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Beantwoording vragen van D66 over de CITO-toets

Geachte dames, heren,

Het lid van de gemeenteraad Zülfikar Güler (D66) heefi op 2 1 februari 20 1 7 vragen gesteld over CITO-toets.

In Schiedam gaan ongeveer 7.000 leerlingen naar het basisonderwijs, verdeeld over 24 basisscholen. In 2015
bleek uit de onderwijsmonitor ,dat Schiedamse leerlingen uit groep 8 doorgaans lager scoren op de Cito
eindtoets dan gemiddeld in Nederland en daarmee nauwelijks afwijken van het langjarige gemiddelde.

In april starten de Cito toetsen weer voor de meeste leerlingen uit groep 8 . Sinds schooij aar 2014-2015
mogen basisscholen als alternatief een adaptieve eindtoets afnemen ipv de centrale eindtoets.

1. Sinds schooljaar 2014-2015 mogen basisscholen als alternatief een adaptieve eindtoets afnemen ipv de
centrale eindtoets. Hoeveel basisscholen in Schiedam zullen in april een alternatieve toets onder de
leerlingen in groep 8 afnemen?

Atitwoord:
Voor de beantwoording van de vragen heeft de gemeente contact opgenomen met de diverse schoolbesturen
die actief zijn binnen het Primair Onderwijs in Schiedam, te weten 5maalO, 511(0, Primo, SIC en Uniek.
Basisscholen mogen zelf een keuze maken uit een aantal toetsen, waaronder de CITO-eindtoets. Uit de
beantwoording vanuit de schoolbesturen blijkt dat twee of drie basisscholen een alternatieve toets gebruiken,
zes scholen nemen de IEP-eindtoets af en op twee scholen wordt naast een adaptieve toets ook de CITO
eindtoets afgenomen.

2. Hoeveel leerlingen in Schiedam zullen niet deelnemen aan de centrale eindtoets noch aan een adaptieve
toets?

Antwoord:
Alle leerlingen nemen in principe deel aan de CITO-eindtoets of een adaptieve toets. Alleen vanwege
bijzondere redenen wordt van deze regel afgeweken. Hoeveel leerlingen dit zijn is niet precies bekend en is
elk schooljaar anders. Voor sommige groepen leerlingen in het Primair Onderwijs is het maken van een
eindtoets wettelijk niet verplicht: 1) Zeer moeilijk lerende leerlingen, 2) Meervoudig gehandicapte
leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, 3) Leerlingen die vier
jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Deze
groepen leerlingen mogen overigens wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets.



3 . Welke effecten heeft de invoering van alternatieve toetsen op doorstroming naar het voortgezet onderwijs?

Antwoord:
op een groot aantal basisscholen is dit niet van toepassing. De leerlingen hebben een schooladvies en een
eindtoets op basis waarvan zij geplaatst worden op een school voor Voortgezet Onderwijs. Voor de
basisscholen waar wel een adaptieve toets is gebruikt, heeft dit tot nu toe nauwelijks geleid tot andere
advisering.

4. Sinds 2016 is het schooladvies leidend en geldt de eindtoets als een soort second opinion. Hoeveel
basisscholen in Schiedam zijn bereid om het schooladvies te heroverwegen bij een gebleken hogere
eindtoetsresultaat?

Antwoord:
De schoolbesturen hebben aangegeven altijd bereid te zijn het schooladvies te heroverwegen, indien het
eindtoetsresultaat hier aanleiding toe geefi.

5 . Worden er in Schiedam op de basisscholen dubbele schooladviezen gegeven aan groep 8 leerlingen bij wie
het niveau nog niet duidelijk is?

Antwoord:
In principe wordt een enkelvoudig advies gegeven, maar waar nodig wordt beargumenteerd een dubbel
schooladvies gegeven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een leerling met een taalachterstand waarbij een
hogere intelligentie wordt vermoed.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,
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