>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
Primair Onderwijs
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
34659445

Datum

31 oktober 2022

Betreft

Eindtoets wordt doorstroomtoets, wijzigingen in tijdpad
schooladvisering en aanmelding vo

Geachte besturen, schoolleiders en leerkrachten,
De eindtoets vormt een belangrijk onderdeel in de overstap van de basisschool
naar de middelbare school. De toets is van belang bij de totstandkoming van het
schooladvies. Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat rond de eindtoets iets zal
veranderen. Bij de leerlingrapportages van de eindtoetsen in het voorjaar van
2022 heeft u daar een brief over ontvangen. Met dit bericht brengen wij u
opnieuw graag op de hoogte van de veranderingen die ingaan vanaf schooljaar
2023/2024. In het huidige schooljaar verandert er nog niets.
Wat gaat er veranderen?
Op 8 februari 2022 is de wet doorstroomtoetsen po aangenomen door de Eerste
Kamer. Deze wet draagt bij aan een soepele overgang van leerlingen van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor functioneert de toets
beter als instrument voor kansengelijkheid. Wij zetten de belangrijkste
veranderingen voor scholen en leerlingen voor u op een rij.
Vanaf schooljaar 2023/2024…:
… wordt de eindtoets in groep 8 een ‘doorstroomtoets’.
Deze naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het
einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de
doorstroom van het po naar het vo. Ook in het vo blijven leerlingen zich
ontwikkelen.
… is er één week (eind maart) waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de
middelbare school.
Door de invoering van een centraal aanmeldmoment (tussen 25 maart en 31
maart) maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun
voorkeur, passend bij het schooladvies*.
*Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het
vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.
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… verandert het tijdpad van het schooladvies en de toets.
Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies
en de toets:
Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets.
Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week
van februari.
Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de
doorstroomtoets.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het
definitieve schooladvies.
Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun
definitieve advies, aan op de middelbare school*.
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*Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het
vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.
… stopt de Centrale Eindtoets.
In het schooljaar 2023/2024 kiezen scholen uit een landelijk aanbod van
verschillende doorstroomtoetsen.
Neemt uw school jaarlijks of bij de komende afname de Centrale
Eindtoets af? Dan kiest u vanaf schooljaar 2023/2024 een beschikbare
doorstroomtoets.
Neemt uw school jaarlijks of bij de komende afname een andere toets af
dan de Centrale Eindtoets? Dan kunt u vanaf schooljaar 2023/2024 een
andere doorstroomtoets kiezen, maar dat hoeft niet.
… moeten scholen in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt.
Scholen moeten ouders en leerlingen actief informeren over het proces rond het
schooladvies. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de
middelbare school.
… wordt het schooladvies naar boven bijgesteld, als de leerling de
doorstroomtoets beter gemaakt heeft.
Alleen als een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling
wordt geacht, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Dit besluit moet
dan gemotiveerd worden. De handreiking Schooladvisering is al diverse jaren een
veelgebruikt document in de schooladviesprocedure. De handreiking
schooladvisering wordt geactualiseerd met een afwegingskader, dat scholen
kunnen gebruiken bij de bijstelling van het schooladvies.
… wordt de kwaliteit van alle doorstroomtoetsen bewaakt door het College voor
Toetsen en Examens.
Daardoor voldoen alle toegelaten toetsen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen.
Afname eindtoets schooljaar 2022/2023
De afname van de eindtoets en de registratie van het schooladvies vinden huidig
schooljaar nog op dezelfde wijze plaats als de afgelopen jaren:
Scholen melden zich vóór 1 februari 2023 aan voor een eindtoets. De
Centrale Eindtoets wordt voor de laatste keer afgenomen.
De leerlingen maken de toets in de periode tussen 15 april en 15 mei
2023 (het precieze afnamemoment kan verschillen per toets).
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Het voorlopig schooladvies wordt uiterlijk 1 maart geregistreerd en
gedeeld met leerlingen en ouders. Op basis van dit schooladvies kunnen
leerlingen zich al bij de middelbare school aanmelden. Wanneer de uitslag
van de eindtoets hoger is dan het voorlopig schooladvies, heroverweegt
de basisschool het schooladvies.
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Meer weten?
Het kan zijn dat dit bericht vragen bij u oproept. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer
informatie over de veranderingen die ingaan vanaf schooljaar 2023/2024. Begin
2023 organiseert het ministerie van OCW digitale informatiebijeenkomsten over
de aanstaande veranderingen. Zodra deze data bekend zijn, wordt daarover op de
bovenstaande website meer informatie geplaatst.
Met vriendelijke groet,
de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs,

Inge Vossenaar

Pagina 3 van 3

