
Pagina 1 van 4 

 

SINT MAARTEN 

Ministerie van Onderwijs,  

Cultuur, Jeugd en Sport 

Funderend Onderwijs 

Eindtoets 2023  

 

Wetgeving 

Het Landsbesluit scholen vwo, havo en vsbo, A.B. 2013, GT no. 588, handelt 

over de toelating van een leerling tot het eerste leerjaar van het vwo, havo en 

vsbo. 

 

Verantwoordelijkheid 

De Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

te Sint Maarten is verantwoordelijk voor de eindtoets funderend onderwijs: de 

Eindtoets Funderend Onderwijs. De samenstelling, de distributie en de 

verslaggeving ervan wordt ook door de Dienst Examens gedaan. 

 

Waarom een eindtoets? 

Elke leerling moet aan het eind van zijn/haar loopbaan op de lagere school een 

toets afleggen. De academische prestatie, zoals vermeld in het onderwijs-

kundig rapport, en de resultaten van de Eindtoets FO, bepalen de plaatsing van 

de leerling binnen de juiste vorm van vervolgonderwijs.  

 

De Eindtoets Funderend Onderwijs wordt lokaal samengesteld door docenten 

van zowel lagere als middelbare scholen. Deze docenten zijn opgeleid door 

CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) en CXC (Caribbean 

Examinations Council) om het examen samen te stellen. 

 

Inhoud van de toets 

De opdrachten van de Eindtoets Funderend Onderwijs zijn samengesteld op 

basis van eindtermen van het funderend onderwijs. Met de toets wordt dan ook 

het funderend onderwijs zelf getoetst.   
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Vakken 

De Eindtoets FO bestaat uit vier vakken: 

 Nederlands  

 Engels  

 Rekenen en 

 Algemene Ontwikkeling 

Nederlands 

Voor Nederlands zijn er in totaal 90 opgaven, verdeeld over drie 

toets-boekjes, 30 items per vak, per boekje. De onderdelen die worden 

getoetst zijn: spelling, woordenschat en begrijpend lezen. 

 

Engels 

Voor Engels zijn er in totaal 90 opgaven, verdeeld over drie toets-

boekjes, 30 items per vak, per boekje. De onderdelen die worden 

getoetst, zijn: spelling, grammatica en interpunctie, woordenschat en 

begrijpend lezen. 

 

Rekenen 

Voor rekenen zijn er in totaal 90 opgaven, verdeeld over drie toets-

boekjes, 30 items per vak, per boekje. De onderdelen die worden 

getoetst, zijn: vaardigheden en bewerkingen; meten en geometrie en 

verhoudingen, breuken, procenten, kommagetallen 

 

Algemene Ontwikkeling 

Voor Algemene Ontwikkeling zijn er in totaal 60 opgaven, verdeeld 

over twee toetsboekjes, 30 items per vak, per boekje. De onderdelen 

die worden getoetst, zijn Mens & Maatschappij en Natuur & 

Techniek. 

 

Soorten vragen 

Alle onderdelen worden getoetst door middel van meerkeuzevragen binnen 

een beperkt aangegeven tijdstip: 45 minuten per toets. Elke meerkeuzevraag 

heeft drie opties te weten a, b of c.   
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Data 

Voor het schooljaar 2022 – 2023 zal de eindtoets plaatsvinden  

van dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 12 mei 2023. 

 

Voor leerlingen die wegens ziekte niet konden deelnemen 

zijn er inhaaltoetsen.  

Ouders dienen daartoe op uiterlijk vrijdag 12 mei 2023 

een doktersattest te overhandigen aan de school. 

 

De inhaaltoetsen zullen plaatsvinden op maandag 15 mei t/m woensdag 17 

mei en vrijdag 19 mei 2023 in het examenlokaal van de Dienst Examens. 

 

Dagindeling 

8.00 - 8.45  Toets 1  (45 minuten)  

8.45 - 9.00  Eerste Pauze  (15 minuten) 

9.00 - 9.45  Toets 2   (45 minuten) 

9.45 - 10.00  Tweede Pauze  (15 minuten) 

10.00 - 10.45 Toets 3  (45 minuten) 

Leerlingen ontvangen de definitieve rooster van hun school in januari. 

 

(Niet) Toegestaan  

 Zorg ervoor dat je: 

 op tijd bent; 

 studeert; 

 een goed ontbijt hebt; 

 de instructies volgt; 

 het juiste antwoord inkleurt op het 

antwoordblad; 

 gebruik maakt van het potlood dat je krijgt; 

 je gedraagt en  

 je goed kleedt (uniform). 

 

Niet toegestaan 

 spieken en  

 praten tijdens het examen. 
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Resultaten  

De resultaten van de Eindtoets FO worden bekendgemaakt aan het 

schoolbestuur, de schoolhoofden en de ouders/verzorgers van de deelnemers. 

 

Aan de hand van de resultaten wordt er een 

aantal rapporten verstrekt die informatie 

verschaffen over de leerling zijn/haar prestatie:  

 een individueel leerling rapport,  

 een schoolrapport en 

 een klassenrapport. 

 

Voor dit schooljaar worden de resultaten uiterlijk maandag 5 juni 2023 

verwacht. (Drie weken na de eerste inhaaltoetsdag).  

 

Verkoop 

De examens van voorgaande jaren zijn te koop bij het kantoor van de Dienst 

Examens. De prijs van een examenpakket is ANG 50.00. E-mails hieromtrent 

kunt u sturen naar Colomarino.Hennis@sintmaartengov.org en 

Brigida.Peterson@sintmaartengov.org . 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 

Drs. Y.J.C. Halley (Yvette.Halley@sintmaartengov.org) 

Hoofd Dienst Examens 

Brooks Tower Suite B2 & B3, Falcon Drive#7, Harbour View 

P.O. Box 394, Philipsburg, Sint Maarten 

Tel: (+1 721) 542 3296 of 542 3458  

Fax: (+1 721) 542 3191 
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