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Samenvatting

Een groot aantal leerlingen nam deel aan één van de toetsen die Cito in opdracht van OCW in 
2009 en 2010 voor het eerst ontwikkelde aan de hand van de referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen. Met behulp van deze toetsen, de Eindtoets Basisonderwijs én de Niveautoets, 
konden we vaststellen hoe de laatstejaars leerlingen in 2010 presteerden op de voor de 
onderwijssoorten beoogde referentieniveaus. Daarvoor was het wel nodig om de toetsen eerst 
te ijken Dit houdt in dat we moesten vaststellen hoeveel opgaven een leerling goed moest 
hebben om een bepaald referentieniveau te bereiken. Dit is in 2009 gebeurd. De uitkomsten van 
deze procedure zijn echter voorlopig. Pas als de toetsen en examens die onder de regie van het 
College voor Examens (CVE)1 tot stand zullen komen een aantal jaren operationeel zijn, én als 
nader onderzoek is uitgevoerd kunnen de normen definitief worden vastgesteld. In de aanloop 
hiernaar geven de prestaties op de door ons ontwikkelde toetsen al wel een eerste beeld van de 
stand van zaken.

In deze publicatie is in kaart gebracht hoeveel procent van de laatstejaars leerlingen uit het 
basis en  voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs het voor de betreffende 
onderwijssoort beoogde referentieniveau bereikten. Daarbij viel op dat meer leerlingen uit 
groep 8 van het basisonderwijs een prestatieniveau bereiken dat bij benadering overeenkomt 
met 1F dan in 2009. Deze leerwinst is overal significant, maar in statistische termen te klein om 
te kunnen spreken van een effect.

Bij het voortgezet onderwijs springen de grote variatie in de taal- en rekenprestaties van de 
eindexamenleerlingen voor vmbo in het oog. Zo bleven de prestaties van vmbo-BB achter ten 
opzichte van de andere vmbo-leerlingen en gold voor de leerlingen uit klas 4 vmbo-GT het 
omgekeerde. Deze leerlingen presteerden op alle getoetste vaardigheden goed tot zeer goed.  
Eén van de andere bevindingen was dat leerlingen uit het vmbo het meest moeite leken te 
hebben om voor rekenen het referentieniveau te halen dat voor hen van toepassing was, terwijl 
de leerlingen uit het mbo het minst goed scoorden voor taalverzorging. 

Voor het mbo is opvallend dat BBL-leerlingen over het algemeen iets beter scoorden op taal en 
rekenen dan de BOL-leerlingen. Verder blijkt uit de gegevens dat de leerlingen in de sectoren 
techniek, zorg en welzijn en economie ongeveer even goed waren in taal (lezen, luisteren en 
taalverzorging). Dat gold echter niet voor rekenen. Op  deze vaardigheid scoorden de leerlingen 
in de sector techniek duidelijk beter dan de leerlingen in de andere twee sectoren.

Om te bepalen of de leerlingen in 2010 beter of slechter presteerden dan de leerlingen in 2009, 
zijn de afnamegegevens uit beide jaren met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking komt naar 
voren dat de leerlingen uit het onderzoek van 2010 over het algemeen even goed scoorden als 
de leerlingen die in 2009 zijn bevraagd. Dat is ook niet verwonderlijk: de wet referentieniveaus 
is pas per 1 augustus 2010 van kracht gegaan. De effecten van de ingezette intensivering van 
taal- en rekenonderwijs op taal- en rekenprestaties van laatstejaarsleerlingen zullen pas na 
verloop van jaren zichtbaar worden. In de meting 2011 kan de verdeling van de referentie-
niveaus in de populaties over een iets langere periode worden gevolgd. Daarmee wordt duidelijk 
of de trends die we in 2009 en/of in 2010 signaleerden, doorzetten of niet.
 

1 In de toekomst mogelijk College voor Toetsing en Examens
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1 Inleiding

OCW heeft Cito de opdracht gegeven om de taal- en rekenprestaties van leerlingen in het basis 
en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in 2010 te beschrijven. Dit is 
gebeurd in termen van het Referentiekader van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (EGDLL). 
De beschrijving bouwt voort op de Monitor taal en rekenen 2009, een rapport over hetzelfde 
onderwerp dat enige tijd geleden is verschenen. Hier rapporteren we de resultaten van het 
vervolgonderzoek dat in 2010 is uitgevoerd en brengen deze in verband met de resultaten van 
2009.

In 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Doel van 
deze wet is om tot een betere aansluiting te komen tussen het taal- en rekenonderwijs van de 
verschillende sectoren. Dit komt de doorlopende leerlijn van leerlingen ten goede. De wet is 
gebaseerd op het werk van de EGDLL: Over drempels met Taal en Rekenen (2008) en Een nadere 
beschouwing (2009).

In 2010 zijn eveneens per sector referentieniveaus vastgelegd. Dit zijn beschrijvingen van wat 
leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De toewijzing van de 
referentieniveaus aan de sectoren is als volgt:

Taal
•	 Niveau	1F	en	2F:	eind	basisonderwijs	en	speciaal	onderwijs
•	 Niveau	1F:	praktijkonderwijs
•	 Niveau	2F:	eind	vmbo,	mbo	1,	2	en	3
•	 Niveau	3F:	eind	havo	5	en	mbo	4
•	 Niveau	4F:	vwo	6

Rekenen
•	 Niveau	1F	en	2F:	eind	basisonderwijs	en	speciaal	onderwijs
•	 Niveau	1F:	praktijkonderwijs
•	 Niveau	2F:	eind	vmbo,	mbo	1,	2	en	3
•	 Niveau	3F:	eind	havo	5,	vwo	6	en	mbo	4

In deze publicatie beschrijven we hoe de laatstejaars leerlingen van 2010 in het basis en 
voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs presteren op de referentieniveaus. 
Daarbij zijn de niveaus 1F, 2F en 3F betrokken. Om te bepalen waar leerlingen uit het basis-
onderwijs staan ten opzichte van 1F hebben we de resultaten geanalyseerd van de Eindtoets 
Basisonderwijs en de Niveautoets. Daarnaast hebben we in opdracht van OCW toetsen 
diagnostische toetsen taal en rekenen ontwikkeld. Deze zijn voor het eerst afgenomen in het 
schooljaar 2008-2009. Vervolgens zijn deze toetsen geijkt (Cito, 2009). Dat wil zeggen dat voor 
elk referentieniveau is vastgesteld hoeveel punten leerlingen moeten halen op de toets. In het 
schooljaar 2009-2010 zijn de toetsen opnieuw afgenomen. Daarnaast zijn een groot aantal 
nieuwe opgaven ontwikkeld die eveneens op scholen zijn uitgezet. Zowel de diagnostische 
toetsen als het vooronderzoek naar de nieuwe opgaven hebben informatie opgeleverd die aan 
de basis lag van dit verslag. Vervolgens is nog een vierde informatiebron gebruikt: het 
vooronderzoek naar de rekentoets vo. Dit is een pilot met examenkandidaten ter voorbereiding 
van de verplichte rekentoets in het vo die in het schooljaar 2013-2014 voor het eerst zal worden 
afgenomen.
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Dit rapport geeft inzicht in de opbrengsten voor rekenen en voor taal voor de domeinen lezen, 
luisteren en taalverzorging. Het gaat in op de volgende onderzoeksvragen:
•	 	Bevatten	de	toetsen	taal	en	rekenen	vragen	die	bepaalde	groepen	leerlingen	systematisch	

bevoor- of benadelen?
•	 Welk	deel	van	de	bao-,	vo-	en	mbo-leerlingen	(per	leerjaar)	beheerst	niveau	1F,	2F	en	3F?
•	 Is	er	een	bepaalde	ontwikkeling	in	de	leerlingprestaties	ten	opzichte	van	2009?	
•	 	Hoe	verhouden	de	prestaties	van	de	leerlingen	in	de	verschillende	leerwegen	in	het	mbo	(BBL	

en BOL) zich tot elkaar?
•	 Hoe	verhouden	de	prestaties	van	de	verschillende	sectoren	in	het	mbo	zich	tot	elkaar?	
•	 	Hangen	de	leerlingprestaties	op	de	verschillende	toetsonderdelen	voor	taal	en	rekenen	met	

elkaar samen (correlatieonderzoek)?
•	 	Welke	conclusies	kunnen	we	trekken	als	we	de	centraal	schriftelijke	eindexamens	wiskunde	

en Nederlands vergelijken met de toetsen taal en rekenen?
•	 	Welke	conclusies	kunnen	we	trekken	naar	aanleiding	van	de	ijking	die	is	uitgevoerd	door	de	

SLO van de examenprogramma’s aan de referentieniveaus?
•	 	Wat	kunnen	we	afleiden	uit	het	jaarlijks	peilingsonderzoek	in	het	basisonderwijs	naar	het	

onderwijsniveau ten aanzien achtergrondvariabelen van bepaalde groepen leerlingen of 
scholen?

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt ingegaan op de meetinstrumenten die in dit onderzoek zijn 
gebruikt en rapporteren we de methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving 
van de onderzoekspopulatie. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in 
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 behandelt de discussie. In dit hoofdstuk wordt in de eerste plaats een 
voorbehoud gemaakt. Vervolgens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2  Methode van onderzoek

2.1  Meetinstrumenten

Voor de rapportage van de taal- en rekenprestaties is gebruikgemaakt van vier verschillende 
bronnen van informatie. 

De eerste bron had betrekking op de afname van de Eindtoets Basisonderwijs (papieren versie) 
in het schooljaar 2009/2010. De Eindtoets wordt op het merendeel van de scholen in het 
basisonderwijs gebruikt om te helpen bij het kiezen van een geschikt type voortgezet onderwijs. 
Het gebruik van de Eindtoets heeft als nadeel dat sommige scholen deze toets niet aan de minst 
vaardige leerlingen voorleggen. Om dat probleem te ondervangen hebben wij ook de resultaten 
op de Niveautoets gebruikt. Deze toets is bestemd voor leerlingen die in aanmerking komen 
voor praktijk- of leerwegondersteunend onderwijs. De Niveautoets wordt op de computer 
gemaakt, maar bevat dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven als de reguliere, 
papieren Eindtoets. Leerlingen uit groep 8 maakten 290 opgaven op het gebied van taal, 
rekenen-wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie (facultatief onderdeel). In de 
onderstaande tabel is het aantal opgaven per onderdeel en subonderdeel aangegeven voor taal 
en rekenen, omdat dit de domeinen zijn die genoemd worden in het Referentiekader. Aan de 
Eindtoets en de Niveautoets 2010 deden in totaal 140.700 leerlingen mee uit het reguliere 
basisonderwijs. 

tabel 1:    opzet Eindtoets 2010

onderdeel totaal aantal opgaven subonderdeel aantal opgaven

taal 100 •	 schrijven	van	teksten

•	 spelling	

•	 begrijpend	Lezen	

•	 woordenschat

30 opgaven 

20 opgaven 

30 opgaven 

20 opgaven

rekenen-wiskunde 60 •	 getallen	en	bewerkingen	

•	 	verhoudingen,	breuken	en	procenten	

•	 	meten,	meetkunde,	tijd	en	geld

25 opgaven 

20 opgaven 

15 opgaven

De tweede bron betrof de afname van de diagnostische toetsen in het schooljaar 2009/2010.  
De toetsen werden afgenomen in de periode van januari tot en met april. Scholen konden zich 
vrijwillig opgeven voor deze afname. In totaal deden 55.280 leerlingen mee aan de toetsen uit 
het vo en 26.412 uit het mbo (in totaal 81.692 leerlingen). Van de toetsen bestonden drie 
versies, één op niveau 1/2F, één op niveau 2F en één op niveau 3F. Elke versie bestond weer uit 
vier verschillende onderdelen (lezen, luisteren, taalverzorging en rekenen). Uiteindelijk hebben 
dus 81.692 leerlingen minstens één onderdeel in zijn geheel gemaakt. In onderstaande tabel is 
af te lezen wat de opzet was van de diagnostische toetsen en door hoeveel leerlingen ze zijn 
gemaakt.
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tabel 2:     opzet van en aantal leerlingen voor de diagnostische toetsen, schooljaar 2009-2010

onderdeel aantal taken aantal opgaven per 

taak per niveau

bevraagde 

subdomeinen

aantal  

leerlingen vo

aantal 

leerlingen mbo

lezen 1 40 (1/2F) 

40 (2F) 

38 (3F)

35.511 16.664

luisteren 1 31 (1/2F) 

38 (2F) 

39 (3F)

18.846 10.658

taalverzorging 1 47 (1/2F) 

49 (2F) 

48 (3F)

•	 spelling 

•	 grammatica

38.863 14.768

rekenen 2 30 (1/2F) 

30 (2F) 

30 (3F)

•	 getallen 

•	 verhoudingen 

•	 	meten	en	

meetkunde

•	 verbanden

43.062 14.046

Een taak is een verzameling opgaven die één lesuur in beslag nam. Tussen de taken van 
verschillend niveau is overlap aangebracht zodat het mogelijk werd om de opgaven van alle 
niveaus qua moeilijkheidsgraad met elkaar te vergelijken. Deze opzet maakte het ook mogelijk 
om in te schatten hoe de deelnemende leerlingen zouden presteren op een referentieniveau dat 
hoger of lager lag dan het referentieniveau dat voor hen van toepassing was. Alle toetsen 
bevatten meerkeuzevragen die op papier werden voorgelegd. De opgaven van de diagnostische 
toetsen waren identiek aan de opgaven van 2009.

