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1 Inleiding 

Al een aantal jaren wordt een stagnatie of afname in de beheersing van de 
basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen geconstateerd. Steeds meer 
jongeren dreigen het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd te verlaten. 
Daarnaast blijkt dat er verschillen bestaan in de mate waarin scholen in staat zijn 
hun leerlingen de basisvaardigheden voor taal en rekenen bij te brengen. Deze 
bevindingen zijn vooral gebaseerd op resultaten die behaald zijn binnen het primair 
onderwijs (po). Landelijk zicht op verschillen tussen scholen op de 
basisvaardigheden in taal en rekenen binnen het voorgezet onderwijs (vo), het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo) ontbreekt 
echter. Om hier meer zicht op te krijgen beantwoorden we in dit technisch rapport 
de volgende onderzoeksvragen: 
 
• Zijn er verschillen tussen vo scholen (en afdelingen) in de basisvaardigheden 

van de instromende leerlingen? 
• Zijn er verschillen tussen vo afdelingen in de basisvaardigheden van de 

uitstromende leerlingen? 
• Zijn er verschillen tussen mbo opleidingen in de basisvaardigheden van de 

instromende studenten? 
• Zijn er verschillen tussen hbo opleidingen in de basisvaardigheden van de 

instromende studenten? 
• Hoe monitoren en bevorderen scholen, opleidingen en hun besturen het niveau 

van de basisvaardigheden van hun in- en uitstromende leerlingen en 
studenten? 
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2 Databronnen en definities 

2.1 Databronnen 
 
 
Inschrijvingen po, vo, mbo en hbo 
De Basisregistratie Onderwijs (BRON) bestanden bevatten onderwijsregistraties 
zoals door DUO verkregen van de scholen/instellingen en geleverd aan de Inspectie 
van het Onderwijs. De BRON-bestanden bevatten op leerlingniveau onder andere 
gegevens over de inschrijving (leerjaar, verblijfsjaar, onderwijssoort, niveau, type 
opleiding) de school, het bevoegd gezag en achtergrondkenmerken (geslacht, 
migratieachtergrond) van de leerling. Daarnaast bevat BRON voor het po 
eindtoetsgegevens en schooladviezen en voor het vo resultaten van het 
eindexamen. 
 

2.2 Definities 
 
 
Inschrijfjaar 
Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke (hoofd)inschrijvingen worden 
geteld. 
 
Geslacht 
Het geslacht van de leerling is weergegeven als een jongen of een meisje. 
 
Migratieachtergrond 
De migratieachtergrond van de leerling wordt bepaald op basis van zijn/haar 
geboorteland en de geboortelanden van zijn/haar juridische ouders. Leerlingen 
worden in vier categorieën ingedeeld: leerlingen zonder migratieachtergrond, 
leerlingen met een westerse migratieachtergrond, leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond van de tweede generatie, leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond van de eerste generatie. 
 
Armoedeprobleemcumulatiegebied (APCG) 
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. Voor elke leerling is het percentage van het 
aantal jaren gedurende de inschrijving in het voortgezet onderwijs dat hij/zij in een 
APCG woonachtig was berekend. 
 
Stedelijkheid 
Stedelijkheid is bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (oad) van de 
postcode waar een vestiging zich bevindt. Voor deze variabele worden vijf 
verschillende categorieën onderscheiden (gelijk aan CBS indeling): Zeer sterk 
stedelijk (2500 of meer adressen per km2), sterk stedelijk (1500 tot 2500 adressen 
per km2), matig stedelijk (1000 tot 1500 adressen per km2), weinig stedelijk (500 
tot 1000 adressen per km2), niet stedelijk (minder dan 500 adressen per km2). 
 
 
 



 Pagina 5 van 67 

 

Definitief advies 
Dit is het schooladvies van basisschoolleerlingen na een eventuele herziening als 
gevolg van de toetsuitslag op de eindtoets. Het is dus het advies waarmee leerlingen 
het vo instromen. 
 
Referentieniveaus 
De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn in 2010 geïntroduceerd om grip te 
krijgen op het niveau van de basisvaardigheden. Deze geven aan welk niveau van 
taal en rekenen leerlingen en studenten op belangrijke overgangsmomenten in hun 
schoolloopbaan het eind van de schoolperiode op een bepaald onderwijsniveau 
minimaal moeten behalen. DWaarbij is 2F het algemeen maatschappelijk niveau is 
waaraan iedereen moet voldoen om te kunnen participeren in de maatschappij. Voor 
taal zijn vier fundamentele niveaus (1F, 2F, 3F en 4F) beschreven voor vier 
vaardigheden: mondelinge taalvaardigheid (spreken, gesprekken en luisteren), 
lezen, schrijven en begrippenlijst en taalverzorging. Het streefniveau komt overeen 
met het eerstvolgende fundamentele niveua. Voor rekenen zijn er naast de drie 
fundamentele niveaus (1F, 2F en 3F) ook drie streefniveaus (1S, 2S en 3S) voor 
leerlingen die meer aan kunnen. De streefniveaus bereiden al voor op meer 
abstracte wiskunde. De referentieniveaus voor rekenen zijn beschreven voor vier 
domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. De 
minimale doelen aan het eind van de schoolperiode zijn: 
 
 
• 1F basisonderwijs en pro 
• 2F vmbo-b/k en mbo-1/2/3 
• 3F vmbo g/t, havo, mbo-4 en vwo (rekenen) 
• 4F vwo (taal) 

 
Bij het opstellen van de referentieniveaus stelde de commissie Meijerink, die de 
referentieniveaus formuleerde, dat aan het einde van de basisschool het 
fundamentele niveau (1F) haalbaar zou moeten zijn voor 85% van de leerlingen. Het 
streefniveau voor taal (2F) en rekenen (1S) zou haalbaar moeten zijn voor 65% van 
de leerlingen. 
 
In het po wordt sinds schooljaar 2014/2015 met de eindtoetsen van verschillende 
toetsaanbieders gemeten of leerlingen de referentieniveaus voor leesvaardigheid, 
taalverzorging en rekenen beheersen. De vergelijkbaarheid van de verschillende 
eindtoetsen was tot 2017/2018 onvoldoende waardoor enkel de gegevens van de 
Centrale Eindtoets (CET) konden worden gebruikt voor een landelijk beeld. Vanaf 
2016/2017 is de groep scholen die deze toets afnam echter niet langer meer 
representatief voor alle scholen in Nederland (IvhO, 2018). Vanaf 2017/2018 
bevatten alle eindtoetsen een set van overeenkomstige opgaven (ankeropgaven) die 
de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de verschillende eindtoetsen moet borgen. 
Desondanks bleek in 2021 dat de normering op de referentieniveaus tussen de 
verschillende eindtoetsen in schooljaren 2018/2019 en 2020/2021 divergeerde, 
waardoor het gebruik van de data over de referentieniveaus niet mogelijk is. In 
schooljaar 2019/2020 is door de coronapandemie geen eindtoets afgenomen en zijn 
er geen referentieniveaus beschikbaar. Dit betekent dat in dit onderzoek alleen data 
over de referentieniveaus van voor 2015/2016 kan worden gebruikt. We rapporteren 
daarom enkel de resultaten van de leerlingen die in het schooljaar 2016/2017 in het 
eerste leerjaar of in 2018/2019 in het derde leerjaar van het vo zitten. 
 
In het vo zijn de examenprogramma’s Nederlands en wiskunde gebaseerd op de 
referentiekaders voor taal en rekenen, maar er zijn geen gegevens over of 
leerlingen de beoogde referentieniveaus hebben behaald. Er is wel gekeken naar de 
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ijking van het Centraal Examen (CE) Nederlands ten op zichte van de verwachte 
referentieniveaus van taal (vmbo: 2F, havo: 3F en vwo: 4F) (van Onna et al., 
2014). Als leerlingen een onvoldoende hebben behaald voor hun centraal examen 
Nederlands dan is dit een indicatie dat het beoogde referentieniveau mogelijk niet 
beheerst wordt. Dit kan wel per domein verschillen (bijv. goede score voor 
leesvaardigheid, lage score voor schrijven). Bovendien geldt een uitzondering voor 
vmbo-b waar leerlingen een 6,5 moeten halen om aan het vereiste referentieniveau 
te voldoen. Voor wiskunde is geen onderzoek gedaan naar de ijking van de CE’s ten 
op zichte van de referentieniveaus van rekenen. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen 
uit verschillende wiskundevormen (ABCD) die elk andere onderdelen van wiskunde 
bevatten. Het is dus niet mogelijk om assumpties te doen over of leerlingen met een 
voldoende voor wiskunde ook voldoen aan het vereiste referentieniveau. Een 
onvoldoende geeft echter wel een indicatie dat een leerling mogelijk de 
basisvaardigheden voor wiskunde minder goed beheerst. 
 
Onderwijsniveau 
In het voortgezet onderwijs maken we onderscheid tussen zes onderwijssoorten 
(praktijkonderwijs (pro), vmbo-k, vmbo-b, vmbo-g/t, havo en vwo). In leerjaar 1 en 
2 is door de registratie van leerlingen op gemengde brugklastypes dit onderscheid 
echter nog niet te maken. Bij instroom in het vo kunnen we daarom alleen iets 
zeggen over de onderwijssoorten die op een school worden onderwezen (aanbod) 
waar een leerling staat ingeschreven in leerjaar 1. Om de onderwijspositie van de 
leerlingen te bekijken gebruiken we daarom de onderwijssoort waar ze de eerste 
keer dat ze in leerjaar 3 zitten op staan ingeschreven. 
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3 Instroom in het voortgezet onderwijs 

3.1 Leerjaar 1 
Aan het einde van het basisonderwijs beheerst een groot deel van de leerlingen voor 
leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen het fundamentele niveau (1F), maar dit 
is niet het geval voor het streefniveau (1S/2F). Voor sommige leerlingen is niet 
bekend welk referentieniveau zij beheersen, omdat alleen de data van de Centrale 
Eindtoets worden gebruikt en deze leerlingen een andere toets hebben gemaakt. 
Daarnaast heeft een deel van de leerlingen een ontheffing voor deelname aan de 
eindtoets. Tabel 3.1 laat zien dat voor leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 in 
het vo zijn ingestroomd het percentage behaalde referentieniveaus zoals verwacht 
toeneemt met oplopend schooladvies. 
 
 leesvaardigheid taalverzorging rekenen 

% n % n % n 
VMBO-B 1F 72,5 6.718 63,7 5.896 29,0 2.686 

1S/2F 17,9 1.656 4,8 442 0,9 85 
Lager dan 1F 9,6 886 31,6 2.922 70,1 6.489 

VMBO-B/VMBO-K 1F 65,4 2.484 71,9 2.731 47,6 1.805 
1S/2F 30,3 1.149 10,2 386 2,3 86 

Lager dan 1F 4,3 163 17,9 679 50,2 1.905 
VMBO-K 1F 54,3 7.956 75,1 11.002 63,8 9.346 

1S/2F 43,8 6.417 15,4 2.251 4,6 678 
Lager dan 1F 1,9 271 9,5 1.391 31,5 4.620 

VMBO-K/VMBO-(G)T 1F 44,2 1.438 68,8 2.241 71,7 2.336 
1S/2F 54,9 1.789 26,9 876 8,5 276 

Lager dan 1F 0,9 30 4,3 140 19,8 645 
VMBO-(G)T 1F 29,3 8.488 60,2 17.457 72,4 20.974 

1S/2F 70,3 20.363 38,0 11.005 16,7 4.831 
Lager dan 1F 0,4 130 1,8 519 11,0 3.176 

VMBO-(G)T/HAVO 1F 17,5 1.570 44,8 4.020 64,3 5.770 
1S/2F 82,3 7.394 54,6 4.904 30,9 2.773 

Lager dan 1F 0,2 15 0,6 55 4,9 436 
HAVO 1F 7,1 2.067 27,1 7.841 42,4 12.279 

1S/2F 92,8 26.849 72,7 21.024 56,2 16.246 
Lager dan 1F 0,0 14 0,2 65 1,4 405 

HAVO/VWO 1F 3,1 336 14,5 1.565 23,8 2.572 
1S/2F 96,9 10.488 85,5 9.252 75,7 8.191 

Lager dan 1F 0,0 1 0,1 8 0,6 62 
VWO 1F 1,0 283 4,9 1.467 7,5 2.226 

1S/2F 99,0 29.469 95,0 28.276 92,4 27.503 
Lager dan 1F 0,0 4 0,0 13 0,1 27 

 
 
Als gevolg van de verschillen tussen leerlingen met verschillende 
basisschooladviezen zijn er zoals verwacht verschillen tussen vo scholen in de 
samenstelling van hun instromende leerlingen (schooljaar 2016/2017). Wat 
belangrijk is om op te merken is dat de aantallen voor sommige typen aanbod vrij 
klein zijn. In Tabel 3.2 kunnen we zien dat op met name de scholen die alleen de 
niveaus vmbo-b en vmbo-k aanbieden het percentage instromende leerlingen dat 
het fundamentele niveau beheerst lager is dan op andere scholen. De 
standaarddeviatie geeft een indicatie van de mate van verschillen tussen scholen en 
laat zien dat voornamelijk de eerder genoemde scholen verschillen in het niveau van 
hun instromende leerlingen. Er zijn scholen met alleen een vmbo-b en vmbo-k 
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afdeling waar alle instromende leerlingen voldoen aan het fundamentele niveau voor 
leesvaardigheid, maar ook scholen waarbij dit geldt voor minder dan 70 procent van 
de instromende leerlingen. 
 
 
 leesvaardigheid 

  
taalverzorging rekenen 

gem sd min max n gem sd min max n gem sd min max n 
Vmbo-b/k 93,5 6,9 66,7 100,0 94 79,8 11,3 38,7 100,0 94 49,4 16,0 0,0 100,0 94 
Vmbo-gt 99,1 1,7 88,9 100,0 116 96,9 3,7 85,3 100,0 116 86,1 7,3 57,3 100,0 116 
Vmbo-gt/havo/vwo 99,7 0,7 93,8 100,0 293 98,8 1,9 87,2 100,0 293 93,9 5,6 55,6 100,0 293 
Vmbo/havo/vwo 98,8 1,4 92,4 100,0 107 95,1 4,2 75,7 100,0 107 84,1 9,3 56,2 98,5 107 
Havo/vwo 99,9 0,5 96,2 100,0 184 99,5 1,4 87,5 100,0 184 98,3 3,0 82,4 100,0 184 
Vwo 99,9 0,2 98,6 100,0 51 99,8 0,7 95,4 100,0 51 99,3 2,1 87,2 100,0 51 
 
 
Wanneer we kijken naar het streefniveau dan blijkt dat er net als voor het 
fundamentele niveau verschillen zijn tussen scholen met een ander aanbod. De 
beheersing van de streefniveuas ligt voor bijna alle typen aanbod wel aanzienlijk 
lager dan bij het fundamentele niveau. Dit geldt met name voor taalverzorging en 
rekenen (Tabel 3.3). 
 

 leesvaardigheid taalverzorging rekenen 
gem sd min max n gem sd min max n gem sd min max n 

Vmbo-b/k 30,3 14,1 0,0 71,4 94 11,6 7,6 0,0 35,7 94 3,2 4,1 0,0 25,0 94 
Vmbo-gt 68,8 12,0 35,1 100,0 116 39,4 12,6 7,5 72,8 116 20,7 12,6 0,0 80,0 116 
Vmbo-gt/havo/vwo 83,6 9,6 42,1 99,0 293 62,5 13,3 18,8 94,1 293 46,6 14,5 10,0 88,7 293 
Vmbo/havo/vwo 71,5 13,1 27,0 95,2 107 50,2 14,6 3,0 86,2 107 37,3 15,3 0,0 76,2 107 
Havo/vwo 93,7 5,7 68,2 100,0 184 80,4 9,8 46,0 100,0 184 69,5 13,0 30,7 100,0 184 
Vwo 97,9 4,9 75,4 100,0 51 93,0 10,0 51,6 100,0 51 89,0 13,5 28,4 100,0 51 
 
 

3.2 Leerjaar 3 
Vervolgens kijken we naar de verdeling van de referentieniveaus ten opzichte van 
de onderwijspositie van leerlingen die in schooljaar 2018/2019 voor het eerst in in 
leerjaar 3 zitten (Figuur 3.1 en 3.2). Alleen afdelingen waarop minstens 10 
leerlingen staan ingeschreven worden meegenomen. We bekijken welk 
referentieniveau ze beheersten op basis van de Centrale Eindtoets die ze in groep 8 
hebben gemaakt. In Tabel 3.4 en 3.5 kunnen we zien dat bijna alle leerlingen op 
vmbo-g/t en hoger voldoen aan het fundamentele niveau voor leesvaardigheid, 
taalverzorging en rekenen, maar dit is zoals verwacht niet het geval voor pro, 
vmbo-b en vmbo-k. Voor deze onderwijssoorten zijn er wel verschillen tussen 
afdelingen in het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau beheerste bij 
instroom in het vo. Op sommige afdelingen beheerste een aanzienlijk hoger 
percentage leerlingen het fundamentele niveau dan op andere afdelingen van 
hetzelfde onderwijssoort. 
 
