Aan de leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs
Almere, 21 maart 2013

Geachte Kamerleden,
Vandaag spreekt u over de Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op
de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale
eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (33 157).
Vandaag werd ook bekend dat de fracties van PvdA en VVD in de Tweede Kamer hebben
afgesproken dat de Cito-eindtoets in het primair onderwijs verplicht wordt. Voorwaarde daarbij is
dat het resultaat van de toets niet meer bepalend mag zijn voor toelating in het
vervolgonderwijs. Met die voorwaarde is de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het hartgrondig
eens; De VOO wijst al jaren op het oneigenlijk gebruik van de eindtoets als toelatingsnorm in het
voortgezet onderwijs. Eén toetsmoment zegt te weinig over de capaciteiten en motivatie van een
leerling en mag niet zulke zwaarwegende gevolgen voor de schoolcarrière hebben.
Toch is het voornemen om de eindtoets in het primair onderwijs te verplichten een slecht
compromis. Door de eindtoets te verplichten en pas in mei te laten afnemen worden scholen
opgezadeld met een duur maar nutteloos instrument. Het uitgangspunt bij diagnose en toetsen is
‘analyse en verbeteren’. Door de eindtoets pas in mei af te nemen heeft de leerkracht niets meer
aan de toets, want dan is het schooladvies al gegeven en het schooljaar voorbij. En ook het
voortgezet onderwijs mag zich -overigens terecht- niet meer op de score baseren. De enige
belanghebbende is dan degene die onderwijskwaliteit meent te kunnen afmeten aan één
toetsmoment. Het verplichten van de eindtoets draagt derhalve het risico met zich mee van
symbool-benchmarking: toezicht en vergelijking op basis van een eenzijdige toetsuitslag.
De VOO vermag niet te begrijpen dat opnieuw wordt voorbijgegaan aan het leerlingvolgsysteem
(lvs) als meest betrouwbare meetinstrument. Om kwaliteitsbeleid te maken op de basisschool zou
het lvs in aanmerking moeten komen voor erkenning als wettelijk verplicht tweede criterium.
Scholen hebben in het leerlingvolgsysteem een lange reeks van leervorderingen en toetsresultaten
opgenomen, waarmee een gefundeerd schooladvies kan worden gegeven. De eindtoets is
daardoor overbodig, verplicht of niet verplicht.
Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en rekenen erop dat u onze zienswijze betrekt bij uw
besluitvorming.
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