De derde bron betrof het vooronderzoek naar nieuwe opgaven voor de diagnostische toetsen. 
Deze opgaven werden in de maanden maart en april 2010 uitgeprobeerd op eindexamen-
leerlingen. De steekproef bevatte 2023 vo-leerlingen en 2121 mbo-leerlingen (4144 leerlingen 
totaal). Het vooronderzoek bevatte een vergelijkbaar aantal versies en onderdelen als de 
diagnostische toetsen. Een aantal opgaven uit deze laatstgenoemde toetsen zijn ook 
meegenomen bij het vooronderzoek, zodat het mogelijk werd om een link te leggen tussen de 
prestaties van leerlingen op de diagnostische toetsen en op de nieuwe opgaven. Uiteindelijk 
hebben 3930 leerlingen minstens één onderdeel van het vooronderzoek in zijn geheel gemaakt.  
In onderstaande tabel is per onderdeel af te lezen hoeveel leerlingen uit het vo en mbo hebben 
meegedaan aan het vooronderzoek.
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tabel 3:     aantallen leerlingen in het vooronderzoek naar nieuwe opgaven diagnostische 
toetsen schooljaar 2009-2010

onderdeel aantal taken aantal opgaven per taak 

per niveau

aantal leerlingen vo aantal leerlingen mbo

lezen 1 35 (1/2F) 

36 (2F) 

41 (3F)

1794 1215

luisteren 1 46 (1/2F) 

50 (2F) 

43 (3F)

1297 835

taalverzorging 1 58 (1/2F) 

65 (2F) 

66 (3F)

1826 1369

rekenen 2 30 (1/2F) 

30 (2F) 

30 (3F)

0 1280

Het vooronderzoek naar de rekentoets vo vormde de vierde bron van informatie voor dit 
onderzoek. De opgaven die voor dit onderzoek zijn gemaakt, werden afgenomen in eind-
examenklassen in de maanden maart en april 2010. In totaal hebben 2732 leerlingen aan het 
vooronderzoek meegedaan. De opgaven werden op twee verschillende manieren afgenomen: 
op papier en via de computer. Er is een opgavenverzameling samengesteld voor niveau 2F en 
één voor niveau 3F (210 items in totaal voor beide niveaus). Een aantal van deze opgaven 
overlapten met rekenopgaven van de diagnostische toetsen. Op deze manier konden opgaven 
uit de verschillende bronnen met elkaar worden vergeleken. De subdomeinen die in de 
rekentoets bevraagd werden zijn dezelfde als die van de diagnostische toetsen te weten: 
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

De aantallen leerlingen die in de overzichten van de diagnostische toetsen genoemd worden, 
betreffen hoofdcategorieën. De precieze leerlingenaantallen zijn te vinden in bijlage 1.  
Enkele beschrijvende statistische eigenschappen van de gebruikte toetsen zijn weergegeven in 
bijlage 2. Deze bijlage bevat ook informatie over de betrouwbaarheid van de toetsen. Aan de 
hand van de richtlijnen van de COTAN (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010) is nagegaan in 
hoeverre de toetsen voldoende betrouwbaar zijn voor het doel waarvoor ze in dit onderzoek 
gebruikt zijn (dit wil zeggen: meting op groepsniveau). Uit deze analyse kwam naar voren dat de 
betrouwbaarheid van de toetssystemen als geheel in orde was.

2.1.1  Biasonderzoek
Op basis van de afnamegegevens van de diagnostische toetsen uit 2009 is uitgezocht of er bij 
lezen en rekenen vragencategorieën voorkwamen waarbij bepaalde groepen leerlingen 
systematisch beter of slechter scoorden. Dit soort systematische verschillen tussen groepen zou 
erop kunnen wijzen dat de toetsen bepaalde groepen leerlingen bevoor- of benadeelden.  
De technische term hiervoor is bias. Ten behoeve van dit onderzoek werden leerling-groepen op 
twee verschillende manieren onderscheiden: 
•	 	per	niveau	(vmbo-BB	klas	3,	vmbo-KB	klas	3,	vmbo-GT	klas	3,	mbo	niveau	2	klas	2,	mbo	

niveau 3, leerjaar 2 en mbo niveau 4 leerjaar 3)
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•	 	per	sector	in	het	mbo,	ongeacht	het	niveau	van	de	opleiding	of	het	leerjaar	(techniek,	welzijn	
en economie). NB. voor landbouw waren de leerlingaantallen te klein.

Vervolgens zijn opgaven opgespoord die zich anders gedroegen dan men op basis van het 
model (zie paragraaf 2.2.1) zou verwachten. Dit was bij een aantal opgaven het geval. Daarna is 
vastgesteld of het afwijkende gedrag van deze opgave verklaard kon worden met behulp van 
bijvoorbeeld de volgorde in de toets. Bij de opgaven voor lezen werden geen afwijkende 
opgaven gevonden, maar bij rekenen werden bij een aantal opgaven wel systematische 
verschillen opgemerkt. Ten slotte is nagegaan of de opgaven waarbij verschillen werden 
geconstateerd, toe te wijzen waren aan een bepaalde opgavencategorie. Het resultaat voor het 
biasonderzoek per niveau is hieronder weergegeven. 

tabel 4:    resultaat biasonderzoek

itemnummer 

in toets

bias categorie opgaven

12 mbo niveau 2, leerjaar 2 presteert hoger dan verwacht deling toepassen op euro

47 vmbo gl/tl klas 3 presteert hoger dan verwacht worteltrekken zonder toepassing

13 vmbo gl/tl klas 3 presteert hoger dan verwacht formule toepassen op euro

44 vmbo gl/tl klas 3 presteert hoger dan verwacht negatieve getallen zonder toepassing

22 havo klas 4 presteert hoger dan verwacht negatieve getallen zonder toepassing

52 havo klas 4 presteert hoger dan verwacht negatieve getallen zonder toepassing

35 havo klas 4 presteert hoger dan verwacht schaalberekening, oppervlakte met toepassing

18 havo klas 4 presteert hoger dan verwacht vergelijking herleiden zonder toepassing

De tabel toont aan dat er geen sprake is van één bepaalde opgavencategorie waarop door een 
bepaalde groep leerlingen systematisch beter of slechter wordt gepresteerd. Dit was ook het 
geval bij het biasonderzoek per sector. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de diagnostische 
toetsen voor rekenen en lezen fair zijn voor de onderzochte groepen leerlingen. Dit houdt in dat 
de toetsen geen of weinig opgaven bevatten die bepaalde groepen systematisch bevoor- of 
benadelen (Mittelhaëuser, 2010).

2.2 Analyses

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn in de eerste plaats kwantitatieve 
analyses uitgevoerd. Dit stelde ons in staat om de prestaties uit de verschillende onderwijs-
sectoren met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is een experiment uitgevoerd waarbij 
vakinhoudelijke experts een oordeel gaven over de moeilijkheidsgraad van de opgaven.  
Dit stelde ons in staat om een vergelijking te maken tussen de centrale eindexamens 
Nederlands en wiskunde. 
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2.2.1  Kwantitatieve analyses
Bij het onderzoek naar de verdeling van de referentieniveaus in de populaties, is gebruik-
gemaakt van klassieke testtheorie en een op de itemresponstheorie (IRT) gebaseerd meetmodel. 
(OPLM, Verhelst, 1993; Verhelst en Glas, 1995). 

2.2.2  Vergelijking met de centraal schriftelijke examens
Hoe verhoudt zich de moeilijkheidsgraad van de gebruikte diagnostische toetsen tot die van de 
centraal schriftelijke examens (CSE) in het voortgezet onderwijs? En welk percentage van de 
examenkandidaten Nederlands en wiskunde zou de referentieniveaus gehaald hebben? Dit zijn 
vragen die we op grond van de afnames niet direct kunnen beantwoorden. Wij hebben de 
leerlingen uit ons onderzoek immers geen CSE’s voorgelegd. Wel hebben wij een experiment 
uitgevoerd bij  experts, waarbij de moeilijkheid van de toetsen en examens op indirecte wijze is 
vergeleken. Met de zogeheten ritsprocedure is informatie verzameld over de moeilijkheidsgraad 
van de toetsen in vergelijking met die van de CSE’s. In de ritsprocedure geven vakinhoudelijke 
experts hun oordeel over de moeilijkheid van de opgaven. De opgaven liggen daarbij per  
toets/examen op een stapel in volgorde van moeilijkheid (met de makkelijkste opgave per 
toets/examen bovenaan). Aan elk van de experts wordt gevraagd van beide bovenliggende 
opgaven te bepalen welke het gemakkelijkst is. De gemakkelijkste opgave wordt omgedraaid en 
op een aparte derde stapel neergelegd. De moeilijkste van de twee opgaven blijft gewoon op de 
stapel liggen. Vervolgens wordt gevraagd om te bepalen welke van de nu bovenliggende 
opgaven het gemakkelijkst is. Deze procedure wordt herhaald tot één van de stapels geen 
opgaven meer bevat. Op de derde stapel liggen de opgaven nu in volgorde van moeilijkheid. 
Omdat de opgaven van de toets en het examen nu gesorteerd zijn op moeilijkheidsgraad 
kunnen de afnamegegevens met elkaar in verband worden gebracht. En dat maakt het weer 
mogelijk om bijvoorbeeld een schatting te maken van het percentage eindexamenkandidaten 
voor havo dat referentieniveau 3F beheerst. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat de experts 
die de ritsprocedure uitvoeren het min of meer met elkaar eens zijn. 
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3 Populatiebeschrijving

In 2010 namen 140.700 leerlingen uit het reguliere basisonderwijs deel aan de papieren  
versie van de Eindtoets of de Niveautoets. Dit aantal is vergelijkbaar met dat van vorige jaren. 
De verdeling over achtergrondkenmerken is over de jaren heen ook constant, wat een eerste 
indicatie is voor representativiteit van de onderzochte populatie.

Er zijn geen gegevens van CBS of CBI beschikbaar per leerjaar. Maar op basis van andere 
gegevens schatten we dat ongeveer drie kwart tot vier vijfde van het totaal aantal basis-
schoolleerlingen zich heeft gebogen over de opgaven van de Niveautoets of de Eindtoets 2010. 
De verdeling over leerlingen met verschillende gewichten in de onderzoekspopulatie is in 
onderstaande tabel vergeleken met het landelijk gemiddelde. Omdat er geen gegevens 
beschikbaar waren per leerjaar is de onderzoekspopulatie afgezet tegen het gehele basis-
onderwijs. Uit de tabel komt naar voren dat de leerlingen die deelnamen aan één van boven-
genoemde toetsen, tezamen een goede afspiegeling vormden van de landelijke populatie.

tabel 5:    percentage leerlingen per leerlinggewicht

formatiegewicht 0,00 0,30 1,20

heel basisonderwijs 86,6 7,7 5,6

populatie Eindtoets en Niveautoets 86,4 7,7 5,8

Voor de vo-scholen is eveneens nagegaan in hoeverre de scholen die deelnamen aan de 
diagnostische toetsen (de steekproef) representatief waren voor het landelijk gemiddelde. 
Daarbij hebben we met name gekeken naar regio en verstedelijkingsgraad. Voor het bepalen 
van de landelijke gemiddeldes zijn de gegevens van het CFI van 2008 gebruikt. Op basis van de 
postcodes van alle geregistreerde locaties zijn de landelijke percentages voor regio en 
verstedelijkingsgraad bepaald. In navolging van het CBS hebben we de provincies als volgt over 
de regio’s verdeeld:
Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost Nederland: Gelderland, Overijssel, Flevoland
West Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid Nederland: Brabant, Limburg
De verstedelijkingsgraad is ingedeeld in vijf categorieën. Deze variëren van 1 (zeer sterk 
verstedelijkt) tot 5 (niet verstedelijkt). 

