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Stappenplan Verplichte eindtoets. 
 
In 2015 gaat het basisonderwijs werken met de verplichte eindtoets en verwacht DUO van de scholen 
dat de resultaten hiervan binnen 2 weken via BRON uitgewisseld worden. Dit stappenplan beschrijft 
de mogelijkheden die ESIS biedt voor het registreren, uitwisselen en in beeld brengen van deze 
gegevens. 
 
Tijdsplanning 

 Activiteit Acties in ESIS 

2e helft 
april 

Afname van de eindtoets  

na 13 mei Eindtoetsgegevens in ESIS zetten Exportbestand met eindtoetsgegevens 
importeren in ESIS of de IEP, Route8 
of andere eindtoets handmatig 
invoeren 

voor 1 juni Gegevens controleren Met behulp van het overzicht Advies en 
eindtoets  

voor 1 juni Resultaten versturen naar DUO via BRON ESIS BRON-module 

na 13 mei Indien noodzakelijk een herzien advies 
vaststellen, invoeren  

Herzien advies invoeren 
 

na 13 mei Herzien advies doorgeven aan de VO-
school conform regionale afspraak 

Als bijlage in OSO 

juni Resultaten conform regionale afspraak 
aanleveren aan de VO-school 

Als bijlage in OSO 

 
Wie kan eindtoetsgegevens invoeren? 
De pagina met het advies en de eindtoets (Inschrijving > Extra) is onderdeel van de ESIS-
leerlingenadministratie en kan dus alleen worden ingevuld door ESIS-gebruikers die een volledige 
toegang tot de module Leerlingenadministratie hebben (supervisor, administrateur). 
De leerkracht van groep 8 of de interne begeleider dienen dus afspraken te maken met de medewerker, 
die de leerlingadministratie op school doet. 
 
Handmatig invoeren eindtoetsgegevens.  
 Ga in ESIS naar Modules > Leerlingen > Leerlingenadministratie 
 Selecteer groep 8 in de leerlingzoeker 
 Selecteer de eerste leerling bij wie u gegevens wilt invoeren  
 Ga naar de Inschrijving van deze leerling. Selecteer de juiste inschrijving en klik op <Inschrijving 

wijzigen> 
 Ga nu naar de pagina Extra (links in het stappenplan).  
 Klik op het plusje rechts van Eindtoetsgroep 8. 
 U kunt nu de gegevens voor deze leerling invullen. 

 
 
Tip!  

Bladeren Selecteer groep 8 in de leerlingzoeker en u kunt 
doorbladeren naar de volgende leerling van groep 8.  

Afnamedatum Kopieer de afnamedatum, dan kunt u deze bij de volgende leerling in het datumveld 
plakken. 
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Eindtoetsgegevens in ESIS importeren 
U kunt resultaten van de Centrale Eindtoets (CET) in ESIS importeren. De resultaten van Route8, IEP 
of een andere eindtoets kunt u alleen handmatig invoeren.  
 
Voor het importeren volgt de volgende stappen: 
1. Download vanaf het toetsportal het bestand Export LAS 

Ga naar https://portal.secure.cito.nl/ en log in met uw inlognaam en wachtwoord dat u van CvTE heeft 
ontvangen. 

 
Tip! Als u ziet dat leerlinggegevens niet correct zijn weergegeven of dat het BSN-4 ontbreekt dan kunt 
u deze in dit scherm verbeteren of aanvullen. Dit maakt het verwerken van de import in ESIS 
gemakkelijker. Met het knopje links van het vinkje naast de leerlingnaam kunt u leerlingkenmerken 
wijzigen. 
 
Klik op <Uitvoeren> om de export te starten. 
Sla het bestand EDEXML_CentraleEindtoets_99ZZ01.zip op in een map op uw pc of netwerk. 
 
2. Importeer dit bestand in ESIS 
 Start ESIS en ga naar Beheer > Import Eindtoetsgegevens 

 
 Selecteer het Zip-bestand dat u heeft gedownload in de vorige stap en klik op <Volgende>. In 

ESIS wordt het matchresultaat getoond. 
 
3. Matchresultaat 
ESIS laat zien van welke leerlingen resultaten aanwezig zijn en of deze leerlingen gevonden kunnen 
worden in uw ESIS-gegevens. Als er in het rechterdeel gegevens zijn dan kan ESIS deze leerling 
matchen en kunnen de gegevens ingelezen worden. 

https://portal.secure.cito.nl/
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Voor leerlingen waarvan niet alle gegevens identiek zijn met de ESIS-gegevens, ziet u geen gegevens 
in het rechterdeel maar wel een +Match knop. Met behulp van deze knop kunt u in ESIS een leerling 
zoeken. 
Alleen van de leerlingen die een matchresultaat hebben of die u zelf heeft opgezocht, kunnen de 
toetsresultaten worden ingelezen.  
 
