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Voorwoord
Als onderdeel van Peil.onderwijs rapporteren we ook dit jaar over de taal- en rekenvaardigheden van groep 8-leerlingen.
Voor de laatste keer is deze rapportage uitsluitend gebaseerd op de resultaten van de Centrale Eindtoets.
Sinds 2015 maken alle leerlingen in groep 8 verplicht een eindtoets. Dat is niet meer altijd de Centrale Eindtoets. Scholen
kiezen tegenwoordig uit een aanbod aan eindtoetsen. Het aantal deelnemers aan de Centrale Eindtoets neemt daardoor af.
Dit jaar lukt het nog een voldoende representatief beeld te geven van de taal- en rekenvaardigheid van groep 8-leerlingen
op basis van de gegevens van de Centrale Eindtoets alleen. Wij verwachten echter dat dit vanaf volgend schooljaar niet
langer het geval is. Omdat we het belangrijk vinden een eenduidig beeld te schetsen over de prestaties van leerlingen in
Nederland, zullen de komende peilingsonderzoeken taal en rekenen er daarom anders uitzien. We willen dan gebruik gaan
maken van de gegevens van meerdere eindtoetsen.
Met ingang van 2018 is in de verschillende eindtoetsen eenzelfde set opgaven opgenomen voor lezen, taalverzorging en
rekenen. Dat juichen we toe, omdat het de eindtoetsen in het algemeen beter te vergelijken maakt én de vergelijkbaarheid
tussen de verschillende afnamejaren van eenzelfde eindtoets bevordert. Die vergelijkbaarheid is niet alleen noodzakelijk
om een betrouwbaar vervolgadvies te geven, maar ook om over een langere periode heen de taal- en rekenvaardigheid van
basisschoolleerlingen in Nederland in beeld te brengen.
Een aantal resultaten valt in het peilingsonderzoek van dit jaar op. De beheersing van het minimale niveau (1F) voor lezen,
taalverzorging en rekenen van Nederlandse leerlingen eind groep 8, is hoog: de ambitie van 85 procent wordt net als vorig
jaar op alle drie de onderdelen ruimschoots behaald. Toch is er ook een aanzienlijk aantal leerlingen dat de basisschool
verlaat zonder het fundamentele niveau voor lezen, taalverzorging en rekenen te beheersen. De resultaten voor taalverzorging
en rekenen blijven net als vorig jaar achter bij de geformuleerde ambitie van 65 procent voor het streefniveau (1S/2F).
Hoewel bij lezen het streefniveau wel wordt bereikt, gaat juist de leesvaardigheid aanzienlijk achteruit ten opzichte van
vorig jaar. Dat geldt voor jongens nog meer dan voor meisjes. De stagnerende trend in leesvaardigheid – en over een langere
periode bekeken zelfs dalende trend – viel ook in internationaal vergelijkend onderzoek in groep 6 (PIRLS) al op.
Of leerlingen de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen beheersen, verschilt per school. Dat werd in het
peilingsonderzoek van vorig jaar al duidelijk. Daarom hebben we dit jaar met gebruik van meer gedetailleerde informatie
gekeken naar verschillen tussen scholen die vergelijkbaar zijn wat betreft het opleidingsniveau van ouders en de migratieachtergrond van hun leerlingen. Dan blijkt dat er scholen zijn met vooral leerlingen van laagopgeleide ouders die net zo
goed presteren als scholen met voornamelijk leerlingen van hoogopgeleide ouders. En sommige scholen met veel
leerlingen met een migratieachtergrond presteren even goed als scholen met bijna alleen leerlingen van Nederlandse
afkomst. Het niveau dat leerlingen bereiken hangt dus af van de school waar zij op zitten. Dat lijkt een open deur, maar
betekent tegelijkertijd dat de deur naar kansen voor goed onderwijs voor sommige groepen leerlingen soms gesloten blijft.
Wij blijven ons er met dit jaarlijkse peilingsonderzoek naar de taal- en rekenvaardigheid van groep 8-leerlingen voor
inzetten om dit vraagstuk voor leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers te ontrafelen zodat we samen
gericht aan de slag kunnen.

Dr. Arnold Jonk
Plaatsvervangend inspecteur-generaal van het Onderwijs
april 2018
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samenvatting

Samenvatting
Hoe goed is de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen
aan het einde van de basisschool? Jaarlijks peilt de Inspectie van het
Onderwijs deze vaardigheden door de scores van leerlingen op de
eindtoetsen te analyseren. In de schooljaren 2014/2015, 2015/2016 en
2016/2017 hebben we voor deze analyses gebruik gemaakt van de
gegevens van de Centrale Eindtoets 2015, 2016 en 2017.
We zijn nagegaan wat de vaardigheid van leerlingen voor lezen, taalverzorging en rekenen is door in beeld
te brengen in hoeverre zij de referentieniveaus behalen. Voor het einde van het basisonderwijs gaat het
daarbij om het fundamentele niveau 1F en het streefniveau 1S/2F. Ook hebben we bekeken wat het
beheersen van de referentieniveaus concreet betekent en welke verschillen er zijn tussen scholen in het
percentage leerlingen dat de referentieniveaus haalt.

Achteruitgang 1S/2F lezen en lichte verbetering beheersing 1S rekenen
Bij het opstellen van de referentieniveaus is de ambitie geformuleerd dat minimaal 85 procent van de
leerlingen aan het einde van het basisonderwijs niveau 1F behaalt en minimaal 65 procent niveau 1S/2F.
In 2017 beheerst een groot deel van de leerlingen niveau 1F voor lezen, taalverzorging en rekenen (respectievelijk 98%, 96% en 93%). De ambitie van 85 procent wordt dus ruimschoots behaald. Toch is er ook een
aanzienlijk aantal leerlingen dat de basisschool verlaat zonder het fundamentele niveau voor lezen, taalverzorging en rekenen te beheersen. Kijken we hoeveel leerlingen het streefniveau 1S/2F beheersen, dan zien we
dat alleen bij lezen de ambitie van minimaal 65 procent net wordt gehaald: 65 procent van de leerlingen
beheerst het streefniveau. Voor taalverzorging en rekenen beheersen veel minder leerlingen dit niveau,
respectievelijk 57 en 48 procent. De verschillen tussen 2016 en 2017 zijn bij taalverzorging verwaarloosbaar.
Voor rekenen beheersen dit jaar iets meer leerlingen 1S. Bij lezen is er sprake van een forse achteruitgang: van
78 procent in 2015 en 76 procent in 2016 naar 65 procent van de leerlingen dat in 2017 2F beheerst. De
daadwerkelijke daling tussen 2016 en 2017 is echter kleiner omdat de cesuur1 bij lezen volgens CvTE/Cito
ongelukkig valt. Maar ook dan blijft er sprake van een daling in de leesprestaties. Mogelijk wordt deze deels
verklaard door de wijziging in de opmaak van de opgaven in de Centrale Eindtoets. Nader onderzoek naar de
mate waarin de daling in leesvaardigheid wordt verklaard door wijzigingen in de opmaak is dan ook gewenst.
Internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van vijftienjarigen (PISA-2015) laat eveneens
een dalende ontwikkeling in de leesvaardigheid zien, hoewel deze daling niet significant is. In internationaal onderzoek naar de leesprestaties in groep 6 (PIRLS-2016) zien we de daling in leesprestaties alleen over
langere termijn (ten opzichte van 2001) terug. Ten opzichte van de vorige meting (in 2011) blijft de leesvaardigheid van groep 6-leerlingen stabiel. Op dit moment is het nog niet goed mogelijk de trend die we voor
leesvaardigheid op basis van de gegevens van de Centrale Eindtoets zien, te vergelijken met de trend op de
twee andere veelgebruikte eindtoetsen (de IEP Eindtoets en ROUTE 8). Dit onderstreept opnieuw de
noodzaak om maatregelen te nemen die niet alleen de vergelijkbaarheid tussen eindtoetsen maar ook de
vergelijkbaarheid tussen de verschillende afnamejaren van eenzelfde eindtoets bevorderen in het belang
van een eenduidig beeld over de leerlingprestaties.
1

De cesuur is de score waarboven een leerling 1F of 1S/2F heeft behaald. Zie ook paragraaf 2.1 en Figuur 2.2 voor een
nadere toelichting.
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Jongens meer achteruitgegaan in leesvaardigheid dan meisjes
Zowel jongens als meisjes zijn minder goed gaan lezen. De achteruitgang bij jongens is echter groter dan
bij meisjes. Het aandeel jongens dat het streefniveau 2F behaalt, is gedaald van 74 procent in 2016 naar
62 procent in 2017. Bij meisjes is de daling minder groot: van 79 procent in 2016 naar 69 procent in 2017.
Uit internationaal onderzoek (PIRLS-2016) blijkt dat jongens slechts in enkele landen even goed lezen als
meisjes. In de overige landen lezen meisjes beter. Het toenemende verschil in leesvaardigheid tussen
jongens en meisjes komt in meer landen voor. Het verschil tussen jongens en meisjes bij taalverzorging
en rekenen is vergelijkbaar met eerdere jaren: jongens rekenen beter en meisjes scoren hoger bij
taalverzorging.