Op landelijk niveau staan 1293 locaties geregistreerd. 229 locaties hebben deelgenomen aan de 
diagnostische toetsen. Eén locatie bleek zich in Houston, Texas te bevinden en is bij de 
populatie beschrijving buiten beschouwing gelaten. De resultaten voor de verdeling van de 
populatie over regio en verstedelijking zijn weergegeven in onderstaande tabellen. Daaruit 
blijkt dat de deelnemende locaties een goede afspiegeling vormen van de landelijke verdelingen 
voor wat betreft regio en urbanisatiegraad.
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tabel 6:    verdeling van populaties over regio

regio percentage landelijk percentage populatie diagnostische toetsen

noord 12,5 12,3

oost 20,7 17,5

west 48,2 46,1

zuid 18,6 24,1

tabel 7:    verdeling van populaties over urbanisatiegraad

verstedelijking percentage landelijk percentage populatie diagnostische toetsen

zeer sterk 20,4 17,5

sterk 32,9 34,2

matig 21,7 22,4

weinig 17,5 18,4

niet 7,4 7,5

Voor mbo was het niet mogelijk om na te gaan in hoeverre de deelnemende locaties een 
representatieve steekproef vormden. Een ROC heeft vaak meerdere locaties en het is niet 
bekend hoe deze op landelijk niveau zijn verdeeld over regio en verstedelijking.  
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4  Resultaten

4.1 IJking

Dit verslag heeft tot doel om in kaart te brengen hoe leerlingen in het schooljaar 2009/2010 
scoorden ten aanzien van de referentieniveaus. Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk dat 
er bij de gebruikte meetinstrumenten grensscores zijn vastgesteld die aangeven hoe vaardig 
een leerling moet zijn om een bepaald referentieniveau te halen. De beschrijving van de 
referentieniveaus geeft aan welke inhoudselementen leerlingen moeten kennen en kunnen om 
een bepaald niveau te halen. Om vast te stellen of een leerling het referentieniveau voldoende 
beheerst, zijn opgaven ontwikkeld bij de referentieniveaus. Van deze opgaven weten we dan 
voor welk niveau ze gemaakt zijn (en dus bij welk niveau ze passen). Binnen de ruimte die de 
referentieniveaus laten, bestaat dan nog steeds de mogelijkheid om moeilijker en gemakkelijker 
opgaven te maken. Vaak is pas na afname van die opgaven echt bekend hoe moeilijk ze zijn.  
Het is goed mogelijk om bijvoorbeeld twee toetsen te maken die beiden uit opgaven bestaan 
die het 2F niveau meten, maar waarvan de ene veel moeilijker opgaven bevat dan de andere.  
Als er dus een toets met opgaven bij een referentieniveau is ontwikkeld, moet nog worden 
onderzocht of dit om een makkelijke of een moeilijke toets gaat. Er moet dus worden 
vastgesteld hoeveel opgaven een leerling goed moet hebben op de toets om het referentie-
niveau te halen. Als de opgaven wat gemakkelijker zijn dan moet een leerling logischerwijs 
meer opgaven goed hebben dan wanneer de opgaven wat moeilijker zijn. 

Deze relatie tussen een toets en de referentieniveaus wordt dus zowel inhoudelijk als in de 
gestelde prestatie-eis vastgesteld. Dit gebeurt op twee momenten:
•	 	Tijdens	de	constructie	van	de	toets,	door	die	afzonderlijke	opgaven	te	selecteren	die	

betrekking hebben op de juiste inhoudsdomeinen en waarvan het niveau past bij de te 
meten referentieniveaus.

•	 	Bij	het	bepalen	van	de	grensscore	die	het	beste	onderscheid	maakt	tussen	kandidaten	die	
een referentieniveau wel of niet hebben bereikt. Dit gebeurt onder andere door het gebruik 
van ankeritems. Ankeritems zijn items die in meerdere toetsen voorkomen, zodat de score 
van de ene toets kan worden vergeleken met score van de andere toets. 

In het kader van de wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen worden voor het 
vo en mbo nieuwe toetsen en examens ontwikkeld. De normering van deze overheidstoetsen 
vindt plaats onder de regie van het College voor Examens (CVE)2. Dit gebeurt voor het vo en mbo 
voor het eerst in 2011, bij pilots ten behoeve van de nieuwe toetsen en examens. In de aanloop 
hiernaartoe hebben we bij de metingen van 2009 een eerste indicatieve ijking uitgevoerd. Met 
behulp hiervan konden we nagaan hoeveel opgaven leerlingen goed moeten hebben om vast te 
stellen dat zij een bepaald referentieniveau beheersen. Hieronder herhalen we de 
uitgangspunten van de ijking in 2009 nog eens: 
•	 	Het	ijkpunt	voor	1F	wordt	vastgelegd	op	de	toets	score	waarbij	75	procent	van	de	leerlingen	

van groep 8 uit het basisonderwijs 2009 dit niveau ook daadwerkelijk beheerst.
•	 	Het	ijkpunt	voor	2F	wordt	vastgelegd	op	de	toets	score	waarbij	50	procent	van	de	leerlingen	

van klas 4 vmbo KB 2009 dit niveau ook daadwerkelijk beheerst. 
•	 	Het	ijkpunt	voor	3F	wordt	vastgelegd	op	de	toets	score	waarbij	75	procent	van	de	leerlingen	

van klas 5 havo 2009 dit niveau ook daadwerkelijk beheerst.

2 In de toekomst mogelijk College voor Toetsing en Examens
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Voor alle uitgangspunten geldt dat hierbij aansluiting is gezocht met het advies van de 
commissie EGDLL.

Met de voorlopige ijkpunten die in 2009 zijn vastgesteld, is een beeld te geven van hoe de 
leerlingen in 2010 presteerden op de referentieniveaus. Op een later moment zullen deze 
ijkpunten worden geëvalueerd door het CVE.

4.2 Verdeling van de referentieniveaus in de populaties
In dit verslag is nagegaan hoeveel procent van de leerlingen die in 2010 in het laatste jaar van 
hun opleiding zitten, de verschillende referentieniveaus beheersen. Dit is zowel gebeurd aan de 
hand van de Eindtoets Basisonderwijs en de Niveautoets, de diagnostische toetsen, het 
vooronderzoek naar nieuwe opgaven voor deze toetsen en het vooronderzoek naar de 
rekentoets vo. De resultaten worden hieronder gepresenteerd en toegelicht. In de tabellen is het 
referentie niveau dat voor de betreffende populatie van toepassing is, steeds grijs gemaakt. 

Hieronder worden twee tabellen gepresenteerd afkomstig uit onderzoek ten behoeve van JPON. 
In dit project is in 2008 al een start gemaakt met het monitoren van taal- en rekenvaardigheid 
van basisschoolleerlingen op basis van de gegevens uit de Eindtoets Basisonderwijs. In de tabel 
is af te lezen hoe de leerlingen van 2009 en 2010 hebben gepresteerd ten opzichte van het 
referentiejaar 2008. Er zijn toen vijf prestatieniveaus gedefinieerd. Het eerste niveau is 
vastgelegd op een punt van de meetlat dat door 90 procent van de leerlingen wordt beheerst. 
Het tweede niveau is gefixeerd op een punt dat door 75 procent van de leerlingen wordt 
beheerst. Nu is 75 procent ook het percentage dat is gebruikt om 1F vast te leggen bij de ijking 
van de diagnostische toetsen 2009. We kunnen echter niet stellen dat de grensscores bij de 
diagnostische toetsen die zijn vastgelegd voor niveau 1F overeenkomen met het tweede 
prestatieniveau op de Eindtoets Basisonderwijs van 2008. Dat komt omdat het ijkpunt voor 1F is 
gebaseerd op opgaven die in verschillende condities zijn afgenomen. In het normerings-
onderzoek zaten enkele opgaven uit de Eindtoets, een toets waarop leerlingen erg hun best 
doen, waardoor ze relatief hoog presteren, maar ook opgaven uit periodiek peilingsonderzoek. 
En het is bekend dat leerlingen minder inzet vertonen bij opgaven uit peilingsonderzoek, omdat 
de prestaties op deze toetsen nu eenmaal niet bepalend zijn voor hun toekomst. Dit verschil in 
afnameconditie heeft tot gevolg dat we niet kunnen garanderen dat het ijkpunt 1F, zoals dat is 
vastgelegd in de ijking van 2009, dezelfde eisen stelt aan leerlingen als het 75-procentspunt op 
de Eindtoets van 2008 (het referentiejaar). Wel kan gesteld worden dat dit punt een goede 
vergelijkingsbasis biedt om te evalueren hoe leerlingen in 2009 en 2010 presteren ten aanzien 
van 1F. Om een hardere koppeling te kunnen maken tussen dit niveau en de scores op de 
Eindtoets is nader onderzoek nodig.

In de Eindtoets worden deels andere opgavencategorieën onderscheiden dan in het referentie-
kader. Daarom is de indeling van de tabellen voor het basisonderwijs anders dan voor het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, waarvoor toetsen zijn gemaakt die inhoudelijk wel 
zijn gebaseerd op de referentieniveaus. De tabellen geven een beeld van de ontwikkeling van de 
prestaties voor taal en rekenen ten opzichte van het referentiejaar 2008. In 2010 bijvoorbeeld 
werd het niveau dat in 2008 nog door 75 procent van de leerlingen werd beheerst, bereikt door 
wel 77 procent van de leerlingen. Dat betekent dat er twee procent meer leerlingen waren die 
dit niveau onder de knie hadden. Uit de tabellen is af te lezen dat in 2010 voor alle 
opgavencategorieën geldt dat er meer leerlingen waren die een bepaald prestatieniveau 
beheersten dan in 2008 of in 2009. Deze leerwinst is overal significant, maar in statistische 
termen te klein om te kunnen spreken van een effect (Cohen, 1977).  
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tabel 8:     percentage leerlingen dat één van de vijf verschillende prestatieniveaus beheerst in 
2009 en 2010 op het gebied van taal

Niveau  woordenschat spelling begrijpend lezen

2008 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 90 90 92 90 91 91 91

2 / 1F* 75 74 79 75 76 76 77

3 50 49 55 50 51 52 53

4 25 24 29 25 26 26 27

5 10 10 13 10 11 11 11

* bij benadering

tabel 9:     percentage leerlingen dat één van de vijf verschillende prestatieniveaus beheerst in 
2009 en 2010 op het gebied van rekenen

Niveau  getallen en bewerkingen verhoudingen, breuken, 

procenten

meten, meetkunde, tijd en 

geld

2008 2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 90 90 91 90 91 90 91

2 / 1F* 75 75 76 75 77 74 77

3 50 50 52 50 53 49 53

4 25 25 26 25 27 24 28

5 10 10 11 10 11 10 11

* bij benadering

De prestaties van de vo-leerlingen van de verschillende schooltypen zijn opgenomen in één 
grote tabel (zie hieronder). Hieruit komt naar voren dat er een grote variatie zichtbaar is  
tussen de taal- en rekenprestaties bij de verschillende vmbo-leerwegen. Voor vmbo-BB geldt  
dat het percentage leerlingen dat niveau 2F beheerste voor geen van de vaardigheden boven  
de 45 procent lag. Voor rekenen en taalverzorging werd het minst goed gepresteerd.  
Het percentage BB-leerlingen dat voor deze vaardigheid niveau 2F beheerste, was 
respectievelijk 12 en 29 procent. Daarnaast kunnen we uit de tabellen opmaken dat de 
prestaties van de leerlingen uit leerjaar 4 KB erg uiteenliepen. Voor lees- en luistervaardigheid 
waren er ongeveer 30 procent meer leerlingen die niveau 2F haalden dan voor taalverzorging en 
rekenen. Voor de leerlingen uit klas 4 vmbo GT geldt dat het percentage leerlingen dat 2F 
beheerste, voor alle vaardigheden boven de 70 procent lag. Van de havoleerlingen bereikte 
minstens driekwart van de leerlingen niveau 3F voor leesvaardigheid, taalverzorging en 
rekenen. In vergelijking hiermee vielen de prestaties voor luistervaardigheid wat tegen want 
voor deze vaardigheid beheerste slechts 55 procent van de havoleerlingen niveau 3F.
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tabel 10:     percentages leerlingen die de verschillende referentieniveaus3 halen in het 
voortgezet onderwijs (meetinstrument is diagnostische toetsen)

Leesvaardigheid

 1F 2F 3F

vmbo-BB, klas 4 59 42 3

vmbo-KB, klas 4 95 87 17

vmbo-GT, klas 4 99 97 41

havo, klas 5 100 100 82

Luistervaardigheid

 1F 2F 3F

vmbo-BB, klas 4 62* 36* 1*

vmbo-KB, klas 4 91 77 16

vmbo-GT, klas 4 97 90 37

havo, klas 5 98 93 55

Taalverzorging

 1F 2F 3F

vmbo-BB, klas 4 60 29 4

vmbo-KB, klas 4 80 46 8

vmbo-GT, klas 4 93 75 36

havo, klas 5 98 93 78

Rekenen

 1F 2F 3F

vmbo-BB, klas 4 52* 12* 0*

vmbo-KB, klas 4 73 37 5

vmbo-GT, klas 4 92 71 28

havo, klas 5 100 96 75

* = aantal leerlingen kleiner dan 300 (maar groter dan 100)

Als we de resultaten op het vooronderzoek naar de rekentoets vo (zie onderstaande tabel) 
vergelijken met die van de diagnostische toetsen dan kunnen we in de eerste plaats stellen dat 
de resultaten op het vooronderzoek de uitkomsten van de diagnostische toetsen in grote lijnen 
bevestigen. Wel kan geconstateerd worden dat de percentages leerlingen die een bepaald 
niveau behaalden soms van elkaar afweken. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de relatief kleine 
aantallen leerlingen die hebben meegedaan aan de toetsen, waardoor de uitkomsten minder 
betrouwbaar zijn. 

3 Het gaat hierbij om de voorlopig vastgestelde referentieniveaus
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tabel 11:     percentages leerlingen die de verschillende referentieniveaus14 halen in het vo 
(meetinstrument is vooronderzoek naar rekentoets vo)

Rekenen 2F 3F

vmbo-BB, klas 4 24* 7*

vmbo-KB, klas 4 48* 12*

vmbo-GT, klas 4 67 30

havo, klas 5 91 56

vwo, klas 6 98* 87*

* = aantal leerlingen kleiner dan 300 (maar groter dan 100)

Voor mbo is een tabel gemaakt (zie hieronder) waarin de prestaties van de vier verschillende 
opleidingen (niveau 1 tot en met 4) met elkaar kunnen worden vergeleken. De afname-
resultaten laten zien dat zowel de leerlingen in mbo niveau 2 als in mbo niveau 4 lager 
presteerden bij taalverzorging en rekenen dan bij de twee andere vaardigheden (lees- en 
luistervaardigheid). De verschillen bedragen minstens 20 procent. Verder valt op dat 
leesvaardigheid door mbo-leerlingen het beste lijkt te worden beheerst. De meeste moeite 
lijken mbo-leerlingen te hebben met taalverzorging. In dit opzicht wijken de mbo-leerlingen af 
van de vmbo-leerlingen. Deze laatste groep lijkt vooral het rekenen het minst goed onder de 
knie te hebben.

