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Brugklassers hadden het zwaar in coronatijd. Groep 8-leerlingen die in 2020 de

overstap maakten naar het voortgezet onderwijs, stroomden in op een lager

niveau en scoorden lager op toetsen voor Nederlands en rekenen-wiskunde.

Minder brugklassers haalden het fundamentele niveau, een effect dat voor

meisjes groter was dan voor jongens. Ook groeiden de verschillen tussen scholen.

Op scholen met relatief veel leerlingen met een lagere sociaal economische

achtergrond, bereikten 9,4% minder brugklassers referentieniveau 1F. 
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Rekenen

Daling van het
aantal leerlingen

dat 1F haalden

We zien grote verschillen tussen scholen met meer of minder

leerlingen met een lage(re) sociaal-economische achtergrond. Dat

blijkt uit de startniveaus van brugklasleerlingen op deze scholen.

Op scholen met meer dan 50% leerlingen met een lage(re) sociaal-

economische achtergrond, vond de grootste daling plaats. In 2020

had 9,4% minder leerlingen hier referentieniveau 1F voor rekenen

op zak. Voor Nederlands leesvaardigheid zakte dat aandeel met

5,9%. Ook de stijging in het aanvangsniveau voor Engels zien we op

deze scholen niet terug. 

In 2020 behaalden minder leerlingen de referentieniveaus rekenen

en Nederlands 1F dan in het jaar ervoor. Bij rekenen lag het

percentage leerlingen dat minstens 1F haalde 3,9% lager dan in

2019, voor Nederlands was het verschil 3,3%. Bij Engels was het

een ander verhaal. Daar haalden meer leerlingen het ERK-niveau;

hun vaardigheid is dus toegenomen ten opzichte van leerlingen in

eerdere jaren. 
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Lees het volledige onderzoeksrapport op onze website

We zien dat leerlingen in 2020 lager zijn ingestroomd dan de jaren

ervoor. Ook toetsten vo-scholen vaker op een lager schoolniveau

dan voorgaande jaren. 
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https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/actuele-themas/impact-van-corona/effecten-afstandsonderwijs-brugklas

