
 

Leerlingen aanleveren Verplichte Eindtoets vanuit ESIS 
(vs oktober 2022)  



 

Instellen van de gebruikte eindtoets 

 Ga naar Inrichten > Instellingen. 

 Selecteer bij Module Inschrijving. 

 Selecteer in de keuzelijst de gebruikte eindtoets.  

 

  

 
 

  



 

Leerlingen aanleveren  

 Ga naar Uitwisseling > Verplichte eindtoets.  

 

Het menu-onderdeel ‘Verplichte eindtoets’ is zichtbaar voor rollen waarbij het recht Verplichte 
eindtoets onder het kopje Koppelingen aan staat. Standaard zijn dat de rollen Administrateur en 
Interne begeleider. 

  



 

 Selecteer welke leerlingen deelnemen aan de eindtoets. Deze selectie van leerlingen 
wordt uitgewisseld met uw eindtoetsleverancier. ESIS stelt alle leerlingen voor die een 
indeling hebben in leerjaar 8. 

 

 Je kunt leerlingen uit de selectie verwijderen door het vinkje voor de naam weg te halen 
en leerlingen toevoegen met <Voeg eigen leerlingselectie toe>. De gekozen leerlingen 
verschijnen in de lijst. 



 

Alleen leerlingen met een vinkje voor hun naam worden verzonden. In het voorbeeld hierboven 
gaat Dorus Cretier dus niet mee in de selectie. 

Als je leerlingen toevoegt die niet aan de verplichte eindtoets mogen deelnemen (omdat ze 
bijvoorbeeld in groep 6 zitten) dan kun je deze niet selecteren in de lijst.  

 Sla de selectie op met <Selectie opslaan> als deze compleet is. De status van de selectie 
“Opgeslagen, niet verzonden” is zichtbaar rechtsboven in het scherm. 
 

 Je kunt later nog wijzigingen aanbrengen in de opgeslagen selectie. In de kolom "Datum 
laatste wijziging" kun je zien wanneer er voor het laatst een wijziging in de lijst is 
opgeslagen.  
 

 Verzend de selectie met <Selectie verzenden>. De status wordt nu aangepast naar 
“Selectie wordt verzonden” met daarachter de naam van de eindtoetsaanbieder. Je kunt 
alleen verzenden als de selectie is opgeslagen. 
 

 Als de leerlinglijst door de eindtoetsleverancier ontvangen is, verschijnt een melding in 
dit scherm. Als een aanlevering niet succesvol was, krijg je daar in dit scherm een 
melding van met de reden. Voor een overzicht van deze meldingen en hoe je deze kunt 
oplossen: zie verderop in dit artikel. 

Als de status niet wordt bijgewerkt, probeer dan het scherm te verversen door op F5 te drukken 
of met <Verversen>. Je ziet dan de meest recente status van de aanlevering. 

Mocht het nodig zijn om toch nog een wijziging te maken in de leerlingselectie nadat je deze 
hebt verzonden, pas dan de selectie aan, sla deze op en verzend opnieuw. Je overschrijft 
daarmee de vorige verzending. In de portal van de eindtoetsaanbieder kun je de meest recente 
aangeleverde leerlingenlijst inzien. 

Selectie in het Speciaal Onderwijs 

Het selectiescherm is initieel leeg en je dient alle leerlingen die de eindtoets gaan maken zelf te 
selecteren. 

V(SO) leerlingen hebben het leerjaar S (conform wettelijke verplichting). Het leerjaar van V(SO) 
wordt daarom bepaald aan de hand van de leeftijd. Indien de leerling door de berekening 
leerjaar 7 of 8 krijgt, kan deze in de selectie worden opgenomen. Tevens zullen V(SO) leerlingen 



 

die boven leerjaar 8 uitkomen beschouwd worden als leerjaar 8 en in de selectie worden 
opgenomen. 

Je ziet dit in ESIS terug als je met de muis over het leerjaar gaat dat er voor een leerling is 
berekend. 

 

 

 

 