 leesvaardigheid taalverzorging rekenen 

gem sd min max n gem sd min max n gem sd min max n 
Pro 52,2 18,9 0,0 83,3 31 34,7 21,8 0,0 100,0 31 4,0 7,8 0,0 33,3 31 
Vmbo-b 91,1 7,5 50,0 100,0 345 69,9 11,9 31,2 100,0 345 34,5 14,7 0,0 83,3 345 
Vmbo-k 97,9 2,8 78,6 100,0 439 90,4 6,5 50,0 100,0 439 66,9 11,5 31,7 96,0 439 
Vmbo-gt 99,6 1,3 86,7 100,0 728 98,1 2,9 80,0 100,0 728 88,9 7,7 40,0 100,0 728 
Havo 99,9 0,4 94,1 100,0 511 99,8 0,7 93,3 100,0 511 98,1 2,8 70,8 100,0 511 
Vwo 100,0 0,4 92,3 100,0 515 99,9 0,4 93,3 100,0 515 99,8 0,9 92,3 100,0 515 
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Voor het percentage instromende leerlingen met beheersing van het streefniveau 
voor de verschillende gebieden geldt ook dat er verschillen zijn tussen afdelingen 
voor alle onderwijssoorten. Op het vmbo stroomden gemiddeld iets meer dan de 
helft (57%) van de leerling in met beheersing van het streefniveau. Voor 
taalverzorging en rekenen gold dit voor respectievelijk 29 en 15 procent. 
 
 leesvaardigheid taalverzorging rekenen 

gem sd min max n gem sd min max n gem sd min max n 
Pro 0,8 3,0 0,0 12,5 31 0,4 2,2 0,0 12,5 31 0,0 0,0 0,0 0,0 31 
Vmbo-b 19,1 10,6 0,0 50,0 345 5,4 5,7 0,0 33,3 345 1,5 2,8 0,0 21,4 345 
Vmbo-k 43,5 12,2 0,0 78,6 439 16,7 8,3 0,0 46,7 439 6,4 5,1 0,0 26,7 439 
Vmbo-gt 72,0 11,3 20,8 100,0 728 40,8 12,8 0,0 80,6 728 21,8 10,7 0,0 71,4 728 
Havo 91,8 6,5 37,5 100,0 511 72,6 10,4 26,3 95,2 511 54,9 13,1 0,0 92,3 511 
Vwo 98,3 4,1 41,7 100,0 515 93,5 6,0 50,0 100,0 515 87,4 8,5 25,0 100,0 515 
 
 
Figuur 3.1 Percentage leerlingen met fundamenteel niveau bij instroom 
(alleen Centrale Eindtoets) (2018-2019), n = 2430 afdelingen 
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Figuur 3.2 Percentage leerlingen met streefniveau bij instroom (alleen 
Centrale Eindtoets) (2018-2019), n = 2430 afdelingen 
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4 Uitstroom uit het voortgezet onderwijs 

Voor het vo zijn geen landelijke gegevens beschikbaar over de referentieniveaus die 
de leerlingen beheersen als ze uitstromen naar vervolgonderwijs. Leerlingen die van 
het vo komen met een onvoldoende voor Nederlands of wiskunde slagen echter 
mogelijk zonder voldoende beheersing de basisvaardigheden noodzakelijk voor een 
vervolgopleiding. Het cijfer op het CE voor Nederlands en wiskunde gebruiken we als 
proxy. Een onvoldoende voor Nederlands op het centraal examen voor vmbo-k, 
vmbo-g/t, havo en vwo is daarnaast een indicatie dat een leerling het beoogde 
referentieniveau niet heeft behaald. Voor vmbo-b is dit niet het geval. 
 

4.1 Nederlands 
In tabel 4.1 en figuur 4.1 is te zien dat op alle afdelingen van het vo leerlingen 
uitstromen met een onvoldoende voor Nederlands. De afgelopen schooljaren is er 
geen duidelijke af- of toenemende trend te zien van deze percentages over de 
verschillende afdelingen heen. 
 

Tabel 4.1: Percentage leerlingen met voldoende voor Nederlands 

  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2020-2021 
% n % n % n % n % n 

Vmbo-b geen voldoende 7,4 1.449 5,4 1.060 6,6 1.211 6,1 1.027 8,9 1.301 
voldoende 92,6 18.027 94,6 18.461 93,4 17.082 93,9 15.723 91,1 13.373 

Vmbo-k geen voldoende 16,7 4.615 12,4 3.477 16,6 4.588 14,6 3.966 13,1 3.368 
voldoende 83,3 23.074 87,6 24.540 83,4 22.986 85,4 23.167 86,9 22.274 

Vmbo-gt geen voldoende 14,3 6.830 19,1 9.085 16,7 7.749 14,8 7.038 16,8 8.226 
voldoende 85,7 40.851 80,9 38.405 83,3 38.719 85,2 40.531 83,2 40.866 

Havo geen voldoende 12,7 5.860 17,2 7.729 14,5 6.727 17,1 7.900 18,0 8.681 
voldoende 87,3 40.137 82,8 37.221 85,5 39.561 82,9 38.274 82,0 39.680 

Vwo geen voldoende 16,0 5.235 14,9 5.117 14,7 5.189 19,8 6.923 12,8 4.668 
voldoende 84,0 27.383 85,1 29.294 85,3 30.030 80,2 28.074 87,2 31.761 

* voorlopige cijfers voor 2020-2021 
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Figuur 4.1 Percentage leerlingen met voldoende voor Nederlands 
 

 

4.1.1  Profielverschillen 
Figuur 4.2 maakt een uitsplitsing naar de verschillende profielen op het vmbo 
(economie en ondernemen (E&O), horeca, bakkerij en recreatie (HB&R), zorg en 
welzijn (Z&W), groen (G), dienstverlening en producten (D&P), bouwen, wonen en 
interieur (BW&I), produceren, installeren en energgie (PI&E), mobiliteit en transport 
(M&Tr), media, vormgeving en ICT (MV&I) en maritiem en techniek (M&Te)). Op 
vmbo-b en vmbo-k zijn er geen grote verschillen tussen leerlingen met verschillende 
profielen in het percentage leerlingen met een voldoende voor Nederlands. Op 
vmbo-g/t daarentegen zijn er grotere verschillen tussen profielen in dit percentage. 
Met name leerlingen met een M&Tr, M&Te en PI&E hebben vaker een onvoldoende 
voor Nederlands. 
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Figuur 4.2 Percentage leerlingen met voldoende voor Nederlands, 
uitgesplitst naar profiel (2020-2021) 
 

 
 
Als we kijken naar de leerlingen met verschillende profielen op havo en vwo (cultuur 
en maatschappij (C&M), economie en maatschappij (E&M), natuur en gezondheid 
(N&G) en natuur en techniek (N&T)) dan zien we dat met name leerlingen met de 
profielen N&G en N&T minder vaak een voldoende hebben (Figuur 4.3). 
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Figuur 4.3 Percentage leerlingen met voldoende voor Nederlands, 
uitgesplitst naar profiel (2020-2021) 
 

 
 

4.1.2  Verschillen tussen afdelingen 
Om te kunnen onderzoeken of er verschillen zijn tussen afdelingen in het percentage 
van hun leerlingen dat een voldoende heeft behaald is het belangrijk om rekening te 
houden met verschillen in leerlingpopulatie. Om per afdeling te kunnen berekenen in 
welke mate een afdeling boven verwachting presteert, berekenen we daarom de 
afwijking van een afdeling ten opzichte van het gemiddelde op alle afdelingen. Dit 
doen we met een lineair multilevel model (niveau 1 is de leerling en niveau 2 is de 
afdeling) met een random intercept. We voorspellen het halen van een voldoende 
aan de hand van een aantal leerlingkenmerken (geslacht, migratieachtergrond en 
APCG). Het intercept van elk onderwijsniveau (vmbo-b, vmbo-k, vmbo-g/t, havo en 
vwo) representeert het gemiddelde percentage leerlingen dat op afdelingen van die 
onderwijssoort een voldoende heeft rekening houdend met achtergrondkenmerken. 
Verschillen rond het intercept worden geïnterpreteerd als verschillen tussen 
afdelingen na rekening te hebben gehouden met achtergrondkenmerken. Afdelingen 
met een positieve afwijking scoren hoger dan gemiddeld terwijl afdelingen met een 
negatieve afwijking lager scoren dan gemiddeld. Hoe groter de mate van spreiding 
rond het gemiddelde van een onderwijssoort hoe groter de verschillen tussen 
afdelingen van die onderwijssoort zijn. 
 
 
Figuur 4.4 toont de verdeling van de verschillen rond het intercept na correctie voor 
de leerlingkenmerken apart geschat voor de verschillende onderwijssoorten. Er zijn 
verschillen tussen onderwijssoorten in het gemiddelde percentage leerlingen op een 
afdeling dat een voldoende heeft (vmbo-b: 90.1%, vmbo-k: 85.1%, vmbo-g/t: 
78.4%, havo: 82.4% en vwo: 86.0%). De spreiding rond het gemiddelde van het 
niveau lijkt te verschillen per onderwijssoort. Met name voor vmbo-b is de spreiding 
kleiner wat deels te verklaren is door het hogere percentage voldoendes. 
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Figuur 4.4 Spreiding rond het gemiddelde percentage leerlingen met 
voldoende voor Nederlands (CE) (2020-2021) 
 

 
 
Figuur 4.5 toont de percentielgrenzen van de spreiding rond het gemiddelde en laat 
het verschil tussen de hoogst en laagst presterende afdelingen zien. Met op de x-as 
de verschillende percentielen en op de y-as het percentage dat de groep afdelingen 
in het betreffende percentiel afwijkt van het gemiddelde percentage leerlingen dat 
een voldoende heeft behaald. We kunnen voor, bijvoorbeeld, vmbo-g/t aflezen dat 
bij de hoogst presterende vijf procent van de afdelingen het percentage leerlingen 
met een voldoende voor Nederlands minstens 6.7 procent boven het gemiddelde 
ligt. Voor de laagst presterende vijf procent geldt dat ze minstens 8.1 procent onder 
het gemiddelde percentage voldoendes zitten. Dit betekent dat op vmbo-g/t het 
verschil tussen deze twee uiterste groepen afdelingen bijna 16 procentpunt is. Voor 
de andere niveaus, met uitzondering van vmbo-b, is het verschil tussen de hoogst 
en laagst presterende groepen afdelingen ongeveer in dezelfde orde van grootte, 
met uitzondering van vmbo-b (vmbo-b: 6.0 procentpunt, vmbo-k: 13.9 
procentpunt, vmbo-g/t: 14.8 procentpunt, havo: 11.9 procentpunt, vwo: 15.9 
procentpunt). 
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Figuur 4.5 Percentielgrenzen van spreiding rond het gemiddelde percentage 
voldoende voor Nederlands (CE) (2020-2021) 
 

 
 

4.1.3  Samenhang met afdelingskenmerken 
Vervolgens hebben we gekeken naar de samenhang tussen kenmerken van de 
afdeling (concept, denominatie, stedelijkheid, provincie) en de afwijking van het 
gemiddelde percentage van een afdeling. We corrigeren voor het feit dat afdelingen 
die onder dezelfde school vallen niet onafhankelijk van elkaar zijn door de school toe 
te voegen als een level twee variabele in een multilevel model. In tabel 4.2 kunnen 
we aflezen dat er geen kenmerken zijn die samenhangen met de afwijking van het 
gemiddelde. Verschillen tussen afdelingen in het percentage leerlingen dat 
uitstroomt met een voldoende voor Nederlands lijken niet verklaard te worden door 
deze kenmerken. 
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Tabel 4.2: Samenhang tussen schoolkenmerken en de afwijking van het 
gemiddelde percentage voldoendes voor Nederlands (CE) (2020-2021)) 

intercept 0,072     
 (0,899)     
matig stedelijk -0,033     
 (0,452)     
weinig stedelijk 0,122     
 (0,445)     
sterk stedelijk -0,253     
 (0,436)     
zeer sterk stedelijk 0,101     
 (0,465)     
Jenaplan -0,005     
 (1,792)     
Montessori -0,774     
 (1,042)     
vrije school -1,385     
 (1,045)     
Friesland -0,976     
 (0,591)     
Zeeland 0,442     
 (0,760)     
Utrecht 0,547     
 (0,566)     
Drenthe -0,146     
 (0,679)     
Gelderland 0,307     
 (0,524)     
Overijssel 0,025     
 (0,568)     
Brabant 0,158     
 (0,515)     
Limburg -0,701     
 (0,597)     
Zuid-Holland -0,103     
 (0,493)     
Noord-Holland -0,311     
 (0,506)     
Flevoland 0,168     
 (0,698)     
N 2.718 

 *** p < 0,001;  ** p < 0,01;  * p < 0,05. 

4.2 Wiskunde 
 
 
In tabel 4.3 en figuur 4.6 is te zien dat op alle afdelingen van het vo leerlingen 
uitstromen die geen voldoende hebben gehaald voor wiskunde. Afgelopen schooljaar 
is er een opvallend hoger percentage onvoldoendes gehaald op alle afdelingen 
(22,9%), met name op het vmbo-k. Dit is mogelijk te verklaren door de 
duimregeling waarbij leerlingen één cijfer van een vak (niet een kernvak) mochten 
wegkruisen. Op vmbo is wiskunde geen kernvak. 
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Tabel 4.3: Percentage leerlingen met voldoende voor wiskunde 

  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2020-2021 
% n % n % n % n % n 

Vmbo-b geen voldoende 11,8 1.829 15,1 2.355 17,4 2.591 15,3 2.070 20,5 2.385 
voldoende 88,2 13.668 84,9 13.259 82,6 12.280 84,7 11.494 79,5 9.253 

Vmbo-k geen voldoende 20,8 4.700 27,4 6.278 25,9 5.853 25,4 5.578 42,9 8.656 
voldoende 79,2 17.867 72,6 16.644 74,1 16.752 74,6 16.397 57,1 11.533 

Vmbo-gt geen voldoende 17,7 7.358 20,6 8.581 15,0 6.118 20,6 8.472 26,7 11.153 
voldoende 82,3 34.253 79,4 33.163 85,0 34.727 79,4 32.568 73,3 30.643 

Havo geen voldoende 12,1 5.261 18,8 7.960 13,9 6.045 12,2 5.289 18,3 8.240 
voldoende 87,9 38.106 81,2 34.387 86,1 37.414 87,8 38.213 81,7 36.882 

Vwo geen voldoende 9,2 2.996 8,6 2.976 10,7 3.773 9,1 3.179 13,8 5.045 
voldoende 90,8 29.648 91,4 31.450 89,3 31.446 90,9 31.852 86,2 31.390 

* voorlopige cijfers voor 2020-2021 

 
 
Figuur 4.6 Percentage leerlingen met voldoende voor wiskunde 
 

 

4.2.1  Profielverschillen 
Op vmbo-b zijn er kleine verschillen tussen de profielen in het percentage leerlingen 
dat met een onvoldoende het vo uitstroomt. Voor vmbo-g/t en in nog grotere mate 
voor vmbo-k zijn de verschillen tussen de profielen groter (Figuur 4.7). 
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Figuur 4.7 Percentage vmbo-leerlingen met voldoende voor wiskunde, 
uitgesplitst naar profiel (2020-2021) 
 

 
 
Als we kijken naar de leerlingen met verschillende profielen op havo en vwo dan 
zien we dat leerlingen met een C&M profiel vaker een onvoldoende halen voor 
wiskunde in het afgelopen schooljaar (Figuur 4.8). 
 
Figuur 4.8 Percentage havo- en vwo-leerlingen met voldoende voor 
wiskunde, uitgesplitst naar profiel (2020-2021) 
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4.2.2  Verschillen tussen afdelingen 
Figuur 4.9 toont de verdeling van de verschillen rond het intercept na correctie voor 
de leerlingkenmerken zoals apart geschat voor de verschillende niveaus. Er zijn 
verschillen in het gemiddelde percentage leerlingen met een voldoende per niveau 
(vmbo-b: 82.4%, vmbo-k: 59.6%, vmbo-g/t: 74.5%, havo: 80.8% en vwo: 
86.8%). Het verschil in de mate van spreiding rond het gemiddelde lijkt erop te 
duiden dat de mate waarin havo en vwo afdelingen van elkaar verschillen wat 
kleiner is dan waarin vmbo afdelingen van elkaar verschillen. 
 
