
Aanvraagformulier in- of uitsluiten van leerlingen in eindtoetsscore

Met dit formulier kunt u eindtoetsscore(s) van uw leerling(en) wel/niet laten meetellen in de gemiddelde 

schoolscore zoals weergegeven op Scholen op de kaart. Hierbij is de voorwaarde dat uw verzoek om een 

eindtoetsscore wel/niet mee te laten tellen niet voortkomt uit een incorrecte uitwisseling van eindtoetsgege-

vens met BRON (DUO). 

Dit formulier kunt u digitaal of handmatig invullen en ondertekenen. Daarna mailt u het naar Kennisnet 

(support@kennisnet.nl).

Stap 1: vul uw leerlingengegevens in

Volgnummer leerling Gegevensjaar /

Verzoek tot insluiten uitsluiten

Reden van verzoek

Vul het volgnummer van de leerling in zoals in Vensters wordt weergegeven zodat de leerling(en) door de 

servicedesk van Kennisnet geïdentificeerd kan worden (max. drie leerlingen).

Waar vind ik in Vensters het volgnummer van de leerling?

Ga in Vensters naar Mijn Scholen op de kaart en klik op de indicator ‘Resultaten eindtoets’. Daar ziet u onder 

het kopje ‘Controle rekenregels en uitsluiten leerlingen met aangepast eindniveau’ een tabel met de toege-

paste rekenregels, de eindtoetsscores en kenmerken van uw leerlingen. In de eerste kolom vindt u het 

volgnummer van de leerling (dat start met volgnummer 1).

Vink aan of u de leerling(en) wel of niet wilt laten meetellen in de schoolscore en omschrijf de reden (denk 

hierbij aan de privacy van uw leerlingen en schrijf bijv. de namen van uw leerlingen niet voluit). 

(Ga verder op de volgende pagina)

(bijv. 2016/2017)

Volgnummer leerling Gegevensjaar /

Verzoek tot insluiten uitsluiten

Reden van verzoek

(bijv. 2016/2017)



Stap 2: vul uw schoolgegevens in

BRIN-nummer Locatiecode

Schoolnaam

Stap 3:  verklaring akkoord bestuur

Uw naam 

Plaats

Datum - -

Stap 4:  stuur het formulier naar Kennisnet

Ik verklaar hierbij akkoord van mijn bestuur te hebben om leerlingen in of uit 

te sluiten in de gemiddelde eindtoetsscore.

Stuur het formulier o.v.v. van ‘Uitzonderingen eindtoetsscore’ naar de servicedesk van Kennisnet 

(support@kennisnet.nl). Let op: de servicedesk neemt alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Vul hieronder het BRIN-nummer en de naam van uw school in. Vul de locatiecode alleen in wanneer het 

BRIN-nummer van uw school uit meerdere locaties bestaat. 

Leg de situatie (zoals onder stap 1 omschreven) voor aan uw bestuur en verklaar hieronder dat u een akkoord 

heeft van uw bestuur om leerlingen in of uit te sluiten in de gemiddelde eindtoetsscore. 

Naam bestuurder 

Naam bestuur

Handtekening

Volgnummer leerling Gegevensjaar /

Verzoek tot insluiten uitsluiten

Reden van verzoek

(bijv. 2016/2017)
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