 Klik op <Volgende> om de gegevens in te lezen als u klaar bent met matchen. 
 
4. Verslag van het inlezen 

 
Vervolgens ziet u een verslag van het importeren en kunt u zien van welke leerlingen de resultaten 
wel of niet zijn ingelezen. 
 
U kunt dit proces ook meer dan één keer doen. Bijvoorbeeld in het geval dat leerlingen de eindtoets 
later gemaakt hebben. Als u gegevens van een leerling importeert, worden altijd reeds aanwezige 
gegevens verwijderd en vervangen door de nieuwe gegevens. 
 
Het resultaat van het importeren kunt u in ESIS zien bij  Modules > Leerlingen > 
Leerlingenadministratie. In de leerlingkiezer selecteert u groep 8. U opent de inschrijving van een 
leerling van deze groep en gaat naar de pagina Inschrijving > Extra. Met behulp van de Bladerknop 
(rechtsboven in de lichtblauwe balk) kunt u de resultaten van andere leerlingen uit groep 8 bekijken. 
 
Let op: Als een leerling ontheffing heeft dan dient u bij deze leerling nog de Reden ontheffing invullen.  
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Een herzien advies 
Het is mogelijk dat het eindtoetsresultaat van een leerling afwijkt van het advies. Als het toetsadvies 
hoger is dan het advies van de school, kunt u overwegen om een herzien advies vast te stellen. U 
kunt alleen een herzien advies invoeren dat hoger is dan het advies.  
 

 
 
BRON-uitwisseling 
U bent verplicht om de Eindtoetsgegevens en een eventueel aanwezig Herzien advies binnen twee 
weken aan BRON aan te leveren.  
De resultaten van de toetsonderdelen en domeinen zijn na de import wel aanwezig in ESIS maar 
worden in 2015 nog niet doorgegeven aan BRON.  
Als u bij de BRON-uitwisseling kiest bij Verzenden voor “ESIS selecteert” dan worden ook de 
leerlingen gemeld bij wie eindtoetsgegevens zijn geïmporteerd of ingevoerd. 
 
OSO  
In 2015 kunt u alleen het advies, de eindtoets, de eindtoetsdatum en de score met OSO overdragen. 
In 2016 kunt u alle gegevens overdragen die u ziet in pagina 9.04. 
Als er regionaal afspraken zijn om in juni via OSO de eindtoets en een herzien advies door te geven, 
dan adviseren wij u om voor de leerlingen opnieuw een OSO-bestand klaar te zetten en het 
Leerlingrapport Eindtoets als bijlage mee te sturen. Maak een bijlage van het herzien advies en neem 
dit op in OSO. 
 
U kunt in ESIS instellen welke Eindtoets op school gebruikt wordt 
Rovict heeft de Centrale Eindtoets als standaard klaargezet omdat deze geldt voor meer dan 95% van 
de scholen. Als u werkt met een andere eindtoets dan is het handig om deze instelling te wijzigen. 
Ga naar Beheer > Instellingen en zoek de instellingen van de module Inschrijving en wijzig deze 
instelling. Selecteer in de keuzelijst de gewenste eindtoets. 
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Het overzicht Advies en Eindtoets 
 
Dit overzicht kunt u opvragen via Informatie > Uitvoer. In het zoekvenster typt u advies. U ziet nu de 
link naar overzicht Leerlingen - Overzicht advies en eindtoets. 
 
Dit overzicht biedt u de volgende mogelijkheden om de gegevens in beeld te brengen: 
 u kunt een of meer groepen selecteren 
 u kunt bepalen welk overzicht u wilt hebben 

o een beknopt overzicht maken met advies en eindscore 
o een Excelbestand om alle gegevens in beeld te brengen. 

 de Inspectiebeoordeling laten zien 
 leerlingen uitsluiten op ontheffing of zij-instromers. 

 

 
 
De beoordeling van de Inspectie 
Deze is gebaseerd op de volgende gegevens: 
 Gemiddelde score van de leerlingen bij wie de toets is afgenomen, rekening houdend met uw 

keuze om leerlingen met een ontheffing of zij-instroom in groep 7 of 8 wel of niet uit te sluiten. 
 Het percentage leerlingen met een gewicht op 1 oktober van het schooljaar. 
 Vergelijking van de gemiddelde score, het % leerlingen met een gewicht met tabel van de 

Inspectie uit het document  “Analyse en waardering van opbrengsten.” 
 De inspectiebeoordeling is geformuleerd in een van deze waarden: 

o onder de ondergrens 
o tussen de ondergrens en het gemiddelde 
o tussen het gemiddelde en de bovengrens 
o boven de bovengrens. 

 
Meer informatie over de eindtoets 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/verplichte-eindtoets-basisonderwijs  
www.centraleeindtoetspo.nl/ 
www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets 
www.route8.nl 
www.drempelonderzoek.nl/ 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-
referentieniveaus-nederlandse-taal-en-rekenen.html 
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