik vervolgens op de optie 

‘Overzicht inschrijvingen’. Wilt u uw inschrijving bekijken? Klik dan op de optie ‘Tonen’. 

 

Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw inschrijving, klik dan eerst op de optie ‘Tonen’ en 

dan onderaan het overzicht op ‘Wijzigen’. 

 

U doorloopt de schermen opnieuw door op de optie ‘Volgende’ te klikken. Na het  wijzigen 

van de inschrijving moet u bij scherm 4 ‘Controle en bevestiging’ op de optie ‘Bevestigen’ 

klikken om de wijziging door te voeren.  

 
 



 

Afbeelding 4.1, gekozen afnamelocatie en toets 

 

In het eerste scherm ziet u de door u gekozen afnamelocatie en toets. U kunt deze 

gegevens niet wijzigen. Voor de Centrale Eindtoets kunt u tot 1 februari 2021 uw 

belangstelling voor het ankeronderzoek wijzigen, als u leerlingen hebt die deelnemen aan 

de papieren Centrale Eindtoets. Is de inschrijving voor deze afnamelocatie en deze toets 

niet juist, dan moet u de inschrijving verwijderen en een nieuwe opvoeren, zie hiervoor 

paragraaf 4.2. 

 

 

Vanaf 1 februari kunt u uw aangegeven belangstelling voor het 

ankeronderzoek niet meer wijzigen. Cito bepaalt vanaf 1 februari welke 

scholen deel gaan nemen aan het ankeronderzoek.  

 

Klik op de optie ‘Volgende’.  

 



 
Afbeelding 4.2, overzicht ingevulde leerlinggegevens 

 

In het tweede scherm kunt u voor de Centrale Eindtoets de ingevulde en geselecteerde 

gegevens van een leerling wijzigen. De inschrijving is tot 1 maart nog volledig aan te 

passen. Wilt u vanaf 1 maart nog wijzigingen aanbrengen, neemt u dan contact op met 

de helpdesk Centrale Eindtoets.  

 

Leerlingen toevoegen 

Als u een nieuwe leerling wilt toevoegen, kunt u in het LAS aangeven welke leerling nog 

aan de eindtoets mee moet doen. U kunt deze leerling inschrijven voor een toets door in 

de menubalk op ‘Inschrijven’ te klikken en de stappen uit hoofdstuk 3 te volgen.  

U ziet deze leerling(en) vervolgens terug in het leerlingenoverzicht. 

 

 

U kunt in de portal eerder leerlingen niet verwijderen. U kunt wel de 

inschrijving van leerlingen voor een toets verwijderen. U kunt deze 

leerlingen deselecteren door het vinkje voor de naam van de leerling uit te 

vinken. 

 

Klik op de optie ‘Volgende’.  



 

 
Afbeelding 4.3, geselecteerde afnameleider 

 

Hebt u voor uw leerlingen (ook) gekozen voor een digitale toetsvorm, dan kunt u in dit 

scherm de geselecteerde afnameleider bekijken en desgewenst wijzigen.  

Klik vervolgens op de optie ‘Volgende’. 

 
 



 

Afbeelding 4.4, ingevoerde afleveradres en contactpersoon 

 



In scherm 3 kunt u de registratie van de pakketontvangers en de gegevens van uw 

contactpersoon wijzigen. Wijzigt u de inschrijving van de digitale proeftoets, dan slaat u 

automatisch dit scherm over.  

 

Klik vervolgens op de optie ‘Volgende’.  
 

 

Afbeelding 4.5, controle en bevestiging ingevoerde gegevens 

 

In het laatste scherm ziet u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens. 

Controleer deze gegevens goed. Als deze gegevens juist zijn, kiest u voor de optie 

‘Bevestigen’. Hierna worden de wijzigingen opgeslagen.  

 



 

Afbeelding 4.6, bevestiging verzonden inschrijving 

 

Via de link ‘Overzicht’ komt u terug in het overzicht inschrijvingen en kunt u via de optie 

‘Tonen’ uw eventuele wijziging(en) op het detailscherm zien. 

 

4.2 Inschrijving verwijderen  

Log in op de portal en klik op ‘Inschrijven’ in de menubalk. Klik vervolgens op de optie 

‘Overzicht inschrijvingen’. Hier ziet u een overzicht van uw inschrijving. 
 

