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3a. Grote verschillen in prestaties tussen 
scholen/opleidingen  

 

Internationaal 
 
Figuur 1: Binnen en tussen schoolse variantie in PISA 2015, natuurwetenschappen. 
 

 
 
Bron: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, Paris: OECD Publishing. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en; Figuur I.6.11 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
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Figuur 2: Percentage van de totale variantie in wiskunde competenties dat verklaard wordt door verschillende 
school en leerling factoren. 
 

 
Variation in mathematics performance accounted for: 

      
              

 
  

 

Solely by schools' policies and practices, resources and the learning 
environment 

                

 
  

 

Jointly by schools' policies and practices,  
resources and the learning environment and students' and  
schools' socio-economic status and demographic profile 

              

 
  

 

Solely by students' and schools' socio-economic status and 
demographic profile 

                
 

  
 

Unaccounted for by any of the above aspects 
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Bron: OECD (2013), PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful (Volume IV): 
Resources, Policies and Practices, OECD Publishing, Paris. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en; Figuur IV.1.24 
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Grote verschillen in prestaties tussen scholen/opleidingen 
 
Scholen met een op het oog vergelijkbare leerlingpopulatie hebben kunnen zeer verschillend scoren 
op zaken als toetsscores en rendementen. Deze paragraaf brengt in kaart hoe groot die verschillen 
zijn voor po- en vo-scholen. De leerlingpopulaties worden vergeleken op diverse kenmerken zoals 
het aandeel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, het aandeel 
gewichtenleerlingen, het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders of de gemiddelde cito-score. 
Deze benaderingen van leerlingpopulaties geven een enigszins beperkt beeld. Daarom vergelijken 
we verderop in deze paragraaf rendementen van vo-scholen door te corrigeren voor meerdere 
factoren tegelijk: geslacht, afkomst, opleiding ouders, cito-score van leerlingen. Dit resulteert in 
een betere correctie voor de leerlingpopulatie, al zullen er altijd verschillen in de leerlingpopulatie 
blijven bestaan die niet geobserveerd worden. 

Schoolverschillen PO 
 
Databestanden: Resultatenbestand DUO en leerlingtellingen (BRON). 
 
Er zijn grote verschillen in opbrengsten van basisscholen met vergelijkbare leerlingpopulaties. In 
grafiek x is de gemiddelde citoscore van basisscholen over de periode 2014-2016 en 2011-2013 
afgezet tegen het gemiddelde percentage gewichtenleerlingen in dezelfde periode. Hiervoor is per 
jaar de gemiddelde citoscore op schoolniveau berekend. Vervolgens is hiervan het gemiddelde over 
drie jaren genomen. Alleen scholen waar in alle jaren minstens 10 leerlingen hebben deelgenomen 
aan de cito eindtoets zijn opgenomen in de grafiek. Het percentage gewichtenleerlingen heeft 
betrekking op de hele leerlingpopulatie van de basisschool en betreft het gemiddelde over dezelfde 
drie jaren. Hetzelfde geldt voor het percentage leerlingen met een niet-westerse achtergrond 
(Figuur 3a en 3b). Leerlingen met een niet-westerse achtergrond betreffen zowel eerste- als 
tweedegeneratie niet-westerse allochtonen.  
 
Figuur 3a en 3b  Driejaarsgemiddelde citoscore school naar percentage gewichtenleerlingen en naar 
percentage leerlingen met gewicht en met een niet-westerse achtergrond (2014-2016, n=3.691) 
 

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
 
 
 
 
 
Wanneer we alleen naar de eindtoetsscore in 2016 kijken, zien we vergelijkbare verschillen (zie 
figuur 4a en 4b). 