Figuur 4.9 Spreiding rond gemiddelde percentage voldoende voor wiskunde 
(CE) (2020-2021) 
 

 
 
Figuur 4.10 toont de percentielgrenzen van de spreiding rond het gemiddelde 
percentage leerlingen met een onvoldoende voor wiskunde en laat het verschil 
tussen de hoogst en laagst presterende afdelingen zien. Er zitten behoorlijke 
verschillen tussen de onderwijssoorten in het verschil tussen de hoogst en laagst 
presterende afdelingen (vmbo-b: 23.4 procentpunt, vmbo-k: 41.7 procentpunt, 
vmbo-g/t: 31.4 procentpunt, havo: 19.5 procentpunt, vwo: 17.4 procentpunt). 
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Figuur 4.10 Percentielgrenzen van de spreiding rond gemiddelde 
percentage voldoende voor wiskunde (CE) (2020-2021) 
 

 
 

4.2.3  Samenhang met afdelingskenmerken 
In tabel 4.4 staan de resultaten van de analyses tussen de samenhang van 
kenmerken van de school met de afwijking van het gemiddelde percentage 
voldoende. In sommige provincies hebben afdelingen vaker een bovengemiddeld 
percentage voldoendes dan in andere provincies. Met name in Noord-Brabant ligt 
het gemiddelde percentage leerlingen met een voldoende hoger dan in andere 
provincies. 
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Tabel 4.4: Samenhang tussen leerling- en schoolkenmerken en de afwijking van 
het gemiddelde percentage voldoende voor wiskunde (CE) (2020-2021) 

intercept -2,253     
 (2,054)     
matig stedelijk -1,296     
 (1,042)     
weinig stedelijk -0,145     
 (1,027)     
sterk stedelijk -1,958     
 (1,006)     
zeer sterk stedelijk -1,834     
 (1,070)     
Jenaplan -1,929     
 (4,121)     
Montessori 1,618     
 (2,373)     
vrije school -1,798     
 (2,401)     
Friesland -0,203     
 (1,352)     
Zeeland 4,405 *     
 (1,744)     
Utrecht 2,910 *     
 (1,298)     
Drenthe 3,712 *     
 (1,560)     
Gelderland 2,046     
 (1,202)     
Overijssel 3,283 *     
 (1,304)     
Brabant 5,145 ***     
 (1,184)     
Limburg 1,877     
 (1,380)     
Zuid-Holland 2,681 *     
 (1,132)     
Noord-Holland 2,350 *     
 (1,162)     
Flevoland -1,293     
 (1,610)     
N 2.709 

 *** p < 0,001;  ** p < 0,01;  * p < 0,05. 
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5 Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs 

Voor het mbo ontbreken landelijke metingen van de basisvaardigheden van 
studenten. Studenten doen wel examen Nederlands en rekenen, maar kunnen pas 
afstuderen op het moment dat ze een voldoende hebben gehaald. Deze gegevens 
worden daarnaast niet betrouwbaar geregistreerd. Er is dan ook weinig bekend over 
het taal- en rekenniveau van studenten op het mbo. Daarom kijken we naar het 
niveau van instromende studenten. Studenten kunnen op veel verschillende 
leeftijden instromen in het mbo. Om de centraal examen resultaten behaald op het 
voortgezet onderwijs van instromende studenten te kunnen gebruiken als proxy van 
het niveau van de basisvaardigheden , hebben we alleen de studenten meegenomen 
die direct of na 1 jaar na hun afstuderen op het vmbo zijn doorgestroomd naar het 
mbo. 
 

5.1 Nederlands 
 
 
In Tabel 5.1 en Figuur 5.1 is te zien dat op alle opleidingen in 2019-2020 vmbo-
studenten instromen die geen voldoende hebben gehaald voor Nederlands (bbl2: 
10.6%, bbl3: 17.8%, bbl4: 15.1%, bol2: 7.9%, bol3: 15.5%, bol4: 14.4%). Zoals 
verwacht is dit percentage lager naarmate het niveau oploopt voor zowel BOL als 
BLL opleidingen. De percentages fluctueren over de afgelopen studiejaren, maar 
laten geen duidelijke trend zien. 
 

Tabel 5.1: Percentage studenten met voldoende voor Nederlands (CE) 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020 
% n % n % n 

BBL2 geen voldoende 9,2 465 10,2 543 10,6 568 
voldoende 90,8 4.582 89,8 4.768 89,4 4.783 

BBL3 geen voldoende 15,4 511 20,5 740 17,8 654 
voldoende 84,6 2.811 79,5 2.875 82,2 3.019 

BBL4 geen voldoende 13,9 57 14,2 73 15,1 90 
voldoende 86,1 354 85,8 442 84,9 507 

BOL2 geen voldoende 7,4 1.364 8,2 1.371 7,9 1.210 
voldoende 92,6 16.949 91,8 15.328 92,1 14.157 

BOL3 geen voldoende 14,9 2.450 17,1 2.429 15,5 2.103 
voldoende 85,1 13.964 82,9 11.807 84,5 11.492 

BOL4 geen voldoende 16,9 9.339 16,0 9.261 14,4 8.411 
voldoende 83,1 46.068 84,0 48.690 85,6 49.857 
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Figuur 5.1 Percentage studenten met voldoende voor Nederlands (CE) 
 

 
 

5.1.1  Verschillen tussen opleidingen 
Om te kunnen onderzoeken of er verschillen zijn tussen opleidingen in het 
percentage van hun studenten dat een voldoende heeft behaald, is het belangrijk 
om rekening te houden met verschillen in studentpopulatie. Om per opleiding te 
kunnen berekenen in welke mate een opleiding boven verwachting presteert, 
berekenen we daarom de afwijking van een opleiding ten opzichte van het 
gemiddelde op alle opleidingen van een bepaald niveau. Dit doen we met een lineair 
multilevel model (niveau 1 is de student en niveau 2 is de opleiding) met een 
random intercept. We voorspellen het halen van een voldoende aan de hand van 
een aantal studentkenmerken (geslacht, migratieachtergrond en APCG). Het 
intercept van elk onderwijsniveau (bbl2, bbl3, bbl4, bol2, bol3, bol4) representeert 
het gemiddelde percentage studenten dat op opleidingen van dat niveau een 
voldoende heeft rekening houdend met achtergrondkenmerken. Verschillen rond het 
intercept worden geïnterpreteerd als verschillen tussen opleidingen na rekening te 
hebben gehouden met achtergrondkenmerken. Opleidingen met een positieve 
afwijking scoren hoger dan gemiddeld terwijl opleidingen met een negatieve 
afwijking lager scoren dan gemiddeld. Hoe groter de mate van spreiding rond het 
gemiddelde van een niveau hoe groter de verschillen tussen opleidingen van dat 
niveau zijn. 
 
Figuur 5.2 toont de verdeling van de verschillen rond het intercept na correctie voor 
de studentkenmerken zoals apart geschat voor de verschillende niveaus. Er zijn 
verschillen tussen de niveaus in het gemiddelde percentage studenten op een 
opleiding met een voldoende voor Nederlands (bbl2: 61.5%, bbl3: 81.8%, bol2: 
62.7%, bol3: 79.4%, bol4: 80.4%). Voor bbl4 waren te weinig opleidingen en 
studenten om de spreiding rondom het gemiddelde te kunnen berekenen. 
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Figuur 5.2 Spreiding rond op gemiddeld percentage studenten met 
voldoende voor Nederlands (CE) (2019-2020) 
 

 
 
Figuur 5.3 toont de percentielgrenzen van de spreiding rond het gemiddelde 
percentage voldoende voor Nederlands en laat het verschil in afwijking tussen de 
hoogst en laagst presterende opleidingen zien. De verschillen tussen opleidingen in 
het percentage instromende leerlingen met een voldoende zijn niet groot (bbl2: 4.5 
procentpunt, bbl3: 2.4 procentpunt, bol2: 4.3 procentpunt, bol3: 3.3 procentpunt, 
bol4: 1.6 procentpunt). Zoals verwacht zijn de verschillen tussen mbo opleidingen in 
instromende leerlingen een stuk kleiner dan verschillen tussen vmbo afdelingen in 
uitstromende leerlingen (6-15 procentpunt) (uitstroom) (zie Figuur 4.3). Dit is niet 
onverwacht aangezien vo afdelingen invloed hebben kunnen gehad op hun 
uitstromende leerlingen terwijl dit voor mbo opleidingen niet geldt aangezien we 
kijken naar het niveau van hun studentne bij instroom. De verschillen in de mbo 
instroom representeren dus meer in wlke matestudenten die met een onvoldoende 
voor het centraal examen voor Nederlands van het vo komen kiezen voor bepaalde 
mbo opleidingen. 
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Figuur 5.3 Percentielgrenzen van spreiding rond gemiddelde voldoende 
voor Nederlands (CE) (2019-2020) 
 

 
 

5.1.2  Samenhang met opleidingskenmerken 
Vervolgens hebben we gekeken naar de samenhang tussen kenmerken van de 
opleiding (denominatie, stedelijkheid, provincie, instellingstype, sector) en de 
afwijking van het gemiddelde percentage. We corrigeren voor het feit dat 
opleidingen die onder dezelfde instelling vallen niet onafhankelijk van elkaar zijn 
door de instelling toe te voegen als een level twee variabele in een multilevel model. 
 
In tabel 5.2 kunnen we aflezen dat de er geen opleidingskenmerken zijn die 
samenhangen met het de afwijking van het gemiddelde percentage studenten met 
een voldoende voor Nederlands. Er zijn geen verschillen tussen opleidingen uit 
verschillende sectoren en provincies in de mate waarin de instromenden studenten 
een onvoldoende hadden voor Nederlands. Ook is er geen samenhang met de 
stedelijkheid. 
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Tabel 5.2: Samenhang tussen opleidingskenmerken en afwijking van het 
gemiddelde percentage voldoende voor Nederlands (CE) (2019-2020) 

intercept -0,144     
 (0,266)     
matig stedelijk 0,333     
 (0,219)     
sterk stedelijk 0,095     
 (0,166)     
zeer sterk stedelijk 0,111     
 (0,178)     
Friesland 0,124     
 (0,179)     
Zeeland 0,333     
 (0,266)     
Utrecht 0,279     
 (0,138)     
Drenthe -0,115     
 (0,273)     
Gelderland 0,090     
 (0,152)     
Overijssel 0,090     
 (0,162)     
Brabant 0,084     
 (0,134)     
Limburg -0,094     
 (0,178)     
Zuid-Holland 0,179     
 (0,123)     
Noord-Holland 0,049     
 (0,131)     
Flevoland 0,054     
 (0,239)     
ROC -0,039     
 (0,119)     
AOC 0,124     
 (0,254)     
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek -0,203     
 (0,201)     
Bouw en infra -0,072     
 (0,152)     
Cross-over 0,281     
 (0,235)     
Economie en administratie 0,168     
 (0,134)     
Handel en ondernemerschap 0,141     
 (0,137)     
Horeca en bakkerij -0,191     
 (0,139)     
Informatie en communicatietechnologie -0,105     
 (0,144)     
Media en vormgeving 0,128     
 (0,146)     
Mobiliteit en voertuigen -0,135     
 (0,144)     
Techniek en procesindustrie -0,180     
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 (0,134)     
Toerisme en recreatie 0,036     
 (0,178)     
Transport, scheepvaart en logistiek -0,116     
 (0,147)     
 Uiterlijke verzorging 0,056     
 (0,145)     
Veiligheid en sport -0,270     
 (0,140)     
Voedsel, natuur en leefomgeving -0,227     
 (0,249)     
Zorg en welzijn 0,094     
 (0,130)     
N 2.525 

 *** p < 0,001;  ** p < 0,01;  * p < 0,05. 

5.2 Wiskunde 
 
 
In Tabel 5.3 en Figuur 5.4 is te zien dat op alle opleidingen in het mbo in 2019-2020 
vmbo-studenten instromen die geen voldoende hadden voor het centraal examen 
wiskunde (bbl2: 14.0%%, bbl3: 17.7%, bbl4: 17.6, bol2: 18.7%, bol3: 26.0%, 
bol4: 21.7%). De afgelopen studiejaren varieert dit percentage enigszins, maar er is 
geen duidelijke trend zichtbaar. 
 

Tabel 5.3: Percentage studenten met voldoende voor wiskunde 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020 
% n % n % n 

BBL2 geen voldoende 13,1 581 15,2 703 14,0 660 
voldoende 86,9 3.848 84,8 3.934 86,0 4.068 

BBL3 geen voldoende 18,7 562 17,3 568 17,7 591 
voldoende 81,3 2.445 82,7 2.719 82,3 2.744 

BBL4 geen voldoende 17,6 64 18,7 83 17,6 86 
voldoende 82,4 299 81,3 362 82,4 404 

BOL2 geen voldoende 18,4 2.659 20,0 2.679 18,7 2.282 
voldoende 81,6 11.815 80,0 10.718 81,3 9.904 

BOL3 geen voldoende 27,3 3.631 25,2 2.945 26,0 2.862 
voldoende 72,7 9.662 74,8 8.730 74,0 8.165 

BOL4 geen voldoende 21,6 10.301 17,9 8.927 21,7 10.646 
voldoende 78,4 37.407 82,1 40.910 78,3 38.441 
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5.2.1  Verschillen tussen opleidingen 
Figuur 5.5 toont de verdeling van de spreiding rond het intercept na correctie voor 
de studentkenmerken apart geschat voor de verschillende niveaus. Er zijn 
verschillen in het gemiddelde percentage studenten met een voldoende per niveau 
(bbl2: 85.8%, bbl3: 80.3%, bol2: 83.1%, bol3: 77.8%, bol4: 81.7%). Voor bbl4 
opleidingen zijn te weinig studenten om deze analyse uit te voeren. 
 
Figuur 5.5 Spreiding rond gemiddelde percentage voldoende voor wiskunde 
(CE) (2019-2020) 
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Figuur 5.6 toont de percentielgrenzen van de spreiding rond het gemiddelde en laat 
het verschil tussen de hoogst en laagst presterende afdelingen zien in het 
percentage instromende studenten met een voldoende voor wiskunde. Tussen de 
niveaus zijn kleine verschillen in de mate van spreiding (bbl2: 4 procentpunt, bbl3: 
9 procentpunt, bol2: 6 procentpunt, bol3: 11 procentpunt, bol4: 10 procentpunt). 
 
Figuur 5.6 Percentielgrenzen van spreiding rond gemiddelde percentage 
voldoende voor wiskunde (CE) (2019-2020) 
 

 
 

5.2.2  Samenhang met opleidingskenmerken 
In Tabel 5.4 kunnen we aflezen dat de meeste kenmerken niet samenhangen met 
de afwijking van het gemiddelde percentage van een opleiding. Het type opleiding 
hangt in sommige gevallen wel samen met het percentage studenten met een 
voldoende voor wiskunde. Op opleidingen uit bepaalde hoofdgroepen, met name 
toerisme en recreatie en zorg en welzijn, stromen wel meer studenten in die een 
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onvoldoende hebben gehaald voor wiskunde op hun centraal examen. 
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Tabel 5.4: Samenhang tussen opleidingskenmerken en de afwijking van het 
gemiddelde percentage voldoende voor wiskunde (CE) 

intercept 0,322     
 (0,722)     
matig stedelijk 0,457     
 (0,591)     
sterk stedelijk 0,371     
 (0,450)     
zeer sterk stedelijk 0,109     
 (0,481)     
Friesland -0,655     
 (0,481)     
Zeeland 1,222     
 (0,715)     
Utrecht 0,995 *     
 (0,370)     
Drenthe 0,597     
 (0,736)     
Gelderland 0,745     
 (0,408)     
Overijssel 0,345     
 (0,433)     
Brabant 1,167 **     
 (0,358)     
Limburg -0,058     
 (0,476)     
Zuid-Holland 0,557     
 (0,329)     
Noord-Holland 0,015     
 (0,351)     
Flevoland 0,837     
 (0,646)     
ROC -0,401     
 (0,327)     
AOC 0,645     
 (0,701)     
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 1,221 *     
 (0,557)     
Bouw en infra 0,760     
 (0,421)     
Cross-over -0,372     
 (0,652)     
Economie en administratie -0,991 **     
 (0,370)     
Handel en ondernemerschap -0,801 *     
 (0,380)     
Horeca en bakkerij -0,780 *     
 (0,384)     
Informatie en communicatietechnologie 0,113     
 (0,399)     
Media en vormgeving -0,855 *     
 (0,404)     
Mobiliteit en voertuigen -0,385     
 (0,399)     
Techniek en procesindustrie 0,295     



 Pagina 33 van 67 

 

 (0,371)     
Toerisme en recreatie -1,952 ***     
 (0,495)     
Transport, scheepvaart en logistiek -1,258 **     
 (0,406)     
Uiterlijke verzorging -1,310 **     
 (0,400)     
Veiligheid en sport -1,248 **     
 (0,388)     
Voedsel, natuur en leefomgeving -1,397 *     
 (0,690)     
Zorg en welzijn -1,447 ***     
 (0,360)     
N 2.521 

 *** p < 0,001;  ** p < 0,01;  * p < 0,05. 
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6 Instroom in het hoger beroepsonderwijs 

In het hbo ontbreken landelijke metingen van de basisvaardigheden. Daarom kijken 
we naar het niveau van instromende studenten. Studenten kunnen op verschillende 
leeftijden instromen in het hbo. Om naar de centraal examen resultaten van het 
voortgezet onderwijs te kunnen kijken als proxy van het niveau van de instromende 
studenten hebben we alleen de studenten meegenomen die direct of na 1 jaar na 
hun afstuderen op de havo doorstromen naar het hbo. We hebben alleen studenten 
meegenomen die als voltijdsstudent staan ingeschreven. 
 

