WETSVOORSTEL

Van eindtoets naar doorstroomtoets
Waarom dit wetsvoorstel?
De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een belangrijk moment.
Nu is de eindtoets in groep acht teveel een eenmalige momentopname. Ook is het instroomniveau in het
voortgezet onderwijs te bepalend voor de verdere schoolloopbaan. Om de ononderbroken ontwikkeling van
een kind te benadrukken veranderen we de naam van eindtoets naar doorstroomtoets.

Doelen
1. Kansengelijkheid: er komt één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor maken alle leerlingen
evenveel kans op plaatsing passend bij het schooladvies op de school van voorkeur. Het is hiervoor noodzakelijk
dat de doorstroomtoets iets eerder wordt afgenomen. De volgorde van eerst schooladvies en vervolgens doorstroomtoets blijft hetzelfde.
2. Keuzevrijheid: omdat er voldoende goede toetsen zijn waar scholen uit kunnen kiezen, is het niet langer nodig
dat de overheid een eigen toets aanbiedt. Het College voor Toetsen en Examens gaat de kwaliteit van de toetsen
bewaken. Daarbij blijft het doel dat de leerling op iedere toets een gelijke kans heeft op hetzelfde toetsadvies.

Volgorde en momenten
De professionele beoordeling van de school blijft leidend voor plaatsing in het vo. Daarom is er eerst het schooladvies en volgt daarna de doorstroomtoets als second opinion. Nieuw is dat alle leerlingen zich gelijktijdig
inschrijven in het vo.

Beoogde nieuwe situatie per schooljaar 2022/23

Huidige situatie tot schooljaar 2021/2022
Schooladvies

nov – feb

Opstellen schooladvies
door po-school

Schooladvies

1 jan – 1 feb

Opstellen schooladvies
door po-school

Aanmelden

feb - apr

Doorstroomtoets

1 – 15 feb

Aanmelden leerling bij
vo-school door ouders
mrt - begin mei

Bericht voorlopige plaatsing

Uitslag doorstroomtoets

15 mrt

Bericht aan ouders
over voorlopige plaatsing leerling

Warme overdracht

mrt - mei

Formatie

apr / mei

Heroverweging

15 mrt - 1 apr

Heroverweging en eventueel
bijstellen schooladvies

Eindtoets

Aanmelden

1 apr

Aanmelden leerling bij vo-school
door ouders

Vaststellen formatie,
brugklassen en roosters vo
15 apr - 15 mei

Bericht plaatsing

uiterlijk 15 mei

Bericht aan ouders
over plaatsing leerling

Uitslag eindtoets

eind mei

Heroverweging

eind mei - juni

Heroverweging en eventueel
bijstellen schooladvies

Tweede plaatsingsronde

Warme overdracht

mei - juni

Formatie

apr - juni

Vaststellen formatie,
brugklassen en roosters vo
juni

Tweede plaatsingsronde voor
bijgestelde adviezen

Bericht deﬁnitieve plaatsing

juni

Bericht aan ouders over
deﬁnitieve plaatsing leerling

2e Warme overdracht

juni

Toetsen en toezicht
Huidige situatie

Toezicht

expertgroep
toetsen PO

Toetsen Toetsen van private

Beoogde nieuwe situatie per schooljaar 2022/23
College voor
Toetsen en
Examens (CvTE)

Overheidstoets

College voor Toetsen
en Examens (CvTE)

Toetsen van private toetsaanbieders

toetsaanbieders

Meedenken over het wetsvoorstel?
Heeft u opmerkingen of suggesties ter verbetering van het wetsvoorstel? Maak dan gebruik van de
internetconsultatie.
U kunt op dit wetsvoorstel reageren via
www.internetconsultatie.nl

Let op: dit is een wetsvoorstel. Er moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden.
Bij instemming door de Tweede en Eerste Kamer gaat nieuwe situatie op zijn vroegst in per schooljaar 2022/2023

