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Samenleving   
Naar aanleiding van berichtgeving in de media, wil het college u op de hoogte brengen van het volgende.  
 
Er zijn ongeveer 175.000 leerlingen in groep 8 die verschillende vormen van eindtoetsen hebben gemaakt. De 
eindtoets speelt een rol bij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Door het Ministerie van OCW is 
op 21 mei bekend gemaakt dat ca. 10% van de leerlingen in groep 8 een onjuist toetsadvies op de eindtoets 
heeft gekregen. Dit komt door een verkeerde berekening van de inschaling. De fout is door het College voor 
Toetsen en Examens gemaakt en hersteld. Met de toetsen zelf is niets mis. De toetsen hoeven niet over. De 
verkeerde berekening raakt een deel van de leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN 
Eindtoets hebben gemaakt. Een deel van deze leerlingen is in een ander niveau ingeschaald dan dat op basis 
van het toetsresultaat bij hen zou passen. Het grootste deel van de onjuiste adviezen is te hoog. Een klein 
deel is te laag. Hierdoor moeten de toetsadviezen voor leerlingen opnieuw worden berekend. 
 
Er zijn geen gevolgen voor de leerlingen die de Centrale Eindtoets (voormalig Cito-toets) hebben gemaakt. 
Dat betekent dat het toetsadvies voor deze kinderen blijft zoals het is. Deze leerlingen en hun ouders hoeven 
dus niets te doen. 
 
Alle schoolbesturen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn geïnformeerd over de foutieve 
normering die toegepast is op de Eindtoets. Door het Ministerie van OCW zijn heroverwegingen die op basis 
van deze rekenfout plaatsvonden ongeldig verklaard.  
 
In het Regionaal Besturen Overleg Zuid Kennemerland zijn op 22 mei procesafspraken gemaakt tussen 
primair en voortgezet onderwijs. Basisscholen die de betreffende eindtoetsen hebben gebruikt, informeren 
ouders en de VO-school waar de leerling is aangemeld als er sprake is van een heroverweging op basis van 
deze foutieve gegevens. De VO-school handelt conform het juiste advies en zorgt voor definitieve plaatsing 
van de leerling.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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