5 

 

 
Figuur 4a en 4b: Gemiddelde cito-score groep 8 (1 jaar) naar aandeel migranten met niet-
westerse achtergrond en aandeel gewichtenleerlingen, 2015-16 
 
 

  
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
Conclusie: 
• Er zijn grote verschillen in gemiddelde eindtoetsscores gegeven het aandeel leerlingen met een 

niet-westerse migratieachtergrond; scholen met een hoog aandeel leerlingen met een niet-
westerse migratieachtergrond kunnen zowel hoog als laag scoren op de cet. In het algemeen 
lijkt er een licht dalend verband te zijn tussen de twee variabelen. 

• Ook tussen de cet-score en het aandeel gewichtenleerlingen bestaat een negatief verband. 
Toch zijn er ook behoorlijke verschillen zichtbaar in gemiddelde cet-score gegeven het aandeel 
gewichtenleerlingen. 

 
Naast gewichtenleerlingen en migratie-achtergrond, hebben we gekeken naar de spreiding in 
toetsscores tussen scholen met een gelijk percentage academisch geschoolde ouders. De 
resultaten hiervan staan in figuur 20 weergegeven. 
 
Figuur 5: Gemiddelde cito-score groep 8 naar aandeel leerlingen met wo-opgeleide ouders, 2015-16 

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
Conclusie: 
• Ook gegeven het aandeel hoogopgeleide ouders is de gemiddelde cet-score op scholen heel 

divers. Naarmate het aandeel wo-opgeleide ouders in de klas toeneemt is de kans wel steeds 
kleiner om een laag gemiddelde te scoren. 

• Kanttekening bij bovenstaande vergelijkingen is dat ze onvoldoende differentiëren. De 
gemiddelde cet-score kan bijvoorbeeld grotendeels gekleurd worden door een groep hoog 
scorende leerlingen uit een gunstige achtergrond, die het gemiddelde voor de 
gewichtenleerlingen omhoog trekken.  
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Figuur 6 Verschil geobserveerde en voorspelde cet-score per school in stedelijke gebieden, gepooled over 
afgelopen drie schooljaren.  

 
(pijlen wijzen naar het geobserveerde rendement) 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS Microdata (2017) 
 
Conclusie: 
• Van veel scholen wijkt de gemiddelde cet-score behoorlijk af van wat gegeven de 

leerlingpopulatie verwacht wordt. 
• Niet alle kenmerken van de leerlingpopulatie die van belang zijn bij schoolsucces worden 

waargenomen. Deze niet-geobserveerde factoren zullen een deel van het in Figuur 21 
gepresenteerde verschil verklaren, net als de manier en kwaliteit van lesgeven van scholen. 

 
 

Schoolverschillen VO 
 
Databestanden: Examenbestanden DUO en leerlingtellingen PO voor gewicht (BRON 2008, 2009, 
2010) 
 
Ook in het voortgezet onderwijs verschillen scholen met vergelijkbare leerlingpopulaties in hun 
opbrengsten. In het voortgezet onderwijs kunnen opbrengsten op verschillende manier 
gedefinieerd worden en het heeft de voorkeur om meerdere indicatoren in samenhang te 
beschouwen, maar ter illustratie is hier gekozen om alleen te kijken slaagpercentages van 
afdelingen. Deze zijn namelijk relatief eenvoudig te interpreteren. Onderstaande grafiek toont het 
percentage leerlingen dat slaagt op vmbo-gt-afdelingen, afgezet tegen het percentage 
gewichtenleerlingen. Het slaagpercentage is per examenjaar op afdelingsniveau berekend, en 
vervolgens is hiervan het gemiddelde genomen over drie jaren. Alleen afdelingen die in alle jaren 
minstens 15 examenkandidaten hadden, zijn opgenomen in onderstaande grafiek. Het percentage 
gewichtenleerlingen en het percentage leerlingen met een niet-westerse achtergrond hebben alleen 
betrekking op de examenkandidaten.  
 