 

Afbeelding 4.7, overzicht inschrijvingen 

 

U kunt uw inschrijving op 2 manieren verwijderen. Direct in dit overzicht via de optie 

‘Verwijderen’. Of u gaat uw inschrijving bekijken via de knop ‘Tonen’ en klikt daar 

vervolgens onderaan het overzicht op de optie ‘Verwijderen’. Er wordt u gevraagd het 

verwijderen te bevestigen. 

 

 

Afbeelding 4.8, controle vraag, bevestiging verwijdering 

 

Hebt u de inschrijving verwijderd, dan krijgt u een bevestiging.  
 



 

Afbeelding 4.9, bevestiging succesvolle verwijdering. 

 

Als u wilt, kunt u nu een nieuwe inschrijving opvoeren. Uw leerlingen staan nog in de 

portal, maar u moet elke leerling opnieuw inschrijven voor een toets.  

 

 

U kunt een inschrijving verwijderen zolang de knop ‘Verwijderen’ zichtbaar 

is. 

 



Bijlagen 

1. ParnasSys 

Vanaf dit schooljaar (2020-2021) gaat het aanmelden van leerlingen die deelnemen aan 

de Eindtoets geheel digitaal verlopen tussen ParnasSys en het toetssysteem van de 

toetsleverancier. In dit artikel lees je hoe dit in zijn werk gaat.   
 
 
Stap 1: LAS mandateren 

In het Onderwijs Serviceregister (OSR) kies je ParnasSys voor de dienst "Logistiek 

Proces Eindtoets PO". Hiermee geef je ParnasSys het mandaat om leerlinggegevens van 

jullie school te mogen versturen naar de toetsleverancier.   
 
 
Stap 2: Aanmelden bij toetsleverancier 

Kies als school een eindtoets en meld je aan bij de toetsleverancier. Hoe je dit doet kan 

je vinden op de website van de toetsleverancier.   
 
 
 

Stap 3: Leerlingen aanmelden (vanaf 1 december 2020) 
Waar 
School > Export > Eindtoets: leerlingen aanmelden 

 

Hoe 

1. Kies de eindtoets die je als school afneemt.   

 

2. Nu zijn er twee mogelijkheden:   

 



Wil je alle leerlingen uit leerjaar 8 aanmelden?    

Klik dan op de knop 'Leerjaar 8 verzenden'.    

Bij succesvol verzenden volgt direct een groene melding: 'Gegevens 

succesvol verzonden'.   

 

Wil je een selectie leerlingen aanmelden?   
 

Klik op de knop 'Selecteer te verzenden leerlingen'.    

In het volgende scherm kun je leerlingen selecteren vanaf leerjaar 7 en hoger. 

Klik vervolgens op 'Leerlinggegevens verzenden'. 

 

Toelichting 

 

Als de leerlingen zijn verstuurd, zie je dat terug via de knop: Selecteer te 

verzenden leerlingen. De leerlingen die zijn verstuurd hebben een blauw vinkje. 
 
Als je al leerlingen hebt aangemeld en je wilt later nog een leerling 

toevoegen: 
 
Klik op de knop: Selecteer te verzenden leerlingen, vink de extra leerling(en) aan en laat 

alle blauwe vinkjes (van reeds verstuurde leerlingen) staan. Op die manier verstuur je 

nogmaals een volledig overzicht van de leerlingen naar de eindtoetsaanbieder. 

 



2. ESIS 

Verplichte eindtoets 2020/2021 

 

Dit school jaar zal de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaten tussen scholen en 

eindtoetsleveranciers digitaal plaats vinden. U hoeft dus geen bestanden meer te 

downloaden en uploaden. Hierdoor wordt de uitwisseling veiliger en minder fout-

gevoelig. De systemen van ESIS en alle vijf de aangesloten Eindtoetsaanbieders kunnen 

rechtstreeks met elkaar gegevens uitwisselen. De volgende Eindtoetsaanbieders zijn 

aangesloten: 

 

AMN (AMN Eindtoets) 

A-Vision (Route 8) 

Bureau ICE (IEP) 

CvTE/DUO (CET) 

Diatoetsen (Dia-Eindtoets) 

 

Het doorgeven van leerlingselectie-lijsten voor de verplichte eindtoets aan uw 

eindtoetsleverancier kan vanaf 3 december 2020 en aangepaste lijsten kunt u tot kort 

voor de afname doorgeven. De exacte sluitingsdatum verschilt per eindtoets. 