Beheersing referentieniveaus sterk afhankelijk van opleidingsniveau ouders
Leerlingen met laagopgeleide ouders behalen gemiddeld lagere scores voor lezen, taalverzorging en
rekenen dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Naarmate het opleidingsniveau van ouders toeneemt,
presteren leerlingen beter. De achteruitgang bij lezen zien we terug bij alle opleidingsniveaus. Wel zijn er
grote verschillen in de beheersing van het streefniveau bij lezen. Zo beheerst 86 procent van de leerlingen
van ouders met een masteropleiding of hoger het streefniveau 2F tegen 41 procent van de leerlingen van
ouders met basisonderwijs als hoogste opleidingsniveau. Bij taalverzorging en rekenen zijn de verschillen
in resultaten van leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Niet-westerse migranten beheersen de referentieniveaus minder vaak
Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond presteren gemiddeld minder goed dan leerlingen
met een Nederlandse achtergrond. Voor lezen behaalt ongeveer 50 procent van de leerlingen met een
niet-westerse migratieachtergrond het 2F-niveau tegen 69 procent van de leerlingen met een Nederlandse
achtergrond. De prestaties van eerste en tweede generatie niet-westerse migranten verschillen nauwelijks
van elkaar. Dat is anders voor leerlingen met een westerse migratieachtergrond: tweede generatie westerse
migranten presteren duidelijk beter dan eerste generatie westerse migranten. De leesprestaties van tweede
generatie westerse migranten zijn even goed als die van leerlingen met een Nederlandse achtergrond.
Ook voor taalverzorging en rekenen presteren westerse migranten even goed als leerlingen met een
Nederlandse achtergrond. Er is bij deze onderdelen geen verschil tussen de eerste en tweede generatie.
Wel blijven op deze onderdelen de prestaties van niet-westerse migranten duidelijk achter bij de prestaties
van leerlingen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond. In deze analyses hebben we alleen de
resultaten meegenomen van leerlingen die minimaal vier jaar in Nederland wonen.

Scholen met vergelijkbare leerlingenpopulaties presteren heel verschillend
Net als vorig jaar zien we grote verschillen tussen scholen met vergelijkbare leerlingenpopulaties. Er zijn
scholen met vooral leerlingen van laagopgeleide ouders die net zo goed presteren als scholen met voor
namelijk leerlingen van hoogopgeleide ouders. Een vergelijkbaar beeld zien we voor scholen met veel
leerlingen met een migratieachtergrond; sommige van deze scholen presteren even goed als scholen met
bijna alleen leerlingen van Nederlandse afkomst. Het maakt voor leerlingen dus uit op welke school zij
zitten. Als het gaat om de verschillen tussen scholen met vergelijkbare leerlingenpopulaties, zien we de
kleinste verschillen bij lezen en de grootste bij taalverzorging. Vergelijken we de resultaten van scholen met
verschillende leerlingenpopulaties, dan zien we echter de kleinste verschillen bij taalverzorging en de
grootste verschillen bij lezen. Dit duidt erop dat taalverzorging een eenvoudig aan te leren vaardigheid is;
een constatering die wij ook vorig jaar al deden. Begrijpend lezen daarentegen hangt samen met intelligentie
en is minder eenvoudig aan te leren.

Vervolg in 2018
Net als de afgelopen jaren is ook dit jaar de rapportage enkel gebaseerd op de resultaten van de Centrale
Eindtoets. Komend jaar willen we nagaan of de daling van de leesprestaties doorzet. We hopen dan ook de
resultaten van de overige eindtoetsen mee te nemen in onze analyses. Verder willen we meer kenmerken
betrekken bij het bekijken van de verschillen tussen vergelijkbare scholen. Tot slot zullen we bij de
vergelijking van de resultaten van leerlingen en scholen ook de onderliggende maat benutten die het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld voor de nieuwe gewichtenregeling.

1. Inleiding
Om jaarlijks de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen
aan het einde van de basisschool in kaart te brengen, maakt de
Inspectie van het Onderwijs gebruik van de scores van leerlingen op
de eindtoetsen. Sinds schooljaar 2014/2015 maken alle leerlingen in
groep 8 verplicht een eindtoets. Vanaf schooljaar 2015/2016 meten
alle eindtoetsen de beheersing van de referentieniveaus voor lezen,
taalverzorging en rekenen.
1.1

Eindtoetsen2
In schooljaar 2016/2017 konden de scholen kiezen uit zes eindtoetsen. In 2014/2015 was de keuze beperkt tot
drie toegelaten eindtoetsen en enkele andere toetsen; in 2015/2016 kon gekozen worden uit de drie reeds
toegelaten eindtoetsen. Hoewel alle toegelaten eindtoetsen de beheersing van de referentieniveaus in kaart
brengen, zijn er verschillen in de wijze waarop ze dat doen (Glas, Emons & Berding-Oldersma, 2016).
Daarom kunnen we de gegevens van de verschillende eindtoetsen niet combineren tot een landelijk beeld
van de leerlingprestaties in groep 8. Net als in de rapportage over 2014/2015 en 2015/2016 (Inspectie van het
Onderwijs, 2016, 2017) is deze rapportage om die reden gebaseerd op de gegevens van de Centrale Eindtoets
van het College voor Toetsen en Examens (verder: CvTE).
In 2017 hebben 113.394 leerlingen van 4.241 scholen de Centrale Eindtoets op papier gemaakt.3 Vorig jaar
constateerden we dat de representativiteit van de groep scholen die de Centrale Eindtoets had gemaakt
onder druk kwam te staan, omdat steeds minder scholen en leerlingen deelnemen aan de Centrale
Eindtoets (66% in 2017, 76% in 2016 en 86% in 2015; CvTE 2017). De groep scholen die in 2017 de Centrale
Eindtoets heeft gemaakt, is niet langer representatief voor alle basisscholen in Nederland. Met name
scholen die zwakker scoren op de Centrale Eindtoets, stappen in een volgend jaar over op een andere toets.
Zo was de gemiddelde eindtoetsscore van de scholen die in 2017 een andere eindtoets hebben gedaan, in
2016 gelijk aan 533,1 tegen 534,8 voor de scholen die niet zijn overgestapt.

2

3

Toegelaten eindtoetsen in 2017 zijn: de Centrale Eindtoets van CvTE (66%), de IEP eindtoets van bureau ICE (24%),
ROUTE 8 van A-Vision (9%), de AMN eindtoets van AMN bv, de CESAN eindtoets van SM&C bv en de Dia-eindtoets
van Diataal bv. De drie laatst genoemde eindtoetsen werden in totaal op 1% van de scholen afgenomen (Inspectie
van het Onderwijs, 2018). Toegelaten eindtoetsen in 2015 en 2016 waren: de Centrale Eindtoets van CvTE, de IEP
Eindtoets van bureau ICE en de ROUTE 8 van A-Vision.
De hier genoemde aantallen leerlingen en scholen betreffen de aantallen waarop dit rapport is gebaseerd.
Het betreft de leerlingen van reguliere basisscholen die de papieren toets hebben gemaakt; leerlingen met een
ontheffing zijn niet meegenomen, evenals leerlingen die de digitale toets hebben gemaakt en leerlingen van
scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De onderzoeksgroep wijkt daarmee iets af van de groep leerlingen waar
CvTE over rapporteert in de terugblik op de Centrale Eindtoets 2017 (CvTE, 2018) en de rapportage referentie
niveaus taal en rekenen 2016-2017 (CvTE, 2017).
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Om toch een landelijk beeld te kunnen schetsen, hebben we de scores herberekend alsof alle scholen die in
2015 de Centrale Eindtoets maakten, ook in 2017 weer mee hebben gedaan (Hemker, 2018).4
Met ingang van 2018 wordt eenzelfde set opgaven aan elke eindtoets toegevoegd. Dit zal de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen vergroten. Mogelijk kunnen we dan de resultaten van meer eindtoetsen betrekken
bij het schetsen van het landelijk beeld.

