
Overzicht van afdeling Directie Inhoud 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 

aan De leden van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

datum 14 september 2021 

Betreffende wetsvoorstel: 

35671 
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van 
de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de 
stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en 
onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 september 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, VVD, GP, CDA, JA21 en BBB 
Tegen: D66, PVV, PvdA, FVD, Volt, Denk, Groep Van Haga, Fractie Den Haan, Bij1  

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel J 
Artikel III, onderdeel G 
Artikel V, onderdeel G 
25 (Bisschop c.s.) over geen verplichte LVS-toetsen in de kleuterfase 

Het regeerakkoord geeft aan dat gedurende de kleuterperiode geen toetsen binnen het 
leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Met het onderhavige amendement beogen de 
indieners wettelijk te verankeren dat scholen niet verplicht zijn om in de eerste twee 
schooljaren de landelijk erkende toetsen af te nemen. Het bevoegd gezag moet ook in de 
kleuterfase voldoen aan de verplichting om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling, maar 
het is aan het professionele oordeel van betrokkenen om te bepalen hoe dat het beste kan 
gebeuren. De bevindingen en resultaten kunnen in het leerlingvolgsysteem worden 
opgenomen. Deze inrichtingsvrijheid en professionele ruimte komen ook uitdrukkelijk tot 
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uiting door te bepalen dat het leerling- en onderwijsvolgsysteem in elk geval landelijk 
genormeerde toetsen bevat. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem is namelijk niet 
uitsluitend bedoeld voor landelijk genormeerde toetsen.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, FVD en 
Groep Van Haga 
 
Artikel I, onderdeel J 
Artikel III, onderdeel G 
Artikel V, onderdeel G 
10 (Paul) over het schooladvies bij een hogere eindtoetsscore in beginsel steeds naar 
boven bijstellen 
 
Sinds 2014 functioneert de eindtoets als objectief tweede gegeven bij het schooladvies. 
Wanneer uit de eindtoets blijkt dat een leerling over meer kennis en vaardigheden beschikt 
dan waarop het schooladvies is gebaseerd, moet een bevoegd gezag het advies 
heroverwegen en kan het bevoegd gezag het schooladvies naar boven bijstellen. Het 
percentage bijstellingen van het aandeel heroverwegingen is niet overal gelijk. Onlangs 
bleek uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat 1 op de 3 scholen de 
schooladviezen van hun leerlingen niet bijstelt, terwijl de score op de eindtoets dit wel 
rechtvaardigt. Dit betreft voornamelijk leerlingen uit gezinnen met een lagere 
sociaaleconomische status, leerlingen woonachtig in minder stedelijke gebieden en 
meisjes. Het kan daardoor afhangen van de school waar je op zit of je de kans krijgt 
onderwijs te volgen op het niveau dat je volgens de eindtoets aankan. 
 
Dit amendement regelt dat bij een hogere eindtoetsscore het schooladvies in beginsel 
steeds naar boven wordt bijgesteld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het bevoegd gezag 
het schooladvies bijstelt naar het niveau dat uit de doorstroomtoets blijkt. Wanneer er 
meer dan één schoolniveau verschil bestaat tussen het schooladvies en de uitslag van de 
doorstroomtoets, kan het bevoegd gezag het schooladvies ook naar een tussengelegen 
niveau bijstellen. Ook kan het bevoegd beslag besluiten om het advies, ondanks de hogere 
toetsscore, niet bij te stellen. Niet bijstellen of bijstelling naar een tussengelegen 
schoolniveau kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de omstandigheid dat in de doorstroomtoets 
vooral de vaardigheden van een leerling op taal- en rekenen centraal staan en het 
schooladvies is gebaseerd op een meeromvattende beoordeling van het 
ontwikkelingspotentieel van een leerling. De tweede volzin van het nieuwe tweede lid van 
de voorgestelde artikelen 45d WPO, 48e WEC en 51d WPO BES, bepaalt expliciet dat het 
belang van de leerling leidend moet zijn bij de keuze om een schooladvies niet bij te stellen 
naar het niveau dat uit de eindtoets blijkt. Een dergelijke beslissing moet het bevoegd 
gezag altijd voldoende motiveren. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep 
Van Haga  
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Artikel I, onderdeel J 
Artikel III, onderdeel G 
Artikel V, onderdeel G 
12  14 (Bisschop) over het beschikbaar stellen van een calamiteitentoets 
 