 
 
Figuur 7 Gemiddeld slaagpercentage vmbo-g/t afdelingen naar percentage gewichtenleerlingen en naar  
percentage leerlingen met niet-westerse achtergrond (2014-2016, n=674) 
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Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
 
Ook voor verschillende andere kenmerken hebben we de verschillen tussen VO-scholen in kaart 
gebracht. Achtereenvolgens gaat het om 
- het aandeel leerlingen dat onvertraagd naar havo 3, vwo-3 of hoger gaat  
- de scores op de rekentoets  
- de gemiddelde examencijfers  
 
 

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
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Figuur 9  Aandeel onvertraagd naar vwo in leerjaar 3, naar gemiddelde cet-score 

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
Conclusie: 
• Er is een duidelijk positief verband tussen de gemiddelde cet-score en het rendement van een 

klas. Dit verband lijkt sterker bij gemengde vmbo-gt/havo brugklassen dan bij homogene 
brugklassen vmbo gt of havo.  

• Toch worden ook de verschillen duidelijk zichtbaar. Scholen met een vergelijkbare populatie in 
cognitief opzicht verschillen soms sterk in de mate waarin ze in staat zijn leerlingen succesvol 
door te laten stromen naar havo in leerjaar 3. 

• Ook bij havo/vwo- en vwo-brugklassen zijn de verschillen zichtbaar. Verschillen in rendement 
tussen vwo-klassen lijken met name op te treden bij iets lagere gemiddelde cet-scores. 
Sommige scholen met een gemiddelde cet-score van 545 kennen een hoog rendement, andere 
een zeer laag rendement.   

• Er zijn op het oog weinig verschillen door de jaren heen. 
 
Figuur 10 Gemiddelde rekentoetsscore havo- en vwo-scholen, naar gemiddelde cet-score  

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
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Figuur 11 Gemiddelde rekentoetsscore vmbo-scholen, naar gemiddelde cet-score  

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
Conclusie: 
• Havo- en vwo-klassen maakten de afgelopen twee schooljaren dezelfde rekentoets. Figuur @@ 

laat zien dat de gemiddelde scores daarvan tussen de twee onderwijsniveaus behoorlijk groot 
zijn. Maar ook binnen een onderwijsniveau zijn er behoorlijke verschillen in gemiddelde 
rekentoetsscore. In 2016 lijken met name de verschillen in havo-scholen met dezelfde 
gemiddelde cet-score behoorlijk groot te zijn, groter dan vwo-scholen met dezelfde cet-score.  

• Toch zijn de verschillen tussen havo- en vwo-klassen minder groot dan de 
rekentoetsverschillen tussen vmbo-afdelingen. Ook zij maken dezelfde rekentoets, waardoor 
resultaten tussen vmbo-afdelingen te vergelijken zijn.  
 

Figuur 12 Gemiddelde examencijfers (NE, EN en WI) vmbo-b en vmbo-k-scholen, naar gemiddelde cet-score  

  
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
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Figuur 13 Gemiddelde examencijfers (NE, EN en WI) vmbo-gt en havo-scholen, naar gemiddelde cet-score  

   
Bron: DUO Stromenbestand (2017)  
 
Figuur 14 Gemiddelde examencijfers (NE, EN en WI) vwo-scholen, naar gemiddelde cet-score  

 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) 
 
Conclusie: 
• Bovenstaande figuren laten per onderwijsniveau de relatie zien tussen de gemiddelde cet-score 

en examenresultaten. Die relatie is niet sterk; er zijn veel schoolverschillen in 
examenresultaten die niet verklaard worden door de gemiddelde cet-score.   

 
Figuur 15 Verschil geobserveerde en voorspelde rendement per vwo-school, cohort brugklas 2011-12, 2012-
13 en 2013-14 gepooled  

 
(pijlen wijzen naar het geobserveerde rendement) 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS Microdata (2017) 
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Conclusie: 
• Ook gegeven de cito-score, geslacht en etniciteit van leerlingen, opleidingsniveau van ouders 

en de mate van stedelijkheid waarin een vo-school staat zijn er nog behoorlijke verschillen 
tussen scholen in rendementen. Dit geldt voor ieder niveau. Vanwege de leesbaarheid 
presenteert Figuur 29 de vwo-scholen van brugklascohorten 2011-12, 2012-13 en 2013-14 bij 
elkaar genomen. 