1.2

Referentieniveaus en ambitie
De referentieniveaus voor taal en rekenen beschrijven wat leerlingen, van de basisschool tot aan het hoger
onderwijs, moeten kennen en kunnen op deze onderdelen. De niveaus worden beschreven in twee
‘kwaliteiten’: de fundamentele kwaliteit (F) en de streefkwaliteit (S).5 Niveau 1F en 1S zijn van toepassing op
het einde van het basisonderwijs. Voor taal geldt dat het streefniveau en het opvolgende fundamentele
niveau aan elkaar gelijk zijn (dus 1S=2F). Voor rekenen is dit niet het geval. Daar richten de fundamentele
niveaus zich op een meer toepassingsgerichte benadering van rekenen, terwijl de streefniveaus al voor
bereiden op de meer abstracte wiskunde.
De referentieniveaus zijn in 2009 opgesteld door de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
(2009): de commissie Meijerink. Destijds stelde de commissie dat het niveau 1F op dat moment haalbaar
zou moeten zijn voor 75 procent van de leerlingen aan het einde van het primair onderwijs. Dit percentage
zou met de nodige inspanningen naar 85 procent kunnen. Bovendien zouden volgens de commissie meer
leerlingen kunnen worden uitgedaagd om een aanvullend of volgend niveau (1S/2F) te bereiken. De ambitie
zou moeten zijn: 65 procent van de leerlingen beheerst het streefniveau.

4

5

Bij de herberekening van de resultaten hebben we gebruik gemaakt van de groep scholen die zowel in 2015, 2016
als 2017 de Centrale Eindtoets heeft gemaakt. Voor deze scholen is bekeken hoe zij scoorden in 2015, 2016 en 2017.
Vervolgens zijn de verschillen berekend tussen 2015 en 2016 en 2015 en 2017. Deze verschillen reflecteren het
werkelijke scoreverschil tussen 2015 en de andere twee jaren. Dit werkelijke verschil is opgeteld bij de score die de
totale deelnemende groep scholen in 2015 behaalde, waarmee er een schatting beschikbaar komt van de score in
2016 en 2017 als de groep deelnemers onveranderd was gebleven. Deze schatting gebruiken we om te rapporteren
over de trend. Als we kijken naar de verschillen tussen scholen (H3), rapporteren we alleen over 2017 en gebruiken
we de daadwerkelijk behaalde score i.p.v. de schatting.
Zie voor meer uitleg over de referentieniveaus de rapportage ‘Taal en rekenen aan het einde van de basisschool’
(Inspectie van het Onderwijs, 2016) en de rapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen
(2009).

2.	Wat kennen en kunnen
achtstegroepers in
Nederland?
Hoe leerlingen presteren op de Centrale Eindtoets, geeft informatie
over het niveau voor taal en rekenen dat ze bereiken aan het einde
van de basisschool. Op dat niveau stromen ze door naar het
voortgezet onderwijs. In dit hoofdstuk beschrijven we het niveau van
basisschoolleerlingen in 2017 en vergelijken we dat met het niveau in
2016 en 2015. Ook kijken we naar de invloed van een aantal
achtergrondkenmerken op de prestaties. We gebruiken hierbij de
gegevens van de Centrale Eindtoets. Tot slot beschrijven we het type
opgaven dat de leerlingen beheersen.

2.1

Prestaties lezen, taalverzorging en rekenen in 2015, 2016 en 2017
Streefniveau voor taalverzorging en rekenen niet gehaald
Figuur 2.1 laat voor 2015, 2016 en 2017 zien hoeveel leerlingen de referentieniveaus beheersen. Duidelijk is
dat veel leerlingen het fundamentele niveau 1F beheersen. De ambities die de commissie Meijerink
formuleerde bij het opstellen van de referentieniveaus voor het behalen van 1F, zijn in 2017 opnieuw gehaald:
zowel voor lezen (98%) als voor taalverzorging (96%) en rekenen (93%)6 beheerst minstens 85 procent van
de leerlingen dit niveau. Toch is er een aanzienlijk aantal leerlingen dat de basisschool verlaat zonder het
fundamentele niveau voor lezen, taalverzorging en rekenen te beheersen. Dit varieert van bijna 2500
leerlingen bij lezen tot ruim 8000 leerlingen bij rekenen.

6

De percentages die hier gerapporteerd worden voor 2015 en 2016, wijken (enigszins) af van de percentages die in
de rapportage ‘Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015/2016’ (Inspectie van het Onderwijs, 2017) zijn
opgenomen. De reden hiervoor is dat CvTE en Cito de berekeningswijze van de referentieniveaus hebben gewijzigd.
Belangrijkste wijziging is dat de beheersing van 1F wordt bepaald op basis van alle items van het betreffende
onderdeel en niet alleen op basis van de items die indicatief zijn voor dit referentieniveau zoals in 2016 is gebeurd.
CvTE en Cito geven aan deze berekeningswijze ook de komende jaren te hanteren. Zie voor meer informatie p.12
van de Rapportage referentieniveaus taal en rekenen 2016-2017 (CvTE, 2017).
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ﬁguur 2.1

Figuur 2.1 – Percentage leerlingen dat de referentieniveaus beheerst in 2015 (n=157.736), 2016 (n=136.561) en
2017 (n=113.394)
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Voor lezen beheerst een flink percentage leerlingen (65,4%) ook het streefniveau, maar voor taalverzorging
(56,8%) en rekenen (47,5%) ligt dit percentage onder het ambitieniveau van de commissie Meijerink. Voor
rekenen ligt het zelfs lager dan de 50 procent die het uitgangspunt was bij het opstellen van de referentie
niveaus in 2009. Ook vorig jaar constateerden we dit al. Daarom voert de inspectie in 2018 een themaonderzoek uit naar de kwaliteit van het rekenonderwijs in basis- en voortgezet onderwijs.

Afstand tot ‘grenspunt’ voor het fundamenteel niveau 1F en het streefniveau 1S/2F
De rapportage over de beheersing van de referentieniveaus geeft alleen weer of leerlingen boven of onder
een bepaald ‘grenspunt’ presteren: met andere woorden behalen zij 1F dan wel 1S/2F of niet? Hoevéél
leerlingen hoger of lager dan dit ‘grenspunt’ presteren (de exacte score), is daarbij niet in beeld. Daarom
geven we in Figuur 2.2 de exacte score van de leerlingen in 2017 voor lezen, taalverzorging en rekenen weer:
hoeveel opgaven hebben zij goed beantwoord op deze onderdelen? Ook hebben we in de figuur met rode
lijnen de ‘grenspunten’ voor 1F en 1S/2F aangegeven. Leerlingen die op of boven dit grenspunt scoren,
beheersen het betreffende niveau. Leerlingen die lager scoren beheersen dit niveau (net) niet.
Uit Figuur 2.2 is af te lezen dat 483 leerlingen 1F voor lezen hadden gehaald als zij 1 opgave meer goed
hadden beantwoord. Dit betreft 0,4 procent van alle leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt.
Voor taalverzorging en rekenen zijn dat respectievelijk 863 leerlingen (0,8%) en 772 leerlingen (0,7%).
Op dezelfde manier kunnen we de afstand tot het grenspunt voor 1S/2F uit Figuur 2.2 aflezen: 5.507
leerlingen (4,9%) hadden het streefniveau voor lezen gehaald als zij 1 opgave meer goed hadden beantwoord. Voor taalverzorging en rekenen zijn dat respectievelijk 4.667 leerlingen (4,1%) en 2.572 leerlingen
(2,3%). Het behalen van het fundamenteel of streefniveau ligt dus voor veel leerlingen binnen bereik.
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2.2 – Aantal goed gemaakte opgaven voor lezen, taalverzorging en rekenen in relatie tot het grenspunt
ﬁguur 2.2 /Figuur
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Verschillen in beheersing referentieniveaus in 2015, 2016 en 2017
De verschillen in de beheersing van het fundamentele niveau 1F in 2015, 2016 en 2017 zijn voor zowel lezen,
taalverzorging als rekenen klein. Dat is echter anders voor de beheersing van het streefniveau bij lezen en
rekenen. Bij rekenen zien we een stijging van ongeveer 4 procent: van 43,6 procent van de leerlingen dat in
2016 1S beheerst naar 47,5 procent in 2017. Bij lezen zien we een tegenovergestelde trend: tussen 2016 en
2017 daalt het aantal leerlingen dat het streefniveau 2F beheerst met ongeveer 11 procent (van 76,3% in 2016
naar 65,4% in 2017).
Volgens CvTE/Cito is deze daling deels terug te voeren op het ongelukkig vallen van de cesuur en is de
daadwerkelijke daling kleiner, namelijk 5 procent. Maar ook dan blijft er sprake van een daling in de
leesprestaties. Mogelijk wordt deze daling deels verklaard door de wijziging die doorgevoerd is in de
opmaak7 van de opgaven in de Centrale Eindtoets.
Internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van vijftienjarigen (PISA-2015) laat eveneens
een dalende ontwikkeling in de leesvaardigheid zien, hoewel deze daling niet significant is. In internationaal onderzoek naar de leesprestaties in groep 6 (PIRLS-2016) zien we de daling in leesprestaties alleen over
langere termijn (ten opzichte van 2001) terug.8 Ten opzichte van de vorige meting (in 2011) blijft de
leesvaardigheid van groep 6-leerlingen stabiel.
Opvallend is verder dat we deze daling in de beheersing van niveau 2F ook niet terugzien bij twee andere
relatief veel gebruikte eindtoetsen, de IEP eindtoets en ROUTE 8. Als we daar kijken naar het percentage
leerlingen dat de referentieniveaus lezen in 2016 en 2017 behaalt, is er sprake van een respectievelijk
ongeveer gelijk blijvende beheersing en een aanzienlijk stijgende beheersing van niveau 2F. Gezien het feit
dat juist de scholen die zwakker presteerden op de Centrale Eindtoets zijn overgestapt naar een van deze
eindtoetsen, ligt een stijging in de prestaties in ieder geval niet direct in de lijn van de verwachting. Als de
percentages beheersing opnieuw worden berekend aan de hand van opgaven die in beide jaargangen
voorkomen, zien we ook bij een van deze andere eindtoetsen een daling in de leesvaardigheid (Expertgroep
Toetsen PO, 2017).
Dit gegeven onderstreept niet alleen het belang van maatregelen die de vergelijkbaarheid tussen de verschillende eindtoetsen bevorderen, maar ook van maatregelen die de vergelijkbaarheid tussen de verschillende
afnamejaren van eenzelfde eindtoets bevorderen. Alleen dan kunnen we beschikken over een eenduidig beeld
van de beheersing van de referentieniveaus door leerlingen einde basisonderwijs en kunnen we ook een trend
in beeld brengen.

