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vrij in te vullen 

Een verplichte eindtoets in het basisonderwijs: wat verandert er? 

 

 Verplichte eindtoets taal en rekenen voor alle leerlingen van groep 8 

 

 Keuze voor basisscholen uit toegelaten eindtoetsen – bepaald door OCW 

 

 Afnamemoment van eindtoets in april van het schooljaar 

 

 Schooladvies door leerkracht wordt veel belangrijker 

 

 

 

 



IEP Eindtoets: praktisch 
 

Afname op 18 en 19 april 2017 
 

2 ochtenden: op iedere ochtend 1 taaltaak (60 min) en 1 rekentaak (60 min) 
 

1 boekje per ochtend, met de naam van de leerling op de voorkant 
 

Filmpje met afname-instructies beschikbaar 
 

Speciale versies, o.a. vergroot, zwart-wit, met audio-ondersteuning 
 

Na de afname: terugsturen boekjes, na 3 weken de resultaten binnen 
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vrij in te vullen 

Kenmerken van IEP Eindtoets 

Inhoud 

 Meet Lezen, Taalverzorging en Rekenen 

 Sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Ministerie van OCW 

 

IEP Eindtoets meet  

 voor Rekenen onder 1F, 1F, 1S en 2F 

 voor Taal onder 1F, 1F en 2F 

 

Uitslag 

 Geeft een uitslag op referentieniveau en een advies voor de leerweg 

 Meet betrouwbaar en is valide  



Uitslag IEP Eindtoets 
 



Uitslag IEP Eindtoets 
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Leerweg Standaardscorebereik 

vmbo-b en vmbo k/b  50 – 61 

vmbo-k en vmbo-k/t 62 – 70 

vmbo-t 71 – 76 

vmbo-t/havo 77 – 81 

havo 82 – 86 

havo-vwo  87 – 92 

vwo 93 - 100 



IEP Eindtoets - Voorbeeldpagina 
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IEP Eindtoets in 2 minuten 

https://www.youtube.com/watch?v=hBKa-3IHc64
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Filmpje Lotte is meer dan taal en rekenen  

https://www.youtube.com/watch?v=yuzHERQyh0s
http://youtu.be/K3pZY8DE7Kk
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vrij in te vullen 

IEP Advieswijzer 

Hoofd, hart én handen: een kind is meer dan taal en rekenen alleen 

 

 Geeft input en objectieve onderbouwing voor het schooladvies. 

 

 Maakt het makkelijk om schooladvies goed te onderbouwen voor leerling, ouders en het vo. 

 

 In kaart brengen van ‘zachte’ aspecten zoals leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en  
     creatief vermogen. 

 

 Kan aanvullend op en voorafgaand aan de IEP Eindtoets afgenomen worden.  

 

 Is digitaal af te nemen (toets)instrumenten en heeft een dashboard voor de leerkracht. 
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IEP Advieswijzer in 2 minuten 

https://www.youtube.com/watch?v=aum-KupBi3w


15 

Voorbeeld 
Rekenen 
 



16 

Voorbeeld Lezen 
 



17 

Voorbeeld 
Leeraanpak 
 



18 

Voorbeeld  
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
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Meer informatie 

 Op onze website http://www.toets.nl/basisonderwijs/voor-ouders 

 Demo IEP Advieswijzer: http://www.toets.nl/kijkindeadvieswijzer 

 Via onze social media kanalen: Twitter en Facebook 
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vrij in te vullen 


