
In verschillende vakken 
op verschillende niveaus 

examen doen

VAN EINDTOETS NAAR DOORSTROOMTOETS EN 
EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

LANGERE TERMIJN
Meer ontwikkelkansen voor álle leerlingen 

gedurende hele schoolloopbaan

Schooladvies 
blijft leidend

Eindtoets wordt 
eerder afgenomen 

en onderdeel van het 
schooladvies 

KORTE TERMIJN
verbetering van huidige regels in aanloop 

naar verbeteringen lange termijn

Eindtoets is geen 

examen maar enkel nog 

een doorstroomtoets

Minder druk op 
schooladvies en 

eindtoets

Makkelijker op- en 
afstromen in het 

voortgezet onderwijs

Veel druk op 
leerlingen om hoge 

scores te halen (op 

taal en rekenen)

Score op (eind)
toets was vaak alles bepalend voor toelating middelbare school

Brede brugklassen

Eindtoets krijgt 
dezelfde functie als 

een röntgenfoto heeft 
voor een arts

Mogelijkheden
stapelen diploma’s

Veel vertrouwen in de 
school, maar bij elk 

schooladvies wordt een objectief gegeven direct 
meegenomen

Keuzevrijheid eindtoetsen 
behouden en één toe-
zichthouder om toets-
kwaliteit te garanderen

Brede aandacht voor ontwikkeling kind blijft

Bijstellen en 
heroverwegen 

vervalt

Meer 
kansengelijkheiddefinitief advies eerder 

bekend bij VO

Basisscholen mochten zelf 
kiezen of ze eindtoets afnamen

Oude situatie

Huidige situatie

Ons pleidooi

OP- EN AFSTROMEN

KALENDER 2
KRITISCHDOKTER

CHECK

BREDE BRUGKLASSEN 2 STAPELEN DIPLOMA’SAFGESTUDEERDEN

Dit standpunt is eind 
november 2018 tot 
stand gekomen na uit-
voerige gesprekken met 
ouders, leraren, school-
leiders, bestuurders, 
wetenschappers, de 
Inspectie van het 
Onderwijs, de VO-raad 
en andere betrokkenen 
in zowel primair als 
voortgezet onderwijs.

Schooladvies 
is niet langer  
carrièreadvies 

Doorgaande 
ontwikkellijn
van 0-18 jaar

ONTWIKKELING

KEUZEVRIJHEID

SCHOOLADVIES VS EINDTOETS

SCHOOLADVIES VS EINDTOETS

leerlingen met 
hoger opgeleide 
ouders krijgen 

hogere adviezen dan 
leerlingen met lager 

opgeleide ouders 
ondanks zelfde 
capaciteiten

VO-school 
soms al vol 

na bijstelling 
schooladvies

Aandacht 
voor brede 

ontwikkeling 
kind

Schooladvies en 
eindtoets heel 
erg bepalend 
voor verdere 
leven van een 

kind

Gesteggel over al 
dan niet advies 

naar boven 
bijstellen aan het 

eind van het jaar

Eindtoets verplicht en geldt als 
second opinion, schooladvies leidend


