Wet doorstroomtoetsen po

Van eindtoets naar
doorstroomtoets
Waarom deze wet?
De overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs is voor ieder kind een belangrijk
moment. Met de wet worden een aantal knelpunten
in de huidige overgang van de basisschool naar de
middelbare school weggenomen. Ook komen de
verschillende toetsen onder het kwaliteitstoezicht van
één partij. Dit is goed voor de betrouwbaarheid van de
toetsen en verkleint de kans op incidenten.

Vanaf schooljaar 2023/2024
De wet gaat in vanaf schooljaar 2023/2024.

Volgorde en momenten
Het professionele oordeel van de school blijft leidend voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. Daarom is er eerst het
schooladvies en volgt daarna de doorstroomtoets als second opinion. Nieuw is dat de school het schooladvies naar boven
bijstelt als de leerling de doorstroomtoets beter heeft gemaakt dan het voorlopige schooladvies, tenzij het in het belang is van
de leerling om dit niet te doen. Daarna schrijven alle leerlingen zich in dezelfde week aan op de middelbare school.

Huidige situatie tot en met schooljaar 2022/2023

Nieuwe situatie per schooljaar 2023/2024

Schooladvies
Opstellen schooladvies
door po-school

nov – feb

Schooladvies
Opstellen schooladvies
door po-school

10 – 31 jan

Aanmelden
Aanmelden leerling bij
vo-school door ouders

feb - apr

Doorstroomtoets

1 – 13 feb

Bericht voorlopige plaatsing
Bericht aan ouders
over voorlopige plaatsing
leerling

mrt - begin
mei

Uitslag doorstroomtoets

15 mrt

Warme overdracht

mrt - mei

Bijstelling
bij een hoger toetsadvies wordt
het schooladvies bijgesteld of
nader toegelicht.

15 – 24 mrt

Formatie
Vaststellen formatie,
brugklassen en roosters vo

apr / mei

Aanmelden
Aanmelden leerling bij vo-school
door ouders

25 – 31 mrt

Eindtoets

15 apr - 15
mei

Bericht plaatsing
Bericht aan ouders
over plaatsing leerling

uiterlijk 15
mei

Uitslag eindtoets

eind mei

Warme overdracht

mei - juni

Heroverweging
Heroverweging en eventueel
bijstellen schooladvies

eind mei - juni

Formatie
Vaststellen formatie,
brugklassen en roosters vo

apr - juni

Tweede plaatsingsronde
Tweede plaatsingsronde voor
bijgestelde adviezen

juni

Bericht definitieve plaatsing
Bericht aan ouders over
definitieve plaatsing leerling

juni

2e Warme overdracht

juni

Toetsen en kwaliteitstoezicht
Huidige situatie tot en met schooljaar 2022/2023
Kwaliteitstoezicht

Expertgroep
Toetsen PO

College voor
Toetsen en Examens

Toetsen

Nieuwe situatie per schooljaar 2023/2024
Kwaliteitstoezicht

College voor Toetsen
en Examens

Toetsen
Toetsen van
private
toetsaanbieders

Centrale
Eindtoets

Alle doorstroomtoetsen