Het wetsvoorstel verplicht scholen tot het afnemen van een doorstroomtoets. Tegenover 
deze wettelijke verplichting staat echter geen wettelijke garantie dat er altijd een 
calamiteitendoorstroomtoets beschikbaar zal zijn als de markt niet in staat blijkt in een 
doorstroomtoets te voorzien voor (een deel van) de scholen. Die situatie kan zich 
bijvoorbeeld voordoen als bij een toetsaanbieder na ommekomst van de aanmeldtermijn 
iets gebeurt waardoor de reeds ontwikkelde doorstroomtoets verloren gaat en ook de 
terugvaloptie van de aanbieder niet aangeboden kan worden, of wanneer er geen enkele 
marktpartij bereid is een vervangende doorstroomtoets aan te bieden. Gelet op de 
grondwettelijke zorgplicht van de regering voor het onderwijs en gezien het belang van de 
doorstroomtoets is het noodzakelijk dat de wet duidelijk regelt dat de overheid 
verantwoordelijk blijft voor de beschikbaarheid van een doorstroomtoets. Dit amendement 
bepaalt daarom expliciet dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te allen 
tijde de verantwoordelijkheid draagt om voor scholen een doorstroomtoets beschikbaar te 
hebben. Schoolbesturen kunnen niet vrijelijk voor de calamiteitendoorstroomtoets van de 
overheid kiezen. Die doorstroomtoets is uitsluitend beschikbaar als de markt van private 
aanbieders tekortschiet. De wijze waarop de minister in de ontwikkeling van een 
doorstroomtoets voorziet, die na ontwikkeling voor een aantal jaren beschikbaar kan 
blijven, tot het moment dat deze wordt ingezet, wordt door dit amendement niet dwingend 
voorgeschreven. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan een aanbesteding. Zo geldt 
voor Bonaire bijvoorbeeld dat reeds was voorzien dat de markt geen doorstroomtoets zou 
aanbieden. Door de regering is aangekondigd dat op Bonaire door middel van een 
aanbesteding in een doorstroomtoets zal worden voorzien. Dit amendement garandeert dat 
ook op Bonaire altijd een doorstroomtoets aanwezig is. Uiteraard is de doorstroomtoets die 
de regering aanbiedt bij onvoorziene omstandigheden van dezelfde kwaliteit als de 
reguliere doorstroomtoetsen.  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Artikel IX 
11  27 (Kwint en Westerveld)  over een door Stichting Cito te ontwikkelen en aan te 
bieden doorstroomtoets 
 
De wetswijziging op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs regelt dat de overheid stopt met het aanbieden van de Centrale 
Eindtoets via het CvTE. Enkel private partijen mogen na invoering van deze wetswijziging 
nog doorstroomtoetsen aanbieden. De indieners vinden de privatisering van eindtoetsen in 
het basisonderwijs zeer onwenselijk. Dat de noodzaak tot een toets vanuit de overheid er 
volgens de regering niet langer is vanwege het aanbod van private toetsen, betekent niet 
dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een doorstroomtoets 
volledig kan laten vervallen. De aanwezigheid van private alternatieven garandeert niet dat 
die alternatieven er in de toekomst ook zullen blijven. Een calamiteitentoets, die uitsluitend 
beschikbaar is ingeval van onvoorziene omstandigheden en die niet vrijelijk door scholen 
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gekozen kan worden, kan dit tekort niet wegnemen. Dit amendement belegt de taak voor 
het ontwikkelen en aanbieden van een overheidstoets daarom rechtstreeks bij stichting 
Cito. De door stichting Cito te ontwikkelen doorstroomtoets zal aan alle wettelijke eisen 
moeten voldoen en dus ook worden erkend door het CvTE dat als onafhankelijk 
toezichthouder zal blijven functioneren. Deze overheidstoets krijgt wat betreft inhoudelijke 
vereisten en in het normeringsproces dezelfde positie als elke andere erkende 
doorstroomtoets. Daarmee voorkomen we incidenten zoals in 2019. Daarnaast maakt dit 
amendement nogmaals expliciet duidelijk dat de door stichting Cito te ontwikkelen 
overheidstoets voor alle leerlingen geschikt moet zijn, behoudens de leerlingen die onder 
de ontheffingsgronden vallen.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en 
Groep Van Haga 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel J 
Artikel III, onderdeel G 
9  24 (Bisschop en Van Meenen  over het schrappen van de koppeling aan 
referentieniveaus 
 
Het wettelijke systeem van referentieniveaus kent als eerste ijkpunt welbewust groep 8 
van de basisschool. Het is dus niet mogelijk om te verplichten dat toetsen ook in eerdere 
groepen gebaseerd moeten zijn op de referentieniveaus. Het amendement schrapt daarom 
de verplichting om ook de LVS-toetsen te baseren op de referentieniveaus en sluit daarmee 
overigens aan bij de regeling voor Caribisch Nederland. Bij de verdere ontwikkeling van het 
curriculum en de herziening van de referentieniveaus kan bezien worden of tussenniveaus 
toegevoegd moeten worden. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de SGP, 
JA21, BBB en FVD 
 
 
Moties 
 
15 (Westerveld) over garanderen dat er voor alle leerlingen een geschikte eindtoets wordt 
ontwikkeld   
Ingetrokken 
 
16 (Kwint en Westerveld) over het tijdig afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen 
Met algemene stemmen aangenomen. 
   
17 (Kwint c.s.) over schooladvisering een vast onderdeel laten zijn van de pabo-opleiding 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV en 
Groep Van Haga 
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18 (Segers c.s.) over handreikingen om de betrokkenheid van minder mondige ouders te 
versterken   
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
19 (Peters en Paul) over terugkoppeling van middelbare scholen aan basisscholen over de 
schooladviezen   
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en 
Groep Van Haga 
 
20 (Peters) over de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en 
Groep Van Haga 
 
21 (De Hoop) over de mogelijke inzet van private partijen bij eind- en doorstroomtoetsen 
uit de wet slopen  
Ingetrokken. 
 
22 (De Hoop) over doorstroom van voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland naar 
vervolgonderwijs in Europees Nederland  
Ingetrokken. 
 
23 (Van Meenen c.s.) over één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar 
van groep 8 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de SGP, BBB, de PVV en Groep Van Haga 
 
 