6.1 Nederlands 
 
 
In Tabel 6.1 en Figuur 6.1 is te zien dat op alle opleidingen in 2019-2020 havo-
studenten instromen die geen voldoende hebben gehaald voor Nederlands (16.7%). 
Dit percentage is redelijk stabiel in de afgelopen studiejaren. 
 

Tabel 6.1: Percentage studenten met voldoende voor Nederlands 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020 
% n % n % n 

voltijd geen voldoende 16,6 7.932 15,6 7.539 16,7 8.175 
voldoende 83,4 39.803 84,4 40.920 83,3 40.880 

 
 
Figuur 6.1 Percentage studenten met voldoende voor Nederlands (CE) 
 

 
 

6.1.1  Verschillen tussen opleidingen 
Om te kunnen onderzoeken of er verschillen zijn tussen opleidingen in het 
percentage van hun leerlingen dat een voldoende heeft behaald is het belangrijk om 
rekening te houden met verschillen in leerlingpopulatie. Om per opleiding te kunnen 
berekenen in welke mate een opleiding boven verwachting presteert, berekenen we 
daarom de afwijking van een opleiding ten opzichte van het gemiddelde op alle 
opleidingen. Dit doen we met een lineair multilevel model (niveau 1 is de leerling en 
niveau 2 is de opleiding) met een random intercept. We voorspellen het halen van 
een voldoende aan de hand van een aantal leerlingkenmerken (geslacht, 
migratieachtergrond en APCG). Het intercept representeert het gemiddelde 
percentage leerlingen dat op opleidingen van dat niveau een voldoende heeft 
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rekening houdend met achtergrondkenmerken. Verschillen rond het intercept 
worden geïnterpreteerd als verschillen tussen opleidingen na rekening te hebben 
gehouden met achtergrondkenmerken. Opleidingen met een positieve afwijking 
scoren hoger dan gemiddeld terwijl opleidingen met een negatieve afwijking lager 
scoren dan gemiddeld. Hoe groter de mate van spreiding rond het gemiddelde van 
een niveau hoe groter de verschillen tussen opleidingen. Om het effect van de 
coronapandemie buiten beschouwing te laten kijken we naar de leerlingen die in 
2018-2019 voor hun eindexamen zijn geslaagd en uitstromen naar het 
vervolgonderwijs. 
 
 
Figuur 6.2 toont de verdeling van de verschillen rond het intercept na correctie voor 
de studentkenmerken. Het gemiddelde percentage studenten op een opleiding met 
een voldoende is 82.4 procent. 
 
 
Figuur 6.2 Spreiding rond gemiddeld percentage voldoende voor 
Nederlands (CE) (2019-2020) 
 

 
 
Figuur 5.3 toont de percentielgrenzen van de spreiding rond het gemiddelde en laat 
het verschil tussen de hoogst en laagst presterende opleidingen zien. De verschillen 
tussen opleidingen in het percentage voldoendes van hun instromende studenten 
zijn niet heel groot (6 procentpunt). Zoals verwacht zijn de verschillen tussen de 
hbo opleidingen wat betreft het percentage voldoende van hun instromende 
studenten kleiner dan de verschillen tussen havo afdelingen wat betreft hun 
uitstromende studenten (12 procentpunt) (zie Figuur 4.3). Niet onverwacht 
aangezien havo afdelingen invloed kunnen hebben gehad op hun uitstromende 
leerlingen terwijl dit voor hbo opleidingen niet het geval is aangeizen we kijken naar 
het niveau van hun studenten bij instroom. De verschillen in de hbo instroom 
representeren in hoeverre studenten die zonder voldoende voor Nederlands van het 
vo komen vaker naar bepaalde hbo opleidingen gaan. 
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Figuur 6.3 Percentielgrenzen van spreiding rond het gemiddeld percentage 
voldoende voor Nederlands (CE) (2019-2020) 
 

 
 

6.1.2  Samenhang met opleidingskenmerken 
In Tabel 6.2 kunnen we aflezen dat er geen verschillen zijn in de mate waarin de 
instromenden studenten een voldoende voor Nederlands hebben gehaald tussen 
CROHO onderdelen waartoe de opleidingen behoren . 
 

Tabel 6.2: Samenhang tussen opleidingskenmerken en afwijking van gemiddeld 
percentage voldoende voor Nederlands (CE) (2019-2020) 

intercept 0,882 
 (1,753) 
Onderwijs -0,638 
 (1,758) 
Landbouw en natuurlijke omgeving -0,941 
 (1,786) 
Techniek -1,668 
 (1,757) 
Gezondheidszorg -1,341 
 (1,765) 
Economie -0,254 
 (1,756) 
Gedrag en maatschappij -0,139 
 (1,771) 
Taal en cultuur -0,440 
 (1,780) 
N 694 

 *** p < 0,001;  ** p < 0,01;  * p < 0,05. 

6.2 Wiskunde 
 
 
In Tabel 6.3 en Figuur 6.4 is te zien dat op alle opleidingen in 2019-2020 havo-
studenten instromen die geen voldoende hebben gehaald voor wiskunde (12.7%). 
De afgelopen schooljaren lijkt er een toename te zijn in het percentage instromende 
studenten met een voldoende voor wiskunde. 
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Tabel 6.3: Percentage studenten met voldoende voor wiskunde (CE) 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020 
% n % n % n 

voltijd geen voldoende 16,9 7.654 15,2 6.983 12,7 5.889 
voldoende 83,1 37.589 84,8 38.844 87,3 40.556 

 
 
Figuur 6.4 Percentage studenten met voldoende voor wiskunde (CE) 
 

 
 

6.2.1  Verschillen tussen opleidingen 
Figuur 6.5 toont de verdeling van de spreiding rond het intercept na correctie voor 
de studentkenmerken. Het gemiddelde percentage studenten met een voldoende is 
88.0 procent. 
 
 
Figuur 6.5 Spreiding rond gemiddeld percentage voldoende voor wiskunde 
(CE) (2019-2020) 
 

 
 
Figuur 6.6 toont de percentielgrenzen van de spreiding rond het gemiddelde 
percentage voldoende en laat het verschil tussen de opleidingen met de minste en 
meeste studenten met een voldoende voor wiskunde zien (7 procentpunt). 
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Figuur 6.6 Percentielgrenzen van spreiding rond het gemiddelde percentage 
voldoendes voor wiskunde (CE) (2019-2020) 
 

 
 

6.2.2  Samenhang met opleidingskenmerken 
In Tabel 6.4 kunnen we zien dat de verschillende CROHO onderdelen niet 
samenhangen met het percentage studenten op een opleiding dat met een 
voldoende voor wiskunde instroomt. 
 

Tabel 6.4: Samenhang tussen opleidingskenmerken en afwijking van het 
gemiddelde percentage voldoende voor wiskunde (CE) (2019-2020) 

intercept 0,027 
 (2,065) 
Onderwijs -0,430 
 (2,072) 
Landbouw en natuurlijke omgeving -0,071 
 (2,100) 
Techniek 0,743 
 (2,069) 
Gezondheidszorg 0,507 
 (2,080) 
Economie -0,306 
 (2,069) 
Gedrag en maatschappij -0,898 
 (2,086) 
Taal en cultuur -0,964 
 (2,097) 
N 694 

 *** p < 0,001;  ** p < 0,01;  * p < 0,05. 



 Pagina 39 van 67 

 

7 Vragenlijst basisvaardigheden naar scholen/opleidingen 
en besturen 

Met een vragenlijst uitgezet onder een representatieve steekproef van 
scholen/opleidingen en hun besturen wil de inspectie beter zicht krijgen op de 
sturing en kwaliteitszorg rondom het onderwijs in de basisvaardigheden 
(Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap) in het basisonderwijs, 
speciaal (basis)onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs.  

7.1 Steekproef 
 
 
Het steekproefkader voor de besturen in po en vo bestond uit de gehele populatie 
aan besturen uitgezonderd de besturen waarbij in 2022 een 4 jaarlijks onderzoek 
plaatsvond. Uit dit steekproefkader zijn 240 po- (200 bas en 40 sbas) en 100 vo-
besturen getrokken naar rato van de bestuursgrootte (het aantal onderliggende 
scholen/afdelingen). Vervolgens zijn onder deze besturen 600 basisscholen, 47 
scholen voor speciaal basisonderwijs, en 302 vo-afdelingen geselecteerd. Per 
bestuur zijn de scholen/afdelingen random getrokken, zodanig dat de 
scholen/afdelingen een afspiegeling vormen van de populatie Nederlandse 
scholen/afdelingen, ook wat betreft bestuursgrootte. Voor de sector so is een 
systematische steekproef van 120 opleidingen (59 so en 61 vso opleidingen) en 63 
bijbehorende besturen getrokken. Voor de sector mbo (bekostigd) is een 
systematische steekproef van 400 opleidingen en 46 bijbehorende besturen 
geselecteerd. De volgende scholen/opleidingen zijn uitgesloten van de 
steekproeftrekking: scholen voor internationaal onderwijs, scholen in het buitenland, 
nieuwkomersvoorzieningen type 1 en 2 (po), onvolledige afdelingen en ISK (vo), JJI 
(so), en opleidingscodes waarop niet gediplomeerd wordt (mbo). De response rate 
van de besturen was 68,9% (po), 65,0% ((v)so), 48,8% (vo) en 59,2% (mbo). Voor 
scholen/opleidingen was de response rate 73,2% (bo), 76,6% (sbo), 78,0% (so), 
71,7% (vso), 69,2% (vo) en 75,2% (bekostigd mbo). 
 
Om de representativiteit van de po-, vo- en (v)so-besturen die de vragenlijst 
hebben ingevuld te controleren is de verdeling van bestuursgrootte vergeleken met 
de verdeling van bestuursgrootte onder de overige besturen binnen het 
steekproefkader (gewogen naar trekkans), met behulp van Chi-kwadraat of Fisher’s 
exact, toetsen. Hierbij werden geen significante afwijkingen vastgesteld. 
 
Om de representativiteit van de po, vo en (v)so scholen en de mbo opleidingen die 
de vragenlijst hebben ingevuld te controleren zijn deze scholen vergeleken met de 
overige scholen/opleidingen binnen het steekproefkader wat betreft stedelijkheid 
(po/vo/so), de verdeling van de schoolweging (po), het aandeel leerlingen uit een 
apcg (vo) en het niveau (mbo). Verschillen in de verdeling van stedelijkheid en 
schoolweging zijn getoetst met Chi-kwadraat (of indien nodig Fisher’s exact) toetsen 
. Verschillen in het aandeel leerlingen uit een apcg is getoetst met multilevel 
logistische regressie (random intercept per afdeling; p = 0.778).De verschillen in 
niveau (mbo) zijn getoetst met een onafhankelijke t-toets (t(df) = -0.566(377.8), p 
= 0.571). Er werden geen significante afwijkingen vastgesteld, met uitzondering van 
de verdeling van stedelijkheid voor de sector po (p = .040). De verschillen in 
stedelijkheid (po) waren echter klein en niet betekenisvol. 
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Tabel 6.5: Representativiteit besturen naar bestuursgrootte (PO) 

 Eenpitter Klein Middelgroot Groot XL 
Overige besturen steekproefkader 0,080 0,159 0,312 0,377 0,073 
Besturen in steekproef 0,047 0,087 0,433 0,320 0,113 

 

Tabel 6.6: Representativiteit besturen naar bestuursgrootte (VO) 

 Eenpitter Klein Middelgroot Groot XL 
Overige besturen steekproefkader 0,020 0,470 0,246 0,089 0,174 
Besturen in steekproef 0,077 0,431 0,323 0,123 0,046 
 
 

Tabel 6.7: Representativiteit besturen naar bestuursgrootte ((V)SO) 

 Tweepitter Klein Middelgroot Groot 
Overige besturen steekproefkader 0,587 0,253 0,107 0,053 
Besturen in steekproef 0,388 0,429 0,143 0,041 
 
 

Tabel 6.8: Representativiteit scholen naar stedelijkheid (PO) 

 Zeer sterk 
stedelijk 

Sterk 
stedelijk 

Matig 
stedelijk 

Weinig 
stedelijk 

Niet 
stedelijk 

Overige scholen 
steekproefkader 

0,186 0,272 0,165 0,264 0,112 

Scholen in steekproef 0,177 0,295 0,120 0,267 0,141 
 
 

Tabel 6.9: Representativiteit scholen naar stedelijkheid (VO) 

 Zeer sterk 
stedelijk 

Sterk 
stedelijk 

Matig 
stedelijk 

Weinig 
stedelijk 

Niet 
stedelijk 

Overige scholen 
steekproefkader 

0,258 0,336 0,162 0,189 0,055 

Scholen in steekproef 0,222 0,379 0,162 0,187 0,051 
 
 

Tabel 6.10: Representativiteit scholen naar stedelijkheid ((V)SO) 

 Zeer sterk 
stedelijk 

Sterk 
stedelijk 

Matig 
stedelijk 

Weinig 
stedelijk 

Niet 
stedelijk 

Overige scholen 
steekproefkader 

0,330 0,380 0,115 0,156 0,019 

Scholen in steekproef 0,357 0,452 0,095 0,071 0,024 
 

7.2 Scholen/opleidingen 
 
 
In deze paragraaf worden de antwoorden op een selectie van de geanalyseerde 
vragen gepresenteerd die door scholen en opleidingen in het primair, voortgezet, 
(voortgezet) speciaal en middelbaar beroepsonderwijs zijn gegeven. Verschillen 
tussen sectoren en verschillen tussen domeinen zijn getest met chi-
kwadraattoetsen. Significante verschillen zijn weergegeven met a t/m e. 
 
Ongeveer een vijfde van de scholen/opleidingen geeft aan helemaal niet of in 
beperkte mate een visie op taal te hebben vastgelegd. 
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Tabel 6.11: Scholen/opleidingen hebben visie op taal vastgelegd 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  3,6   2,2 11,4 d e  2,0 c f  1,3 c 
In beperkte mate 21,3   23,9 27,3     21,7     14,7     
In redelijke mate 46,3   34,8 34,1     44,9     43,5     
In sterke mate 28,6   39,1 27,3     31,3     38,5     
Weet niet  0,2 f         2,0     
n 475   46 44     198     299     
 
Ongeveer een kwart van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze geen of in 
beperkte mate een visie op rekenen heeft vastgelegd. 
 

Tabel 6.12: Scholen/opleidingen hebben visie op rekenen vastgelegd 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  2,7 c    2,2   13,6 a e  6,6    3,3 c 
In beperkte mate 15,4     17,4   27,3     23,7   19,4   
In redelijke mate 44,4     34,8   34,1     42,4   35,1   
In sterke mate 37,5     45,7  25,0     27,3   39,1   
Weet niet e         3,0 a 
n 475     46   44     198   299   
 
 
Een ruime meerderheid van de scholen/opleidingen geeft aan dat zij hun visie op 
burgerschap hebben vastgelegd. 
 

Tabel 6.13: Scholen/opleidingen hebben visie op burgerschap vastgelegd 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  6,7      4,3    9,1    2,5    2,3         
In beperkte mate 26,9 e   28,3 e 31,8 e 27,8 e 11,4 a b c d 
In redelijke mate 41,1 e   39,1   34,1   38,9   27,8 a       
In sterke mate 25,1 e   26,1 e 25,0 e 30,8 e 55,9 a b c d 
Weet niet  0,2 e   2,2       2,7 a       
n 475     46   44   198   299         
 
 
Het merendeel van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze in redelijk of sterke 
mate concrete doelen voor taal hebben. 
 

