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TECHNISCHE
ACHTERGROND: DE DATA
Op welke leerlingen en afname-momenten is
het rapport gebaseerd?
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TECHNISCHE
ACHTERGROND
de data
We hebben inmiddels twee keer
onderzoek gedaan naar de impact van de
coronacrisis op basisschoolleerlingen. In
ons eerste onderzoek (november 2020)
maakten we een vergelijking tussen de
‘midden’ oftewel M-toets (vóór de 1e
lockdown) en de daaropvolgende ‘eind’
oftewel E-toets (na de lockdown). Het
huidige onderzoek (juni 2021) breidt deze
vergelijking uit met de M-toets uit het
daaropvolgende leerjaar (rond de 2e
lockdown). Voor de leerlingen die in
schooljaar 2019/2020 in groep 4 zaten,
bekijken we dus de groei van M4 via E4
naar M5 (in schooljaar 2020/2021).
Hetzelfde geldt voor leerlingen in groep
5 en groep 6, alleen dan kijken we naar
M5-E5-M6 en M6-E6-M7.
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opschoning van de dataset
Voordat we een analyse maakten, hebben we de dataset
opgeschoond:
Alleen leerlingen die op elk van de onderzochte
toetsmomenten een resultaat hadden, zijn in de
berekeningen meegenomen.
Soms zaten leerlingen op één bepaald toetsmoment met
meerdere toetsafnamen in het systeem. Voor deze
leerlingen hebben we keuzes gemaakt. Stel dat een leerling
op het M4-moment meerdere toetsen had gemaakt. Als één
van die toetsen de beoogde M4-toets was, hebben we dat
toetsresultaat behouden. Vonden we meer van dezelfde
beoogde toetsen op één toetsmoment, dan werd die
leerling verwijderd. Verwijderen gebeurde ook, als een
leerling meerdere toetsen had gemaakt zonder dat er een
beoogde toets tussen zat.
We schoonden de data op dezelfde manier op als in ons
eerste onderzoek (zie ‘Het effect van afstandsonderwijs op
leerresultaten in het PO’, november 2020).
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de dataset voor begrijpend lezen, rekenen
en spelling
De onderstaande figuren laten de data zien waarmee we
hebben gewerkt.
Je ziet:
Hoeveel toetsresultaten van hoeveel leerlingen en hoeveel
scholen we hadden na selectie en opschoning.
Waar de toetsresultaten vandaan komen (de twee kaarten
van Nederland).
Hoeveel toetsresultaten we gemiddeld hadden van één
school voor de groepen 4-5, 5-6 en 6-7 apart.
Hoe de leerlingen scoorden in termen van de I t/m V
vaardigheidsniveaus op het eerste M-moment
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