Invloed van achtergrondkenmerken
Vorig jaar hebben we gekeken naar de invloed van een aantal achtergrondkenmerken op de prestaties van
leerlingen, te weten: geslacht, het opleidingsniveau van ouders en het tempo waarmee leerlingen de
basisschoolperiode doorlopen. We hebben gezien dat meisjes beter zijn in lezen en taalverzorging en
jongens beter zijn in rekenen. Ook presteren leerlingen beter naarmate het opleidingsniveau van ouders
hoger is en leerlingen korter over hun schoolloopbaan doen. De analyses die we dit jaar hebben uitgevoerd,
bevestigen dit beeld. Vanwege de teruglopende resultaten voor lezen zoomen we dit jaar vooral in op de
invloed van een aantal achtergrondkenmerken op de leesprestaties, namelijk: geslacht, opleidingsniveau
van ouders en de eventuele migratieachtergrond van leerlingen.

7

8

De boekjes met opgaven zijn niet langer in twee kolommen vormgegeven. De opgaven bestrijken de gehele
breedte van de pagina. Daarnaast is er een groter lettertype gebruikt en zijn de plaatjes nu in kleur.
Belangrijk is wel dat in deze internationale onderzoeken naar een trend in vijf jaar (PIRLS) en een trend in drie jaar
(PISA) wordt gekeken, terwijl wij over de verschillen tussen twee opeenvolgende schooljaren rapporteren.

De keuze voor deze achtergrondkenmerken is mede bepaald op basis van onderzoek door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS, 2017) dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) voor de ontwikkeling van een nieuwe gewichtenregeling9 is nagegaan welke kenmerken
onderwijsachterstanden zo goed mogelijk verklaren. Het opleidingsniveau van ouders, de migratieachtergrond van leerlingen (het land van herkomst en de verblijfsduur in Nederland), en het al dan niet in de
schuldsanering zitten, blijken belangrijke voorspellers te zijn.

Jongens en meisjes
Bij taalverzorging en rekenen is de mate waarin de prestaties van jongens en meisjes in 2017 verschillen,
vergelijkbaar met eerdere jaren. De leesvaardigheid van jongens is echter in 2017 meer gedaald dan die van
meisjes (zie Figuur 2.3). De beheersing van het streefniveau lezen is bij meisjes teruggelopen met 9,3 procent
(van 78,8% naar 69,2%), terwijl bij de jongens 12,4 procent minder jongens 1S/2F behaalt (van 73,9% naar 61,5%).

ﬁguur 2.3

Figuur 2.3 – Behaalde referentieniveaus lezen in 2015, 2016 en 2017 door jongens (n 2015=78.167, n 2016=67.000,
n 2017=55.988) en meisjes (n 2015=79.021, n 2016=67.899, n 2017=56.941)
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Dat de leesvaardigheid van jongens achterblijft bij die van meisjes, bevestigt internationaal onderzoek naar
de leesvaardigheid van leerlingen in groep 6 (Gubbels, Netten & Verhoeven, 2017; Mullis, Martin, Foy &
Hooper, 2017). Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat slechts in enkele deelnemende landen jongens
vergelijkbare leesscores halen als meisjes; in bijna alle landen lezen meisjes (veel) beter dan jongens.

9

De gewichtenregeling richt zich op het verminderen van onderwijsachterstanden van risicoleerlingen in het
basisonderwijs. Het ‘gewicht’ dat een leerling bij instroom in het basisonderwijs krijgt toegekend, wordt momenteel berekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het gewicht bepaalt de eventuele extra
bijdrage die een school voor de leerling krijgt. Scholen met ten minste 6 procent leerlingen van laagopgeleide
ouders krijgen extra geld om te proberen de achterstanden zo veel mogelijk te compenseren.
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In vergelijking met eerdere internationale metingen in 2001, 2006 en 2011 is het verschil in leesvaardigheid
tussen jongens en meisjes in Nederland toegenomen. Ook dit komt overeen met het beeld dat wij op basis
van de gegevens van de Centrale Eindtoets zien. Uit het internationale onderzoek blijkt bovendien dat dit
het geval is in meerdere landen. Zo zijn de verschillen tussen jongens en meisjes groter geworden in onder
andere Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk, waarbij de resultaten in deze landen achteruit zijn
gegaan ten opzichte van de vorige meting. Er zijn overigens ook landen waar het verschil in leesprestaties
tussen jongens en meisjes kleiner is geworden en beide groepen beter zijn gaan presteren. Dit is bijvoorbeeld het geval in Engeland, Ierland, Noorwegen en Zweden.

Opleidingsniveau ouders10
Leerlingen met laagopgeleide ouders halen gemiddeld lagere scores voor lezen, taalverzorging en rekenen
dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. In Figuur 2.4 is te zien in welke mate de opleiding van de ouders
van invloed is op de leesvaardigheid in 2015, 2016 en 2017. We hebben in deze figuur de gemiddeld behaalde
vaardigheidsscores weergegeven. Voor het berekenen van deze gemiddelde scores is het aantal goed
beantwoorde opgaven voor lezen als uitgangspunt genomen.

ﬁguur 2.4

Figuur 2.4 – Gemiddeld behaald vaardigheidsniveau voor lezen in 2015 (n=157.736), 2016 (n=136.561) en
2017 (n=113.394) naar opleidingsniveau ouders
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In alle jaren is het beeld vergelijkbaar: naarmate ouders hoger zijn opgeleid, lezen hun kinderen beter. Ook
zien we in de figuur opnieuw dat de prestaties voor lezen in 2017 zijn gedaald in vergelijking met 2015 en 2016.
Deze daling is voor alle opleidingsniveaus vergelijkbaar en is, zoals ook uit de figuur blijkt, al in 2016 ingezet.

10

Voor de opleiding van de ouders is de SOI2006-indeling gebruikt (zie cbs http://www.cbs.nl/NR/
rdonlyres/7C94DE33-621C-4355-928A-8B90F9F5D777/0/2006soiniveauindeling201213.pdf).