Tabel 6.14: Scholen/opleidingen hebben concrete doelen voor taal 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  0,2 d e          3,5 a        2,7 a   
In beperkte mate  5,3 d     d    2,3 d   22,2 a b c e  6,4 d   
In redelijke mate 34,3       26,1    22,7   42,4         32,1   
In sterke mate 60,2 d   73,9 d  75,0 d 30,8 a b c e 57,9 d 
Weet niet           1,0          1,0     
n 475       46     44     198         299     
 
Het merendeel van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze in redelijk of sterke 
mate concrete doelen voor rekenen hebben. 
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Tabel 6.15: Scholen/opleidingen hebben concrete doelen voor rekenen 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  0,2 d e            4,0 a        3,0 a       
In beperkte mate  2,3 d e          2,3     16,2 a e      7,7 a d     
In redelijke mate 20,4 d e 13,0 d   27,3     39,4 a b     30,4 a       
In sterke mate 77,1 d e 87,0 d e 70,5 d 39,4 a b c e 57,9 d a b 
Weet niet                 1,0          1,0         
n 475       46       44     198         299         
 
 
Een krappe meerderheid van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze in redelijk of 
sterke mate concrete doelen voor burgerschap hebben. 
 

Tabel 6.16: Scholen/opleidingen hebben concrete doelen voor burgerschap 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet 17,7 e      8,7    6,8     14,6 e    2,0 a d   
In beperkte mate 39,6 e     28,3   36,4 e   43,4 e   12,0 a c d   
In redelijke mate 32,8       37,0   29,5     30,3     31,1         
In sterke mate  9,9 c e 23,9 e 27,3 a e 11,1 e 53,2 a b c d 
Weet niet b    2,2 a      0,5      1,7         
n 475       46   44     198     299         
 
 
Ruim een derde van de scholen/opleidingen maakt niet of in beperkte mate gebruik 
van het fundamentele niveau bij het formuleren van doelen voor taal. In het vo is dit 
zelfs voor bijna tweederde van de scholen het geval. 
 
Tabel 6.17: Scholen/opleidingen hebben hun doelen voor taal geformuleerd in 
percentages fundamenteel niveau 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet 11,4 b d 28,3 a 25,0   29,8 a e     15,7 d   
In beperkte mate 17,9 d   17,4   15,9   32,8 a e     18,7 d   
In redelijke mate 31,6 e   10,9   15,9   24,2         21,7 a   
In sterke mate 39,2 d   43,5 d 43,2 d 12,1 a b c e 34,8 d   
Weet niet e      1,0 e        9,0 a d 
n 475     46   44   198         299     
 
 
Ruim drie vijfde van de scholen/opleidingen maakt in redelijke of sterke mate 
gebruik van het streefniveau bij het formuleren van doelen voor taal. In het (v)so is 
dit voor slechts een derde tot tweevijfde van de scholen het geval. 
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Tabel 6.18: Scholen/opleidingen hebben hun doelen voor taal geformuleerd in 
percentages streefniveau 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet 10,9 c d e 15,2       27,3 a   28,3 a       23,4 a       
In beperkte mate 18,3 d       15,2       13,6     32,3 a       20,7         
In redelijke mate 30,1 c e     17,4        9,1 a   23,7         18,4 a       
In sterke mate 40,6 d e     52,2 d e 50,0 d e 13,6 a b c e 26,4 d a b c 
Weet niet d e              2,0 a e     11,0 a d     
n 475         46       44     198         299         
 
 
Ongeveer tweederde van de scholen/opleidingen formuleert doelen voor 
rekenen/wiskunde aan de hand van het fundamentele niveau Binnen het vo gebeurt 
dit slechts bij minder dan de helft van de scholen. 
 
Tabel 6.19: Scholen/opleidingen hebben hun doelen voor rekenen/wiskunde 
geformuleerd in percentages fundamenteel niveau 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  8,4 c d e   21,7     25,0 a 24,7 a       21,1 a     
In beperkte mate 14,5 d       15,2     15,9   26,3 a       17,1       
In redelijke mate 30,5         10,9 d   22,7   33,3 b       27,8       
In sterke mate 46,5 d e     50,0 d e 36,4 d 12,6 a b c e 26,4 d a b 
Weet niet b d e  2,2 a      3,0 a        7,7 a     
n 475         46     44   198         299       
 
 
Bijna tweederde van de scholen/opleidingen formuleert in redelijke of sterke mate 
ook doelen aan de hand van het streefniveau. In het (v)so geldt dit voor een kwart 
tot een derde van de scholen. 
 
Tabel 6.20: Scholen/opleidingen hebben hun doelen voor rekenen/wiskunde 
geformuleerd in percentages streefniveau 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  8,8 d e 10,9       22,7       23,2 a     24,7 a     
In beperkte mate 14,5 d     15,2       11,4       30,8 a e   19,1 d     
In redelijke mate 28,6       17,4       18,2       26,3       24,4       
In sterke mate 48,0 d e 56,5 d e 47,7 d e 16,2 a b c 20,7 a b c 
Weet niet d e              3,5 a e   11,0 a d   
n 475       46       44       198       299       
 
 
Het merendeel van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze beschikken over 
doorgaande leerlijnen voor leesvaardigheid, taalverzorging, mondelinge 
taalvaardigheid en schrijven. 
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Tabel 6.21: Scholen/opleidingen hebben een doorgaande leerlijn voor 
leesvaardigheid 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  0,2 e   f      2,3  1,0 e  7,4 a d 
In beperkte mate  3,2 e            9,1    7,1      8,7 a     
In redelijke mate 20,4 d     10,9 d     25,0   38,9 a b 27,8       
In sterke mate 76,2 d e 89,1 d e 63,6   51,5 a b 52,5 a b   
Weet niet e            1,5      3,7 a     
n 475       46       44   198     299       
 
 
Tabel 6.22: Scholen/opleidingen hebben een doorgaande leerlijn voor 
taalverzorging 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet c e       2,3 a  0,5    3,3 a 
In beperkte mate  1,5 c d e       11,4 a    7,1 a    8,0 a   
In redelijke mate 20,4 d     19,6       22,7     38,4 a   27,8     
In sterke mate 78,1 d e 80,4 d e 63,6     53,0 a b 55,5 a b 
Weet niet e              1,0      5,4 a   
n 475       46       44     198     299     
 
 
Tabel 6.23: Scholen/opleidingen hebben een doorgaande leerlijn voor mondelinge 
taalvaardigheid 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  0,6       2,3  0,5    1,7   
In beperkte mate  6,1      4,3      9,1    8,1      9,0     
In redelijke mate 36,8 b e 15,2 a d 25,0   41,4 b e 24,4 a d 
In sterke mate 56,2     78,3 d 63,6   49,5 b   62,2     
Weet niet  0,2 e  2,2        0,5      2,7 a   
n 475     46     44   198     299     
 
 

Tabel 6.24: Scholen/opleidingen hebben een doorgaande leerlijn voor schrijven 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  1,3    6,5  6,8 d  0,5 c  1,3 
In beperkte mate 10,1      6,5   13,6      8,6      8,4   
In redelijke mate 36,8     32,6   29,5     39,9 e   26,8 d 
In sterke mate 51,6     52,2   45,5     50,0     61,2   
Weet niet  0,2 c  2,2    4,5 a    1,0      2,3   
n 475     46   44     198     299   
 
 
Het merendeel van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze beschikken over 
doorgaande leerlijnen voor rekenen/wiskunde. 
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Tabel 6.25: Scholen/opleidingen hebben een doorgaande leerlijn voor 
rekenen/wiskunde 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet           1,5      0,7     
In beperkte mate  1,1 c d e        6,8 a  9,1 a     11,4 a     
In redelijke mate 17,3 d     10,9       27,3   30,3 a     24,1       
In sterke mate 81,7 d e 89,1 d e 65,9 58,1 a b 61,2 a b 
Weet niet e            1,0        2,7 a     
n 475       46       44   198       299       
 
 
Ongeveer tweederde van de scholen/opleidingen geeft aan dat ze beschikken over 
doorgaande leerlijnen voor burgerschap. 
 

Tabel 6.26: Scholen/opleidingen hebben een doorgaande leerlijn voor burgerschap 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  8,0   13,0 15,9 13,6 e  5,4 d   
In beperkte mate 28,8 e   21,7   25,0 37,4 e 13,0 a d   
In redelijke mate 37,1     39,1   31,8 35,4     34,1       
In sterke mate 25,9 d e 23,9   27,3 13,1 a e 46,2 a d 
Weet niet  0,2    2,2     0,5    1,3       
n 475     46   44 198     299       
 
 
Scholen/opleidingen bespreken de resultaten voor de verschillende domeinen voor 
taal in een tiende tot een vijfde van de gevallen nooit met hun bestuur. Voor 
rekenen/wiskunde geldt dit voor ongeveer een tiende van de scholen/opleidingen. 
En voor burgerschap voor iets meer dan twee vijfde. 
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Tabel 6.27: Scholen/opleidingen bespreken resultaten met bestuur 

 Nooit Af en toe (    
1x per 
jaar) 

Met 
enige 

regelma
at (    2x 
per jaar) 

Regelm
atig 

(meer 
dan     

2x per 
jaar) 

Weet niet #n 

Burgerschap PO a 24,6 d 34,3   29,5 d  8,4    3,2 e 475 
SO b 15,2 32,6 32,6 13,0  6,5 46 

VSO c 25,0 38,6 25,0  9,1  2,3 44 
VO d 13,1 a e 34,3     41,4 a e  8,1      3,0 e   198 

MBO e 25,8 d   29,4     20,7 d   10,7     13,4 a d 299 
Lezen PO a  1,3 c d e 20,4 c d e   56,2 c d e   21,9 d e      0,2 b d e 475 

SO b d e 37,0       34,8       23,9 d      4,3 a     46 
VSO c  9,1 a 54,5 a 25,0 a  9,1    2,3   44 
VO d 17,2 a b   38,9 a     33,3 e a    6,6 a b  4,0 a e   198 

MBO e 24,1 a b 32,1 a   21,1 a d  9,7 a   13,0 a d 299 
Mondelinge 
taalvaardigheid 

PO a 17,7     28,0 c d 41,3 d e 11,8      1,3 e   475 
SO b  8,7 34,8 37,0 15,2  4,3 46 

VSO c 15,9   50,0 a 22,7    9,1    2,3   44 
VO d 21,7   39,9 a 27,8 a  6,1  4,5 e 198 

MBO e 22,7     31,4     22,4 a   10,0     13,4 a d 299 
Rekenen-
wiskunde 

PO a  1,3 c d e 19,8 c d e   56,6 c d e 22,1 d e      0,2 b d e 475 
SO b e 37,0     34,8     23,9 d e  4,3 a   46 

VSO c  9,1 a   52,3 a 27,3 a    9,1      2,3     44 
VO d 15,2 a     39,9 a     34,3 a      6,6 a b  4,0 a e   198 

MBO e 23,1 a b   33,1 a     23,1 a      8,0 a b 12,7 a d   299 
Schrijven PO a 23,6   26,1   39,2 e  9,9    1,3 e 475 

SO b 15,2 32,6 34,8 13,0  4,3 46 
VSO c 20,5 45,5 22,7  9,1  2,3 44 
VO d 23,2   36,4   29,8    6,1    4,5 e 198 

MBO e 22,7     32,4     21,7 a    9,7     13,4 a d 299 
Taalverzorging PO a  4,8 d e   22,7 c d   52,2 c d e 19,8 d e    0,4 d e   475 

SO b  4,3   34,8   37,0   19,6 d  4,3   46 
VSO c 11,4   52,3 a 25,0 a  9,1    2,3   44 
VO d 23,2 a   37,4 a   28,8 a    6,1 a b  4,5 a e 198 

MBO e 22,7 a   31,4     19,7 a    9,7 a   16,4 a d 299 
 
 
Ongeveer driekwart van de scholen/opleidingen geeft aan in redelijke of sterke mate 
gestimuleerd te worden door het bestuur bij het stellen van ambitieuze doelen voor 
taal. In het vo en het mbo wordt ongeveer een derde van de scholen/opleidingen 
niet of in beperkte mate gestimuleerd om ambitieuze doelen te stellen. 
 
Tabel 6.28: Scholen/opleidingen worden met ambitieuze doelen voor taal 
gestimuleerd door bestuur 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  1,5 d e  2,2      4,5        9,1 a      6,7 a   
In beperkte mate  7,6 d e    6,5        9,1       21,7 a     22,4 a     
In redelijke mate 25,7       21,7       18,2       30,8       34,4       
In sterke mate 64,0 d e 67,4 d e 61,4 d e 30,8 a b c 26,4 a b c 
Weet niet  1,3 d e    2,2        6,8        7,6 a     10,0 a     
n 475       46       44       198       299       
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Ongeveer driekwart van de scholen/opleidingen geeft aan in redelijke of sterke mate 
gestimuleerd te worden door het bestuur bij het stellen van ambitieuze doelen voor 
rekenen. In het vo en het mbo wordt ongeveer een derde van de 
scholen/opleidingen niet of in beperkte mate gestimuleerd om ambitieuze doelen te 
stellen. 
 
Tabel 6.29: Scholen/opleidingen worden met ambitieuze doelen voor 
rekenen/wiskunde gestimuleerd door bestuur 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  1,3 d e  2,2      4,5        8,6 a      6,4 a   
In beperkte mate  7,6 d e   10,9        9,1       27,3 a     22,1 a     
In redelijke mate 26,5       21,7       20,5       31,8       35,5       
In sterke mate 63,4 d e 63,0 d e 59,1 d e 24,7 a b c 26,1 a b c 
Weet niet  1,3 d e    2,2        6,8        7,6 a     10,0 a     
n 475       46       44       198       299       
 
 
Bijna driekwart van de scholen/opleidingen geeft aan in redelijke of sterke mate 
gestimuleerd te worden door het bestuur bij het stellen van ambitieuze doelen voor 
burgerschap. 
 
Tabel 6.30: Scholen/opleidingen worden met ambitieuze doelen voor burgerschap 
gestimuleerd door bestuur 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  6,5 8,7  4,5    3,5  4,7 
In beperkte mate 18,7   13,0 13,6   18,2   20,4   
In redelijke mate 33,7   26,1 22,7   31,3   30,1   
In sterke mate 37,1   50,0 52,3 42,4   36,1   
Weet niet  4,0   2,2  6,8    4,5    8,7   
n 475   46 44   198   299   
 
 
Ongeveer driekwart van de scholen/opleidingen zegt dat hun bestuur in redelijke of 
sterke mate kritisch naar de resultaten voor taal kijkt. In het mbo geldt dit voor de 
helft van de opleidingen. In het po is dit bij het merendeel van de scholen het geval. 
 
Tabel 6.31: Resultaten voor taal van scholen/opleidingen worden met kritische blik 
bekeken door bestuur 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  1,3 d e  2,2        4,5      7,1 a        5,0 a       
In beperkte mate  4,8 d e    8,7        4,5     19,7 a       23,7 a       
In redelijke mate 20,8 d e   26,1       22,7     35,4 a       31,4 a       
In sterke mate 72,2 d e 60,9 d e 54,5 d e 29,8 e a b c 18,1 a b c d 
Weet niet  0,8 c d e  2,2 e     13,6 a    8,1 a e     21,7 a b d   
n 475       46       44     198         299         
 
 
Bijna driekwart van de scholen/opleidingen zegt dat hun bestuur in redelijke of 
sterke mate kritisch naar de resultaten voor rekenen kijkt. In het mbo geldt dit voor 
minder dan de helft van de opleidingen. In het po is dit bij het merendeel van de 
scholen het geval. 
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Tabel 6.32: Resultaten voor rekenen/wiskunde van scholen/opleidingen worden 
met kritische blik bekeken door bestuur 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet  1,1 d e  2,2        4,5      7,6 a        5,4 a       
In beperkte mate  4,4 d e    8,7        4,5 e   20,2 a       27,8 a c     
In redelijke mate 20,8 d     26,1       25,0     35,4 a       29,1         
In sterke mate 72,6 d e 60,9 d e 52,3 d e 28,3 e a b c 16,1 a b c d 
Weet niet  1,1 c d e  2,2 e     13,6 a    8,6 a e     21,7 a b d   
n 475       46       44     198         299         
 
 
Volgens ruim de helft van de scholen/opleidingen kijkt het bestuur in redelijke of 
sterke mate kritisch naar de behaalde resultaten voor burgerschap. 
Tabel 6.33: Resultaten voor burgerschap van scholen/opleidingen worden met 
kritische blik bekeken door bestuur 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Helemaal niet 13,1 e  8,7   11,4    8,6    5,7 a       
In beperkte mate 24,2   21,7   13,6   22,2   30,4         
In redelijke mate 29,1   26,1   29,5   30,8   29,8         
In sterke mate 26,7 e 37,0 e 31,8 e 29,3 e 13,7 a b c d 
Weet niet  6,9 e  6,5   13,6    9,1 e 20,4 a d     
n 475   46   44   198   299         
 
 
Een vijfde van de scholen/opleidingen schat dat meer dan de helft van hun 
leerlingen een taalachterstand heeft. In het (v)so geldt dit voor ruim de helft van de 
scholen. Op het mbo geldt het voor een tiende van de opleidingen. 
 