4 Het gaat hierbij om de voorlopig vastgestelde referentieniveaus
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tabel 12:     percentages leerlingen die de verschillende referentieniveaus5 halen in het mbo 
(meetinstrument is diagnostische toetsen)

Leesvaardigheid

 1F 2F 3F

mbo, niveau 1, leerjaar 1 69 51 4

mbo, niveau 2, leerjaar 2 94 85 20

mbo, niveau 3, leerjaar 3 99 97 51

mbo, niveau 4, leerjaar 4 100 100 87

Luistervaardigheid

 1F 2F 3F

mbo, niveau 1, leerjaar 1 63* 40* 3*

mbo, niveau 2, leerjaar 2 78 60 10

mbo, niveau 3, leerjaar 3 95 88 38

mbo, niveau 4, leerjaar 4 100* 98* 71*

Taalverzorging

 1F 2F 3F

mbo, niveau 1, leerjaar 1 44 18 2

mbo, niveau 2, leerjaar 2 63 33 7

mbo, niveau 3, leerjaar 3 82 58 22

mbo, niveau 4, leerjaar 4 95 80 42

Rekenen

 1F 2F 3F

mbo, niveau 1, leerjaar 1 53 23 4

mbo, niveau 2, leerjaar 2 70 39 9

mbo, niveau 3, leerjaar 3 83 56 18

mbo, niveau 4, leerjaar 4 93 80 49

* = aantal leerlingen kleiner dan 300 (maar groter dan 100)

Nadat de verdeling van de referentieniveaus voor vo en mbo was berekend, is nagegaan hoe 
betrouwbaar deze berekeningen waren. Daarbij speelt de standaardmeetfout van een 
groepsgemiddelde een cruciale rol. Op basis van deze standaardmeetfout is een betrouwbaar-
heidsinterval gedefinieerd van 95 procent. Elk percentage uit bovenstaande tabellen is voorzien 
van zo’n interval dat opgevat kan worden als een bandbreedte. Daarmee hebben we dus  
95 procent zekerheid dat de door ons gepresenteerde percentages binnen een bepaalde 
bandbreedte vallen. De grootte van de bandbreedte bepaalt hoe betrouwbaar de door ons 
gepresenteerde tabellen zijn. Een voorbeeld: van de mbo niveau 2 leerlingen beheerst  
39 procent niveau 2F voor rekenen. Indien er sprake is van een grote bandbreedte (van 20 tot  
70 procent) dan zou dit percentage ook heel goed een stuk hoger of lager kunnen uitvallen.  
Er is dan dus weinig staat te maken op het gepresenteerde percentage van 39 procent.  
De berekeningen wijzen echter uit dat de door ons gepresenteerde percentages door de bank 

5 Het gaat hierbij om de voorlopig vastgestelde referentieniveaus
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genomen slechts zo’n 5 procent naar boven of naar beneden kunnen afwijken6. Daarmee kan 
geconcludeerd worden dat bovenstaande tabellen voldoende betrouwbaar zijn. In bijlage 3 
staat voor elk percentage aangegeven hoe groot de bandbreedtes precies zijn.

4.3 Vergelijking resultaten 2009 - 2010
Om te bepalen of de leerlingen in 2010 beter of slechter presteerden dan de leerlingen van 2009 
zijn de afnamegegevens met elkaar vergeleken. Daarbij is het gemiddelde prestatieniveau van 
alle leerjaren per opleiding in kaart gebracht, op voorwaarde dat we over voldoende data 
beschikten. De resultaten betreffen dus niet alleen de leerlingen die in het laatste jaar van de 
opleiding zitten, maar ook de andere leerjaren. In onderstaande grafieken zijn de resultaten af 
te lezen. Op de horizontale as staan de groepsgemiddelden van 2009 aangegeven, op de 
verticale as die van 2010. Indien de groepen in 2009 en in 2010 precies even goed zouden 
presteren, zouden alle stippen op de diagonale lijn liggen die ter illustratie in de grafiek is 
opgenomen. Als de stippen vooral boven de diagonale lijn liggen, dan hebben de leerlingen van 
2010 beter gepresteerd dan de leerlingen van 2009. Is het omgekeerde het geval, dan hebben 
de leerlingen van 2009 het beter gedaan. De grafiek geeft een globaal beeld van de 
groepsgemiddeldes. Men kan aan de stippen niet zien om welke groepen het gaat. 

grafiek 1:   vergelijking 2009-2010 voor het domein leesvaardigheid

6 Dit kunnen we met 95 procent zekerheid stellen
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grafiek 2:   vergelijking 2009-2010 voor het domein luistervaardigheid

grafiek 3:   vergelijking 2009-2010 voor het domein taalverzorging
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grafiek 4:   vergelijking 2009-2010 voor het domein rekenvaardigheid

Uit de grafieken komt naar voren dat de leerlingen in 2010 over het algemeen even goed 
hebben gepresteerd als de leerlingen in 2009. Alleen bij leesvaardigheid lijken de zwakkere 
leerlingen uit 2010 het beter te doen dan de zwakkere leerlingen uit 2009. Bij de BB-leerlingen 
uit klas 4 leidt dat bijvoorbeeld tot een stijging van 16 procent van het aantal leerlingen dat 
niveau 2F haalt. Deze stijging kan verklaard worden doordat in het vooronderzoek naar nieuwe 
opgaven in 2010 vooral opgaven zaten die helemaal waren toegesneden op leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Indien deze leerlingen met behulp van de nieuwe opgaven beter konden 
laten zien wat ze waard waren, kan dit de resultaten enigszins hebben beïnvloed. Daarnaast is 
bij de grafieken voor lees- en luistervaardigheid op te merken dat er één groep is die eruit 
springt. Het gaat in beide gevallen om leerlingen uit leerjaar 4 KB. In 2010 stijgt het percentage 
leerlingen dat voor beide domeinen 2F behaalt met meer dan 25 procent. In hoeverre men 
hieruit kan concluderen dat deze leerlingen in 2010 daadwerkelijk beter kunnen lezen en 
luisteren is overigens nog maar de vraag. In de conclusie wordt dit nader uitgewerkt.

4.4 Verhouding van prestaties in verschillende deelpopulaties
Naast berekeningen om te bepalen welk percentage leerlingen welk referentieniveau haalt, is 
ook nagegaan hoe bepaalde subgroepen ten opzichte van elkaar presteerden. In de eerste plaats 
zijn berekeningen (effectschattingen) uitgevoerd op de mbo-leerlingen om vast te stellen of de 
leerlingen die de beroepsbegeleidende (BBL) opleiding volgen en de leerlingen die de beroeps-
opleidende (BOL) opleiding volgen vergelijkbaar scoorden. Daaruit kwam naar voren dat er een 
klein tot matig negatief effect (Cohen, 1977) was van BOL-leerlingen ten opzichte van BBL-
leerlingen voor de vier vaardigheden uit het onderzoek. Dit houdt in dat de BOL-leerlingen uit 
het onderzoek gemiddeld slechter presteerden dan de BBL-leerlingen. Om weer te kunnen 
geven wat dit concreet betekent voor de referentieniveaus in de deelpopulaties zijn 
berekeningen gemaakt voor mbo niveau 2, waarbij leerjaar 1 en 2 zijn samengevoegd. Hiervoor 
is gekozen om over voldoende data van de BBL-leerlingen te kunnen beschikken. Het grootste 
verschil tussen BOL en BBL-leerlingen trad op bij rekenen en is afhankelijk van de sector. Dit is 
weergegeven in onderstaande grafiek. De verdeling van de referentieniveaus voor de andere 
vaardigheden is weergegeven in bijlage 4.
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grafiek 5:    percentages leerlingen van mbo niveau 2, leerjaar 1 en 2 samen die niveau 2F 
halen voor rekenen per leerweg en per sector

Vervolgens is nagegaan of leerlingen in de verschillende sectoren van het mbo vergelijkbaar 
presteerden voor taal en rekenen. In de analyses zijn de leerjaren per sector samengevoegd 
omdat anders de leerlingenaantallen onvoldoende groot waren om zinnige uitspraken te 
kunnen doen. Omdat de groei over de leerjaren heen binnen een bepaald mbo-niveau beperkt 
was, leek er geen bezwaar om deze samen te voegen. Vervolgens is een gemiddeld prestatie-
niveau berekend. Dit prestatieniveau heeft voor mbo niveau 2 dus betrekking op leerjaar 1 en 2, 
en bij mbo niveau 4 op leerjaar 1 tot en met 4. Deze manier van werken leverde voor de meeste 
opleidingen en sectoren meestal voldoende grote groepen op, behalve bij mbo niveau 1 en bij 
de sector landbouw. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in onderstaande  
grafieken (met uitzondering van die groepen waarbij het aantal leerlingen kleiner was dan 100). 
De getallen op de verticale as zijn getransformeerde vaardigheidsscores. Ze geven weer hoe 
vaardig een leerling is waarbij een groter getal wijst op een grotere vaardigheid. Voor elke 
grafiek is een andere schaal gekozen, waaruit volgt dat de vaardigheidsscores van bijvoorbeeld 
lezen niet direct kunnen worden vergeleken met die van rekenen. Dat zou ook niet wenselijk 
zijn, omdat lezen een andere vaardigheid is dan rekenen. 
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grafiek 6:    gemiddelde vaardigheid per mbo-sector voor het domein lezen volgens de 
diagnostische toetsen 2010

grafiek 7:    gemiddelde vaardigheid per mbo-sector voor het domein luisteren volgens de 
diagnostische toetsen 2010
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grafiek 8:    gemiddelde vaardigheid per mbo-sector voor het domein taalverzorging volgens 
de diagnostische toetsen 2010

grafiek 9:    gemiddelde vaardigheid per mbo-sector voor het domein rekenen volgens de 
diagnostische toetsen 2010

 

Het algemene beeld dat uit de grafieken naar voren komt, is dat er bij taal (lezen, luisteren en 
taalverzorging) in alle sectoren vergelijkbaar werd gepresteerd. Voor rekenen geldt dat niet.  
Bij deze vaardigheid scoorden de leerlingen in de sector techniek duidelijk beter dan de 
leerlingen in andere sectoren.

Bij het vooronderzoek naar de rekentoets vo is uitgezocht hoe de verschillende profielen scoren 
ten aanzien van de referentieniveaus. De resultaten zijn hieronder in kaart gebracht. Ze vormen 
slechts een indicatie, omdat met name bij vwo de aantallen minder groot zijn dan voorzien  
(n < 100). Omdat de trends voor havo en vwo echter heel consistent zijn, is ervoor gekozen om 
de grafiek toch te presenteren.
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grafiek 10:   gemiddelde vaardigheid per profiel volgens de rekentoets vo

De lijnen in bovenstaande grafiek geven aan dat de leerlingen voor natuur en techniek het beste 
presteren op rekenen, gevolgd door de leerlingen natuur en gezondheid en daarna door de 
leerlingen economie en maatschappij. De leerlingen in het profiel cultuur en maatschappij lijken 
het minst goed te zijn in rekenen. Dit ligt in de lijn der verwachting. Opvallend is wel dat de 
havoleerlingen voor natuur en techniek rekenvaardiger lijken te zijn dan de vwo-leerlingen voor 
cultuur en maatschappij.