• Figuur 29 presenteert van elke vwo-school het verschil tussen het geobserveerde en het 
voorspelde onderbouwrendement.  Voor sommige scholen loopt dit verschil hoog op. 

• Vanaf een cet-score van gemiddeld 548,5 lijken scholen echt hoge rendementen te halen, wat 
ook op basis van individuele kenmerken verwacht zou mogen worden. 

 

Schoolverschillen MBO 
 
Data en operationalisatie 
 
Uitgangspunt is het inschrijvingsbestand met alle inschrijvingen op peildatum 1-10-2014 op 
studentniveau. Daaraan zijn verschillende bestanden met studentkenmerken  gekoppeld: 

• Postcode op 15-jarige leeftijd: er van uitgaande dat vrijwel alle studenten op deze leeftijd 
nog thuis wonen, geeft dit het beste beeld van de wijk waar een student is opgegroeid.  
De postcode op 15-jarige leeftijd is niet voor alle studenten in het MBO beschikbaar.  
Keuze gemaakt om alleen de studenten mee te nemen die op 1-10-2014 jonger zijn dan 27 
jaar. In die groep is postcode op 15-jarige leeftijd in 96,7% van de gevallen gevuld. 

• APCG (obv postcode op 15-jarige leeftijd): Een armoedeprobleemcumulatiegebied is een 
postcodegebied waarin zowel het percentage huishoudens met lage inkomens, als het 
percentage huishoudens met een uitkering én het percentage niet-westerse 
allochtonen hoger ligt dan 80% van alle postcodegebieden in Nederland, het zogenaamde 
80e percentiel. 

• SCP statusscore14 (obv postcode op 15-jarige leeftijd). De statusscores bestaan uit vier 
gegevens: het gemiddelde inkomen in een wijk, het percentage mensen met een laag 
inkomen, het percentage laag opgeleiden en het percentage mensen dat niet werkt. 

 
Dit bestand is geaggregeerd op brin x crebo x niveau wat resulteert in een bestand met 7732 
opleidingen met de volgende variabelen1: 

• % studenten met een indicatie handicap 
• Gemiddelde leeftijd op peildatum 1-10-2014 
• % autochtone studenten 
• % niet-westerse allochtonen 
• % westerse allochtonen 
• Aandeel APCG 
• Gemiddelde SCP statusscore in verschillende jaren. 

 
Er zijn 7732 opleidingen (brin x crebo x niveau) met tenminste 1 ingeschreven student van 26 jaar 
of jonger op 1-10-2014. De gemiddelden en percentages geven een vertekend beeld als het aantal 
studenten te klein is, daarom is geselecteerd op opleidingen met tenminste 15 studenten van 26 
jaar of jonger. Na deze selectie blijven er 4806 opleidingen over.  
 
De volgende uitkomstmaten zijn gekoppeld: 

• Rendementen 2014-2015: bij 80 opleidingen geen opbrengsten, zijn voornamelijk kleine 
opleidingen. Wanneer het 3-jaarsrendement is gebaseerd op minder dan 15 studenten 
wordt het rendement buiten beschouwing gelaten. Een driejaars rendement van 0 wordt 
ook niet meegenomen. Na deze selecties is er voor 4079 opleidingen een driejaars JR 
beschikbaar en voor 3993 opleidingen een driejaars DR.  

                                                
1 Al deze variabelen geven dus alleen de percentages en gemiddelden weer van de studenten in de opleiding die  op 1-10-2014 jonger 

zijn dan 27 jaar. 
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• JOB monitor op crebo niveau (bij 1984 opleidingen niet beschikbaar). De JOB scores 
worden alleen meegenomen als de respons minimaal 15 studenten is; bij 3585 opleidingen 
zijn de JOB scores beschikbaar. 

