
 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MPVO 

  

Schriftelijke verslag nav schriftelijk overleg voorhang 

besluit doorstroomtoetsen 

 

 Pagina 1 van 1 
 

 

 
 

 

 

Aanleiding 

Op 24 mei is de het Besluit doorstroomtoetsen po naar de Eerste en Tweede 

Kamer gestuurd voor de start van de wettelijk voorgeschreven 

voorhangprocedure. De voorhangtermijn bedraagt vier weken. Naar aanleiding 

van de voorhangprocedure heeft de SP-fractie in de Tweede Kamer in een 

schriftelijk overleg een tweetal vragen gesteld. In het bijgevoegde verslag worden 

die vragen beantwoord.  

Geadviseerd besluit 

Indien u akkoord bent met het schriftelijk verslag verzoeken wij u: 

• Alleen de aanbiedingsbrief te ondertekenen. 

• Akkoord te gaan met de openbaarmaking van deze nota. 

Toelichting 

Er zijn door de SP-fractie twee vragen gesteld: 

1. Waarom regelt de voorgehangen amvb niets over met betrekking tot het 

amendement Kwint/Westerveld waarin is geregeld dat Stichting Cito een 

overheidstoets blijft aanbieden. 

Antwoord: dat is niet nodig omdat dat door het amendement al 

genoegzaam op wetsniveau is geregeld 

2. Waarom wordt niet geregeld dat scholen die zich niet inschrijven voor een 

commerciële toets automatisch de overheidstoets van Stichting Cito 

krijgen? 

Antwoord: afgesproken is met de toetsaanbieders dat scholen die zich 

vergeten in te schrijven de toets van het voorgaande jaar ontvangen.  

 

Achtergrond 

Het amendement van Kwint/Westerveld, beoogde te regelen dat de overheid haar 

taak behoudt om een doorstroomtoets aan te bieden. De indieners van het 

amendement vinden de privatisering van eindtoetsen in het po onwenselijk en 

mogelijk hebben zij daarom een grotere rol van de overheidstoets voor ogen. 

Evenwel is met (de behandeling van) de wet doorstroomtoetsen het belang van 

een eenduidig stelsel benadrukt. Een gelijke positie van de toetsen hoort daarbij. 

Het is tevens de verwachting dat het maken van afspraken omtrent de 

inschrijving bij de overheidstoets met de diverse toetsaanbieders geen problemen 

oplevert. 
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