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Onderwerp

Eindtoets po en overgang po en vo

Mevrouw de Voorzitter,
Op 25 juni aanstaande voert uw Vaste Kamercommissie OCW algemeen overleg over de eindtoets primair
onderwijs en de overgang van het primair en het voortgezet onderwijs. Met het oog op dit overleg wil de
Onderwijsraad graag beknopt zijn standpunten over dit thema onder de aandacht van uw Kamer brengen.
Deze standpunten zijn meer uitgebreid terug te lezen in zijn recente adviezen Toets wijzer en Doorgeschoten
differentiatie in het onderwijsstelsel.
Beschouw eindtoets als belangrijke informatie voor het schooladvies - en verplaats daarom de toets
De Onderwijsraad beveelt aan om de eindtoets eerder af te laten nemen dan het moment waarop het
schooladvies wordt afgegeven, bijvoorbeeld begin maart. De raad ziet de eindtoets namelijk als een belangrijk,
objectief gegeven waarop het schooladvies gebaseerd moet zijn. Wel vindt hij dat de eindtoets niet het enige
of het doorslaggevende gegeven moet zijn. Het oordeel van de leerkracht dient ook mee te tellen. Dit oordeel
wordt weer mede gebaseerd op oordelen van andere leraren uit het schoolteam en gegevens uit het
leerlingvolgsysteem. Dat systeem zou volgens de raad een breed zicht op de leer- en ontwikkelcapaciteiten van
de leerling moeten geven.
De afname van de eindtoets vindt nu plaats tussen 15 april en 15 mei, terwijl het bevoegd gezag al voor 1 maart
zijn advies geeft. De score op de eindtoets doet er alleen toe in zoverre de leerling een substantieel hogere
score haalt dan overeen zou komen met het gegeven advies. In dat geval moet een basisschool het
schooladvies heroverwegen. De raad constateert dat de objectieve informatie die de eindtoets kan bieden voor
het schooladvies nu beperkt wordt benut, omdat de toets na het advies wordt afgenomen. Een recent
onderzoek van het Centraal Planbureau laat zien dat het ontbreken van de objectieve informatie bij het
aanvankelijke advies leidt tot systematische benadeling van bepaalde groepen leerlingen, waaronder
leerlingen met laagopgeleide ouders. Zij krijgen relatief vaker een lager schooladvies dan hun toetsscore
aangeeft en bij een discrepantie tussen beide wordt hun advies minder vaak bijgesteld.
Neem voor alle leerlingen dezelfde eindtoets af
De Onderwijsraad adviseert voor alle leerlingen in het primair onderwijs dezelfde eindtoets af te nemen, omdat
dit het systeem van eindtoetsing de nodige robuustheid verschaft en bijdraagt aan een accuraat en eerlijk
schooladvies. De score op een eindtoets po moet volgens de raad boven twijfel verheven zijn. De
vergelijkbaarheid van scores behoort daarbij zwaarder te wegen dan de vrijheid van scholen om zelf een