• VSV (missing bij 756 opleidingen). Als het vsv percentage is gebaseerd op minder dan 15 
studenten, wordt het percentage niet meegenomen. Na deze selectie is er voor 4271 
opleidingen een vsv percentage beschikbaar. 

 
Samenhang statusscore met uitkomstmaten 
 
Onderstaande scatterplots tonen de samenhang tussen de SCP statusscore en verschillende 
uitkomstmaten. Bij alle uitkomstmaten blijken er grote schoolverschillen tussen opleidingen met 
vergelijkbare studentpopulatie. 
 
Figuur 16 Scatterplot van mbo-opleidingen naar gemiddelde statusscore studenten en 
driejaarsrendement/jaarsrendement 

  
      Driejaars JR1215     Driejaars DR1215 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 (BRON-data & SCP-statusscores) 
 
Figuur 17 Scatterplot van mbo-opleidingen naar gemiddelde statusscore studenten en rapportcijfer van de 
opleidingen/instellingen 

  
         JOB rapportcijfer opleiding        JOB rapportcijfer instelling 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 (JOB-data en SCP-statusscores) 
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Figuur 18 Scatterplot van mbo-opleidingen naar gemiddelde statusscore studenten en percentage voortijdig 
schoolverlaters 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 (BRON-data en SCP-statusscores) 

Schoolverschillen Hoger Onderwijs 
 
Opbouw bestand en selecties 
 
Uitgangspunt is het 1cijferHO bestand met alle inschrijvingen op peildatum 1-10-2015.  Aan dit 
bestand zijn verschillende bestanden gekoppeld: 

• Postcode op 17-jarige leeftijd: er van uitgaande dat vrijwel alle studenten op deze leeftijd 
nog thuis wonen, geeft dit het beste beeld van de wijk waar een student is opgegroeid.  
De postcode op 17-jarige leeftijd is niet voor alle studenten in het HO beschikbaar.  
Bij 79,4 % van de studenten is een postcode op 17-jarige leeftijd bekend. 

• APCG (o.b.v. postcode op 17-jarige leeftijd): Een armoedeprobleemcumulatiegebied is een 
postcodegebied waarin zowel het percentage huishoudens met lage inkomens, als het 
percentage huishoudens met een uitkering én het percentage studenten met een niet-
westerse achtergrond hoger ligt dan 80% van alle postcodegebieden in Nederland, het 
zogenaamde 80e percentiel. 

• SCP statusscore14 (o.b.v. postcode op 17-jarige leeftijd). De statusscores bestaan uit vier 
gegevens: het gemiddelde inkomen in een wijk, het percentage mensen met een laag 
inkomen, het percentage laag opgeleiden en het percentage mensen dat niet werkt. 

 
Er is een selectie gemaakt van voltijd bacheloropleidingen. 
 
Daarna is het bestand geaggregeerd naar brin x opleidingscode. Het bestand omvat de volgende 
variabelen: 

• Soort ho (hbo/wo) 
• % studenten zonder postcode op 17-jarige leeftijd 
• % studenten met niet-westerse achtergrond 
• Aandeel APCG 
• Gemiddelde SCP statusscore in verschillende jaren 
• Aantal studenten. 

 
Opleidingen met minder dan 15 studenten en opleidingen waar bij meer dan 75% van de studenten 
geen postcode bekend is zijn uit het bestand verwijderd.In totaal blijven er dan 818 voltijd 
bacheloropleidingen hbo over en 401 voltijd bacheloropleidingen wo. 
 