4.5 Ontwikkeling prestaties per leerjaar
Om na te gaan hoe de vaardigheid van de leerlingen voor taal en rekenen zich in de loop der 
jaren ontwikkelt, is nagegaan hoe de verschillende leerjaren presteerden ten opzichte van de 
referentieniveaus. Het gaat hier dus niet om cohortonderzoek, waarbij leerlingen tijdens hun 
hele carrière gevolgd worden, maar eerder om een soort dwarsdoorsnede waarbij op één 
moment de prestaties van leerlingen uit verschillende leerjaren in kaart worden gebracht.  
De resultaten zijn voor taalverzorging afgebeeld in onderstaande grafieken. Voor mbo niveau 1 
is slechts één leerjaar afgebeeld, omdat de opleiding maar één jaar duurt. Voor mbo niveau 2 
zijn twee jaar afgebeeld etc. De grafieken voor de andere vaardigheden zijn opgenomen in 
bijlage 5. Er is voor gekozen om groepen van minder dan 300 leerlingen niet weer te geven, 
daarom ontbreekt er soms een balkje. De grafieken wijzen erop dat de grootste groei ten 
aanzien van de referentieniveaus plaats lijkt te vinden in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo 
en vwo). 
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grafiek 11:    percentages leerlingen die niveau 2F behalen per leerjaar in het vmbo en mbo 
(niveau 1 en 2) voor taalverzorging

grafiek 12:    percentages leerlingen die niveau 3F behalen per leerjaar in het havo/vwo en mbo 
(niveau 3 en 4) voor taalverzorging

4.6 Resultaten correlatiestudie
Nadat de leerlingprestaties in kaart waren gebracht, is nagegaan of er sprake was van 
samenhang tussen de verschillende vaardigheden van de diagnostische toetsen en het 
vooronderzoek naar nieuwe opgaven voor deze toetsen. Hiertoe zijn correlatieberekeningen 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel. In de cellen staat 
een getal tussen 0 en 1, dit is de correlatiecoëfficiënt. Hoe hoger dit getal, hoe groter de 
samenhang tussen de verschillende toetsonderdelen.
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tabel 13:     correlaties tussen de verschillende vaardigheden bij de diagnostische toetsen en 
het vooronderzoek naar nieuwe opgaven voor deze toetsen

rekenen taalverzorging leesvaardigheid luistervaardigheid

rekenen 1.00

taalverzorging 0.72 1.00

leesvaardigheid 0.70 0.75 1.00

luistervaardigheid 0.68 0.68 0.82 1.00

Uit de tabel kunnen we aflezen dat de samenhang het grootst was tussen de onderdelen lees- 
en luistervaardigheid. Dat valt goed te verklaren als we bedenken dat in beide gevallen receptief 
taalbegrip wordt getoetst. Daarnaast merken we op dat de onderdelen luister vaardigheid en 
rekenen het minst samenhingen. Ook dit ligt in de lijn der verwachting omdat beide 
vaardigheden inhoudelijk weinig met elkaar te maken hebben. Ten slotte valt op dat de 
correlatiecoëfficiënten over het algemeen behoorlijk hoog zijn (0,68 is de laagste waarde).  
Dit komt omdat deze correlaties betrekking hebben op groepen leerlingen die sterk verschillen 
in niveau; van vmbo eerste leerjaar tot en met zesdejaars vwo. Die niveauverschillen komen tot 
uiting in alle toetsonderdelen, dus een zesdejaars vwo-leerling zal vermoedelijk op alle 
onderdelen hoger scoren dan een vmbo-leerling uit het eerste leerjaar. Dit effect zorgt ervoor 
dat hoge (of lage) scores op het ene onderdeel sterk samenhangen met hoge (of lage) scores op 
het andere onderdeel. Het gevolg hiervan is relatief hoge correlaties. Daarnaast geldt een meer 
technisch punt dat het hier schattingen van correlaties betreft en geen berekende correlaties op 
ruwe scores. De laatste zijn vaak onderschattingen van de eerste omdat ruwe scores meet-
fouten omvatten. De gerepresenteerde correlaties zijn dus geen onderschattingen en daarom 
relatief hoog.

4.7 Vergelijking met de centraal schriftelijke examens
In de proef met de zogeheten ritsprocedure (zie paragraaf 3.2) is onderzocht hoe de 
moeilijkheids graad van de gebruikte diagnostische toetsen zich verhoudt tot die van de centraal 
schriftelijke examens (CSE) in het voortgezet onderwijs. De ritsprocedure zou ons in staat 
moeten stellen om een voorspelling te doen van de percentages examenkandidaten die de 
referentieniveaus zouden halen. We hebben de ritsprocedure uitgevoerd voor de domeinen 
leesvaardigheid en rekenen. In onderstaande tabel is weergegeven welke diagnostische toets is 
vergeleken met welk examen en hoeveel vakinhoudelijke experts daarbij betrokken waren.
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tabel 14:    Vergelijking diagnostische toetsen met centraal schriftelijke examens voor 
leesvaardigheid en rekenen/wiskunde

Aantal experts

Leesvaardigheid Niveau 1/2F versus examen Nederlands BB 5

Niveau 2F versus examen Nederlands KB 4

Niveau 3F versus examen Nederlands GLTL 4

Niveau 3F versus examen Nederlands HAVO 5

Rekenen/wiskunde Niveau 1/2F versus examen wiskunde BB 3

Niveau 2F versus examen wiskunde KB 3

Niveau 2F versus examen wiskunde GLTL 3

Niveau 3F versus examen wiskunde HAVO 2

De resultaten van de ritsprocedure zijn weergegeven onderstaande grafiek. Deze grafiek geeft 
informatie over de relatieve moeilijkheidsgraad van de diagnostische toetsen in vergelijking 
met de examens. De gemiddelde moeilijkheid van de opgaven uit de diagnostische toets is 
daarbij uitgedrukt als een percentage van de gemakkelijkste opgaven uit het examen. Hoe lager 
het percentage, hoe gemakkelijker de diagnostische toets in vergelijking met het examen  
(dat standaard op 100 procent is gezet). Een percentage van 20 procent voor de diagnostische 
toets betekent bijvoorbeeld dat de opgaven van deze toets gemiddeld tot de 20 procent 
gemakkelijkste examenopgaven behoren volgens de experts. Een percentage van 100 procent 
houdt in dat de experts de opgaven van de toets en het examen gemiddeld als even moeilijk 
beoordeelden.

grafiek 13:    relatieve moeilijkheidsgraad van de diagnostische toetsen leesvaardigheid in 
vergelijking met de examens Nederlands volgens de geraadpleegde experts
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grafiek 14:    relatieve moeilijkheidsgraad van de diagnostische toetsen rekenen in vergelijking 
met de examens wiskunde volgens de geraadpleegde experts

Vergelijken we de moeilijkheid van de opgaven uit de diagnostische toetsen met die van de 
examens, dan zien we dat de experts alle diagnostische toetsen gemakkelijker vinden dan het 
bijbehorende examen. Tegelijkertijd blijkt de relatieve moeilijkheid sterk van toets tot toets (of 
van examen tot examen) te verschillen. Zo schatten de experts de diagnostische toets 
leesvaardigheid 3F aanzienlijk makkelijker in dan het examen Nederlands havo, terwijl de 
moeilijkheid van de toets leesvaardigheid 2F volgens hen niet veel onder doet voor die van het 
examen Nederlands KB. Het feit dat de diagnostische toetsen gemakkelijker worden gevonden 
dan de bijbehorende examens zegt overigens niets over het percentage geslaagde leerlingen 
dat niveau 2F of 3F beheerst. Als men hierover een uitspraak wil doen, moeten de ijkpunten van 
de diagnostische toetsen en de examens met elkaar vergeleken worden. Dit was echter niet 
mogelijk omdat de experts aangaven dat de inhoud van de opgaven uit de toetsen en de 
examens vaak niet goed vergelijkbaar was (zie hieronder). Dit bleek ook uit de resultaten 
waarbij de experts de moeilijkheid van individuele opgaven vaak zeer verschillend bleken te 
beoordelen. Dit kwam tot uiting in de correlaties tussen de oordelen die overwegend laag en 
soms zelfs negatief waren. Daarmee was de basis voor verdere berekeningen te wankel 
geworden en kon geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de referentieniveaus 
onder de examenkandidaten.

Om de oorzaak te kunnen achterhalen van het feit dat de oordelen van de experts zozeer van 
elkaar afweken zijn de opmerkingen geïnventariseerd die de experts tijdens de ritsprocedure 
hebben gemaakt. Vrijwel alle opmerkingen hadden betrekking op de vakinhoudelijke verschillen 
tussen de diagnostische toetsen en de examens. De diagnostische toetsen bestonden 
bijvoorbeeld geheel uit meerkeuzevragen, terwijl de examens ook open vragen kenden.  
De moeilijkheid van de 0-1 gescoorde meerkeuzevragen uit de diagnostische toetsen bleek over 
het algemeen lastig te vergelijken met die van de open vragen uit het examen waarvoor 
leerlingen vaak meerdere punten konden behalen. Bij Nederlands werd de vergelijking 
bemoeilijkt doordat de diagnostische toetsen vooral een beroep deden op tekstbegrip, terwijl er 
in de examens ook aandacht was voor deelvaardigheden zoals het verschil tussen feiten en 
meningen, oorzaak-gevolg relaties, verbanden tussen tekstdelen en de toon van de tekst. Bij 
rekenen/wiskunde werd het als een probleem ervaren dat de diagnostische toetsen een beroep 
deden op rekenen, terwijl de examens vooral wiskundige vaardigheden toetsten. Ook het 
gegeven dat de leerling sommige examenvragen zowel via stug rekenwerk als via inzicht kon 
beantwoorden, werd als een complicerende factor ervaren. Tot slot was een rekenmachine bij 
de examens wel toegestaan, maar bij de diagnostische toetsen niet. Concluderend kan gesteld 
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worden dat er een groot aantal factoren bestond die er uiteindelijk toe geleid hebben dat de 
relatie tussen de diagnostische toetsen en de eindexamens Nederlands en wiskunde maar 
beperkt in kaart kon worden gebracht.

4.8 IJkingsgegevens SLO
Om meer duidelijkheid te scheppen over de verankering (en consequenties
daarvan) van de referentieniveaus in het voortgezet onderwijs heeft het Ministerie van OCW 
aan SLO de opdracht gegeven om de kerndoelen en de eindtermen uit de examenprogramma’s 
wiskunde, Nederlands (en enkele andere vakken) voor havo/vwo en vmbo inhoudelijk te 
vergelijken met de referentieniveaus. De analyses zijn zowel besproken met leraren vmbo en 
havo/vwo als met deskundigen. Dit heeft geresulteerd in een advies en een aantal rapporten:
•	 IJking	referentiekader	rekenen	versus	examenprogramma’s	wiskunde	vmbo.
•	 	IJking	referentiekader	rekenen	versus	examenprogramma’s	wiskunde	h/v	(en	eventueel	

andere vakken).
•	 IJking	referentiekader	taal	versus	examenprogramma’s	Nederlands,	vmbo,	havo	en	vwo

Op basis van deze rapporten hebben we bij wijze van proef een vak geselecteerd waarvan het 
examenprogramma een redelijke overeenkomst vertoonde met de referentieniveaus. Het doel 
hiervan was om een vergelijking te kunnen maken tussen leerlingen die slagen voor een 
examen dan wel een referentieniveau beheersen.

Onze keuze viel op het eindexamen Nederlands havo van 2010, eerste tijdvak. Dit examen 
bestaat uit 18 vragen met betrekking tot leesvaardigheid en een samenvattingsopdracht.  
Uit het rapport van de SLO blijkt dat de eindtermen voor het domein leesvaardigheid in de 
syllabus explicieter en vollediger zijn dan de omschrijvingen in de referentieniveaus. Daarnaast 
bevat het domein argumentatieve vaardigheden een groot aantal omschrijvingen die in het 
referentiekader voor zakelijk lezen op niveau 4F staan. Feitelijk is daardoor de leerstof van het 
centraal examen gedeeltelijk op niveau 4F (Leenders & Ravesloot, 2010). Dit komt overeen met 
de inschatting van de experts uit de ritsprocedure (paragraaf 4.6), want volgens hun 
inschattingen zijn de leesvaardigheidsvragen in het examen Nederlands 2010 (eerste tijdvak) 
aanzienlijk moeilijker dan de diagnostische toets leesvaardigheid op niveau 3F. Om na te gaan 
of de constatering van de SLO ook wordt gestaafd door afnamecijfers, hebben we de  
18 leesvaardigheidsvragen van het eindexamen Nederlands apart genomen en op basis hiervan 
opnieuw de norm berekend. Daarbij zijn de resultaten van 36.324 leerlingen betrokken die 
verzameld waren met behulp van het computerprogramma WOLF.

De verwachting is dat er minder leerlingen zouden slagen op basis van de leesvaardigheids-
opgaven in het eindexamen Nederlands dan voor de diagnostische toetsen, aangezien het 
niveau van de eindtermen voor leesvaardigheid  van het examen volgens het rapport van de SLO 
gedeeltelijk hoger liggen dan niveau 3F. In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages voor 
beide toetsen naast elkaar gezet. Af te lezen is dat er vijf procent meer leerlingen slaagt voor het 
examen op basis van vragen leesvaardigheid dan voor de diagnostische toetsen.  Dit is in 
tegenspraak met de hierboven geformuleerde verwachting. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
het verschil in afnamecondities. Bij de examens zijn leerlingen over het algemeen optimaal 
gemotiveerd om een topprestatie te leveren, bij de diagnostische toetsen daarentegen is dat 
maar zeer de vraag, omdat een slecht resultaat op deze toetsen weinig tot geen consequenties 
heeft voor leerlingen. 
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tabel 15:     vergelijking van percentages geslaagde leerlingen voor het CSE Nederlands (alleen 
leesvaardigheid) en de diagnostische toets op niveau 3F

Wel of niet geslaagd Examen Nederlands havo 2010  

(alleen leesvaardigheid)

Diagnostische toets 3F

Wel 87 82

Niet 13 18

4.9 Achtergrondvariabelen basisonderwijs 
In het kader van de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’ is in 2008 het Jaarlijks Peilings-
onderzoek van het Onderwijsniveau (JPON) van start gegaan. Dit jaarlijkse onderzoek is gericht 
op het monitoren van het onderwijsniveau op het gebied van taal- en rekenvaardigheid in het 
basisonderwijs. Inmiddels zijn resultaten opgeleverd van twee opeenvolgende jaren: 2008 en 
2009. De resultaten zijn tot nu toe nog niet gekoppeld aan de referentieniveaus, maar geven 
wel inzicht in hoe taal- en rekenvaardigheid zich in groep 4 en groep 8 hebben ontwikkeld. 
Daarnaast geven de rapporten informatie over prestatieverschillen tussen bepaalde groepen 
leerlingen en scholen.

