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Functies IEP Eindtoets
De IEP Eindtoets geeft een advies voor het best passend brugklastype en dient daarmee als second
opinion voor het schooladvies dat al door de leerkracht gegeven is. Daarnaast laat de IEP Eindtoets
zien welk referentieniveau behaald is voor taal en rekenen.
Wat meet de IEP Eindtoets?
De IEP Eindtoets meet voor lezen en taalverzorging de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen
worden de referentieniveaus 1F en 1S gemeten. Deze referentieniveaus beschrijven welke taal- en
rekenvaardigheden leerlingen beheersen bij het verlaten van de basisschool. Het basisniveau 1F is
het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen.
Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de leerlingen op de basisschool een
hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S.
Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte
van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van
het kind is.
Onderdelen IEP Eindtoets
In alle eindtoetsen basisonderwijs moeten verplicht de onderdelen taalverzorging, lezen en rekenen
worden getoetst. Bij het onderdeel lezen draait het vooral om begrijpend lezen en het kunnen
interpreteren, evalueren en samenvatten. Het onderdeel taalverzorging meet in welke mate de
leerling regels voor (werkwoord)spelling en het gebruik van leestekens beheerst. En bij rekenen
draait het om de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.
Referentieniveaus
Op het eerste deel van het leerlingrapport is weergegeven welk referentieniveau de leerling behaald
heeft. Voor taalverzorging en lezen kan de leerling één van de volgende referentieniveaus behalen:
Op weg naar 1F /1F /2F.
Voor rekenen gelden de volgende referentieniveaus: Op weg naar 1F /1F / 1S.
De groene balk geeft een indicatie hoe ver de leerling verwijderd is van het volgende niveau.

Advies schooltype
Onderaan het leerlingrapport vindt de leerling zijn/haar toetsadvies. Het aantal goed beantwoorde
opgaven op de onderdelen taal en rekenen is de basis voor dit advies. Elk onderdeel heeft een
weging: lezen twee keer, taalverzorging twee keer en rekenen drie keer. Op basis van die weging
wordt het toetsadvies berekend.

Detailscores referentieniveaus
Op de achterkant van het leerlingrapport staan de detailscores van elk onderdeel weergegeven.
Deze informatie is voor de leerling waardevol om inzicht te krijgen in zijn/haar vaardigheden zodat
hier op het vervolgonderwijs verder aan gewerkt kan worden.

Mocht u nog vragen hebben over de rapportage of de leeswijzer, bekijk dan de veelgestelde vragen
op onze website www.toets.nl of neem contact met ons op via iep@bureau-ice.nl of 0345 65 66 15.