Tabel 6.34: Scholen/opleidingen met inschatting percentage leerlingen met 
taalachterstand 

 Totaal 
% n 

0-10 procent 40,4 374 
11-20 procent 16,6 154 
21-30 procent 9,8 91 
31-40 procent 7,8 72 
41-50 procent 5,2 48 
>50 procent 20,1 186 
 
 
Scholen/opleidingen kunnen gemiddeld voor ongeveer de helft van hun leerlingen 
geen inschatting maken van het instroomniveau van hun leerlingen. Het gemiddelde 
percentage leerlingen waar scholen in het (v)so geen inschatting van hun niveau 
kunnen maken is lager voor de domeinen die getoetst worden op de eindtoets in het 
po (leesvaardigheid, taalverzorging en rekenvaardigheid). 
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Tabel 6.35: Inschatting scholen/opleidingen van percentage leerlingen met 
referentieniveau bij instroom 

 <     1F     1F     2F/    
1S 

    3F     4F onbekend 

VSO lezen a 54,9 14,3  4,5 1,2 0,0 25,0 
mondelinge 

taalvaardigheid 
b 48,3 11,7  1,4 0,0 0,0 38,7 

rekenvaardigheid c 58,3 14,3  4,0 0,7  22,8 
schrijfvaardigheid d 42,0  8,1  1,3 0,0 0,0 48,5 

taalverzorging e 54,5 11,9  1,7 0,1 0,0 31,8 
VO lezen a  19,5 b d e  31,6 b d e  13,9 b d   2,3 0,6  32,1 b d e 

mondelinge 
taalvaardigheid 

b   7,8 a c  15,6 a c   7,5 a   1,4 1,0  66,6 a c 

rekenvaardigheid c  23,5 b d e  31,4 b d e  10,3       1,0   33,8 b d e 
schrijfvaardigheid d   8,2 a c  16,4 a c   7,0 a   1,4 1,0  66,0 a c 

taalverzorging e  10,3 a c  20,4 a c   8,4     1,5 1,1  58,3 a c 
MBO lezen a   2,6   7,8  26,2 7,1 0,0  56,4 

mondelinge 
taalvaardigheid 

b   1,3     5,4 c  27,3   7,5 0,0  58,5   

rekenvaardigheid c   3,2    11,0 b  24,1   6,5   55,3   
schrijfvaardigheid d   2,2   8,4  24,0 7,6 0,0  57,8 

taalverzorging e   1,8   6,9  24,4 7,3 0,0  59,5 
 
 
In het po is voor gemiddeld magenoeg alle leerlingen het niveau op leesvaardigheid, 
taalverzorging en rekenvaardigheid bij uitstroom bekend. Voor de domeinen 
mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid is dit voor gemiddeld slechts een 
tiende van de leerlingen het geval. Ook voor het so geldt dat er voor een groter deel 
van de leerlingen bekend is welk niveau ze bij uitstroom hebben voor de domeinen 
die met de eindtoets worden gemeten. Voor het v(s)o geldt dat voor gemiddeld een 
kwart tot de helft (afhankelijk van domein) van de leerlingen het niveau bij 
uitstroom niet bekend is. Op het mbo is voor bijna de helft van de studenten bij 
uitstroom onbekend welk referentieniveau ze beheersen. 
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Tabel 6.36: Inschatting scholen/opleidingen van percentage leerlingen met 
referentieniveau bij uitstroom 

 <     1F     1F     2F/1S 3F 4F onbekend 
PO lezen a   4,6 b d c e  26,2 b d 

c e 
 67,9 b c 

d e 
  0,0         0,0   1,3 b d     

mondelinge 
taalvaardigheid 

b   1,1 a c e   4,1 a c 
e 

  4,6 a c e   0,0       0,0  90,2 a c e 

rekenvaardigheid c  13,6 a b d e  45,2 a b 
d e 

 39,8 b d 
a e 

  0,0            1,4 b d     

schrijfvaardigheid d   1,4 a c e   4,0 a c 
e 

  5,1 a c e   0,0       0,0  89,5 a c e 

taalverzorging e   8,0 a b d c  37,9 a b 
d c 

 52,3 b c 
d a 

  0,0         0,0   1,8 b d     

SO lezen a 47,6     21,4 b   13,8 b d  0,0     0,0 17,2 b d 
mondelinge 

taalvaardigheid 
b 35,9        6,2 a c 

e 
 1,7 a e    0,0       0,0 56,2 a c e 

rekenvaardigheid c 58,7 d   17,9 b    6,2      0,0      17,2 b d 
schrijfvaardigheid d 31,7 c      8,3        1,6 a e    0,0       0,0 58,4 a c e 

taalverzorging e 48,2     20,4 b    7,8 b d  0,0     0,0 23,6 b d 
VSO lezen a 37,0 16,4 19,7  2,1 0,0 24,9 

mondelinge 
taalvaardigheid 

b 34,8 14,3 16,9  1,9 0,0 32,1 

rekenvaardigheid c 40,9 14,9 17,3  1,8  25,1 
schrijfvaardigheid d 27,5 13,1 16,8  2,1 0,0 40,5 

taalverzorging e 35,2 15,0 20,0  2,0 0,0 27,7 
VO lezen a   4,0         9,8 b      30,3        12,7       9,0  34,2 b d e 

mondelinge 
taalvaardigheid 

b   1,7       4,4 a c  25,1      10,7 c   8,6  49,4 a c 

rekenvaardigheid c   5,5        12,9 b d    29,5        20,5 b 
d e 

  31,6 b d e 

schrijfvaardigheid d   2,0       5,1 c    23,9      10,8 c   8,9  49,3 a c 
taalverzorging e   2,2       7,1      23,9       9,7 c   8,2  49,0 a c 

MBO lezen a   0,5     4,0 c  27,5    21,2   0,1  46,8   
mondelinge 

taalvaardigheid 
b   0,3     2,9 c  28,1    22,7   0,4  45,5   

rekenvaardigheid c   1,1         7,7 a b 
e 

 28,1        16,3         46,8       

schrijfvaardigheid d   0,6   5,5  26,4  21,8 0,1  45,6 
taalverzorging e   0,5     3,3 c  25,6    19,7   0,0  50,8   

 
 
Bijna tweevijfde van de scholen in het po geeft aan geen instrument te gebruiken 
om de burgerschapcompetenties te meten. In het vo geldt dit voor ongeveer een 
derde. In het mbo gebruikt ruim driekwart van de opleidingen een meetinstrument. 
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Tabel 6.37: Scholen/opleidingen gebruiken instrument om ontwikkeling in 
burgerschap te volgen 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Ja, voor alle burgerschapscompetenties  8,6 e  8,7 e 18,2 e    6,1 e 64,5 a b c d 
Ja, voor een deel van de 
burgerschapscompetenties 

33,5 e 50,0 e 45,5 e 29,3 e 12,7 a b c d 

Nee 57,9 e   41,3     36,4 d   64,6 c e 22,7 a d   
n 475     46     44     198     299         
 
 
Ongeveer tweederde van de scholen/opleidingen is in redelijke of sterke mate 
tevreden over de resultaten voor burgerschap. Dit geldt voor rekenen ook voor ruim 
tweederde en voor taal geldt dit voor ongeveer driekwart van de 
scholen/opleidingen. In het po en vo is ongeveer een vijfde van de scholen in sterke 
mate tevreden over de resultaten voor burgerschap. Dit geldt voor opleidingen in 
het mbo voor ruim tweevijfde. 
 

Tabel 6.38: Scholen/opleidingen zijn tevreden over de behaalde resultaten 

 Helemaal 
niet 

In 
beperkte 

mate 

In 
redelijke 

mate 

In sterke 
mate 

Weet 
niet 

#n 

Burgerschap PO a  1,7     12,2     38,9     17,1 e 30,1 d e 475 
SO b  4,3 e   13,0     47,8     15,2 e 19,6     46 
VSO c  4,5 e   15,9     47,7     15,9 e 15,9     44 
VO d  3,5 e   12,1     46,0     20,2 e 18,2 e a 198 

MBO e b c d      6,0           42,5           43,5 a b c d  8,0 a d       299 
Lezen PO a  1,7       11,6 d     46,5       40,2 d     d e 475 

SO b  2,2    4,3 d 52,2   41,3 d   46 
VSO c  6,8 e  6,8   65,9 20,5   44 
VO d  2,5         25,3 a b e   50,5         18,2 a b e  3,5 a       198 

MBO e  0,3 c 10,0 d   50,5     32,1 d    7,0 a   299 
Mondelinge 
taalvaardigheid 

PO a  0,2  13,9 e   50,5  19,6 e 15,8 e   475 
SO b    8,7   54,3   30,4  6,5   46 
VSO c  2,3    2,3   59,1 31,8  4,5   44 
VO d  1,5     11,6 e   56,6  21,7 e  8,6     198 

MBO e f    2,0 a d 49,2     42,1 a d  6,7 a   299 
Rekenen-
wiskunde 

PO a  5,3       27,4       43,2d   24,2       d e 475 
SO b  2,2   13,0   58,7 26,1     46 
VSO c  2,3   22,7   61,4 13,6   44 
VO d  3,0       18,2       56,1 a e 19,2     3,5 a     198 

MBO e  3,3     26,4     42,1d 21,4   6,7 a   299 
Schrijven PO a  1,1     17,7     51,8  13,9 e 15,6 d e 475 

SO b   21,7   56,5 10,9 10,9   46 
VSO c  4,5    9,1   54,5 20,5 11,4   44 
VO d  2,0   21,2   52,5 17,2  7,1 a 198 

MBO e  1,0     11,7     53,8  26,8 a  6,7 a   299 
Taalverzorging PO a  2,3       16,2       50,9    30,1 d      0,4 d e 475 

SO b  2,2    8,7   69,6 19,6     46 
VSO c  2,3    6,8   63,6 25,0    2,3   44 
VO d  1,5     22,2 e   50,5     18,7 a  7,1 a   198 

MBO e  0,7  9,0 d 49,5   29,1   11,7 a 299 
 
 
Bijna tweederde van de scholen/opleidingen geeft aan te werken aan het verbeteren 
van de resultaten voor burgerschap. Dit geldt bij rekenen voor ruim driekwart van 
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de scholen/opleidingen. Voor de verschillende domeinen van taal geldt dit voor ruim 
de helft tot ruim driekwart van de scholen/opleidingen. 
 

Tabel 6.39: Scholen/opleidingen werken aan verbeteren resultaten 

 Ja Nee Weet niet 
% n % n % n 

Burgerschap 61,6 668 33,0 358 5,4 58 
Lezen 84,7 918 13,7 149 1,6 17 
Mondelinge taalvaardigheid 58,6 635 37,5 407 3,9 42 
Rekenen-wiskunde 85,7 929 12,5 136 1,8 19 
Schrijven 57,7 626 38,5 417 3,8 41 
Taalverzorging 67,4 731 28,6 310 4,0 43 
 
 
Scholen en opleidingen noemen vooral het bieden van extra 
ondersteuning/begeleiding aan leerlingen/studenten en het verbeteren van het 
aanbod. In het po, (v)so en vo zet driekwart of meervan de scholen ook in op het 
beter volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en het verbeteren van het 
didactisch handelen. In het mbo doet de helft van de opleidingen dit. Driekwart van 
de po- en (v)so-scholen werkt aan het vergroten van de inhoudelijke kennis van 
leraren en docenten. Dit geldt voor de helft van de vo-scholen en mbo-opleidingen. 
Bijna tweederde van de po-, (v)so en vo-scholen noemt daarnaast het verbeteren 
van de analytische vaardigheden van leraren. Dit geldt voor een kwart van de mbo-
opleidingen. 
 
Tabel 6.40: Scholen/opleidingen werken op verschillende manieren aan verbeteren 
resultaten 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

Verbetering van het onderwijsaanbod 94,9 d e f 95,6 d f   95,2 d f 71,4 a b 
c   

77,6 a       

Het beter volgen van de ontwikkeling van 
leerlingen 

68,9 e d   73,3       78,6 e   84,9 a e 
f   

51,8 a c d   

Professionaliseringsactiviteiten op het 
gebied van inhoudelijke kennis 

79,1 d e f 80,0 d e f 69,0     51,6 a b     53,3 a b     

Professionaliseringsactiviteiten op het 
gebied van didactisch handelen 

82,1 e f   84,4 f     78,6 f   72,4         62,5 a       

Professionaliseringsactiviteiten op het 
gebied van analyseren van resultaten 

65,9 e     60,0 e     69,0 e   57,3 e       26,5 a b c 
d 

Extra ondersteuning/begeleiding van 
leerlingen/studenten met specifieke 
onderwijsbehoeften/achterstanden 

87,4       77,8 d     76,2 d   94,8 b c 
e f 

85,7 d       

Extra onderwijstijd voor de 
basisvaardigheden (bijvoorbeeld extra 
naschoolse activiteiten voor 
leerlingen/studenten gericht op de 
basisvaardigheden) 

25,2 d e   13,3 d e   21,4 d e 64,1 a b 
c   

52,9 a b c   

Inzet van specialisten 65,7 e f   57,8 f     45,2 f   54,2 e f     37,5 a d     
Kleinere klassen 35,4 e     22,2       38,1     42,2 e       21,0 a d     
Anders, namelijk: 11,9        8,9       16,7      9,4 f       11,8         
n 469       45       42     192         272         
 
Scholen/opleidingen zien kansen om de resultaten te verbeteren. Bijna driekwart 
van de scholen/opleidingen noemt het verbeteren van de kennis en vaardigheden 
van leraren en docenten voor het verbeteren van de resultaten voor burgerschap. 
Voor taal en rekenen wordt dit door ruim driekwart van de scholen/opleidingen 
genoemd als kans om de resultaten te verbeteren. Bijna twee derde van de 
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scholen/opleidingen noemt daarnaast het vergroten van kennis over effectieve 
interventies voor het verbeteren van de burgerschap resultaten. Voor taal en 
rekenen wordt dit door (bijna) driekwart van de scholen/opleidingen genoemd. 
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Tabel 6.41: Scholen/opleidingen zien kansen voor het verbeteren van resultaten 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

burgerschap Verbeteren van leermiddelen 
door uitgevers 

39,6 e       53,3 e   45,5     30,7       27,0 a b     

Verbeteren/ontwikkelen van 
instrumenten voor het 

volgen van de ontwikkeling 
van leerlingen/studenten 

49,8 e d     60,0 e   59,1 e   64,1 a e   34,6 a b c d 

Vakgebied opnemen als 
onderdeel van examens 

 2,0 d e      6,7      6,8     11,5 a e   24,6 a d     

Eisen stellen aan minimale 
vaardigheden van 

leerlingen/studenten bij 
instroom 

 7,0        4,4      9,1      7,3        8,7         

Warme overdracht van 
leerlingen/studenten tussen 

sectoren 

21,8         15,6     22,7     31,8       24,6         

Professionalisering van 
leraren/docenten 

75,8 e     82,2   81,8   79,2 e   65,1 a d     

Beter toerusten van 
toekomstige 

leraren/docenten 

63,0       60,0     70,5   59,9       56,1         

Meer kennisdeling over 
effectieve interventies om 

de vaardigheden te 
verbeteren 

66,5         77,8     65,9     65,1       56,4         

Meer expliciete aandacht 
voor de basisvaardigheden 
in het onderzoekskader van 

de inspectie 

17,4         11,1      6,8     15,1       11,4         

Aanpassen van wet en 
regelgeving 

 5,1          2,2      4,5      1,0 e      8,7 d       

 anders  8,8 e        6,7      9,1      8,3       17,3 a       
n 454         45    44     192       289         

rekenen-
wiskunde 

Verbeteren van leermiddelen 
door uitgevers 

36,2         52,2 d   40,9     26,9 b     37,3         

Verbeteren/ontwikkelen van 
instrumenten voor het 

volgen van de ontwikkeling 
van leerlingen/studenten 

35,2 d       39,1     45,5     60,4 a e 41,0 d       

Vakgebied opnemen als 
onderdeel van examens 

 1,1 d e   e  4,5 e   10,2 a e   38,6 a b c d 

Eisen stellen aan minimale 
vaardigheden van 

leerlingen/studenten bij 
instroom 

10,5 e        2,2 e 15,9     13,2       20,7 a b     

Warme overdracht van 
leerlingen/studenten tussen 

sectoren 

33,7 d       28,3     36,4     46,2 a     39,7         

Professionalisering van 
leraren/docenten 

90,7 d e   84,8   81,8   79,7 e a 64,7 a d   

Beter toerusten van 
toekomstige 

leraren/docenten 

69,9 e     56,5     70,5   61,9     53,9 a       

Meer kennisdeling over 
effectieve interventies om 

de vaardigheden te 
verbeteren 

82,5 d e   80,4   70,5     69,5 a     61,7 a       

Meer expliciete aandacht 
voor de basisvaardigheden 
in het onderzoekskader van 

de inspectie 

20,6 c e     10,9      2,3 a   15,2       10,5 a       



 Pagina 55 van 67 

 