 

 

Onderwijs Serviceregister (OSR) 

In het Onderwijs Serviceregister (OSR) dient per school te worden vastgelegd welk 

systeem namens de school de uitwisseling voor de verplichte eindtoets gaat doen. In uw 

geval betreft dat dus ESIS. Meer informatie over het OSR kunt u lezen op de site van 

kennisnet https://www.kennisnet.nl/onderwijs-serviceregister/ 

 

Let op! U kunt alleen leerlingen aanmelden voor een verplichte eindtoets als er voor uw 

school een mandaat in het OSR is vastgelegd! 

 

 

Keuze eindtoetsleverancier 

 

Allereerst dient u zich bij een eindtoetsleverancier aan te melden. Dit gaat buiten ESIS 

om. 

 

Net als in voorgaande jaren, stelt de IB-er vervolgens in welke eindtoets er gebruikt 

wordt. Hij /zij stelt bij Inrichten>Instellingen, module Inschrijving de te gebruiken 

Eindtoets in. 

https://www.kennisnet.nl/onderwijs-serviceregister/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenselectie/ deelnemers eindtoets. 

 

Via Uitwisseling > Verplichte eindtoets stelt de IB-er of administrateur vast welke 

leerlingen deelnemen aan de eindtoets. Deze selectie van leerlingen wordt uitgewisseld 

met uw eindtoetsleverancier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESIS stelt alle leerlingen voor die een indeling hebben in leerjaar 8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

U kunt leerlingen uit de selectie verwijderen door het vinkje voor hun naam uit te zetten, 

of leerlingen toevoegen door op <Voeg eigen leerlingselectie toe> te klikken. De gekozen 

leerlingen verschijnen in de lijst. 

 

Let op: Alleen leerlingen met een vinkje voor hun naam zitten in de selectie die u 

verzendt. In het voorbeeld hierboven gaat Joost Veldhuizen dus niet mee in de selectie.  

 

Als u leerlingen toevoegt die niet aan de verplichte eindtoets mogen deelnemen (omdat 

ze bijvoorbeeld in groep 6 zitten) dan kunt u deze niet selecteren in de lijst. U ziet dit bij 

leerling Sharon in het voorbeeld hierboven. 



 

U kunt de selectie die u gemaakt heeft opslaan en hier later nog wijzigingen in 

aanbrengen. De selectie krijgt dan de status “Opgeslagen, niet verzonden”, welke u 

rechtsboven in het scherm ziet. Keert u terug in dit scherm dan ziet u hier de eerder 

gemaakte selectie en kunt u daar leerlingen aan toevoegen of verwijderen. 

 

Als de selectie compleet is, slaat u deze op door de knop <Selectie opslaan>. Daarna 

verzendt u de selectie door de knop <Selectie verzenden>. De status wordt nu 

aangepast naar “Selectie wordt verzonden” met daarachter de naam van de 

eindtoetsaanbieder waar u de lijst heen gestuurd heeft en uw selectie wordt als 

leerlinglijst verzonden naar de gekozen eindtoetsaanbieder. U kunt alleen verzenden als 

u de selectie heeft opgeslagen. 

 

Als de leerlinglijst door de eindtoetsleverancier ontvangen is, ziet u dit als melding 

verschijnen op dit scherm. Ook als er een reden is waarom de aanlevering niet succesvol 

is, krijgt u daar op dit scherm een melding van. Voor een overzicht van deze meldingen 

en hoe u deze kunt oplossen, gaar u in de ESIS-help naar het artikel over de verplichte 

eindtoets. 

 

Het kan zijn dat de status niet direct wordt bijgewerkt. U kunt het scherm verversen 

door op F5 te drukken of op verversen te klikken. U ziet dan de meest recente status van 

uw aanlevering. 

 

Mocht het nodig zijn om toch nog een wijziging te maken in de leerlingselectie-lijst nadat 

u deze heeft verzonden, dan past u de selectie aan en slaat u deze op. Daarna verzendt 

u deze. U overschrijft daarmee de vorige verzending. In de portal van uw 

eindtoetsaanbieder kunt u de meest recente aangeleverde leerlingselectie-lijst inzien. 

 

 

Selectie in SO 

 

Het selectiescherm is initieel leeg en u dient alle leerlingen die de eindtoets gaan maken 

zelf te selecteren. 