Hierna is per opleiding een aantal opbrengstmaten toegevoegd: 

- Uitval uit ho 
- Switch opleiding 
- Diplomarendement herinschrijvers 
- Tevredenheid met de opleiding in het algemeen 

 
Kenmerken studentpopulatie en rendementen 
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De maten voor zwaarte van de studentpopulatie zijn gekoppeld aan een aantal opbrengstmaten, te 
weten: 

- Uitval uit ho 
- Switch opleiding 
- Diplomarendement bachelor herinschrijvers 
- Tevredenheid met de opleiding in het algemeen 

 
Hieronder staan scatterplots waarbij per opleiding de zwaarte van de studentpopulatie (X-as) is 
afgezet tegen de uitkomstmaten (Y-as). De uitkomstmaten zijn hierbij ingedeeld in 
laag/midden/hoog (verhouding 25%- 50%– 25%) (blauw = laag  groen = midden  hoog = geel). 
 
Figuur 19 Scatterplots -  opleidingen HBO naar gemiddelde statusscore en uitval, switch, diplomarendement 
en tevredenheid, n=802 

 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs (BRON-data en SCP-statusscores) 
 
Figuur 20 Scatterplots -  opleidingen HBO naar percentage studenten met niet-westerse achtergrond en uitval, 
switch, diplomarendement en tevredenheid, n=802 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 (BRON-data)  
 

Figuur 21 Scatterplots WO-opleidingen naar gemiddelde statusscore en uitval, switch, diplomarendement en 

tevredenheid, n=401 

 
 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2017 (BRON-data en SCP-statusscores) 
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Figuur 22 Scatterplots -  opleidingen WO naar percentage studenten met niet-westerse achtergrond en uitval, 
switch, diplomarendement en tevredenheid, n=401 
 

 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs (BRON-data & NSE-data) 
 

3c. Profilering scholen 
 
Inspecteurs zien een steeds sterkere profilering van scholen. Deze sterkere profilering leidt ertoe 
dat leerlingen steeds vaker bij gelijkgestemden op school zitten. 
 
Daarnaast hebben we gekeken naar de maten waarin opleidingsniveau, inkomen en etnische 
achtergrond van de ouders op elkaar lijken. De bevindingen verschillen wat tussen de sectoren, 
maar overall zijn er maar 2 duidelijke trends: 

- De segregatie naar etnische achtergrond neem gestaag af 
- De segregatie naar eindtoetsscore neemt sterk af, dit wil zeggen dat de klassen steeds 

heterogener in niveau worden. 
 
Basisonderwijs 
 
Tabel 1 Intra Class Correlations (ICC) door jaren heen van diverse variabelen in groep 8 po, heel Nederland 

 

ICC 
opleidingsniveau 
ouders 

ICC 
inkomen 

ICC  
cet-score 

ICC 
advies 

ICC 
etniciteit 

ICC 
etniciteit 
+3e gen 

2010-
2011 18.8 13.7 13.9 13.0 55.6 55.1 
2011-
2012 18.8 14.1 12.6 12.1 55.2 54.6 
2012-
2013 18.9 14.2 12.6 11.6 54.3 53.9 
2013-
2014 19.8 14.6 12.4 11.5 53.3 53.2 
2014-
2015 20.1 14.2 12.0 11.3 52.4 52.8 
2015-
2016 20.3 15.2 11.4 10.7 50.2 51.1 
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Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS Microdata (2017) 
 
• De ICC is een indicator om segregatie te benaderen. Een hoge ICC duidt op grote 

schoolverschillen. 
• De sociale segregatie in groep 8 van de basisschool lijkt niet te zijn toegenomen. Hoewel bij 

het opleidingsniveau van ouders en inkomen nog een licht stijgende ICC is te zien, dalen de 
schoolverschillen op het gebied van etniciteit.  

• De schoolverschillen in termen van cognitieve prestaties nemen licht af. 
 
