
Primair
onderwijs

Vaker bijstelling 
schooladvies; 
niet voor 
iedereen

Basis voor 
omgaan met 
verschillen 
gelegd

Taakgerichte werksfeer

Actieve betrokkenheid
van leerlingen

Duidelijke uitleg

Na het maken van de 
eindtoets had ruim een derde 
van de leerlingen recht op 
heroverweging van het 
schooladvies. In 2016 kreeg 
bijna 20 procent van deze 
leerlingen uiteindelijk een 
hoger advies.

Lezen Taalverzorging Rekenen

Meeste leerlingen beheersen 
fundamentele niveau taal 
en rekenen
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De resultaten
op zowel de

CET als de
internationale

TIMSS-toets
dalen licht.
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Professionalisering kan 
leraren helpen bij het 
omgaan met verschillen 
tussen leerlingen. De meeste 
leraren realiseren de 
voorwaarden voor onderwijs 
op maat. Zij leggen duidelijk 
uit, zorgen voor een 
taakgerichte werksfeer en 
weten hun leerlingen 
betrokken te houden bij de 
les. Nog niet alle leraren 
slagen hierin.

Bijna alle 
scholen van 
voldoende 
kwaliteit

In het basisonderwijs is nog 
maar 2 procent (zeer) zwak. In 
het speciaal basisonderwijs is 

nog 1 procent zwak. Er zijn 
geen zeer zwakke speciale 

basisscholen. 
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Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
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PERCENTAGE BIJGESTELDE 
ADVIEZEN VAN 
LEERLINGEN DIE VOOR 
HEROVERWEGING IN 
AANMERKING KWAMEN

70

PERCENTAGE LESSEN ONVOLDOENDE OP:

Aantal scholen

PERCENTAGE LEERLINGEN NAAR 
BEHAALD REFERENTIENIVEAU
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Tussen 
scholen met 
een vergelijk-
bare leerling-

populatie 
bestaan grote 
verschillen in 

de bereikte 
leerresultaten. 

In 2016 haalde 12,8 procent 
van de leerlingen het 
fundamentele rekenniveau 
(1F) niet. In 2015 was dit nog 
9,5 procent. Tegelijkertijd zien 
we dat het aandeel leerlingen 
dat het streefniveau rekenen 
(1S) haalt kleiner wordt. 
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