Als we op een vergelijkbare manier naar de prestaties voor taalverzorging en rekenen kijken (figuren niet
afgebeeld), valt op dat leerlingen van ouders met een opleiding in de drie laagste opleidingscategorieën
(maximaal basisonderwijs, maximaal voortgezet onderwijs/mbo niveau 1 en maximaal mbo niveau 2) in 2017
vrijwel identieke scores behalen. Vanaf opleidingsniveau mbo-3 nemen de scores toe. Zoals we in Figuur 2.4
zien, wijkt het beeld bij lezen daar enigszins van af. Leerlingen van ouders met maximaal een vo/mbo-1
opleiding of mbo-2 opleiding presteren vrijwel gelijk, maar leerlingen van ouders met maximaal basis
onderwijs presteren minder goed.

ﬁguur 2.5

Figuur 2.5 – Percentage leerlingen dat de referentieniveaus lezen beheerst naar opleidingsniveau ouders
(n=4.687-25.149)
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Figuur 2.5 geeft het percentage leerlingen weer dat de referentieniveaus voor lezen beheerst, gegeven het
maximale opleidingsniveau van hun ouders. Zoals we ook in Figuur 2.4 al zagen, stijgt de leesvaardigheid
als ouders hoger opgeleid zijn. In Figuur 2.4 is echter direct zichtbaar wat dit voor de beheersing van de
referentieniveaus betekent: naarmate het opleidingsniveau toeneemt, behalen meer leerlingen het
streefniveau 2F, terwijl tegelijkertijd het aantal leerlingen dat 1F niet haalt, afneemt. 41 procent van de
leerlingen van ouders met maximaal basisonderwijs als hoogst behaald opleidingsniveau beheerst het
streefniveau 2F voor lezen. Van deze leerlingen behaalt 6,4 procent niveau 1F nog niet. Voor leerlingen van
ouders met een masteropleiding of hoger (wo+) is dit respectievelijk 85,9 procent (1S/2F) en 0,3 procent
(lager dan 1F).
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Migratieachtergrond
In Figuur 2.6 is te zien welke invloed de migratieachtergrond11 van een leerling heeft op het behalen van de
referentieniveaus voor lezen in 2017.

ﬁguur 2.6

Figuur 2.6 – Percentage behaalde referentieniveaus voor lezen naar migratieachtergrond (n=952-79.583)
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Het valt op dat tweede generatie westerse migranten het lezen even goed beheersen als leerlingen met een
Nederlandse achtergrond; van beide groepen behaalt 69 procent het streefniveau 2F. Niet-westerse migranten
daarentegen beheersen het lezen minder goed: ongeveer de helft van de leerlingen behaalt het streefniveau
2F. Daarbij is nauwelijks een verschil te zien tussen eerste en tweede generatie migranten. De betere
prestaties van westerse migranten zijn te verklaren vanuit het feit dat hun ouders veelal hoger opgeleid zijn
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018). Ongeveer 4 procent van de eerste generatie westerse en de eerste
en tweede generatie niet-westerse migranten behaalt het fundamenteel niveau 1F voor lezen niet. Tweede
generatie westerse migranten en leerlingen zonder migratieachtergrond doen het beter. Ongeveer 1,5 procent
van deze leerlingen behaalt 1F niet.
Als we het percentage behaalde referentieniveaus voor taalverzorging en rekenen bekijken (figuren niet
afgebeeld), zien we geen wezenlijk verschil tussen de eerste en tweede generaties migranten. De westerse
migranten presteren even goed als de leerlingen met een Nederlandse achtergrond. De niet-westerse
migranten behalen ook op deze onderdelen minder goede resultaten.
11

CBS-definitie (zie cbs.nl): Iemand die in het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie, terwijl iemand
van de tweede generatie in Nederland is geboren. Westerse migranten komen uit een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië. Niet-westerse migranten komen uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië
(inclusief Turkije). Het aantal leerlingen in 2017 voor de verschillende groepen migranten is als volgt: eerste
generatie niet-westers (910 leerlingen), tweede generatie niet-westers (14.806 leerlingen), eerste generatie westers
(1.277 leerlingen), tweede generatie westers (5.720 leerlingen). De aantallen in 2015 en 2016 zijn vergelijkbaar.
Leerlingen die een eindtoets hebben gemaakt maar minder dan vier jaar in Nederland zijn, zijn niet meegenomen.
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Welke opgaven beheersen achtstegroepers?
In deze paragraaf hebben we enkele opgaven opgenomen uit de Centrale Eindtoets voor lezen,12 taalverzorging en rekenen. Deze opgaven geven een beeld van wat leerlingen die de referentieniveaus beheersen,
kennen en kunnen.13 De rode streep in de liniaal staat voor het niveau van een leerling die het fundamentele niveau net beheerst, de groene streep voor het niveau van een leerling die het streefniveau net
beheerst.14 Aan de linkerkant van de pagina staan opgaven 1 en 2: leerlingen die rond het streefniveau
functioneren, beheersen opgave 1 net; leerlingen die rond het fundamentele niveau functioneren,
beheersen opgave 2 net.15 Aan de rechterkant staan opgaven 3 en 4. Opgave 3 is een moeilijke opgave:
leerlingen die rond het streefniveau presteren, beheersen deze opgave nog niet. Opgave 4 is een makkelijke
opgave: leerlingen die rond het fundamentele niveau functioneren, beheersen deze opgave.
Anders gezegd: een leerling die niveau 1F net haalt (rode streep), beheerst opgave 4. Opgave 2 is een opgave
die deze leerling net (niet) beheerst en opgaven 1 en 3 zijn voor deze leerling nog te moeilijk. Een leerling
die niveau 1S/2F net haalt (groene streep), beheerst opgaven 2 en 4. Opgave 1 is een opgave die deze leerling
net beheerst en opgave 3 is nog te moeilijk.

12
13
14

15

Bij de opgaven 1, 2 en 3 is in dit voorbeeld een uitsnede van de oorspronkelijke tekst gemaakt.
Meer informatie en uitleg over de referentieniveaus is te vinden op www.taalenrekenen.nl.
Het gaat hier dus om het minimale niveau waarop een leerling een ‘1F-leerling’ (een leerling die niveau 1F beheerst)
genoemd kan worden. Datzelfde geldt voor de groene streep als het gaat om een 1S/2F-leerling.
Goede beheersing is een kans van 80% of meer om de opgave goed te beantwoorden, matige beheersing een kans
tussen de 50 en 80% en onvoldoende beheersing een kans van 50% of minder om de opgave goed te beantwoorden. In de tekst spreken we respectievelijk over ‘beheersen van de opgaven’, ‘net beheersen van de opgaven’ en
‘nog te moeilijke opgaven’.
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Voorbeeldopgaven LEZEN
Het onderdeel lezen bestaat uit opgaven begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken.

Opgave 1: opgave rond 2F

350

Opgave 3: moeilijke opgave
langs de kust van landen rond de Indische Oceaan. Je merkt
wel dat beide soorten van tropisch water houden.

oud waren. Alle vrije tijd gaat op aan het sporten. Vaak
moeten sporters elke dag heel vroeg opstaan.
Als iemand heel goed is in een sport, kan hij niet zomaar
zelf besluiten dat hij aan de Olympische Spelen mee gaat
doen. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of zijn sport wel
onderdeel is van de Olympische Spelen. Dat beslist een
organisatie waarin mensen van over de hele wereld zitten.
Soms wordt een sport geschrapt. Ooit was touwtrekken
bijvoorbeeld een onderdeel op de Olympische Spelen,
maar nu niet meer. Soms komt er een nieuwe sport bij,
zoals bijvoorbeeld snowboarden in 1998.

Zeekoeien bewegen zich altijd drijvend of zwemmend voort.
Hoewel ze onder water leven, moeten ze regelmatig boven
water komen om adem te halen. Meestal doen ze dat om de
vijf minuten, maar als het moet, kan een zeekoe het wel
twintig minuten onder water uithouden. Ze eten
voornamelijk waterplanten, zeegras en algen. Daar moeten
ze dan wel elke dag zo’n negentig kilo van oppeuzelen en
daarom zijn ze zes tot acht uur per dag met eten bezig.

300

Zeekoeien leven meestal in kleine groepen, maar een
enkele keer vormen ze een groep van honderden dieren.

Iemand die goed is in een olympische sport moet bij

Welke zin vat de derde alinea het best
samen?
A	Aan de Olympische Spelen doen
alleen sporters mee die heel goed
zijn in hun sport.
B	In de organisatie van de Olympische
Spelen zitten allerlei mensen uit de
hele wereld.
C	Je kunt alleen aan de Olympische
Spelen meedoen als jouw sport een
olympische sport is.
D	Touwtrekken is nu geen olympische
sport meer, maar snowboarden is
dat sinds 1998 wel.