Tabel 2 Intra Class Correlations (ICC) door jaren heen van diverse variabelen in groep 8 po, alleen in zeer 
stedelijke gebieden 

 

ICC 
opleidingsniveau 
ouders 

ICC 
inkomen 
ouders 

ICC  
cet-score 

ICC 
advies 

ICC 
etniciteit 

ICC 
etniciteit 
+3e gen 

2010-
2011 34.1 25.1 23.1 22.2 54.4 55.8 
2011-
2012 34.2 25.3 21.3 21.5 54.1 55.1 
2012-
2013 35.2 25.5 21.6 21.5 52.2 54.2 
2013-
2014 35.9 26.2 21.8 21.4 51.1 53.4 
2014-
2015 37.8 25.9 20.4 22.0 50.6 54.1 
2015-
2016 37.8 28.7 17.8 20.0 49.8 52.8 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS Microdata (2017) 
 
• De schoolverschillen in sterk stedelijke gebieden zijn een stuk groter dan die daarbuiten. 
• De ontwikkelingen in schoolverschillen die we landelijk zagen zien we ook voor scholen in sterk 

stedelijke gebieden (Tabel 5) en voor scholen in andere gebieden (niet zichtbaar in Tabel 5). 
 
Tabel 3 Intra Class Correlations (ICC) door jaren heen van diverse variabelen in groep 1, 2 en 3 po, heel 
Nederland 

 

ICC  
opleidingsniveau 
ouders 

ICC  
inkomen 
ouders 

ICC 
etniciteit 

ICC  
etniciteit + 
3e gen. 

2011-
2012 21.2 10.8 47.4 48.3 
2012-
2013 21.3 12.3 46.1 47.6 
2013-
2014 21.5 12.4 44.3 46.4 
2014-
2015 21.4 13.1 42.9 45.4 
2015-
2016 21.5 13.2 41.4 44.3 
2016-
2017 21.7 14.1 40.5 41.9 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS Microdata (2017) 
 
• De sociale segregatie neemt in groep 1, 2 en 3 niet toe als gekeken wordt naar 

opleidingsniveau ouders en etniciteit van leerlingen. De daling die we bij etniciteit zagen in 
groep 8 lijkt in de eerste groepen van het basisonderwijs ook plaats te vinden.  

• De schoolverschillen naar inkomen van ouders nemen wel iets toe over tijd bij de leerlingen 
groep 1-3. 
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Voortgezet onderwijs 
 
Tabel 4 Intra Class Correlations (ICC) door jaren heen van diverse variabelen in vo-scholen leerjaar 1, alle vo-
afdelingen (school + niveau) en scholen in zeer stedelijke gebieden 

 Alle vo-scholen, naar onderwijsniveau 
Vo-scholen in sterk stedelijke 
gebieden 

 

ICC 
opleidings-
niveau 
ouders 

ICC 
inkomen 
ouders 

ICC  
cet-
score 

ICC 
etniciteit 

ICC 
opleidings-
niveau 
ouders 

ICC 
inkomen  

ICC 
cet-
score  

ICC 
etniciteit 

2011-
2012 24.1 13.3 81.7 45.0 35.8 21.9 84.8 50.2 
2012-
2013 24.0 13.4 81.2 44.2 34.9 22.0 84.2 51.0 
2013-
2014 24.3 13.2 81.8 43.1 36.2 22.7 84.4 50.1 
2014-
2015 25.1 13.7 81.7 42.0 37.8 23.1 84.4 48.2 
2015-
2016 25.9 13.7 78.5 41.6 38.0 22.7 80.1 46.7 
2016-
2017 24.6 13.5 74.4 40.2 36.3 22.8 75.9 45.3 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS-microdata (2017) 
 
Tabel 5 Intra Class Correlations (ICC) door jaren heen van diverse variabelen in vwo-scholen leerjaar 1, alle 
vo-scholen en scholen in zeer stedelijke gebieden 

 Alle vwo-scholen 
Alle vwo-scholen in sterk 
stedelijke gebieden 

 

ICC 
opleidings-
niveau  
ouders 

ICC 
inkomen 

ICC  
cito 

ICC 
opleidings-
niveau 
ouders 

ICC 
inkomen 

ICC  
cito 

2011-
2012 9.8 5.8 10.5 20.6 12.3 13.2 
2012-
2013 10.2 6.0 9.7 22.7 12.9 14.5 
2013-
2014 8.7 6.5 11.4 16.9 12.1 20.9 
2014-
2015 9.2 5.9 9.7 20.8 10.9 17.8 
2015-
2016 9.7 6.3 6.9 19.7 14.2 9.6 
2016-
2017 10.7 6.7 6.3 23.3 12.1 4.9 
Bron: DUO Stromenbestand (2017) en CBS-microdata (2017) 
 