 

V(SO) leerlingen hebben het leerjaar S (=wettelijke verplichting). Het leerjaar van V(SO) 

wordt daarom bepaald aan de hand van de leeftijd. Indien de leerling door de berekening 

leerjaar 7 of 8 krijgt, kan deze in de selectie worden opgenomen. Tevens zullen V(SO) 

leerlingen die boven leerjaar 8 uitkomen, afgetopt worden naar leerjaar 8 en in de 

selectie kunnen worden opgenomen. 

 

U ziet dit in ESIS terug als u met de muis over het leerjaar gaat dat er voor een leerling 

is berekend. 

 

 

 

 

 

 

Aanlevering van eindtoetsresultaten 



 

Nadat de eindtoets afgenomen is, zullen de resultaten automatisch vanuit de 

eindtoetsleveranciers naar ESIS verzonden worden. Hierover informeren we u in het 

voorjaar verder. 



Status aanmelding en meldingen 

 

Een Leerlingselectie kan de volgende statussen hebben 

 

Opgeslagen, niet verzonden 

Selectie wordt verzonden 

Selectie is verzonden 

Selectie is afgekeurd 

 

De volgende meldingen kunnen terugkomen vanuit de eindtoetsaanbieder 

 

Melding Benodigde actie 

 Bericht succesvol ontvangen en wordt 

Geen actie nodig. U kunt de aanmelding 

verder 

asynchroon verwerkt 

volgen in de portal van uw 

eindtoetsleverancier 

Verzender van bericht is niet geautoriseerd Er moet in het OSR een mandaat gegeven 

door de betreffende school 

worden voor ESIS om de uitwisseling 

Verplichte 

 Eindtoets voor uw school te doen 

Inschrijving gesloten De inschrijfperiode is nog niet geopend of is 

 reeds verstreken 

School is (nog) niet aangemeld bij de Meld u aan bij de betreffende 

toetsleverancier. Wanneer de school al wel eindtoetsleverancier of geef uw 

aangemeld is ga dan na of er sprake is van 

een Onderwijslocatie-id door aan de 

geregistreerde onderwijslocatie-id, de eindtoetsaanbieder. 

toetsleverancier heeft een door DUO  

geregistreerde onderwijslocatie nodig om de  

aangemelde leerlingen correct te kunnen  

verwerken  

Bericht is ontvangen, maar heeft een 

ongeldige Neem contact op met de ESIS help-desk 

inhoud  

 

 

Onderwijslocatie-id 

 

Het onderwijslocatie-id van uw school kan in ESIS opgezocht worden door uw 

applicatiebeheerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onder Inrichten>Bestuur-School-Vestiging, selecteert u Vestiging en u klikt op 

<Wijzigen> 



                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ziet u in het veld ILoc een code staan. Dit is de door Duo geregistreerde onderwijscode 

die u nodig heeft. 
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3. Dotcomschool 
Stap 1: Mandateren in Onderwijs Service Register (OSR)  
Wanneer het mandaat nog niet is geregistreerd (u ziet hiervan een melding indien dit nog 

niet is gebeurd), dient het SchoolOAS eerst gemandateerd te worden voor de dienst 
“Logistiek Proces Eindtoets PO”. Neem contact op met uw OSR -beheerder (op 
bestuursniveau) om te kijken welke stappen er gezet dienen te worden om het mandaat 
voor Logistiek Proces Eindtoets PO voor uw school te registreren. 
 

Stap 2: Aanleveren deelnemers voor de eindtoets 
Let op, het aanleveren van de deelnemers kan pas nadat de school is aangemeld bij 
de gekozen eindtoetsleverancier.  
Om de deelnemende leerlingen aan te melden bij de eindtoetsleverancier doorloopt u 
de volgende stappen: 

 Log in met een account met de rol “Administratie”, “OASBeheer”, “Intern Begeleider” 

of “Alle rollen”;  
 Ga naar het onderdeel 

Import/Export;  
 Klik op het tabblad Eindtoets; 
 Selecteer de juiste eindtoetsleverancier;  
 Selecteer de leerlingen die gaan deelnemen aan de 

eindtoets; 
 Klik op de knop [Aanmelden leerlingen]. 

 
In het logboek onderin scherm zal de terugkoppeling voor het aanmeldbericht worden 

getoond.  
 