250

1S/2F
200

Opgave 4: makkelijke opgave

1F

Opgave 2: opgave rond 1F

Wat past het best op plaats 2?
A	een groot drama
B een groot voordeel
C	ook niet zo erg
D ook niet zo vreemd

A	ademhalen en leven
B	drijven en zwemmen
C	voortbewegen en eten
D	zeekoeien en water
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De nieuwsgierige knul vond de doos met daarin contanten
ter waarde van zo’n 3600 euro onder het bed van zijn
ouders.
De jongen verscheurde wel vaker oude boeken, maar dit
keer vergreep hij zich aan de doos vol bankbiljetten.
"We hebben weinig tijd om te lezen. Het is daarom 2
als hij oude boeken verscheurt", zegt zijn 28-jarige moeder
Liu Fan.
"Ik dacht dat ik hem wel een uurtje alleen kon laten. Vanuit
de keuken hoorde ik het geluid van scheurend papier, maar
ik heb er nooit bij stilgestaan dat het om ons spaargeld zou
gaan."
Even later kwam Fan tot de ontdekking dat ze dankzij de
fanatieke scheurbui van haar eigen kind al haar spaargeld
kwijt was.

Welke twee woorden geven de derde
alinea het best weer?

50

0

Jorinde is met haar ouders op
vakantie in Limburg.
Ze ziet bovenstaand bord en wil
weten wat het betekent. Waar kan ze
deze informatie vinden?
A	in een boek over verkeersregels
B	in een reisgids over Limburg
C	in een rekenboek bij het hoofdstuk
procenten
D op een wegenkaart van Limburg
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Voorbeeldopgaven TAALVERZORGING

Opgave 1: opgave rond 2F

350

Opgave 3: moeilijke opgave

In welke zin is een zwak werkwoord
onderstreept?
A	Alle koks proefden van elkaars
gerechten.
B	De winnaars wonnen een
droomreis.
C	Jullie gingen na schooltijd meteen
naar huis.
D	We bevonden ons in een onderaardse gang.

Opgave 2: opgave rond 1F
Op het moment dat de soldaten uit
hun goed gecamoufleerde schuilplaats tevoorschijn kwamen zette de
andere partij de tegenaanval in.

In welke zin zijn de dikgedrukte
woorden allebei goed gespeld?
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soldaten
gecamoufleerde
schuilplaats
kwamen

Opgave 4: makkelijke opgave

1F

In welke zin zijn de dikgedrukte
woorden allebei goed
gespeld?

150

Achter welke onderstreept woord
moet een komma (,) worden gezet?
A
B
C
D

1S/2F

A	Wilma ontkend dat zij de roddel
heeft verspreid.
B	Wilma ontkend dat zij de roddel
heeft verspreidt.
C	Wilma ontkent dat zij de roddel
heeft verspreid.
D	Wilma ontkent dat zij de roddel
heeft verspreidt.
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50

0

A	Tijdens het festieval kun je aan
veel leuke activiteiten meedoen.
B	Tijdens het festieval kun je aan
veel leuke aktiviteiten meedoen.
C	Tijdens het festival kun je aan veel
leuke activiteiten meedoen.
D	Tijdens het festival kun je aan veel
leuke aktiviteiten meedoen.
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Het onderdeel taalverzorging bestaat uit opgaven werkwoordspelling, niet-werkwoordspelling, grammatica
en interpunctie.
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Voorbeeldopgaven REKENEN
Het onderdeel rekenen bestaat uit opgaven getallen & bewerkingen, verbanden, breuken, procenten &
verhoudingen en meten, tijd & geld.

Opgave 1: opgave rond 1S

Opgave 3: moeilijke opgave
49,07 : 0,7 =
A	7,01		
B	7,1		

1S/2F

C	70,01
D 70,1

Opgave 4: makkelijke opgave
Lengte Olivia

Hoeveel meter is de omtrek van deze
tuin?

lengte in cm
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A 260 meter
B 285 meter

C 310 meter
D 360 meter
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1F
Opgave 2: opgave rond 1F

Hoe oud was Olivia toen zij zich hier
liet opmeten?
Op de schaakclub zitten 2 keer zoveel
jongens als meisjes.
In totaal zijn er 24 leden.
Hoeveel jongens zitten op de
schaakclub?
A 8			
B 12		

C 16
D 48

A 10 jaar
B 11 jaar

C 12 jaar
D 13 jaar

Wat kennen en kunnen achtstegroepers in Nederland?
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3.	Verschillen tussen
scholen
In hoeverre leerlingen de referentieniveaus beheersen, hangt vooral
af van algemene kenmerken van leerlingen als aanleg en motivatie.
Daarnaast zijn het geslacht, het opleidingsniveau van ouders en de
migratieachtergrond van leerlingen belangrijke voorspellers van hun
prestaties. Toch zijn er substantiële prestatieverschillen tussen
scholen, ook bij een vergelijkbare samenstelling van hun
leerlingenpopulatie. In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillen
tussen de 3.80016 scholen die hebben deelgenomen aan de Centrale
Eindtoets 2017. We gaan na welke kenmerken de verschillen tussen
scholen verklaren en hoe scholen met vergelijkbare populaties
presteren.

3.1

Waar worden de verschillen tussen scholen door verklaard?
Het spreekt voor zich dat scholen verschillen in de resultaten die ze behalen. Om de werkelijke bijdrage van
de school aan de prestaties van de leerlingen te bepalen, moeten we allereerst nagaan welk deel van de
aangetroffen verschillen tussen leerlingen we kunnen toeschrijven aan kenmerken van de school en welk
deel aan kenmerken van de leerlingen. Dit hebben we onderzocht met een multiniveau-analyse.17 In deze
analyse bekijken we de invloed van verschillende school- en leerlingkenmerken in gezamenlijkheid. Op die
manier kunnen we bijvoorbeeld nagaan wat de invloed van het gemiddeld opleidingsniveau van ouders is,
als scholen gelijk zijn op alle andere beschikbare school- en leerlingkenmerken die de verschillen in
prestaties zouden kunnen verklaren.
Uit de analyse blijkt dat de verschillen in prestaties van de leerlingen vooral bepaald worden door kenmerken
van de leerlingen. Voor lezen wordt ongeveer 91 procent van de prestatieverschillen verklaard door
kenmerken van leerlingen. Dat betekent dat ongeveer 9 procent van de prestatieverschillen door de school
wordt verklaard. Voor rekenen geldt hetzelfde. Voor taalverzorging wordt ongeveer 10 procent van de
verschillen door kenmerken van de school verklaard.

16
17

Alleen scholen die met ten minste tien leerlingen aan de eindtoets hebben deelgenomen, zijn in de analyse betrokken.
In de analyse hebben we de volgende schoolkenmerken meegenomen: schoolgrootte, gemiddeld opleidingsniveau
ouders, gemiddeld inkomen ouders en percentage leerlingen met een migratieachtergrond. Ook hebben we de volgende
kenmerken van leerlingen in de analyse betrokken: geslacht, duur van de schoolloopbaan (versneld/vertraagd), gemaakte
toetsversie, schooladvies, opleidingsniveau ouders, inkomen ouders en migratieachtergrond.