 
Conclusie: 
• De schoolverschillen in cet-scores in het voortgezet onderwijs zijn vanzelfsprekend hoog. Ieder 

is immers ingedeeld naar cognitief niveau. Wat wel opvalt is dat de schoolverschillen afnemen. 
Anders gezegd: de verschillen binnen scholen binnen een onderwijsniveau nemen toe. De 
daling van de ICC valt samen met het afnemende belang van de cet-score bij plaatsing in het 
voortgezet onderwijs.  

• De schoolverschillen in sociaal opzicht lijken stabiel. De schoolverschillen in etniciteit nemen af.  
• De sociale segregatie in grote steden is een stuk hoger dan in landelijk opzicht.  
• Binnen één onderwijsniveau, hier vwo, zijn de sociale schoolverschillen kleiner, evenals de 

cognitieve verschillen. Ook binnen grote steden nemen de schoolverschillen in cet-scores af in 
de afgelopen twee jaren.  
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Tabel 6 Science performance of students in socio-economically advantaged, average and disadvantaged 
schools 

 

Average socio-economic status of students attending a… 

  

Disadvantaged 
school1 Average school2 Advantaged 

school3 

      
Finland -0,11 0,23 0,66 
Estonia -0,44 0,04 0,56 
Singapore -0,51 -0,04 0,72 
Canada 0,05 0,54 0,99 
Poland -0,85 -0,41 0,11 
Norway 0,14 0,48 0,83 
Japan -0,63 -0,19 0,27 
Denmark 0,09 0,60 1,08 
Ireland -0,29 0,13 0,66 
Korea -0,59 -0,22 0,25 
Australia -0,30 0,28 0,80 
United Kingdom -0,31 0,18 0,77 
New Zealand -0,28 0,15 0,62 
Iceland 0,35 0,75 1,07 
Spain -1,32 -0,60 0,47 
Latvia -1,04 -0,45 0,20 
Switzerland -0,36 0,09 0,75 
Portugal -1,15 -0,43 0,44 
Sweden -0,09 0,31 0,78 
United States -0,61 0,12 0,77 
OECD average -0,62 -0,05 0,57 
Slovenia -0,52 0,00 0,64 
Germany -0,52 0,08 0,75 
Czech Republic -0,73 -0,26 0,41 
Lithuania -0,67 -0,05 0,52 
Belgium -0,49 0,18 0,79 
Netherlands -0,31 0,15 0,64 
Austria -0,48 0,07 0,71 
Luxembourg -0,58 0,00 0,92 
Italy -0,69 -0,08 0,58 
Israel -0,38 0,18 0,66 
Chile -1,36 -0,55 0,51 
Slovak Republic -0,82 -0,08 0,55 
Greece -0,72 -0,07 0,56 
Hungary -1,03 -0,23 0,58 
Costa Rica -1,62 -0,90 0,22 
Uruguay -1,46 -0,92 0,19 
Mexico -2,22 -1,24 -0,18 
Malta -0,61 -0,10 0,61 
Turkey -2,23 -1,44 -0,61 

Bron: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris: OECD Publishing. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en; Figuur I.6.12 
 

  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
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3d. Overbelaste scholen 
 
Deze paragraaf is geschreven door een groep inspecteurs die al jaren gespecialiseerd zijn het 
toezicht op scholen met een ingewikkelde leerlingpopulatie. Zij hebben met elkaar de risicofactoren 
in kaart gebracht en een analyse gemaakt van waarom sommige scholen uit een negatieve spiraal 
komen en andere scholen dit niet lukt. 
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