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Geachte heer, geachte mevrouw,

Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen uit groep 8 van het 
basisonderwijs een eindtoets. Deelname voor leerlingen van het sbo en so is 
vrijwillig. Scholen mogen zelf bepalen welke eindtoets zij afnemen. Met deze brief 
informeer ik u over de toelating van drie nieuwe eindtoetsen in het schooljaar 
2016-2017. Ik verzoek u deze informatie te delen met de schoolleiders en de 
medezeggenschapsraden van de scholen die onder uw bestuur vallen. 

Zes eindtoetsen
Naast de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens zijn sinds 
het schooljaar 2014-2015 ook de IEP Eindtoets van Bureau ICE en ROUTE 8 van 
A-VISION toegelaten. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn drie nieuwe eindtoetsen 
toegelaten: de Dia-eindtoets van Diataal B.V., de CESAN Eindtoets van SM&C 
Internet Services B.V. en de AMN Eindtoets van AMN. Alle eindtoetsen, met 
uitzondering van de Centrale Eindtoets, zijn door de Expertgroep Toetsen PO op 
belangrijke kwaliteitscriteria beoordeeld en op basis hiervan in principe voor een 
periode van vier jaar toegelaten. Jaarlijks gaat de Expertgroep na of deze 
eindtoetsen van voldoende kwaliteit zijn gebleven.

Scholen kunnen daarmee dit schooljaar uit de volgende zes eindtoetsen kiezen:

Centrale Eindtoets www.centraleeindtoetspo.nl
IEP Eindtoets www.toets.nl/basisonderwijs
ROUTE 8 https://route8.nl/
Dia-eindtoets https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/
CESAN Eindtoets http://www.eindtoetsen.nl
AMN Eindtoets https://www.amn.nl/onderwijs/po-2/eindtoets-po/

Inschrijven eindtoets voor 1 februari
Scholen kunnen zich vanaf 1 december aanmelden voor een eindtoets. De 
aanmelding dient uiterlijk voor 1 februari 2017 te geschieden bij de leverancier 
van die eindtoets. Wanneer een school zich op 1 februari niet heeft aangemeld, 
ontvangen zij hierover een email ter herinnering. Wanneer op 1 maart blijkt dat 
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1081431een school zich nog steeds niet heeft aangemeld voor een eindtoets, zal DUO 
contact opnemen met de school; ook wordt dit doorgegeven aan de Inspectie van 
het Onderwijs.

Eén eindtoets per school
Elke school kiest voor één eindtoets. Scholen kunnen voor leerlingen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften een aangepaste versie van de gekozen toets 
aanvragen. Scholen die vallen onder één bestuur, kunnen elk een eigen eindtoets 
kiezen. Scholen met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRIN-nummer 
kunnen per vestiging zelf een eindtoets kiezen, indien deze vestigingen door de 
inspectie als afzonderlijke toezichteenheden worden beschouwd. 
 
Afname: vanaf 15 april 
De eindtoets dient tussen 15 april en 15 mei te worden afgenomen. Alle papieren 
eindtoetsen worden in 2017 in week 16 afgenomen. De afname van de Centrale 
Eindtoets is gepland op 18, 19 en 20 april en de afnames van de IEP- en de 
CESAN Eindtoets zullen plaatsvinden op 18 en 19 april. 

Voor de digitale eindtoetsen (de digitale Centrale Eindtoets, ROUTE 8, de Dia-
eindtoets en de AMN Eindtoets) geldt dat scholen in overleg met de 
toetsaanbieder binnen de wettelijke termijn een geschikte datum bepalen. Voor 
de digitale Centrale Eindtoets zijn wel vooraf afnamedata vastgesteld, namelijk 
van 18 tot en met 21 april en van 1 tot en met 12 mei.

Meer informatie
Meer informatie over de eindtoetsen is eveneens te vinden op de rijksoverheid en 
op de website van de Expertgroep Toetsen PO: 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-
school/inhoud/verplichte-eindtoets-basisonderwijs 

 http://expertgroeptoetsenpo.nl 

Informatie over de regelgeving omtrent de overgang van het primair naar het 
voortgezet onderwijs vindt u op: www.nieuweregelgevingovergangpovo.nl 

Wanneer u vragen heeft over de keuze voor een eindtoets, bijvoorbeeld of uw 
vestiging een eigen eindtoets mag kiezen, dan kunt u daarover contact opnemen 
met het Informatiecentrum Primair Onderwijs van DUO: op werkdagen van 9.00-
17.00 uur via tel. 079-3232333 (e-mail: ico@duo.nl). 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker
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