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Stappen: 

1. Aanbieder dient per post en per mail de aanvraag (in 6-voud) in bij het secretariaat 

Expertgroep Toetsen PO. Bij binnenkomst van de aanvraag bij het secretariaat 

Expertgroep Toetsen PO begint de beslissingstermijn van 13 weken te lopen. 

Het secretariaat Expertgroep Toetsen PO bepaalt of de aanvraag compleet is2. Vanuit 

het secretariaat Expertgroep Toetsen PO wordt een ontvangstbevestiging gestuurd, 

waarin wordt aangegeven of de aanvraag compleet is: 

• Als de aanvraag niet compleet is, stuurt het secretariaat Expertgroep PO een 

bericht waarin wordt aangegeven dat de aanvraag niet in behandeling kan worden 

genomen, welke documentatie ontbreekt en op welke termijn (vier weken of een 

in overleg met de aanbieder overeengekomen termijn) de ontbrekende 

documentatie aangeleverd moet worden. De termijn van besluitvorming wordt 

opgeschort totdat de ontbrekende documentatie is toegestuurd dan wel de 

reactietermijn is verstreken.  

 

2. Het secretariaat Expertgroep Toetsen PO verstuurt de benodigde documenten naar de 

betrokken Expertgroepleden, de psychometrische beoordelaar en de 

onderwijskundige beoordelaar.  

• Nadat de stukken verstuurd zijn, stuurt het secretariaat Expertgroep PO een 

bericht naar de aanbieder waarin vermeld wordt hoe het proces verder verloopt. 

 

3 Beoordeling psychometrische en onderwijskundige aspecten:  

De psychometrische en onderwijskundige beoordelaars komen tot een initiële 

beoordeling. Deze wordt naar het secretariaat Expertgroep PO gestuurd, die de 

initiële beoordeling doorstuurt naar de aanbieder. Daarbij wordt tevens een moment 

voor de tussentijdse check bepaald. 

De aanbieder krijgt tien werkdagen3 om op deze beoordeling te reageren. 

I. De aanbieder reageert: de reactie wordt naar de beoordelaars en de 

Expertgroep gestuurd. De reactie wordt besproken waarna de beoordelaars 

komen tot een definitieve dan wel een voorwaardelijke beoordeling4.   

II. De aanbieder reageert niet: de initiële beoordeling wordt de definitieve 

beoordeling. 

 

4. Secretariaat Expertgroep Toetsen PO stuurt de definitieve danwel voorwaardelijke 

beoordeling naar de Expertgroep Toetsen PO, die deze bestudeert en tot een oordeel 

komt. Op verzoek van de Expertgroep Toetsen PO kunnen de externe beoordelaars 

en/of de aanbieder gevraagd worden mondeling een toelichting te geven op vragen 

van de Expertgroep Toetsen PO. De secretaris Expertgroep stelt het concept 

kwaliteitsoordeel op.  

 

 
1 Dit is een beschrijving van het standaardproces. In voorkomende gevallen kan gemotiveerd van het 

standaardproces worden afgeweken. Indien er sprake is van afwijking van het standaardproces zal dit in overleg 

met alle partijen worden afgestemd.   
2 Zie checklist Aanvraag LVS-toetsen. 
3 Afhankelijk van de reactie van de aanbieder kan deze periode in overleg worden verlengd. De 

beslissingstermijn wordt dan met dezelfde periode verlengd. 
4 De naar aanleiding van eventuele voorwaarden in de initiële beoordeling aangepaste documenten worden door 

de aanbieder binnen zes weken naar de Expertgroep gestuurd, middels een papieren, danwel een digitale versie. 
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5. Het kwaliteitsoordeel wordt vastgesteld door de Expertgroep PO. Het besluit wordt 

per brief en e-mail medegedeeld aan de aanbieder. Hierbij wordt de definitieve 

danwel voorwaardelijke beoordeling meegestuurd. 

 

Na bekendmaking van het besluit en daarmee het afronden van de termijn van de 

aanvraag, dienen de volgende stappen nog genomen te worden: 

 

6. Het secretariaat Expertgroep Toetsen PO publiceert het oordeel van de 

Expertgroep en de daarbij horende beoordeling op de website van de Expertgroep 

Toetsen PO.  

 

7. Het secretariaat Expertgroep Toetsen PO archiveert de benodigde stukken in het 

eigen archief van de Expertgroep.  

 

8.  In het geval van een voorwaardelijke beoordeling stuurt de aanbieder binnen zes 

weken de naar aanleiding van de voorwaarden aangepaste documenten naar de 

Expertgroep, middels een digitale en indien mogelijk een papieren versie.  

 

 


