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IEP Eindtoets

Kenmerken van de IEP Eindtoets

Inhoud

 Sluit aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het 
Ministerie van OCW 

 Schriftelijke toets, vanaf volgend jaar ook digitaal af te nemen

 Meet lezen, taalverzorging en rekenen

 Bouwt per onderdeel op van gemakkelijke opgaven naar moeilijke opgaven

 De IEP Eindtoets meet de referentieniveaus 1F en 2F 

 ook opgaven lager dan referentieniveau 1F: <1F

IEP Eindtoets

Kenmerken van de IEP Eindtoets

Praktisch

 Twee ochtenden: op elke ochtend een taal- en een rekentaak (max. 50 minuten 
per taak)

 Leerling maakt de toets in het toetsboekje waarin de teksten en vragen bij elkaar 
op de pagina staan

 Vraagt weinig voorbereidingstijd van de school: de boekjes worden op naam 
geleverd
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Inhoud Lezen

Referentiekader IEP Eindtoets

<1F 1F 2F

Techniek en 
woordenschat

✔ ✔ ✔

Begrijpen  ✔ ✔ ✔
Interpreteren ✔ ✔ ✔
Evalueren ✔ ✔ ✔
Samenvatten n.v.t. n.v.t. ✔
Opzoeken ✔ ✔ ✔

IEP Eindtoets

Inhoud Taalverzorging

Referentiekader IEP Eindtoets

<1F 1F 2F

Categorieën van 
spellingsregels

✔ ✔ n.v.t.

Lettergreepgrenzen ✔ ✔ n.v.t.

Woordgrenzen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Morfologische spelling ✔ ✔ ✔
Werkwoordspelling n.v.t. ✔ ✔
Overige regels n.v.t. n.v.t. ✔
Leestekens ✔ ✔ ✔

vrij in te vullen IEP Eindtoets

De rol van taal bij rekenen

 Taal is altijd functioneel

 Contextsommen inleiden om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind 

 Taal is eenvoudig en gestructureerd
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IEP Advieswijzer

Hoofd, hart én handen: een kind is meer dan taal en rekenen alleen.

 Geeft input voor het schooladvies

 Geeft een goed onderbouwd schooladvies voor leerling, ouders en het vo

 Kan aanvullend op en voorafgaand aan de IEP Eindtoets afgenomen worden

 Is nog volop in ontwikkeling en wordt verder uitgebreid

 Is een digitaal af te nemen (toets)instrument 

 Heeft een dashboard voor de leerkracht
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Meer informatie

 Op onze website www.toets.nl/basisonderwijs

 denieuwetoets@bureau-ice.nl

 Ouderbrief en powerpoint

 Via onze nieuwsbrief

 Via social media: twitter en Facebook
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Contactgegevens

Voor vragen en suggesties:

Lotte van den Ouden

 E-mail: lvdouden@bureau-ice.nl

Elizabeth Langeveld

 E-mail: elangeveld@bureau-ice.nl
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