
                       
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

t.a.v.  mevrouw E.C.E. de Kler, griffier 

Postbus 20018  

2500 EA  S-GRAVENHAGE 

 
 
 
Datum: 8 maart 2013  
 
 
 

Geachte dames en heren, 

 

Binnenkort spreekt u met de staatssecretaris van OCW over het wetsvoorstel Centrale 

eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs. Onderdeel van deze wet is de 

invoering van een verplichte uniforme eindtoets. Als besturenorganisaties die het bijzonder en 

openbaar onderwijs vertegenwoordigen hebben wij hiertegen ernstige bezwaren. Wij vinden dat 

scholen de vrijheid moeten houden om zelf te kiezen voor een eindtoets. Wij willen u hierbij 

wijzen op de volgende punten: 

 Een belangrijke doelstelling van het wetsvoorstel is het bevorderen van een 

opbrengstgerichte manier van werken door de scholen. Dit was ook al een van de doelen 

van het bestuursakkoord dat vorig jaar met de sector is afgesloten. Het is aan de scholen 

zelf hoe zij dit streven vormgeven. Scholen gebruiken daar nu veelal een eigen 

leerlingvolgsysteem voor met periodieke diagnostische toetsen. Het opleggen van een 

verplichte uniforme eindtoets is hierbij een overbodige maatregel en bovendien een 

ongewenste inperking van de vrijheid van inrichting. 

 Een ander doel van het invoeren van een uniforme eindtoets is het onderling kunnen 

vergelijken van de opbrengsten van scholen. Toetsen zijn echter bedoeld als hulpmiddel 

om de vorderingen van individuele leerlingen vast te stellen en niet om scholen met elkaar 

te vergelijken. Bovendien werkt het gebruik van de eindtoets als vergelijkingsinstrument 

een afrekencultuur en een overdreven focus op ranglijsten in de hand. De huidige 

ontwikkelingen rond het openbaar maken van de eindtoetsresultaten zijn hiervan een 

treffend voorbeeld. 

 De eindtoets die de staatssecretaris op het oog heeft behelst alleen rekenen en taal. 

Hiermee wordt de kwaliteit van een school te veel versmald en wordt onrecht gedaan aan 

de brede taakstelling van een school. 

 Een uniforme eindtoets kan scholen verleiden tot strategisch gedrag, zoals teaching to the 

test. “In plaats van dat Cito toetst wat scholen doen, doen scholen wat Cito toetst” zo stond 

vorig jaar in het NRC te lezen. De toets kan zo leiden tot een schijnwerkelijkheid met 

betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. 

 

 

 

 



 

 

 

Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat het moment van afname van de eindtoets wordt 

verplaatst van februari naar april. Een goede wijziging wat ons betreft, maar het is niet nodig 

dat de overheid dit uniformerend bij wet bepaalt. De sector kan dit zelf regelen met de 

toetsaanbieders. 

 

Wij hopen dat u het bovenstaande mee wilt nemen in uw overwegingen en dat u afziet van de 

invoering van een centrale uniforme eindtoets in het primair onderwijs. 

 

Met vriendelijke groet,  

                                                                            
Wim Kuiper Yusuf Altuntas  

Besturenraad ISBO 

                                                                                          
Jan Westert Simon Steen 
LVGS VBS 

                                                                                    
Henk Vos Dick Wijte 
VGS VKO 

 

 

 

 

 

Ritske van der Veen 

VOS/ABB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 

p/a Besturenraad, Robbert Jan de Vries, Postbus 381, 3440 AJ Woerden, rjdevries@besturenraad.nl, 0348 744444 