Aanpassen van wet en 
regelgeving 

 3,2 e        2,2 e    6,8 e    3,6 e     28,1 a b c d 

 anders  9,5 e        8,7     11,4     10,7       17,6 a       
n 475         46     44    197      295         

taal Verbeteren van leermiddelen 
door uitgevers 

36,8 e       50,0 d e 40,9     26,9 b     25,0 a b     

Verbeteren/ontwikkelen van 
instrumenten voor het 

volgen van de ontwikkeling 
van leerlingen/studenten 

39,6 d       43,5     50,0     64,5 a e   40,9 d       

Vakgebied opnemen als 
onderdeel van examens 

 0,6 c d e e  6,8 a e  8,6 a e   31,4 a b c d 

Eisen stellen aan minimale 
vaardigheden van 

leerlingen/studenten bij 
instroom 

 9,9 e        2,2 e 11,4     12,7 e     25,3 a b d   

Warme overdracht van 
leerlingen/studenten tussen 

sectoren 

34,7 d       34,8     36,4     48,7 a     44,9         

Professionalisering van 
leraren/docenten 

89,7 e     87,0 e 81,8   83,2 e   63,9 a b d   

Beter toerusten van 
toekomstige 

leraren/docenten 

68,6 e     60,9     70,5   66,5 e   48,6 a d     

Meer kennisdeling over 
effectieve interventies om 

de vaardigheden te 
verbeteren 

82,1 e     87,0 e 70,5     74,1       64,2 a b     

Meer expliciete aandacht 
voor de basisvaardigheden 
in het onderzoekskader van 

de inspectie 

18,7         10,9      2,3     15,7       11,8         

Aanpassen van wet en 
regelgeving 

 4,6 e        2,2      6,8      4,6 e     14,5 a d     

 anders  9,9 e       10,9     13,6     14,2       19,9 a       
n 475         46     44     197       296         

 
 
Driekwart van de scholen/opleidingen ervaart belemmeringen bij het bevorderen 
van de resultaten. Van deze scholen/opleidingen die belemmeringen ervaren noemt 
een kwart (taal en rekenen) tot een derde (burgerschap) dat leraren/docenten 
onvoldoende inhoudelijk deskundig zijn. Een tiende (burgerschap) tot een derde 
(taal en rekenen) geeft aan dat leraren/docenten niet beschikken over voldoende 
analytische vaardigheden. 
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Tabel 6.42: Scholen/opleidingen zien belemmeringen voor het verbeteren van 
resultaten 

 PO SO VSO VO MBO 
a b c d e 

burgerschap Gebrek aan urgentiebesef/draagvlak in het 
team 

33,2 e     25,6     10,8 d 
e 

40,6 c     46,7 a 
c     

Niet alle leraren/docenten zijn betrokken 
bij het onderwijs 

 2,4 d e    2,6     e   17,5 a     22,2 a 
c     

Leraren/docenten zijn onvoldoende 
inhoudelijk deskundig 

36,5       20,5     27,0     38,8       25,0         

Leraren/docenten hebben onvoldoende 
didactische vaardigheden 

10,0        7,7      5,4     17,5       11,1         

Leraren/docenten beschikken over 
onvoldoende analytische vaardigheden 

14,6 e     15,4     24,3 e   12,5        5,0 a 
c     

Het leerstofaanbod/middelen zijn 
ontoereikend 

27,6 e     43,6 e   37,8 e   29,4 e      8,3 a 
b c d 

Geschikte instrumenten voor het volgen 
van de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten ontbreken 

40,0 e     59,0 e 40,5     50,6 e   18,9 a 
b d   

Er is te weinig onderwijstijd beschikbaar 30,8       15,4     10,8     28,1       19,4         
Ouders zijn onvoldoende betrokken 15,4       15,4     18,9     18,1        8,3         

Tekortkomingen in wet en regelgeving  4,1 e    10,8      1,9 e   11,7 a 
d     

Anders 22,2       20,5     27,0     16,9       16,7         
n 370       39     37     160       180         

rekenen-
wiskunde 

Gebrek aan urgentiebesef/draagvlak in het 
team 

 6,6 d e    9,4      5,3     22,0 a     25,7 a       

Niet alle leraren/docenten zijn betrokken 
bij het onderwijs 

 1,8 d e           11,6 a     12,6 a       

Leraren/docenten zijn onvoldoende 
inhoudelijk deskundig 

32,4 e     18,8     15,8     31,1 e     18,0 a 
d     

Leraren/docenten hebben onvoldoende 
didactische vaardigheden 

30,9 e     12,5     10,5     29,3       18,5 a       

Leraren/docenten beschikken over 
onvoldoende analytische vaardigheden 

48,3 d e 28,1 e   34,2 e   30,5 e 
a   

 7,7 a 
b c d 

Het leerstofaanbod/middelen zijn 
ontoereikend 

16,2 e     31,2 d 
e 

23,7 e   10,4 b      7,7 a 
b c   

Geschikte instrumenten voor het volgen 
van de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten ontbreken 

 5,1 b d 
e 

18,8 a   15,8     24,4 a 
e   

12,2 a 
d     

Er is te weinig onderwijstijd beschikbaar 27,0       12,5      7,9 d   35,4 c 
e   

21,2 d       

Ouders zijn onvoldoende betrokken 19,8 e     21,9 e   23,7 e   25,0 e      5,9 a 
b c d 

Tekortkomingen in wet en regelgeving  2,7 e   e 10,5      3,7 e   32,4 a 
b d   

Anders 36,6 d     46,9 d   47,4 d   20,1 a 
b c 

27,5         

n 333       32     38     164       222         
taal Gebrek aan urgentiebesef/draagvlak in het 

team 
 5,8 d e   14,3      2,6 d 

e 
26,8 a 

c   
28,2 a 

c     
Niet alle leraren/docenten zijn betrokken 

bij het onderwijs 
 1,4 d e           13,7 a     13,3 a       

Leraren/docenten zijn onvoldoende 
inhoudelijk deskundig 

28,3 e     17,1     12,8     35,7 e     15,4 a 
d     

Leraren/docenten hebben onvoldoende 
didactische vaardigheden 

25,6 e     11,4     10,3     26,2 e     10,1 a 
d     

Leraren/docenten beschikken over 
onvoldoende analytische vaardigheden 

46,4 e   37,1 e   38,5 e   33,9 e      7,4 a 
b c d 

Het leerstofaanbod/middelen zijn 
ontoereikend 

17,8 e     37,1 d 
e 

20,5     12,5 b      6,9 a 
b     
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Geschikte instrumenten voor het volgen 
van de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten ontbreken 

11,9 d     20,0     15,4     28,0 a 
e   

14,9 d       

Er is te weinig onderwijstijd beschikbaar 27,2       11,4      7,7 d 
e 

35,1 c     32,4 c       

Ouders zijn onvoldoende betrokken 23,6 e     22,9     23,1     28,6 e     10,1 a 
d     

Tekortkomingen in wet en regelgeving  2,5 e       7,7      3,0      9,0 a       
Anders 38,6 d     37,1     46,2     23,2 a     32,4         

n 360       35     39     168       188         
 
 
 

7.3 Besturen 
 
 
In deze paragraaf worden de antwoorden op een selectie van de vragen beschreven 
die door besturen in het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal en middelbaar 
beroepsonderwijs zijn gegeven. 
 
Ruim de helft van de besturen geeft aan helemeaal niet of in beperkte mate een 
visie op taal te hebben vastgelegd. Voor concreet meetbare doelen voor taal geldt 
dit voor tweevijfde van de besturen. In het mbo heeft minder dan tweevijfde van de 
besturen helemaal geen of in beperkte mate een visie vastgelegd. Voor het po en vo 
geldt dit voor (ruim) drievijfde van de besturen. In het vo heeft bijna tweederde van 
de besturen niet of in beperkte mate concreet meetbare doelen vastgelegd. Voor het 
mbo geldt dit voor bijna de helft van de besturen en voor het po geldt dit voor een 
derde van de besturen. 
 

Tabel 6.43: Besturen hebben concrete doelen en visie op taal vastgelegd 

 Helemaal 
niet 

In 
beperkte 

mate 

In 
redelijke 

mate 

In 
sterke 
mate 

Weet 
niet 

% n % n % n % n % n 
Het bestuur heeft concreet meetbare 
doelen voor taal 

25,1 62 16,2 40 31,6 78 26,7 66 0,4 1 

Het bestuur heeft doelen voor taal die zijn 
geformuleerd in termen van te 
behalenundamentele referentieniveaus 

21,1 52 15,0 37 27,1 67 36,8 91   

Het bestuur heeft doelen voor taal die zijn 
geformuleerd in termen van te behalen 
streefniveaus (referentieniveaus) 

22,3 55 17,8 44 26,3 65 33,2 82 0,4 1 

Het bestuur heeft voldoende kennis van 
de referentieniveaus voor taal om 
hierover een inhoudelijk gesprek met de 
scholen/opleidingen te voeren 

1,6 4 4,9 12 26,7 66 66,4 164 0,4 1 

Het bestuur heeft zijn visie op taal 
vastgelegd 

26,3 65 32,4 80 29,1 72 12,1 30   

 
Ruim de helft van de besturen geeft aan helemeaal niet of in beperkte mate een 
visie op rekenen te hebben vastgelegd. Voor concreet meetbare doelen voor 
rekenen geldt dit voor bijna tweevijfde van de besturen. In het mbo heeft ruim een 
kwart van de besturen helemaal geen of in beperkte mate een visie vastgelegd. 
Voor het po geldt dit voor de helft en voor vo geldt dit voor driekwart van de 
besturen. In het vo heeft bijna tweederde van de besturen niet of in beperkte mate 
concreet meetbare doelen vastgelegd. Voor het mbo geldt dit voor bijna tweevijfde 
van de besturen en voor het po geldt dit voor een derde van de besturen. 
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Tabel 6.44: Besturen hebben concrete doelen en visie op rekenen vastgelegd 

 Helemaal 
niet 

In 
beperkte 

mate 

In 
redelijke 

mate 

In 
sterke 
mate 

Weet 
niet 

% n % n % n % n % n 
MBO Het bestuur heeft concreet meetbare 

doelen voor rekenen-wiskunde 
17,2 5 20,7 6 37,9 11 24,1 7   

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen fundamentele 

referentieniveaus 

17,2 5 20,7 

6 34,5 10 27,6 8   

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen streefniveaus 
(referentieniveaus) 

24,1 7 24,1 7 27,6 8 20,7 6 3,4 1 

Het bestuur heeft voldoende kennis 
van de referentieniveaus voor 

rekenen-wiskunde om hierover een 
inhoudelijk gesprek met de 

scholen/opleidingen te voeren 

3,4 1 17,2 5 34,5 10 44,8 13   

Het bestuur heeft zijn visie op 
rekenen-wiskunde vastgelegd 3,4 1 24,1 7 31,0 9 41,4 12   

PO Het bestuur heeft concreet meetbare 
doelen voor rekenen-wiskunde 

20,4 31 12,5 19 36,2 55 30,3 46 0,7 1 

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen fundamentele 

referentieniveaus 

15,8 24 11,2 17 26,3 40 46,7 71   

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen streefniveaus 
(referentieniveaus) 

15,1 23 12,5 19 28,3 43 44,1 67   

Het bestuur heeft voldoende kennis 
van de referentieniveaus voor 

rekenen-wiskunde om hierover een 
inhoudelijk gesprek met de 

scholen/opleidingen te voeren 

2,6 4 2,0 3 23,7 36 71,1 108 0,7 1 

Het bestuur heeft zijn visie op 
rekenen-wiskunde vastgelegd 

28,9 44 30,9 47 28,9 44 11,2 17   

SO Het bestuur heeft concreet meetbare 
doelen voor rekenen-wiskunde 

26,9 7 11,5 3 7,7 2 53,8 14   

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen fundamentele 

referentieniveaus 

34,6 9 15,4 4 30,8 8 19,2 5   

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen streefniveaus 
(referentieniveaus) 

30,8 8 15,4 4 26,9 7 26,9 7   

Het bestuur heeft voldoende kennis 
van de referentieniveaus voor 

rekenen-wiskunde om hierover een 
inhoudelijk gesprek met de 

scholen/opleidingen te voeren 

3,8 1 3,8 1 38,5 10 50,0 13 3,8 1 

Het bestuur heeft zijn visie op 
rekenen-wiskunde vastgelegd 

38,5 10 23,1 6 26,9 7 11,5 3   

VO Het bestuur heeft concreet meetbare 
doelen voor rekenen-wiskunde 

50,0 20 15,0 6 22,5 9 10,0 4 2,5 1 
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Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen fundamentele 

referentieniveaus 

37,5 15 25,0 10 27,5 11 

10,0 4 

  

Het bestuur heeft doelen voor 
rekenen-wiskunde die zijn 

geformuleerd in termen van te 
behalen streefniveaus 
(referentieniveaus) 

42,5 17 27,5 11 25,0 10 5,0 2   

Het bestuur heeft voldoende kennis 
van de referentieniveaus voor 

rekenen-wiskunde om hierover een 
inhoudelijk gesprek met de 

scholen/opleidingen te voeren 

  15,0 6 35,0 14 50,0 20   

Het bestuur heeft zijn visie op 
rekenen-wiskunde vastgelegd 

37,5 15 40,0 16 15,0 6 7,5 3   

 
 
Bijna de helft van de besturen geeft aan helemeaal niet of in beperkte mate een 
visie op burgerschap te hebben vastgelegd. Voor concreet meetbare doelen voor 
burgerschap geldt dit voor tweederde van de besturen. In het mbo heeft een kwart 
van de besturen helemaal geen of in beperkte mate een visie vastgelegd. Voor het 
po en vo geldt dit voor bijna de helft van de besturen. In het vo heeft driekwart van 
de besturen niet of in beperkte mate concreet meetbare doelen vastgelegd. Voor het 
mbo geldt dit voor bijna de helft van de besturen en voor het po geldt dit voor 
tweederde van de besturen. 
 

Tabel 6.45: Besturen hebben concrete doelen en visie op burgerschap vastgelegd 

 Helemaal 
niet 

In 
beperkte 

mate 

In 
redelijke 

mate 

In sterke 
mate 

Weet 
niet 

% n % n % n % n % n 
Het bestuur heeft concreet meetbare 
doelen voor burgerschap 

32,0 79 34,4 85 28,7 71 4,9 12   

Het bestuur heeft voldoende kennis van 
de wettelijke opdracht voor 
burgerschap om hierover een 
inhoudelijk gesprek te voeren 

0,8 2 8,1 20 38,5 95 51,4 127 1,2 3 

Het bestuur heeft zijn visie op 
burgerschap vastgelegd 

11,3 28 34,0 84 33,6 83 21,1 52   

 
 
Ruim driekwart van de besturen heeft zicht op de behaalde niveaus voor taal en 
rekenen bij uitstroom. Dit geldt voor burgerschap voor ongeveer een derde van de 
besturen. In het mbo geeft tweederde van de besturen aan dit te weten. Voor po 
geldt dit voor bijna alle besturen en voor vo voor bijna de helft. Voor burgerschap 
heeft ruim de helft van de mbo besturen zicht. Dit geldt voor po en (v)so voor 
minder dan een derde en voor vo voor minder dan een vijfde van de besturen. 
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Tabel 6.46: Besturen hebben zicht op behaalde referentieniveaus van 
uitstromende leerlingen 

 Ja Ja, voor een deel van de 
leerlingen/studenten 

Nee #n 

Burgerschap MBO a 58,6 c d 20,7     20,7 c d 29 
PO b 30,9 a 13,8     55,3 a 152 
SO c 30,8 34,6   34,6 d 26 
VO d 17,5 a   12,5       70,0 a c 40 

Rekenen - 
wiskunde 

MBO a 65,5 b 24,1 b 10,3 b 29 
PO b 97,4 a c d  2,0 a c d  0,7 a c d 152 
SO c 73,1 b 15,4 b 11,5 b 26 
VO d 47,5 b 25,0 b   27,5 b   40 

Taal MBO a 65,5 b 24,1 b 10,3 b 29 
PO b 97,4 a c d  2,0 a c d  0,7 a c d 152 
SO c 73,1 b 15,4 b 11,5 b 26 
VO d 47,5 b 25,0 b   27,5 b   40 

 
 
Als de resultaten tegenvallen geven bijna alle besturen hun scholen/opleidingen de 
opdracht om een verbeterplan op te stellen. Driekwart en meer van de besturen 
zorgt voor professionalisering, monitort de resultaten intensief en laat onderzoek 
uitvoeren naar de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden. 
 