Voor groep 8 geldt dat de prestaties voor taal en rekenen in 2009 vrijwel gelijk zijn aan die van 
2008. Alleen voor woordenschat zijn de leerlingen met formatiegewicht 1.90 iets vooruit 
gegaan. Dit betekent dat deze leerlingen een deel van hun achterstand ten opzichte van  
1.00 leerlingen hebben goedgemaakt.

Dan de prestatieverschillen tussen leerlingen met een verschillende achtergrond voor groep 8. 
Deze presenteren we eerst voor taal- en daarna voor rekenvaardigheid. 

Taalvaardigheid

Geslacht
Met betrekking tot het vaardigheidsverschil tussen jongens en meisjes is er niet veel veranderd: 
net als in 2008 zijn meisjes ook in 2009 over het algemeen taalvaardiger dan jongens. Het 
verschil in het voordeel van meisjes is het grootst bij Spelling.

Leertijd
Vertraagde leerlingen, d.w.z. leerlingen die ten minste één keer zijn blijven zitten, behalen 
aanzienlijk lagere scores dan reguliere leerlingen. Ook dat verschil is vooralsnog niet gewijzigd.

Formatiegewicht
In 2008 en 2009 was de verdeling over formatiegewichten als volgt:
1.90 voor kinderen van ouders van wie tenminste één van de ouders van niet-Nederlandse 
herkomst is en beperkingen kent in opleidings- en beroepsniveau
1.70 voor kinderen uit de reizende en trekkende bevolking
1.40 voor schipperskinderen in een internaat of pleeggezin
1.25 voor Nederlandse arbeiderskinderen – in termen van opleidings- en/of beroepsniveau van 
de ouders
1.00 voor alle andere kinderen
Bij dit achtergrondkenmerk zien we een gevarieerd beeld. Bij elke taalvaardigheid is de situatie 
anders. De belangrijkste resultaten vatten we als volgt samen:
•	 	Bij	Begrijpend	lezen	behalen	1.00	leerlingen	hogere	scores	dan	1.25	leerlingen,	die	het	op	

hun beurt weer beter doen dan 1.90 leerlingen. Dat verschil lijkt in 2009 zelfs iets 
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toegenomen.
•	 	Bij	Spelling	zijn	de	verschillen	kleiner	dan	bij	Begrijpend	lezen.	Opvallend	is	dat	de	1.90	

leerlingen gemiddeld beter spellen dan de 1.25 leerlingen. Dat verschil is in 2009 alleen maar 
toegenomen. Daarmee is het verschil tussen de 1.90 leerling en de 1.00-leerling in 2009 dus 
kleiner geworden.

•	 	Bij	Woordenschat	is	de	situatie	vergelijkbaar	met	die	bij	Spelling,	maar	zijn	de	verschillen	
groter. De achterstand van 1.90 leerlingen ten opzichte van 1.00 leerlingen is nog groter dan 
bij Begrijpend lezen. Vergeleken met 2008 is de achterstand echter duidelijk afgenomen. De 
1.90 leerling heeft als het ware wat gewonnen, terwijl de 1.00 leerling iets heeft ingeleverd.

Thuistaal
Leerlingen die thuis alleen een andere taal spreken dan Nederlands behalen bij alle taal-
vaardigheden lagere scores dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken. Dat geldt ook 
voor leerlingen die thuis zowel Nederlands als een ‘buitenlandse’ taal spreken, maar dan in 
mindere mate. De grootse verschillen vinden we bij Woordenschat, gevolgd door Begrijpend 
lezen. Bij Spelling zij de verschillen het kleinst. Als we 2009 vergelijken met 2008, dan blijkt dat 
de verschillen bij Spelling, en nog iets meer bij Woordenschat, zijn afgenomen.

Stratum
Volgens de oude gewichtenregeling behoren scholen met bijna uitsluitend allochtone leerlingen 
tot stratum 3, scholen met overwegend leerlingen met de gewichten 1.25 en 1.90 tot stratum 2 
en de overige scholen met weinig ‘gewichtenleerlingen’ tot stratum 1. De gemiddelde scores 
van de leerlingen in stratum 3 blijken ver achter te blijven bij die in stratum 1 en 2. We zien dit 
bij alle drie taalvaardigheden. Het verschil is het kleinst bij Spelling en in 2009 is dat zelfs nog 
iets kleiner geworden. Bij Woordenschat was en is het verschil het grootst, maar ook daar is dit 
verschil iets kleiner geworden.

Rekenvaardigheid

Geslacht
De jongens scoren gemiddeld op alle vaardigheden hoger. In 2009 is dat hetzelfde als in 2008.

Leertijd
Van vertraagde leerlingen is de rekenvaardigheid aanmerkelijk lager dan van hun niet 
vertraagde klasgenoten. Ook hier is geen jaarverschil te noteren.

Formatiegewicht
Leerlingen met een gewicht van 1.90 of 1.25 behalen bij alle drie onderdelen lagere reken-
prestaties dan de 1.00 leerlingen. Opvallend is wel dat er tussen de allochtone leerlingen en de 
1.25-leerlingen nauwelijks verschil blijkt te zijn. Alleen bij Getallen en bewerkingen is dat er wel 
en daar doen 1.25-leerlingen het minder goed dan de 1.00 leerlingen. Er zijn in 2009 geen 
andere verschillen dan in 2008.

Thuistaal
Leerlingen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken, behalen lagere scores dan de 
leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken. Dat is niet gewijzigd.

Stratum
Leerlingen van stratum-3 scholen, dus scholen met veel allochtone leerlingen, behalen lagere 
scores dan leerlingen van met name stratum-1-scholen. De verschillen tussen de strata zijn bij 
rekenen minder groot dan bij de taalonderdelen Begrijpend lezen en Woordenschat. Al met al 
blijken de verschillen naar achtergrondkenmerk in 2009 ongeveer gelijk aan die in 2008.  
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Een uitzondering lijkt te gelden voor het onderdeel Getallen en bewerkingen waar het verschil 
wat is afgenomen, met name voor de kenmerken formatiegewicht en stratum. Dit neemt 
overigens niet weg dat het verschil tussen 2009 en 2008 ook hier miniem is.

Voor meer achtergrondkenmerken: type toets, advies VO, regio en urbanisatiegraad verwijzen 
we naar de technische rapportage (Hemker, Kuhlemeier & Van Weerden, 2010)
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5  Voorbehoud en conclusies

5.1.  Voorbehoud

Hoewel het onderzoek dat aan dit verslag ten grondslag ligt zorgvuldig is opgezet, moeten de 
resultaten om de volgende redenen met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd:
•	 	De	opgaven	die	deel	uitmaken	van	de	diagnostische	toetsen	zijn	dezelfde	als	die	in	2009	zijn	

gebruikt. Er bestaat dus een kans dat leerlingen twee jaar achter elkaar met dezelfde 
opgaven zijn geconfronteerd. In dit geval kan een leereffect de resultaten van 2010 
vertroebelen. Er is sprake van een leereffect als een leerling iets opgestoken heeft van de 
opgaven die hem zijn voorgelegd, dit onthoudt en een volgende keer, bij het maken van 
dezelfde opgaven, daar zijn voordeel mee doet. Het lijkt dan alsof de leerling beter is 
geworden, maar in werkelijkheid is de vooruitgang toe te schrijven aan het feit dat de 
leerling de opgave voor de tweede keer ziet. De kans dat dit leereffect optreedt, neemt 
natuurlijk toe wanneer de opgaven na afloop van de afname met de leerlingen zijn 
besproken. Of dit in 2009 ook daadwerkelijk is gebeurd, is onbekend. 

•	 	De	referentieniveaus	beschrijven	gewenste	kennis-	en	vaardigheidsniveaus	aan	het	einde	
van een onderwijsperiode. Alle meetgegevens zijn echter al in het voorjaar verzameld. Het is 
daarom niet uitgesloten dat de prestaties enigszins onderschat zijn.

•	 	Aan	de	toetsen	zijn	voor	leerlingen	geen	belangrijke	beslissingen	verbonden	met	
uitzondering van de Eindtoets Basisonderwijs en de Niveautoets. Dit kan een negatief effect 
hebben op de motivatie (en dus de prestaties) van de leerlingen. 

•	 	Het	aantal	deelnemende	leerlingen	was	bij	sommige	meetinstrumenten	lager	dan	was	
voorzien (zie voor de aantallen proefpersonen bijlage 1). Dat kan van invloed zijn geweest op 
de nauwkeurigheid van de percentages die we in hoofdstuk 5 rapporteren.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de patronen in de grafieken in de meeste gevallen als 
trends moeten worden gezien. De percentages of schaalscores die op de verticale as zijn 
afgebeeld, kunnen namelijk variëren. De kans op afwijkingen is vooral aanwezig indien de toets 
is afgenomen bij relatief kleine aantallen leerlingen.

5.2  Conclusies

Een groot aantal leerlingen nam deel aan één van de toetsen die Cito in opdracht van OCW in 
2009 en 2010 voor het eerst ontwikkelde aan de hand van de referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen. Met behulp van deze toetsen, de Eindtoets Basisonderwijs én de Niveautoets, 
konden we  vaststellen hoe de laatstejaars leerlingen in 2010 presteerden op de voor de 
onderwijssoorten beoogde referentieniveaus. Daarvoor was het wel nodig om de toetsen eerst 
te ijken Dit houdt in dat we moesten vaststellen hoeveel opgaven een leerling goed moest 
hebben om een bepaald referentieniveau te bereiken. Dit is in 2009 gebeurd. De uitkomsten van 
deze procedure zijn echter voorlopig. Pas als de toetsen en examens die onder de regie van het 
College voor Examens (CVE)7 tot stand zullen komen een aantal jaren operationeel zijn, én als 
nader onderzoek is uitgevoerd kunnen de normen definitief worden vastgesteld. In de aanloop 
hiernaar geven de prestaties op de door ons ontwikkelde toetsen al wel een eerste beeld van de 
stand van zaken.

7 In de toekomst mogelijk College voor Toetsing en Examens
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Voor het basisonderwijs is nagegaan hoe leerlingen in 2009 en 2010 hebben gepresteerd ten 
opzichte van 2008 (het referentiejaar uit het Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijs-
niveau). De resultaten zijn tot stand gekomen door hetzelfde principe toe te passen als bij de 
ijking van de diagnostische toetsen. Uitgangspunt was daarbij de Eindtoets van 2008 en 
vervolgens is het niveau gekozen dat door 75 procent van de Eindtoetsleerlingen werd beheerst. 
Deze aanpak bood een goede vergelijkingsbasis om te evalueren hoe leerlingen in 2009 en 2010 
presteerden ten aanzien van 1F. De resultaten voor het basisonderwijs laten zien dat er voor alle 
opgavencategorieën in 2010 meer leerlingen waren die het niveau beheersten dat 1F het beste 
benadert dan in 2009. Deze leerwinst is overal significant, maar in statistische termen te klein 
om te kunnen spreken van een effect.

Het percentage eindexamenleerlingen op niveau vmbo-BB dat in dit onderzoek niveau 2F 
beheerste bleef voor alle vaardigheden onder de 45 procent. De deelnemende leerlingen  
hadden vooral moeite met rekenen en taalverzorging. Het percentage BB-ers dat voor deze 
vaardigheden niveau 2F beheerste, was respectievelijk 12 en 29 procent. 

Meer dan 75 procent van de deelnemende KB-leerlingen uit klas 4 beheersten niveau 2F voor 
lees- en luistervaardigheid. De prestaties voor taalverzorging en rekenen bleven hierbij achter. 
Voor deze vaardigheden bleef het aantal leerlingen dat niveau 2F beheerste onder de  
50 procent. Aangezien het ijkpunt in 2009 voor niveau 2F bij de toetsscore werd gelegd waarbij 
50 procent van de KB-leerlingen dit niveau beheerste, betekent dit dat de KB-ers in 2010 voor 
taalverzorging en rekenen zo’n 4 à 13 procent lager scoorden. Maar daar staat tegenover dat 
het percentage KB-leerlingen dat 2F beheerste voor lees- en luistervaardigheid met meer dan  
25 procent is gestegen. Deze vooruitgang is opvallend omdat het de enige is in zijn soort. Als we 
de resultaten voor 2009 en 2010 met elkaar vergelijken, dan vinden we verder niet zulke grote 
verschillen. Bij de andere opleidingen (zowel in vo als mbo) zijn de prestaties van de leerlingen 
in 2010 min of meer vergelijkbaar met die van 2009. Dit geldt ook voor de KB-leerlingen in 2009 
en 2010 in leerjaar één tot en met drie. Het feit dat alleen de KB-leerlingen in klas 4 een grote 
vooruitgang hebben geboekt, moet aanleiding zijn om de resultaten te nuanceren. Het is 
namelijk ook mogelijk dat toevalsfluctuaties in de steekproef een rol hebben gespeeld.

Voor de leerlingen uit klas 4 vmbo GT geldt dat het percentage leerlingen dat 2F beheerste, voor 
alle vaardigheden boven de 70 procent lag. Voor lees- en luistervaardigheid lagen de 
percentages zelfs op 90 procent of hoger. Als we de verdeling van de referentieniveaus in de 
vmbo-populatie bekijken, dan zien we dat de leerlingen van de drie schooltypen (BB, KB en GT) 
heel verschillend presteren. Deze uitkomst is niet erg verbazingwekkend, omdat het leer-
vermogen van leerlingen op de verschillende schooltypes uiteen loopt. 

