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Eindtoets 
basisonderwijs
problemen en dilemma’s 

“The greatest gift you can give your children 

are the roots of responsibility and the wings of independence.” 

- Denis Waitley



In het licht van de wettelijke functies:

 Primair: selectie

 Daarbij: kwaliteit van onderwijs 

Madaus: ‘who gains and who loses?’

Onderzoek naar de waarde van de 

eindtoets



• Efficiëntie: zo kort mogelijke trajecten en alleen 
lang als het de investering waard is;

• Vroege en gedifferentieerde selectie (6 groepen);

• Overstapmogelijkheden beperkt: schotten tussen de 
verschillende onderwijsvormen;

• Primair gericht op aansluiting op arbeidsmarkt;

• Belang van selectie steeds verder vergroot.

Kenmerken van de ontwikkeling van het 

Nederlandse onderwijsstelsel



• Eerst schooladvies: gebaseerd op 

uitkomsten Leerlingvolgsysteemtoetsen 

(vooral begrijpend lezen) groep 6, 7 en 8 

(dringend advies);

• Dan advies op basis van ‘een’/‘de’ 

eindtoets;

• Bij hoger advies obv toets -> bijstelling 

naar boven

Hoe werkt de selectie?



• Leerlingen worden vergeleken met elkaar

• op basis van optelling van de scores op taal-
en rekenopgaven

• die zo geconstrueerd worden dat er een opbouw 
is van makkelijke en moeilijke opgaven 
(gemiddelde p-waarde: .70)

• zodat een zodanige spreiding van scores 
gerealiseerd kan worden (501-550)

• uitgaand van het principe ‘gemiddelde score = 
standaardscore van 535’

• dat er een ordening van leerlingen kan 
plaatsvinden die ervoor zorgt

• dat leerlingen jaarlijks stabiel verdeeld 
kunnen worden over de onderwijssoorten: 20-30-

Hoe werkt de eindtoets?



Stabiliteit in 

schooladviezen



• Basis voor selectie is 
versmald: 
taalverzorging en 
begrijpend lezen 
bepalen in hoge mate 
de uitkomst van het 
selectieproces;

• Kinderen die moeite 
hebben met taal zijn 
in het nadeel, ook bij 
rekenen;

• Kinderen van hoger 
opgeleide ouders zijn 
in het voordeel;

• Kinderen met een 
andere thuistaal zijn 
in het nadeel;

Wat zijn de effecten?



Hoe werkt het LVS?



Hoe werkt het LVS?



• Selectie steeds vroeger;

• Kinderen krijgen door toetsen met LVS steeds jonger 
een etiketje;

• Er is steeds minder tijd om te groeien/te 
ontwikkelen;

• Adviezen zijn hokjes geworden die vanzelf waar 
worden: een kind wórdt zijn score.

Selectie en selffulfilling prophecy



• Spelling (mozaïek, python, abrupt, ritme, haviken, 
taxi's, dreumesen)

• Recente toevoeging van ontleden aan de centrale 
eindtoets

Inhoud ondergeschikt aan discriminerend vermogen van 
opgaven

Meten we wat we willen meten of meten we 

wat goed selecteert?



Hoe objectief zijn meerkeuzevragen?



Referentieniveaus Taal en Rekenen



Referentieniveaus en Eindtoets/LVS

• Referentieniveaus 
relevant voor toezicht 
op kwaliteit

• Referentieniveaus 
vaststellen is 
ondergeschikt aan 
selectie



Eindtoetsen en LVS

• leiden tot vormen van differentiatie met grotere 
kansenongelijkheid als gevolg;

• zijn geen momentopname maar een langdurig proces 
geworden waarbij de plek van je wieg meer en meer 
bepaalt waar je uitkomt;

• maken het moeilijk om vanuit een achterstand bij de 
‘winnaars’ terecht te komen;

• maken, in combinatie met het ‘sjoelbakkarakter’ van 
het vo, dat er aan het eind van de basisschool teveel 
op het spel staat -> opwaartse druk;

• geven niet of nauwelijks inzicht in wat er anders of 
beter kan in onderwijs;

• vormen een onbetrouwbare maatstaf voor kwaliteit van 
onderwijs;

• geven geen richting aan substantiële verbeteringen 



Welke beperkingen hebben de scoretabellen van 
de eindtoetsen?

• Geschiktheid is niet te voorspellen (Het 
schooladvies doet het over het algemeen nog 
altijd ‘beter’);

• Scores gebaseerd op het verleden hebben beperkte 
waarde voor de toekomst;

• Er is meer nodig voor succes in het 
vervolgonderwijs dan taal en rekenen zoals nu 
gemeten met de eindtoetsen;

• De score-gebieden kloppen ‘gemiddeld’ maar niet 
voor een kind en ook niet voor een klas;

• ‘Hoger’ plaatsen biedt meer kans op succes.



• Onderliggend idee dat toekomst kan worden voorspeld, 
klopt niet;

• Resultaten uit het verleden bepalen nu in hoge mate 
de toekomst (LVS);

• Meer druk op de uitslagen leidt tot meer 
schaduwonderwijs en ongelijkheid;

• Vroege selectie biedt te weinig kansen aan mogelijk 
potentieel: we lopen talent mis en omgekeerd;

• Homogeniteit is het streven maar niet de 
werkelijkheid;

• Onderwijs raakt gefocust op selectieproces en niet op 
kwaliteit van onderwijs.

Wat betekent dit voor selectiepraktijk?



• Smalle basis toets ten opzichte van curriculum en 
doelen: taal (beperkt) en rekenen met 
meerkeuzevragen; 

• Invoering Referentieniveaus problematisch maar wel 
bepalend;

• Relatieve meting: vergelijking van kinderen met 
elkaar als basis voor vergelijking van scholen met 
elkaar;

• Competitieve insteek: voortdurende verbetering;

• Verbetering van de een gaat ten koste van de positie 
van de ander;

• Selectiedoel wringt met zicht op wat kinderen wel 
kunnen;

• Rol professional uitgehold;

Problemen met kwaliteit van onderwijs



• Eenzijdige blik op kwaliteit: terugslageffect op 
onderwijs (verschraling onderwijsaanbod);

• Longitudinaal beeld ontbreekt (nog altijd);

• Omkering van zaken: toetsen zijn geen middel om het 
leerproces te bevorderen maar het leerproces is een 
middel om resultaten te bevorderen;

• Competitieve insteek leidt niet tot verbetering van 
kwaliteit;

• Geloof en vertrouwen in toetsen.

Wat is het effect hiervan voor het 

denken over kwaliteit van onderwijs?



• Relativering toetsuitkomsten én schooladviezen;

• Brede vervolgmogelijkheden;

• Ruimte en kansen bieden voor ontwikkeling, zolang 
mogelijk;

• Kwaliteit en toezicht opnieuw definiëren.

Wat is nodig?



kheij@parrhesiaonderwijsadvies.nl

Proefschrift downloaden:

www.parrhesiaonderwijsadvies.nl


