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STELLING 1

In de toekomst zou een eindtoets:

- Smaller moeten zijn.

- Breder moeten zijn (O2032).

- Hetzelfde moeten blijven



STELLING 2

Wat zou de functie van de Centrale Eindtoets volgens u moeten zijn? 

- First opinion

- Second opinion

- Er is geen goede functie, afschaffen



PROGRAMMA
• Ontwikkelingen op de middellange termijn

• Centrale Eindtoets: perspectief op de langere termijn

• Tussen- en eindevaluatie wet op de eindtoetsing PO

• Voorbereiding advies van het College voor Toetsen en Examens

• Gevoelde knelpunten

• Scenario’s doorontwikkeling van de Centrale Eindtoets

• Doorontwikkeling binnen het huidige wettelijke kader

• Doorontwikkeling bij een aangepast wettelijk kader



MIDDELLANGE TERMIJN ONTWIKKELING

• Digitale afname wordt per 2018 de norm

• Adaptief toetsen: een toets die bij iedere leerling past

• Nieuwe interactieve vraagtypes

• Nieuwe rapportages voor alle toetsvormen

• Aanpassingen in de papieren toets gerealiseerd per 2017; in kleur, 
1-koloms opmaak en 12 punts lettergrootte

• Voor 2020 onderzoek naar verdere aanpassing van de adaptiviteit
en items die voldoen aan aanbevelingen aan het LVS voor SBO en 
SO



CENTRALE EINDTOETS: PERSPECTIEF OP DE LANGERE 
TERMIJN
• Tussen- en eindevaluatie wet op de eindtoetsing PO

• Voorbereiding advies van het College voor Toetsen en Examens



GEVOELDE KNELPUNTEN

• In de eindtoets wordt Informatie verzameld met betrekking tot veel 
doelen:

– Een objectief advies voor vervolgonderwijs (toetsadvies)

– Beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen

– Schoolevaluatie en stelselonderzoek

• Meting referentieniveaus is niet ‘just in time’

• Vergelijkbaarheid van de eindtoetsen

• Huidige positionering en afnamemoment in relatie tot schooladvies

• Lastige afnameperiode



SCENARIO’S EINDTOETSING I

• Doorontwikkeling binnen het huidige wettelijke kader

• Invoeren van een verplicht gezamenlijk anker in alle 
eindtoetsen voor borging vergelijkbaarheid

• Toetsadviezen worden voornamelijk breed: doet recht aan de 
ontwikkelpotentieel van de leerling



SCENARIO’S EINDTOETSING II

• Doorontwikkeling bij een aangepast wettelijk kader

• Splitsing van de toetsdoelen en meting ‘just in time’

• Schooladvies aan het einde van groep 7

• Idem voor de meting van de referentieniveaus: geeft ruimte 
voorbijsturing

• Leerkracht groep 8 heroverweegt het schooladvies op basis van 
eigen oordeel samen met het resultaat van de eindtoets

• Eindtoets volgt, gepast en beperkt, de ontwikkeling van het 
kerncurriculum

• Eindtoets maakt gebruik van eerdere metingen 



MEER INFORMATIE
Centrale Eindtoets

www.centraleeindtoetspo.nl

info@centraleeindtoetspo.nl

https://twitter.com/cvteeindtoetspo

026 - 352 11 11

Wet- en regelgeving eindtoets PO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school

ico@duo.nl

Toezicht en beoordeling leerresultaten

loket@onderwijsinspectie.nl

Overgang PO naar VO

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
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