Van de havoleerlingen die in 2010 meededen aan het onderzoek bereikte ongeveer drie kwart 
van de leerlingen niveau 3F voor leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen. In vergelijking 
hiermee vielen de prestaties voor luistervaardigheid wat tegen, want voor deze vaardigheid 
beheerste slechts 55 procent van de leerlingen niveau 3F.

Voor het mbo geldt ten slotte dat de prestaties van de deelnemende leerlingen op de referentie-
niveaus (mbo leerjaar 2 en leerjaar 4) voor taalverzorging en rekenen achterblijven in 
vergelijking met de prestaties op de twee andere domeinen (lees- en luistervaardigheid).  
De verklaring hiervoor zou kunnen samenhangen met het feit dat lees- en luistervaardigheid 
ook in een beroepsopleiding nog vaak aan de orde zijn, maar dat dat minder geldt voor 
taalverzorging en rekenen. Ten aanzien van de referentieniveaus lijken de mbo-leerlingen nog 
het meeste moeite te hebben met taalverzorging. In dit opzicht wijken de mbo-leerlingen af van 
de vmbo-leerlingen. Deze laatste groep lijkt vooral het rekenen het minst goed onder de knie te 
hebben.
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Om te bepalen of de leerlingen van 2010 in het vo en mbo beter of slechter presteerden dan de 
leerlingen van 2009 zijn de afnamegegevens uit beide jaren met elkaar vergeleken. Dat is ook 
niet verwonderlijk: de wet referentieniveaus is pas per 1 augustus 2010 van kracht gegaan.  
De effecten van de ingezette intensivering van taal- en rekenonderwijs op taal- en reken-
prestaties van laatstejaarsleerlingen zullen pas na verloop van jaren zichtbaar worden.

Uit het onderzoek naar de prestaties van verschillende subgroepen in het mbo ten opzichte van 
de referentieniveaus bleek dat BBL-leerlingen voor de vier vaardigheden beter presteerden dan 
de BOL-leeringen. Het is niet duidelijk waardoor dit effect werd veroorzaakt, maar het is wel 
opvallend omdat men zou verwachten dat BOL-leerlingen (die vaker in een schoolse omgeving 
verkeren) juist beter zouden scoren op taal en rekenen. Wat de prestaties van de verschillende 
sectoren in het mbo betreft, kan geconcludeerd worden dat de leerlingen over het algemeen 
vergelijkbaar presteerden, met uitzondering van het domein rekenen. Voor deze vaardigheid 
gold dat de leerlingen van de sector techniek duidelijk beter scoorden dan de leerlingen uit de 
andere sectoren. Of dit samenhangt met het feit dat leerlingen die relatief beter zijn in rekenen 
eerder kiezen voor techniek óf met het feit dat techniekleerlingen tijdens hun opleiding vaker 
oefenen met rekenen óf aan een combinatie van beide is niet duidelijk. Voor het vo geldt dat er 
verschillen in rekenprestaties optreden tussen de deelnemende havo- en vwo-leerlingen uit 
verschillende profielen. Geheel volgens verwachting maakten de leerlingen uit het profiel 
natuur & techniek de minste fouten in de rekenopgaven, gevolgd door leerlingen uit de 
profielen natuur & gezondheid en economie & maatschappij. Leerlingen uit het profiel cultuur 
& maatschappij maakten het grootste aantal rekenopgaven fout.

Uit onderzoek naar de ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheid over de jaren heen blijkt 
dat de grootste groei plaatsvond in het voortgezet onderwijs. In het mbo was de voortgang 
minder groot.

Correlatieberekeningen laten zien dat de samenhang het grootst was tussen de onderdelen 
lees- en luistervaardigheid. Dat valt goed te verklaren als we bedenken dat in beide gevallen 
receptief taalbegrip wordt getoetst. Daarnaast merken we op dat de onderdelen 
luistervaardigheid en rekenen het minst samenhingen. Ook dit ligt in de lijn der verwachting 
omdat beide vaardigheden op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. 

Uit de vergelijking van de diagnostische toetsen met de centrale eindexamens kwam naar voren 
dat de geraadpleegde experts de opgaven uit de diagnostische toetsen over het algemeen 
gemakkelijker vonden dan de opgaven uit het bijbehorende examen. Dit zegt niets over het 
percentage geslaagde leerlingen dat niveau 2F of 3F beheerst. Als men hierover een uitspraak 
wil doen moeten de ijkpunten van de diagnostische toetsen en de examens met elkaar 
vergeleken worden. Dit was echter niet mogelijk omdat de experts de moeilijkheid van 
individuele opgaven vaak zeer verschillend bleken te beoordelen. Daarmee was de basis voor 
verdere berekeningen te wankel geworden en kon geen uitspraak worden gedaan over de 
verdeling van de referentieniveaus onder de examenkandidaten.

Op basis van de ijking van de examenprogramma’s aan de referentieniveaus hebben we een 
proef uitgevoerd. In deze proef is een vergelijking gemaakt tussen de slagingspercentages voor 
de leesvaardigheidsopgaven uit het havo-examen Nederlands 2010 en de diagnostische toets 
leesvaardigheid niveau 3F. Uit de berekeningen kwam naar voren dat er meer leerlingen zouden 
slagen voor de leesvaardigheidsopgaven uit het examen dan voor de diagnostische toets. Dit is 
in tegenspraak met de resultaten van de ijking, waaruit naar voren kwam dat de eindtermen uit 
het examenprogramma in sommige gevallen uitstegen boven het niveau 3F. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is het verschil in afnamecondities. Bij de examens zijn leerlingen over het 
algemeen optimaal gemotiveerd om een topprestatie te leveren, bij de diagnostische toetsen 



42 Verantwoording meting taal en rekenen 2010

daarentegen is dat maar zeer de vraag, omdat een slecht resultaat op deze toetsen weinig tot 
geen consequenties heeft voor leerlingen. 

Ten slotte is nog gekeken naar de resultaten van de jaarlijkse peiling van het onderwijsniveau 
(JPON) uit het basisonderwijs om inzicht te krijgen in prestatieverschillen tussen bepaalde 
groepen leerlingen en scholen. Die prestatieverschillen bleken inderdaad te bestaan, zowel voor 
taal als voor rekenen voor o.a. geslacht, leertijd, formatiegewicht, thuistaal en stratum.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Aantallen proefpersonen voor de 
diagnostische toetsen en het vooronderzoek naar 
nieuwe opgaven voor deze toetsen

1.1 Leesvaardigheid

tabel 1:    voortgezet onderwijs

schooltype aantal 

leerlingen 

klas 1

aantal 

leerlingen 

klas 2

aantal 

leerlingen 

klas 3

aantal 

leerlingen 

klas 4

aantal 

leerlingen 

klas 5

aantal 

leerlingen 

klas 6

vmbo BB+ LWOO 807 563 502 134 n.v.t. n.v.t.

vmbo BB 299 298 644 412 n.v.t. n.v.t.

vmbo KB 992 518 1700 889 n.v.t. n.v.t.

vmbo GL/TL 2428 1219 3228 939 n.v.t. n.v.t.

Havo 3075 1292 2453 2385 1226 n.v.t.

Vwo 2124 739 1851 1517 429 * 5

8

tabel 2:    mbo

schooltype aantal leerlingen  

klas 1

aantal leerlingen  

klas 2

aantal leerlingen  

klas 3

aantal leerlingen  

klas 4

mbo, niveau 1 456 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 2914 1690 nvt nvt

mbo, niveau 3 1663 946 470 nvt

mbo, niveau 4 3768 2267 1158 366

8 aantal leerlingen kleiner dan 100
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tabel 3:   mbo, uitgesplitst per soort onderwijs

BBL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 585 592 nvt nvt

mbo, niveau 3 256 174 117 nvt

mbo, niveau 4 317 * * *

BOL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 383 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 2166 1012 nvt nvt

mbo, niveau 3 1321 729 326 nvt

mbo, niveau 4 3305 2116 1077 323
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tabel 4:    mbo, uitgesplitst per sector

techniek

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 575 521 nvt nvt

mbo, niveau 3 227 213 130 nvt

mbo, niveau 4 800 417 378 76

zorg en welzijn

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 116 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 1035 645 nvt nvt

mbo, niveau 3 639 312 172 nvt

mbo, niveau 4 1273 586 353 144

economie

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 141 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 912 289 nvt nvt

mbo, niveau 3 593 301 * nvt

mbo, niveau 4 1209 1011 271 *

landbouw

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 * * nvt nvt

mbo, niveau 3 * * * nvt

mbo, niveau 4 * * * *
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1.2 Luistervaardigheid

tabel 5:    voortgezet onderwijs

schooltype aantal 

leerlingen 

klas 1

aantal 

leerlingen 

klas 2

aantal 

leerlingen 

klas 3

aantal 

leerlingen 

klas 4

aantal 

leerlingen 

klas 5

aantal 

leerlingen 

klas 6

vmbo BB+ LWOO 514 334 325 122 n.v.t. n.v.t.

vmbo BB 219 155 416 287 n.v.t. n.v.t.

vmbo KB 671 324 1103 614 n.v.t. n.v.t.

vmbo GL/TL 1459 680 2238 574 n.v.t. n.v.t.

havo 1339 708 1250 942 622 n.v.t.

vwo 960 244 961 410 263 *

tabel 6:    mbo

schooltype aantal leerlingen 

klas 1

aantal leerlingen 

klas 2

aantal leerlingen 

klas 3

aantal leerlingen 

klas 4

mbo, niveau 1 190 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 1626 943 nvt nvt

mbo, niveau 3 1138 616 313 nvt

mbo, niveau 4 2596 1636 958 266
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tabel 7:    mbo, uitgesplitst per soort onderwijs

BBL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 330 270 nvt nvt

mbo, niveau 3 194 158 * nvt

mbo, niveau 4 221 * * *

BOL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 168 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 1198 612 nvt nvt

mbo, niveau 3 884 434 221 nvt

mbo, niveau 4 2273 1538 902 225
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tabel 8:    mbo, uitgesplitst per sector

techniek

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 409 289 nvt nvt

mbo, niveau 3 123 140 * nvt

mbo, niveau 4 487 314 347 *

zorg en welzijn

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 464 351 nvt nvt

mbo, niveau 3 489 149 132 nvt

mbo, niveau 4 1020 381 250 *

economie

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 557 140 nvt nvt

mbo, niveau 3 388 246 * nvt

mbo, niveau 4 720 757 227 *

landbouw

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 * * nvt nvt

mbo, niveau 3 * * * nvt

mbo, niveau 4 * * * *
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1.3 Taalverzorging

tabel 9:    voortgezet onderwijs

schooltype aantal 

leerlingen 

klas 1

aantal 

leerlingen 

klas 2

aantal 

leerlingen 

klas 3

aantal 

leerlingen 

klas 4

aantal 

leerlingen 

klas 5

aantal 

leerlingen 

klas 6

vmbo BB+ LWOO 858 651 516 151 n.v.t. n.v.t.

vmbo BB 332 366 664 448 n.v.t. n.v.t.

vmbo KB 1205 724 1754 890 n.v.t. n.v.t.

vmbo GL/TL 2560 1359 3531 997 n.v.t. n.v.t.

Havo 3149 1360 2780 2286 1349 n.v.t.

Vwo 2369 949 2573 1285 430 *

tabel 10:    mbo

schooltype aantal leerlingen 

klas 1

aantal leerlingen 

klas 2

aantal leerlingen 

klas 3

aantal leerlingen 

klas 4

mbo, niveau 1 386 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 2298 1477 nvt nvt

mbo, niveau 3 1588 855 473 nvt

mbo, niveau 4 3373 2138 1241 343
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tabel 11:    mbo, uitgesplitst per soort onderwijs

BBL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 529 615 nvt nvt

mbo, niveau 3 263 177 107 nvt

mbo, niveau 4 287 * * *

BOL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 332 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 1643 782 nvt nvt

mbo, niveau 3 1240 639 350 nvt

mbo, niveau 4 2955 2010 1148 302
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tabel 12:    mbo, uitgesplitst per sector

techniek

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 566 569 nvt nvt

mbo, niveau 3 156 200 158 nvt

mbo, niveau 4 768 488 448 *

zorg en welzijn

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 647 399 nvt nvt

mbo, niveau 3 635 243 186 nvt

mbo, niveau 4 1030 486 329 148

economie

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 109 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 765 280 nvt nvt

mbo, niveau 3 575 293 * nvt

mbo, niveau 4 1121 913 282 *

landbouw

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 * * nvt nvt

mbo, niveau 3 * * * nvt

mbo, niveau 4 * * * *
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1.4 Rekenen

tabel 13:    voortgezet onderwijs

schooltype aantal 

leerlingen 

klas 1

aantal 

leerlingen 

klas 2

aantal 

leerlingen 

klas 3

aantal 

leerlingen 

klas 4

aantal 

leerlingen 

klas 5

aantal 

leerlingen 

klas 6

vmbo BB+ LWOO 914 636 496 76 n.v.t. n.v.t.

vmbo BB 399 382 559 152 n.v.t. n.v.t.

vmbo KB 1424 793 1635 302 n.v.t. n.v.t.

vmbo GL/TL 3110 1782 3553 586 n.v.t. n.v.t.

Havo 3402 2146 3093 2890 362 n.v.t.