Tabel 6.47: Besturen werken op verschillende manieren aan verbeteren resultaten 

 Nee Ja 
% n % n 

Anders, namelijk … 87,0 215 13,0 32 
Extra financiële middelen ter beschikking stellen 36,0 89 64,0 158 
Extra onderwijstijd realiseren (bijvoorbeeld extra reguliere lessen, 
zomerschool, verlengde schooldag) 

68,8 170 31,2 77 

Geen actie nodig, de resultaten van de scholen/opleidingen zijn 
optimaal 

99,6 246 0,4 1 

Onderzoek (laten) uitvoeren naar de kwaliteit van het onderwijs in de 
basisvaardigheden (bijvoorbeeld een audit) 

21,1 52 78,9 195 

Personele maatregelen treffen (bijvoorbeeld gerichte toewijzing van 
leraren/docenten aan scholen/opleidingen t.b.v. verbeteren kwaliteit, 
uitbreiden fte’s onderwijzend personeel) 

45,7 113 54,3 134 

Resultaten intensief monitoren 24,3 60 75,7 187 
School/opleiding de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van 
interventieprogramma’s 

29,1 72 70,9 175 

School/opleiding opdracht geven om een verbeterplan op te stellen 6,9 17 93,1 230 
Zorgen voor professionalisering (scholing, coaching, ondersteuning) 13,0 32 87,0 215 
Zorgen voor verbetering leerstofaanbod en/of doorgaande leerlijnen 49,8 123 50,2 124 
 
 
Bijna een een kwart van de besturen is helemaal niet of in beperkte mate tevreden 
over de resultaten voor burgerschap. In het mbo geldt dit voor minder dan een 
tiende van de besturen. Voor po, so en vo geldt dit voor ruim een kwart van de 
besturen. 
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Tabel 6.48: Mate waarin besturen tevreden zijn over burgerschap 

 Helemaal 
niet 

In 
beperkte 

mate 

In 
redelijke 

mate 

In 
sterke 
mate 

Weet 
niet 

Onderwerp 
is niet van 
toepassing 

% n % n % n % n % n % n 
MBO Analyse van mogelijke 

oorzaken van 
tegenvallende resultaten 

voor burgerschap 

  10,3 3 24,1 7 13,8 4 13,8 4 37,9 11 

De mate waarin de doelen 
van de 

scholen/opleidingen m.b.t. 
burgerschap aansluiten op 

die van het bestuur 

  6,9 2 34,5 10 34,5 10 3,4 1 20,7 6 

De resultaten voor 
burgerschap van de 
scholen/opleidingen 

  6,9 2 34,5 10 34,5 10 6,9 2 17,2 5 

Het ambitieniveau van de 
scholen/opleidingen t.a.v. 

burgerschap 

  6,9 2 44,8 13 31,0 9   17,2 5 

Het effect van de 
interventies voor groepen 
leerlingen/studenten met 
tegenvallende resultaten 

voor burgerschap 

3,4 1 6,9 2 20,7 6 13,8 4 13,8 4 41,4 12 

Het realiseren van de 
bestuurlijke doelen m.b.t. 

burgerschap 

  3,4 1 48,3 14 27,6 8 3,4 1 17,2 5 

PO Analyse van mogelijke 
oorzaken van 

tegenvallende resultaten 
voor burgerschap 

8,6 13 22,4 34 20,4 31 6,6 10 19,1 29 23,0 35 

De mate waarin de doelen 
van de 

scholen/opleidingen m.b.t. 
burgerschap aansluiten op 

die van het bestuur 

2,6 4 15,8 24 30,3 46 13,8 21 5,9 9 31,6 48 

De resultaten voor 
burgerschap van de 
scholen/opleidingen 

4,6 7 22,4 34 30,9 47 8,6 13 17,8 27 15,8 24 

Het ambitieniveau van de 
scholen/opleidingen t.a.v. 

burgerschap 

3,9 6 21,1 32 34,2 52 15,8 24 9,2 14 15,8 24 

Het effect van de 
interventies voor groepen 
leerlingen/studenten met 
tegenvallende resultaten 

voor burgerschap 

8,6 13 18,4 28 23,0 35 7,2 11 17,8 27 25,0 38 

Het realiseren van de 
bestuurlijke doelen m.b.t. 

burgerschap 

3,9 6 19,1 29 31,6 48 9,2 14 5,9 9 30,3 46 

SO Analyse van mogelijke 
oorzaken van 

tegenvallende resultaten 
voor burgerschap 

3,8 1 30,8 8 11,5 3 15,4 4 11,5 3 26,9 7 

De mate waarin de doelen 
van de 

scholen/opleidingen m.b.t. 
burgerschap aansluiten op 

die van het bestuur 

  19,2 5 15,4 4 23,1 6 3,8 1 38,5 10 

De resultaten voor 
burgerschap van de 
scholen/opleidingen 

  26,9 7 23,1 6 19,2 5 11,5 3 19,2 5 
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Het ambitieniveau van de 
scholen/opleidingen t.a.v. 

burgerschap 

  23,1 6 19,2 5 19,2 5 7,7 2 30,8 8 

Het effect van de 
interventies voor groepen 
leerlingen/studenten met 
tegenvallende resultaten 

voor burgerschap 

  30,8 8 19,2 5 15,4 4 15,4 4 19,2 5 

Het realiseren van de 
bestuurlijke doelen m.b.t. 

burgerschap 

  30,8 8 15,4 4 3,8 1 7,7 2 42,3 11 

VO Analyse van mogelijke 
oorzaken van 

tegenvallende resultaten 
voor burgerschap 

7,5 3 25,0 10 25,0 10 12,5 5 7,5 3 22,5 9 

De mate waarin de doelen 
van de 

scholen/opleidingen m.b.t. 
burgerschap aansluiten op 

die van het bestuur 

2,5 1 15,0 6 40,0 16 17,5 7 2,5 1 22,5 9 

De resultaten voor 
burgerschap van de 
scholen/opleidingen 

2,5 1 22,5 9 40,0 16 7,5 3 5,0 2 22,5 9 

Het ambitieniveau van de 
scholen/opleidingen t.a.v. 

burgerschap 

2,5 1 17,5 7 40,0 16 30,0 12 2,5 1 7,5 3 

Het effect van de 
interventies voor groepen 
leerlingen/studenten met 
tegenvallende resultaten 

voor burgerschap 

10,0 4 20,0 8 27,5 11 10,0 4 10,0 4 22,5 9 

Het realiseren van de 
bestuurlijke doelen m.b.t. 

burgerschap 

5,0 2 27,5 11 40,0 16 5,0 2 2,5 1 20,0 8 

 
 
Besturen zien kansen om de resultaten te verbeteren. Ruim driekwart van de 
besturen noemt voor het bevorderen van de resultaten van burgerschap, rekenen en 
taal het professionaliseren van huidige leraren/docenten, het beter toerusten van 
toekomstige leraren/docenten en het delen van kennis over effectieve interventies. 
 
 



 Pagina 63 van 67 

 

Tabel 6.49: Besturen zien kansen voor het verbeteren van resultaten 

 MBO PO SO VO 
a b c d 

burgerschap Verbeteren van leermiddelen door uitgevers 24,1     38,2     46,2   35,0     
Verbeteren/ontwikkelen van instrumenten 
voor het volgen van de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten 

44,8     53,3     65,4   55,0     

Vakgebied opnemen als onderdeel van 
examens 

10,3      2,0       10,0     

Eisen stellen aan de minimale vaardigheden 
van leerlingen/studenten bij instroom 

   4,6     3,8  10,0    

Warme overdracht van leerlingen/studenten 
tussen sectoren 

34,5     38,2     53,8   37,5     

Professionalisering van huidige 
leraren/docenten 

82,8     84,9 d 84,6   65,0 b   

Beter toerusten van toekomstige 
leraren/docenten 

62,1     81,6    88,5 70,0     

Meer kennisdeling over effectieve 
interventies om de vaardigheden te 

verbeteren 

79,3   68,4   69,2   77,5   

Meer expliciete aandacht voor de 
basisvaardigheden in het onderzoekskader 

van de inspectie 

 6,9     17,1      3,8   17,5     

Aanpassen van wet en regelgeving 10,3      4,6      3,8       
Anders, namelijk... 34,5     15,1     11,5   15,0     

Het bestuur ziet geen kansen voor 
verbetering van het taalonderwijs 

     2,0        2,5     

N 29     152     26   40     
rekenen-
wiskunde 

Verbeteren van leermiddelen door uitgevers 41,4     28,3   26,9   22,5   
Verbeteren/ontwikkelen van instrumenten 
voor het volgen van de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten 
41,4     

32,2     46,2   42,5     

Vakgebied opnemen als onderdeel van 
examens 

20,7 b    2,0 a  3,8    7,5     

Eisen stellen aan de minimale vaardigheden 
van leerlingen/studenten bij instroom 

 6,9    5,9 d  7,7 22,5 b   

Warme overdracht van leerlingen/studenten 
tussen sectoren 

48,3     59,9     57,7   60,0     

Professionalisering van huidige 
leraren/docenten 

79,3     93,4 d 88,5 65,0 b   

Beter toerusten van toekomstige 
leraren/docenten 

62,1     84,2   76,9   70,0     

Meer kennisdeling over effectieve 
interventies om de vaardigheden te 

verbeteren 

79,3   88,8   80,8 80,0   

Meer expliciete aandacht voor de 
basisvaardigheden in het onderzoekskader 

van de inspectie 

 3,4     17,1      7,7   12,5     

Aanpassen van wet en regelgeving 27,6 b d  3,9 a    7,7   a   
Anders, namelijk... 34,5 b   11,2 a   19,2   20,0     

 N 29     152     26   40     
taal 
 

     
Verbeteren van leermiddelen door uitgevers 34,5     28,3   23,1   25,0   
Verbeteren/ontwikkelen van instrumenten 
voor het volgen van de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten 

44,8     32,2     50,0   42,5     

Vakgebied opnemen als onderdeel van 
examens 

13,8 b    1,3 a      7,5     

Eisen stellen aan de minimale vaardigheden 
van leerlingen/studenten bij instroom 

13,8    7,2 d  3,8 22,5 b 
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Warme overdracht van leerlingen/studenten 
tussen sectoren 

55,2     59,9     61,5   62,5     

Professionalisering van huidige 
leraren/docenten 

82,8     94,1 d 88,5 65,0 b   

Beter toerusten van toekomstige 
leraren/docenten 

65,5     84,9   76,9   70,0     

Meer kennisdeling over effectieve 
interventies om de vaardigheden te 

verbeteren 

82,8   89,5   80,8 85,0   

Meer expliciete aandacht voor de 
basisvaardigheden in het onderzoekskader 

van de inspectie 

 3,4     17,1      7,7   15,0     

Aanpassen van wet en regelgeving 13,8      3,9      7,7       
Anders, namelijk... 37,9 b   11,8 a   19,2   20,0     

N 29     152     26   40     
 
Ruim een tiende (burgerschap) tot een derde (taal en rekenen) van de besturen 
ervaart geen belemmeringen bij het bevorderen de resultaten. Van alle besturen 
geeft bijna een kwart aan dat voor het bevorderen van taal en rekenen 
leraren/docenten onvoldoende didactische vaardigheden hebben en bijna een derde 
geeft aan dat leraren/docenten onvoldoende analysitsche vaardigheden hebben. 
Ruim tweevijfde van alle besturen geeft aan dat het voor burgerschap onderduidelijk 
is wat er qua resultaat verwacht mag worden en ruim een derde zegt te weinig zicht 
te hebben op de resultaten van de scholen/opleidingen. 
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Tabel 6.50: Besturen zien belemmeringen voor het verbeteren van resulaten 

 MBO PO SO VO 
a b c d 

burgerschap Gebrek aan urgentiebesef/draagvlak bij 
de scholen/opleidingen 

17,2   25,7       11,5   15,0   

Bestuur heeft onvoldoende zicht op de 
resultaten van de scholen/besturen 

17,2   35,5       38,5   47,5 

Onduidelijkheid over hetgeen van 
scholen/opleidingen qua resultaat 

verwacht mag worden 

20,7   44,7       46,2   50,0   

Onvoldoende deskundigheid binnen de 
scholen/opleidingen 

20,7   23,7       19,2   22,5   

Onvoldoende didactische vaardigheden 
van leraren/docenten 

 6,9    8,6       11,5   10,0   

Onvoldoende analytische vaardigheden in 
scholen/opleidingen 

 6,9   15,1       19,2   15,0   

Ontoereikend leerstofaanbod/middelen op 
de scholen/opleidingen 

  13,8       15,4   20,0   

Ontbreken van geschikte instrumenten 
om de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten systematisch te 
volgen 

10,3   33,6       34,6   32,5   

Tekortkomingen in wet en regelgeving 10,3    5,9        3,8    2,5   
Anders, namelijk... 24,1   21,7       19,2   22,5   

Het bestuur ervaart geen belemmeringen 
bij het taalonderwijs 

37,9 b 13,8 a    15,4   12,5  

N 29   152       26   40   
rekenen-
wiskunde 

Gebrek aan urgentiebesef/draagvlak bij 
de scholen/opleidingen 

20,7    9,2         12,5   

Bestuur heeft onvoldoende zicht op de 
resultaten van de scholen/besturen 

13,8    2,6 c d   26,9 b 27,5 b 

Onduidelijkheid over hetgeen van 
scholen/opleidingen qua resultaat 

verwacht mag worden 

10,3    3,3 d     11,5   32,5 b 

Onvoldoende deskundigheid binnen de 
scholen/opleidingen 

 6,9   16,4       11,5   12,5   

Onvoldoende didactische vaardigheden 
van leraren/docenten 

20,7   28,3       15,4   17,5   

Onvoldoende analytische vaardigheden in 
scholen/opleidingen 

13,8   39,5       23,1   17,5   

Ontoereikend leerstofaanbod/middelen op 
de scholen/opleidingen 

   7,9        3,8    7,5   

Ontbreken van geschikte instrumenten 
om de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten systematisch te 
volgen 

10,3    2,6 d     11,5   22,5 b 

Tekortkomingen in wet en regelgeving 17,2 b  2,0 a     3,8    2,5 
Anders, namelijk... 34,5   23,7       23,1   22,5   

Het bestuur ervaart geen belemmeringen 
bij het taalonderwijs 

31,0   36,8       23,1   22,5   

N 29   152       26   40   
taal Gebrek aan urgentiebesef/draagvlak bij 

de scholen/opleidingen 
10,3    9,2         12,5   

Bestuur heeft onvoldoende zicht op de 
resultaten van de scholen/besturen 

13,8 b  2,0 a c d 26,9 b 27,5 b 

Onduidelijkheid over hetgeen van 
scholen/opleidingen qua resultaat 

verwacht mag worden 

10,3    4,6 d     11,5   30,0 b 

Onvoldoende deskundigheid binnen de 
scholen/opleidingen 

10,3   14,5        7,7   12,5   

Onvoldoende didactische vaardigheden 
van leraren/docenten 

10,3   28,3       11,5   17,5   
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Onvoldoende analytische vaardigheden in 
scholen/opleidingen 

13,8   38,8       23,1   17,5   

Ontoereikend leerstofaanbod/middelen op 
de scholen/opleidingen 

   6,6        3,8    7,5   

Ontbreken van geschikte instrumenten 
om de ontwikkeling van 

leerlingen/studenten systematisch te 
volgen 

17,2    3,9 c d   19,2 b 27,5 b 

Tekortkomingen in wet en regelgeving 17,2 b  2,0 a      3,8     
Anders, namelijk... 34,5   23,7       23,1   27,5   

Het bestuur ervaart geen belemmeringen 
bij het taalonderwijs 

37,9   36,2       23,1   22,5   

N 29   152       26   40   
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