Leerlingkenmerken die de grootste invloed hebben op de verschillen in prestaties zijn het schooladvies,18
de gemaakte toetsversie19 (Centrale Eindtoets B en Centrale Eindtoets N) en de opleiding van ouders.
Voor zowel lezen, taalverzorging als rekenen scoren leerlingen beter naarmate zij een hoger schooladvies
hebben en hun ouders hoger opgeleid zijn. Ook leerlingen die de Centrale Eindtoets B hebben gemaakt
scoren (conform verwachting) op alle onderdelen hoger dan leerlingen die de Centrale Eindtoets N hebben
gemaakt. Tevens wordt opnieuw bevestigd dat het geslacht een belangrijke factor is: zelfs als alle andere
kenmerken van de school en de leerlingen gelijk zijn, presteren jongens minder goed dan meisjes bij lezen
en taalverzorging en beter bij rekenen. Verder heeft de migratieachtergrond van leerlingen een negatieve
invloed op de leesprestaties (met uitzondering van de eerste generatie niet-westerse leerlingen), zelfs als
alle andere kenmerken gelijk zijn en ouders bijvoorbeeld een vergelijkbare opleiding hebben. Voor
taalverzorging is het omgekeerde het geval: daar presteren leerlingen met een migratieachtergrond beter
dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond als de andere leerling- en schoolkenmerken constant
blijven. Vorig jaar merkten we al op dat taalverzorging een eenvoudig aan te leren vaardigheid lijkt te zijn
die onafhankelijk van de sociale achtergrond van leerlingen goed aan te leren is. Deze resultaten bevestigen
dat vermoeden.
Kijken we verder naar de invloed van de kenmerken van de school op de prestaties van de leerlingen, dan
valt vooral de negatieve invloed van tweede generatie migranten in de school op: hoe hoger het percentage
tweede generatie migranten, des te lager de prestaties op alle onderdelen. Dit is vooral opvallend omdat dit
effect optreedt terwijl we al rekening houden met de verschillen op alle overige school- en leerlingkenmerken. Het hebben van een groot percentage tweede generatie migranten op een school heeft dus nog een
afzonderlijke (negatieve) invloed op de prestaties van leerlingen. Ook zien we dat als het gemiddeld
opleidingsniveau van ouders op een school lager is, dit samengaat met hogere resultaten voor taalverzorging en rekenen. We zagen bij de leerlingkenmerken echter al dat leerlingen met lager opgeleide ouders
minder goed presteren. Toch is het blijkbaar zo dat als er op een school veel leerlingen met laagopgeleide
ouders zijn, dit een (kleine) positieve invloed heeft op de prestaties. Wellicht heeft dit er mee te maken dat
er op scholen met veel leerlingen van laagopgeleide ouders meer specifiek ingespeeld wordt op de
onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
In totaal verklaren de kenmerken van scholen en leerlingen bij lezen, taalverzorging en rekenen respectievelijk 50, 52 en 41 procent van alle verschillen in prestaties tussen leerlingen (de totale variantie).
We hebben de invloed van andere factoren, zoals motivatie en aanleg van de leerlingen en de kwaliteit van
het onderwijsleerproces op de scholen, niet meegenomen omdat we helaas geen gegevens hebben over
deze factoren.

18

19

Schooladvies: in groep 8 geeft de basisschool een advies over het type voortgezet onderwijs dat het beste aansluit
bij het niveau van de leerling.
Gemaakte toetsversie: de Centrale Eindtoets N is bestemd voor leerlingen die wat meer moeite hebben met de
basisvaardigheden taal en rekenen en bevat wat eenvoudiger opgaven dan de ‘reguliere’ eindtoets, de Centrale
Eindtoets B. De vaardigheidsscores van deze toetsversies bevinden zich op dezelfde schaal en zijn dus direct
vergelijkbaar.
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3.2

Populatieverschillen en beheersing referentieniveaus
In de vorige paragraaf en in hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat het opleidingsniveau van ouders en de
migratieachtergrond van leerlingen een belangrijke invloed hebben op de prestaties van leerlingen. In deze
paragraaf brengen we de beheersing van de referentieniveaus op schoolniveau in beeld. Daarbij zijn we met
name geïnteresseerd in de verschillen tussen scholen die vergelijkbaar zijn voor wat betreft het opleidingsniveau van ouders en de migratieachtergrond van hun leerlingen.

Opleidingsniveau ouders en verschillen tussen scholen
Naarmate het opleidingsniveau van ouders hoger is, presteren leerlingen beter. Om zicht te krijgen op de
verschillen tussen scholen met populaties die vergelijkbaar zijn voor wat betreft het opleidingsniveau van
de ouders, hebben we scholen met vergelijkbare percentages hoogopgeleide ouders (opleidingsniveau hbo
of hoger) vergeleken.
Figuur 3.1 toont het percentage leerlingen dat de referentieniveaus voor lezen beheerst voor elf verschillende groepen scholen: van scholen waar 0 procent van de leerlingen ouders heeft met een opleiding op
hbo-niveau of hoger tot scholen waar 90,1 procent of meer van de leerlingen ouders heeft met ten minste
een opleiding op hbo-niveau.

ﬁguur 3.1

Figuur 3.1 – Gemiddelde beheersing referentieniveau lezen naar percentage ouders op school met opleidingsniveau hbo of hoger (n=1.581-18.929)
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In Figuur 3.1 is te zien dat naarmate scholen meer ouders hebben met een opleiding op hbo-niveau of hoger
het aantal leerlingen dat het streefniveau 2F voor lezen behaalt, toeneemt. Op een school met alleen lager
opgeleide ouders (0% hbo of hoger) behaalt gemiddeld 41 procent van de leerlingen 2F, terwijl op een school
met 90,1 procent of meer hoog opgeleide ouders meer dan dubbel zoveel leerlingen (84%) dit niveau beheersen. Voor taalverzorging en rekenen zien we een vergelijkbaar beeld (figuren niet afgebeeld): bij taalverzorging
zijn de percentages respectievelijk 42 en 74 procent beheersing van niveau 2F en bij rekenen 34 en 66 procent
beheersing van niveau 1S. De verschillen zijn kleiner als we naar de beheersing van niveau 1F kijken: op de beide
uiterste groepen scholen behaalt respectievelijk 94 en 100 procent van de leerlingen niveau 1F voor lezen, 92 en
98 procent niveau 1F voor taalverzorging en 85 en 97 procent niveau 1F voor rekenen.
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We hebben in beeld gebracht hoe leerlingen op scholen met hetzelfde percentage hoog opgeleide ouders
gemiddeld presteren. De resultaten van leerlingen op scholen met een vergelijkbaar percentage hoog
opgeleide ouders lopen echter zeer uiteen, zoals te zien is in Figuur 3.2 en Figuur 3.3.

ﬁguur 3.2

Figuur 3.2 – Gemiddeld percentage leerlingen dat het streefniveau 2F lezen beheerst binnen twee groepen
vergelijkbare scholen in percentage ouders met een hbo-opleiding of hoger
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Uit Figuur 3.2 wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn binnen de groepen vergelijkbare scholen. Binnen
de groep scholen zonder hoog opgeleide ouders (rood) varieert het percentage leerlingen dat niveau 2F
behaalt van 15 tot 68 procent. En binnen de groep scholen met de hoogst opgeleide ouders (blauw) varieert
dit van 69 procent tot 95 procent. De 20 procent best presterende scholen zonder hoog opgeleide ouders
scoort dus net zo goed als de 20 procent zwakst presterende scholen met het grootste aantal hoog opgeleide
ouders. Op welke school je zit doet er dus met andere woorden toe. Het onderzoek naar de leesvaardigheid
van leerlingen in groep 6 (PIRLS, Gubbels, Netten & Verhoeven, 2017) toont eveneens aan dat er grote
verschillen zijn tussen groepen vergelijkbare scholen.
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In Figuur 3.2 vergelijken we de resultaten van de twee groepen scholen die het meest van elkaar verschillen:
de groep scholen zonder ouders met een opleiding op hbo-niveau of hoger (0% hbo of hoger; rood afgebeeld)
en de groep scholen met 90,1 procent of meer hoger opgeleide ouders (>90-100% hbo of hoger; blauw
afgebeeld). Binnen beide groepen scholen hebben we de scholen in vijf groepen verdeeld: van de 20 procent
scholen binnen de betreffende groep die het zwakst presteren (kwintiel 1) tot de 20 procent scholen die het
best presteren (kwintiel 5). Voor elk kwintiel is weergegeven welk percentage leerlingen gemiddeld het
streefniveau 2F voor lezen behaalt.
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De gegevens in deze figuur zijn gebaseerd op 3.797 in plaats van 3.800 scholen. Van drie scholen kon geen koppeling worden gemaakt met de gegevens van het CBS over het
opleidingsniveau van ouders.
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Figuur 3.3 – Percentage leerlingen dat voor lezen, taalverzorging en rekenen niveau 1S/2F beheerst naar percentage ouders met een hbo-opleiding of hoger op een school20
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Waar we in Figuur 3.2 ingezoomd hebben op de twee groepen scholen die het meest van elkaar verschillen,
tonen we in Figuur 3.3 de verschillen tussen en binnen alle groepen scholen met een leerlingenpopulatie
met een vergelijkbaar opleidingsniveau van de ouders. Dit brengen we nu bovendien niet alleen voor lezen,
maar ook voor taalverzorging en rekenen in beeld. Wat in Figuur 3.3 opvalt, is dat we bij taalverzorging en
rekenen binnen vergelijkbare groepen scholen grotere verschillen zien dan bij lezen. Verder valt bij
taalverzorging en rekenen eveneens op dat sommige scholen met leerlingen van alleen laagopgeleide
ouders beter presteren dan scholen met vooral hoogopgeleide ouders. In Figuur 3.4 is dit duidelijk
zichtbaar als we opnieuw de resultaten van deze twee groepen scholen die het meest van elkaar verschillen
vergelijken, maar nu voor rekenen. Vergelijk de 40 procent best presterende scholen zonder hoogopgeleide
ouders (rood, kwintiel 5: 62% niveau 1S voor rekenen en kwintiel 4: 42% niveau 1S voor rekenen) en de
20 procent zwakst presterende scholen met de hoogst opgeleide ouders (blauw, kwintiel 1: 41% niveau 1S
voor rekenen).