Vwo 2696 1614 2830 1311 395 121

tabel 14:    mbo

schooltype aantal leerlingen 

klas 1

aantal leerlingen 

klas 2

aantal leerlingen 

klas 3

aantal leerlingen 

klas 4

mbo, niveau 1 390 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 2268 1076 nvt nvt

mbo, niveau 3 1666 761 340 nvt

mbo, niveau 4 3316 1725 1363 430
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tabel 15:    mbo, uitgesplitst per soort onderwijs

BBL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 496 382 nvt nvt

mbo, niveau 3 264 125 * nvt

mbo, niveau 4 101 * * *

BOL

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 335 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 1654 630 nvt nvt

mbo, niveau 3 1332 595 249 nvt

mbo, niveau 4 3120 1596 1227 365
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tabel 16:    mbo, uitgesplitst per sector

techniek

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 620 340 nvt nvt

mbo, niveau 3 162 168 104 nvt

mbo, niveau 4 565 294 447 180

zorg en welzijn

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 418 285 nvt nvt

mbo, niveau 3 552 140 127 nvt

mbo, niveau 4 985 463 264 171

economie

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 150 nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 816 243 nvt nvt

mbo, niveau 3 707 298 * nvt

mbo, niveau 4 1221 777 331 *

landbouw

aantal leerlingen klas 1 klas 2 klas 3 klas 4

mbo, niveau 1 * nvt nvt nvt

mbo, niveau 2 * * nvt nvt

mbo, niveau 3 * * * nvt

mbo, niveau 4 * * 154 *
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Bijlage 2 Eigenschappen van de gebruikte toetsen

Deze bijlage geeft een aantal statistische eigenschappen voor de Eindtoets Basisonderwijs en de 
diagnostische toetsen. 

In onderstaande tabel worden voor de Eindtoets Basisonderwijs het aantal opgaven beschreven, 
evenals de gemiddelde score, de standaarddeviatie en de betrouwbaarheid.

tabel 1:    enkele beschrijvende gegevens voor de Eindtoets Basisonderwijs

Onderdeel Aantal opgaven Gemiddelde 

score

Standaard-

deviatie

KR20*

Totaal 200 150.00 26.24 .95

Taal 100 76.74 12.76 .91

Rekenen-Wiskunde 60 42.29 10.93 .92

Studievaardigheden 40 30.97 5.66 .81

* De KR20 is een index voor de betrouwbaarheid van toetsen en testen. De betrouwbaarheid van de Eindtoets is zeer hoog te 

noemen.

Voor elk van de vier onderdelen van de diagnostische toetsen staan in onderstaande overzichten 
het aantal leerlingen dat de toets gemaakt heeft, het aantal opgaven waaruit de toets bestaat, 
de laagste en hoogste waargenomen score, de gemiddelde score, de standaarddeviatie, de 
betrouwbaarheid en de standaardmeetfout. Voor de betrouwbaarheid van de toetsen zijn twee 
maten weergegeven: Cronbach’s alpha en de GLB (Greatest Lower Bound). Beide maten zijn 
ondergrensschattingen voor de werkelijke betrouwbaarheid, maar de GLB ligt wat dichter bij de 
feitelijke betrouwbaarheid dan alpha. De standaardmeetfout geeft aan binnen welk interval 
rond het vastgestelde gemiddelde het ‘ware’ gemiddelde zich waarschijnlijk zal bevinden.  
Men kan met 68 procent zekerheid stellen dat het ware gemiddelde niet verder dan één 
standaardmeetfout van het vastgestelde gemiddelde af ligt.
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tabel 2:    enkele beschrijvende gegevens voor de diagnostische toetsen leesvaardigheid per 
referentieniveau
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Niveau 1/2F

VO 15246 40 2 40 30.43 5.06 .77 (.81) 2.40

mbo 1648 40 2 40 30.55 4.94 .77 (.83) 2.35

Totaal 16984 40 2 40 30.44 5.05 .77 (.80) 2.40

Niveau 2F

VO 13692 40 1 40 30.67 4.76 .74 (.79) 2.43

mbo 8199 40 1 40 30.68 5.08 .77 (-.-) 2.41

Totaal 21891 40 1 40 30.67 4.88 .75 (.80) 2.42

Niveau 3F

VO 6573 38 1 38 27.72 4.77 .75 (.80) 2.41

mbo 6817 38 1 38 25.24 4.87 .73 (.78) 2.55

Totaal 13390 38 1 38 26.45 4.98 .75 (.79) 2.48

tabel 3:     enkele beschrijvende gegevens voor de diagnostische toetsen luistervaardigheid 
per referentieniveau
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Niveau 1/2F

VO 9370 31 0 31 19.31 3.71 .55 (.63) 2.48

mbo 784 31 0 31 18.57 4.27 .65 (.76) 2.53

Totaal 10154 31 0 31 19.25 3.76 .56 (.64) 2.49

Niveau 2F

VO 7018 38 2 38 26.83 4.81 .73 (.79) 2.51

mbo 4597 38 2 38 26.07 4.97 .74 (.80) 2.53

Totaal 11615 38 2 38 26.53 2.52 .73 (.79) 2.52

Niveau 3F

VO 2458 39 11 39 31.90 3.62 .66 (.74) 1.93

mbo 5277 39 11 39 30.42 3.65 .63 (.70) 2.02

Totaal 7735  39 11 39 30.89 3.70 .65 (-.-) 2.18
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tabel 4:    enkele beschrijvende gegevens voor de diagnostische toetsen taalverzorging per 
referentieniveau
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Niveau 1/2F

VO 17304 47 0 47 30.40 7.16 .84 (-.-) 2.86

mbo   1418 47 0 47 28.53 7.41 .84 (.89) 2.96

Totaal 18722 47 0 47 30.26 7.20 .84 (-.-) 2.87

Niveau 2F

VO 14953 49 0 49 33.13 7.62 .86 (.89) 2.83

mbo   7125 49 0 49 28.75 7.09 .82 (.87) 3.01

Totaal 22078 49 0 49 31.72 7.73 .86 (-.-) 2.90

Niveau 3F

VO  6606 48 0 48 35.64 7.31 .86 (.90) 2.70

mbo  6225 48 0 48 28.19 7.02 .81 (.86) 3.08

Totaal 12831 48 0 48 32.02 8.08 .87 (-.-) 2.90

tabel 5:     enkele beschrijvende gegevens voor de diagnostische toetsen rekenen per 
referentieniveau
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Niveau 1/2F

VO 18958 60 0 60 40.03 11.45 .92 (.93) 3.25

mbo   1315 60 0 60 35.95 12.09 .92 (-.-) 3.37

Totaal 20273 60 0 60 39.76 11.54 .92 (.93) 3.26

Niveau 2F

VO 16630 60 0 60 40.06 10.66 .91 (.92) 3.28

mbo   6957 60 0 60 34.44 10.78 .90 (.92) 3.45

Totaal 23587 60 0 60 38.40 11.00 .91 (-.-) 3.33

Niveau 3F

VO  7474 60 3 60 45.96 7.63 .85 (.88) 2.92

mbo  5774 60 3 60 36.88 9.49 .88 (.91) 3.32

Totaal 13248 60 3 60 42.00 9.61 .89 (.92) 3.12
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Bijlage 3 Intervallen rondom gepresenteerde 
percentages in paragraaf 4.1.

tabel 1:     intervallen bij leerlingprestaties voor leesvaardigheid

leesvaardigheid

populatie interval 1F interval 2F interval 3F

BB 4   59% 59% 41% 42% 3% 3%

KB 4   94% 96% 85% 89% 15% 19%

GT 4   99% 99% 96% 97% 38% 44%

Havo 5 100% 100% 100% 100% 81% 85%

mbo 11 64% 72% 44% 53% 2% 3%

mbo 22 93% 94% 84% 86% 19% 22%

mbo 33 98% 99% 95% 97% 46% 54%

mbo 44 100% 100% 100% 100% 85% 90%

tabel 2:    intervallen bij leerlingprestaties voor luistervaardigheid

luistervaardigheid

populatie interval 1F interval 2F interval 3F

BB 4   57% 67% 31% 42% 1% 2%

KB 4   90% 93% 74% 80% 14% 19%

GT 4   96% 97% 88% 91% 34% 41%

Havo 5 97% 98% 92% 94% 51% 58%

mbo 11 51% 66% 25% 39% 0% 1%

mbo 22 76% 80% 57% 63% 9% 11%

mbo 33 94% 96% 85% 90% 33% 43%

mbo 44 99% 99% 96% 98% 63% 75%
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tabel 3:    intervallen bij leerlingprestaties voor taalverzorging

taalverzorging

populatie interval 1F interval 2F interval 3F

BB 4   56% 64% 25% 32% 4% 6%

KB 4   77% 82% 42% 48% 7% 9%

GT 4   92% 94% 73% 78% 33% 39%

Havo 5 98% 98% 93% 94% 76% 80%

mbo 11 39% 48% 14% 20% 2% 3%

mbo 22 61% 65% 31% 35% 6% 7%

mbo 33 78% 84% 54% 62% 20% 26%

mbo 44 93% 96% 77% 83% 38% 46%

tabel 4:    intervallen bij leerlingprestaties voor rekenen

rekenen

populatie interval 1F interval 2F interval 3F

BB 4   45% 59% 9% 16% 0% 0%

KB 4   69% 77% 32% 41% 4% 7%

GT 4   91% 93% 69% 74% 25% 31%

Havo 5 99% 100% 95% 97% 71% 78%

Vwo 6 100% 100% 99% 99% 92% 92%

mbo 11 48% 56% 19% 25% 2% 4%

mbo 22 67% 72% 36% 41% 8% 10%

mbo 33 83% 83% 56% 57% 18% 18%

mbo 44 92% 95% 78% 83% 46% 54%
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Bijlage 4 prestaties van BBL-leerlingen afgezet 
tegen BOL-leerlingen

grafiek 1:    percentages leerlingen van mbo niveau 2, leerjaar 1 en 2 samen die niveau 2 F 
halen voor leesvaardigheid per leerweg en per sector

 

grafiek 2:    percentages leerlingen van mbo niveau 2, leerjaar 1 en 2 samen die niveau 2 F 
halen voor luistervaardigheid per leerweg en per sector
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grafiek 3:    percentages leerlingen van mbo niveau 2, leerjaar 1 en 2 samen die niveau 2 F 
halen voor taalverzorging per leerweg en per sector

 

grafiek 4:    percentages leerlingen van mbo niveau 2, leerjaar 1 en 2 samen die niveau 2F 
halen voor rekenen per leerweg en per sector

 
 

80

85

90

95

100

techniek zorgwelz economie landbouw

Gemiddelde vaardigheid Taalverzorging
MBO 2010

MBO1

MBO2

MBO3

MBO4

80

85

90

95

100

techniek zorgwelz economie

Gemiddelde vaardigheid Taalverzorging
MBO2 leerjaren 1 en 2 samen

BBL

BOL

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

techniek zorgwelz economie

BBL

BOL

90

100

110

120

130

techniek zorgwelz economie landbouw

MBO1

MBO2

MBO3

MBO4

90

100

110

120

130

techniek zorgwelz economie

Gemiddelde vaardigheid Rekenen 
MBO2 leerjaren 1 en 2 samen

BBL

BOL

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

techniek zorgwelz economie

BBL

BOL



65 Verantwoording meting taal en rekenen 2010

Bijlage 5 prestaties van leerlingen over de jaren 
heen

grafiek 1:    percentages leerlingen die niveau 2F behalen per leerjaar in het vmbo en mbo 
(niveau 1 en 2) voor leesvaardigheid

grafiek 2:    percentages leerlingen die niveau 3F behalen per leerjaar in het havo/vwo en mbo 
(niveau 3 en 4) voor leesvaardigheid
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grafiek 3:    percentages leerlingen die niveau 2F behalen per leerjaar in het vmbo en mbo 
(niveau 1 en 2) voor luistervaardigheid

grafiek 4:    percentages leerlingen die niveau 3F behalen per leerjaar in het havo/vwo en mbo 
(niveau 3 en 4) voor luistervaardigheid
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grafiek 5:    percentages leerlingen die niveau 2F behalen per leerjaar in het vmbo en mbo 
(niveau 1 en 2) voor taalverzorging

grafiek 6:    percentages leerlingen die niveau 3F behalen per leerjaar in het havo/vwo en mbo 
(niveau 3 en 4) voor taalverzorging

0

10

20

30

40

50

60

70

80

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4

BB

KB

GT

MBO niveau 1

MBO niveau 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5

Havo

Vwo

MBO niveau 3

MBO niveau 4

‐0,3

‐0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5

BB

KB

GT

Havo

Vwo

‐0,2

‐0,15

‐0,1

‐0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4

MBO niveau 1

MBO niveau 2

MBO niveau 3

MBO niveau 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4

BB

KB

GT

MBO niveau 1

MBO niveau 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5

Havo

Vwo

MBO niveau 3

MBO niveau 4

‐0,3

‐0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5

BB

KB

GT

Havo

Vwo

‐0,2

‐0,15

‐0,1

‐0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4

MBO niveau 1

MBO niveau 2

MBO niveau 3

MBO niveau 4



68 Verantwoording meting taal en rekenen 2010

grafiek 7:    percentages leerlingen die niveau 2F behalen per leerjaar in het vmbo en mbo 
(niveau 1 en 2) voor rekenen

grafiek 8:    percentages leerlingen die niveau 3F behalen per leerjaar in het havo/vwo en mbo 
(niveau 3 en 4) voor rekenen
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