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In de indicator Resultaten eindtoets kunt u een aantal aanpassingen doen om een 
gemiddelde eindtoetsscore te tonen die recht doet aan de situatie op uw school. In dit 
document leest u welke mogelijkheden daarvoor zijn. 
 
Wat wordt getoond op Scholen op de kaart? 
Op Scholen op de kaart wordt de gemiddelde score van uw school op de eindtoets 
vergeleken met de ondergrens van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie). De 
ondergrens is gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen op de school en op het 
soort eindtoets dat de school heeft afgenomen. Scholen op de kaart toont uw gemiddelde 
eindtoetsscore voor de afgelopen vijf jaar. 
 
Hoe wordt de gemiddelde eindtoetsscore berekend? 
De gemiddelde score wordt berekend op basis van de gegevens die scholen via het eigen 
administratiesysteem zelf hebben uitgewisseld met BRON. Na het inladen van deze 
gegevens worden er automatisch een aantal rekenregels toegepast. Die rekenregels zijn 
afgeleid van de uitzonderingsgevallen die worden benoemd in de ‘Regeling leerresultaten 
PO’ van OCW. Dat zijn de regels die de inspectie hanteert in het kader van het toezicht. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld regels over leerlingen die de toets wel moeten maken, maar 
die buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van eindtoetsresultaten van de 
school.  
 
Wat kunt u als school zelf aanpassen? 
U kunt de volgende handmatige aanpassingen in de berekening van uw gemiddelde 
schoolscore op Scholen op de kaart doen: 
 
1. De inspectie neemt de eindtoetsscores van leerlingen met een aangepast eindniveau 

niet mee in de beoordeling van eindtoetsresultaten van de school. Dit zijn leerlingen die 

voor taal en rekenen maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen en/of een IQ 

hebben van onder de 75. Deze leerlingen worden echter niet automatisch uitgesloten. U 

kunt deze leerlingen handmatig uit de berekening van uw gemiddelde eindtoetsscore 

halen. Dit doet u in de indicator Resultaten eindtoets (module Mijn Scholen op de kaart). 
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2. De inspectie neemt de groep leerlingen korter dan twee jaar op uw school en de groep 

leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen én de Nederlandse taal niet 

voldoende beheersen niet mee in de beoordeling van de eindtoetsresultaten van de 

school. Deze leerlingen worden automatisch uitgesloten. Een school kan besluiten deze 

groep(en) wel mee te nemen in de gemiddelde schoolscore. U kunt deze groepen 

leerlingen daarom handmatig meenemen in de berekening van uw gemiddelde 

eindtoetsscore. Dit doet u in de indicator Resultaten eindtoets (module Mijn Scholen op 

de kaart). 
 

 
 

3. Tot slot zijn er situaties waarin een school individuele leerlingen wel of niet wil 

meenemen in de gemiddelde eindtoetsscore. Met toestemming van uw bestuur kunt u 

deze leerlingen handmatig wel of niet meenemen in de berekening van uw gemiddelde 

eindtoetsscore. Hierbij is de voorwaarde dat het verzoek om een eindtoetsscore wel/niet 

mee te laten tellen niet voortkomt uit een incorrecte uitwisseling van 

eindtoetsgegevens met BRON.  Voor het in- of uitsluiten van leerlingen maakt u gebruik 

van het ‘Aanvraagformulier in- of uitsluiten van leerlingen in eindtoetsscore. U vindt het 

formulier bij de Ondersteuningsdocumenten op vensters.nl.  

 

 
 

 
Let op! 
Publiceer daarna de indicator Resultaten eindtoets opnieuw op Scholen op de kaart, zodat 
bezoekers van de website uw aangepaste schoolscore zien op Scholen op de kaart.  
 
Let op: handmatige aanpassingen in Mijn Scholen op de kaart hebben alleen consequenties 
voor de weergave van de gemiddelde eindtoetsscore op Scholen op de kaart en worden niet 
automatisch doorgevoerd in BRON. Verder worden de rekenregels die scholen zelf 
handmatig toepassen op hun leerlingen in Mijn Scholen op de kaart niet automatisch op 
dezelfde manier toegepast door de inspectie. Op basis van dossieranalyse is het mogelijk 
dat de inspectie tot een andere conclusie komt. 

 