ﬁguur 3.4

Figuur 3.4 – Gemiddeld percentage leerlingen dat het streefniveau 1S rekenen beheerst binnen twee groepen
vergelijkbare scholen in percentage ouders met een hbo-opleiding of hoger
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Bij taalverzorging zien we hetzelfde beeld. Het verschil tussen scholen met verschillende leerlingenpopulaties
voor wat betreft het opleidingsniveau van ouders, is bovendien het kleinst voor taalverzorging. Dit bevestigt
het beeld van vorig jaar: taalverzorging is een vaardigheid die eenvoudig aan te leren is. Bij lezen zijn de
verschillen tussen scholen met vrijwel alleen leerlingen van hoogopgeleide ouders en scholen met
voornamelijk leerlingen van laagopgeleide ouders het grootst. Uit onderzoek is bekend dat de vaardigheid
in begrijpend lezen (onder andere Mol, 2010) samenhangt met intelligentie. Daarmee is deze vaardigheid
ook minder eenvoudig aan te leren.

Migratieachtergrond en schoolverschillen
Figuur 3.5 toont het percentage leerlingen dat de referentieniveaus voor lezen beheerst voor elf verschillende groepen scholen: van scholen waar 0 procent van de leerlingen een Nederlandse achtergrond heeft
tot scholen waar 90,1 procent of meer van de leerlingen een Nederlandse achtergrond heeft.
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Figuur 3.5 – Gemiddelde beheersing referentieniveau lezen naar percentage leerlingen op school met een
Nederlandse achtergrond (n=1.381-28.662)
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Zoals in Figuur 3.5 is te zien, neemt het aantal leerlingen dat het streefniveau 2F behaalt toe, naarmate scholen
meer leerlingen met een Nederlandse achtergrond hebben. Internationaal onderzoek naar de leesvaardigheid
van leerlingen in groep 6 bevestigt dit beeld (Gubbels, Netten & Verhoeven, 2017; Mullis, Martin, Foy & Hooper,
2017): de gemiddelde leesprestaties van scholen – een enkel land uitgezonderd – zijn lager naarmate scholen
meer leerlingen met een migratieachtergrond hebben. In Figuur 3.5 valt verder op dat de leesprestaties op
scholen zonder leerlingen met een Nederlandse achtergrond – alle leerlingen zijn westerse of niet-westerse
migranten – hoger zijn dan op scholen met maximaal 10 procent leerlingen met een Nederlandse achtergrond.
De eerste groep scholen betreft echter een zeer kleine groep (1,3% van de leerlingen), waardoor de resultaten
minder betrouwbaar zijn. Ook zien we in Figuur 3.5 dat de gemiddelde resultaten van scholen met meer dan 60
procent leerlingen met een Nederlandse achtergrond weinig van elkaar van verschillen. Op deze scholen
beheerst ongeveer 68 procent van de leerlingen het streefniveau 2F. Voor taalverzorging en rekenen zien we
dezelfde trend (figuren niet afgebeeld). Ook daar is nauwelijks verschil te zien tussen scholen met 60 of meer
procent leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Op deze scholen beheerst ongeveer 60 procent van de
leerlingen niveau 2F voor taalverzorging en 50 procent niveau 1S voor rekenen.
Net als de resultaten bij scholen die vergelijkbaar zijn voor wat betreft het opleidingsniveau van de ouders,
verschillen ook de resultaten aanzienlijk bij scholen met een vergelijkbaar percentage leerlingen van
Nederlandse afkomst. Figuur 3.6 geeft dit weer, waarbij iedere groep vergelijkbare scholen op dezelfde wijze
als in Figuur 3.3 is verdeeld in kwintielen. Ook nu zien we grote verschillen in leerlingprestaties tussen
vergelijkbare scholen. Er zijn scholen met 90,1 procent of meer leerlingen met een Nederlandse achtergrond waar de leerlingen veel minder vaak niveau 2F beheersen voor lezen (blauw, kwintiel 1, 2 en 3; 47%,
62% en 68,6% niveau 2F) dan op scholen zonder leerlingen met een Nederlandse achtergrond (rood,
kwintiel 5; 69,2% op de 20% best presterende scholen in deze categorie). Er zijn echter maar 62 scholen
zonder leerlingen met een Nederlandse achtergrond.
Opvallend is dat er binnen vergelijkbare groepen scholen behoorlijke verschillen zijn, maar dat er tussen de
groepen scholen met name bij taalverzorging weinig verschillen zijn. Zo presteren de best presterende
scholen zonder leerlingen met een Nederlandse afkomst (rood, kwintiel 5; 76% niveau 2F) bijna even goed
op taalverzorging als de groep best presterende scholen met 90,1 procent of meer leerlingen van
Nederlandse afkomst (blauw, kwintiel 5; 80% niveau 2F). Bij lezen en rekenen zijn de verschillen groter.
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In dit rapport over de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van de basisschool hebben we vooral ingezoomd op de leesprestaties, aangezien deze ten opzichte van vorig jaar lijken
te dalen. Internationaal vergelijkend onderzoek (PISA-2015) laat voor Nederlandse 15-jarigen eveneens een
dalende ontwikkeling in de leesvaardigheid zien, maar deze daling is niet significant (OECD, 2016).
Internationaal onderzoek naar de leesvaardigheid in groep 6 (PIRLS-2016) toont tussen 2011 en 2016 geen
achteruitgang in de leesprestaties, maar wel als de ontwikkeling van de leesvaardigheid over langere termijn
wordt bekeken (vergeleken met de eerste meting in 2001). Omdat de resultaten van de verschillende
eindtoetsen vooralsnog moeilijk te vergelijken zijn, is het op dit moment niet goed mogelijk de trend die
we zien voor leesvaardigheid op basis van de gegevens van de Centrale Eindtoets, te vergelijken met de
trend op de twee andere veelgebruikte eindtoetsen. Of er daadwerkelijk sprake is van een daling, gaan we
daarom volgend jaar na door te bekijken in hoeverre deze doorzet. Ook dringen we bij CvTE/Cito aan op
onderzoek naar de invloed van de gewijzigde opmaak van de opgaven in de Centrale Eindtoets op de
leesprestaties.
Net als voorgaande jaren constateerden we ook dit jaar dat er grote verschillen zijn tussen scholen met
vergelijkbare populaties. Volgend jaar willen we dit nader onderzoeken door ook andere proceskenmerken
als ziekteverzuim en mobiliteit van leerkrachten in onze analyses te betrekken. Ook willen we nagaan in
hoeverre we enkele bestuurskenmerken, zoals de kwaliteitszorg van het bestuur, kunnen meenemen.
Verder zijn we van plan om de onderliggende maat die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
ontwikkeld in het kader van haar onderzoek naar een nieuwe gewichtenregeling, te gebruiken bij het kijken
naar verschillen tussen leerlingen en scholen. De CBS-maat geeft inzicht in de zwaarte van de leerlingen
populatie en kan daarom ook gebruikt worden om scholen meer zicht te geven op hun eigen resultaten in
relatie tot vergelijkbare scholen. Op dit moment beschikken scholen zelf nog niet over deze informatie,
waardoor zij deze ook niet kunnen benutten voor hun eigen kwaliteitszorg. Het zou daarom meerwaarde
hebben als de eindtoetsaanbieders deze informatie in hun schoolrapportages opnemen.
Tot slot hebben we in onze jaarlijkse rapportages over de referentieniveaus tot dusver alleen gerapporteerd
over de resultaten op de Centrale Eindtoets. Dit omdat de verschillende eindtoetsen de (beheersing van de)
referentieniveaus op verschillende wijze in kaart brengen en de resultaten van de eindtoetsen daardoor
onvoldoende vergelijkbaar zijn. Inmiddels is het aantal scholen dat deelneemt aan de Centrale Eindtoets
dusdanig gedaald dat het minder goed mogelijk is een landelijk beeld te schetsen op basis van deze
resultaten alleen. Met ingang van 2018 bevatten alle eindtoetsen eenzelfde set opgaven, waardoor de
vergelijkbaarheid van de eindtoetsen verbetert. We hebben dan ook het voornemen om de resultaten van
de andere eindtoetsen volgend jaar mee te nemen in onze rapportage.
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