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Samenvatting 
 
 
 
De jaarlijkse meting taal en rekenen is gebaseerd op de resultaten van de Centrale Eindtoets. Deze toets 
wordt door Stichting Cito geproduceerd in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).  
In dit verslag staan in tegenstelling tot voorgaande jaren niet de resultaten centraal maar de werkwijze 
waarop de tabellen met resultaten tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt beschreven hoe de datasets 
zijn opgebouwd die zijn geleverd aan CBS zodat deze geanonimiseerd gekoppeld kunnen worden aan een 
aantal achtergrondvariabelen. Hierdoor heeft dit rapport een andere opzet dan de voorgaande rapportages. 
De voorgaande rapportages bevatten een beschrijving van de resultaten zoals die gevonden zijn bij de 
meting van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. In dit verslag 
worden de meeste tabellen als bijlage gegeven. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt, naast een historisch kader, een vergelijking gegeven met eerder onderzoek. 
De belangrijkste verschillen tussen de metingen worden beschreven. Dat betreft in vergelijking met de 
toetsen vóór 2015 onder andere de inhoud van de toetsen en de rol van de Centrale Eindtoets. In de jaren 
erna betreft het vooral zelfselectie in de deelname van de scholen en de wijze waarop de referentieniveaus 
berekend worden. 
 
In het tweede hoofdstuk worden de belangrijkste vraagstellingen en de algemene aanpak beschreven.  
De vraagstelling betreft vooral de vergelijking over de jaren heen: hoe ontwikkelen de vaardigheden 
Rekenen, Lezen en Taalverzorging zich over de tijd. Naast de jaarverschillen worden ook verschillen tussen 
groepen beschouwd. Deze groepen kunnen gedefinieerd worden door individuele kenmerken (bijvoorbeeld 
geslacht) of door schoolkenmerken (bijvoorbeeld regio). De verschillende achtergrondvariabelen worden in 
dit hoofdstuk beschreven, evenals de kenmerken van het meetinstrumentarium: de toetsen. 
 
Het derde hoofdstuk gaat in op de representativiteit van de onderzochte populatie. De representativiteit 
wordt over de verschillende jaren geëvalueerd. Op basis van de verdeling van de achtergrondvariabelen is 
de onderzochte populatie voor de meeste variabelen representatief. Voor de variabelen waar dat niet het 
geval was heeft het terugwegen naar de populatiewaarden geen impact. Als dieper op de resultaten 
ingegaan wordt, is er wel een afname in de deelname van scholen te zien door de jaren heen die niet 
samenhangt met de achtergrondvariabelen. Er is samenhang tussen deze afname in deelname en de 
gemiddelde gemeten vaardigheid op de scholen in het jaar ervoor. Er lijkt sprake van een zelfselectie te 
zijn, waarbij scholen die niet meer de Centrale Eindtoets afnemen, gemiddeld in het jaar ervoor een lagere 
score hebben dan de scholen die de Centrale Eindtoets wel afnemen. Om voor deze zelfselectie te 
corrigeren gaat speciale aandacht uit naar de scholen die in alle drie de jaren (2015, 2016 en 2017) de 
Centrale Eindtoets hebben afgenomen. 
 
In het vierde hoofdstuk wordt beschreven hoe de verschillende toetsen over de jaren heen vergelijkbaar 
met elkaar gemaakt worden. Dat gebeurt onder andere met behulp van item response theorie, waarbij de 
scores van de leerlingen worden vertaald naar een latente vaardigheidsschaal. Dankzij deze vaardigheids-
schaal kunnen jaareffecten weergegeven worden en gemiddelden met elkaar vergeleken worden. Zowel 
(groepen) leerlingen als opgaven kunnen aan deze vaardigheidsschaal gerelateerd worden. Bij het bepalen 
van de effecten en de gemiddelden zal gecorrigeerd worden voor de zelfselectie.  
 
In het laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe de jaren met elkaar te vergelijken zijn door middel van de 
referentieniveaus. Voor ieder jaar, en iedere subgroep in een jaar, kan per vaardigheid beschreven worden 
hoeveel procent van de leerlingen een specifiek referentieniveau beheerst. Wat deze vergelijking echter 
bemoeilijkt is dat de wijze waarop de referentieniveaus zijn gemeten, in de drie onderzochte jaren iets van 
elkaar verschilde. De definitieve methode is de wijze waarop de referentieniveaus in 2017 zijn bepaald.  
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gegevens van 2015 en 2016 opnieuw berekend zijn.  
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1  Inleiding: Vergelijking met eerder onderzoek 
 
 
 
1.1  Historisch kader 
 
Dit rapport is het derde verslag van de meting van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in groep 8 
van het basisonderwijs met behulp van de Centrale Eindtoets. De eerste twee verslagen (Hemker, 2016; 
Hemker, 2017) en het huidige verslag sluiten echter aan bij een langere traditie. In het kader van de 
kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen1’ is in 2008 het Jaarlijks Peilingsonderzoek naar het Onderwijs-
niveau (JPON) van start gegaan (Hemker & Van Weerden, 2009). Van 2008 tot en met 2013, zijn bij een 
steekproef van scholen ook resultaten van groep 4 meegenomen op basis van de leerlingvolgsysteem-
resultaten. In de loop van de tijd is de meting bekend geraakt als de Jaarlijkse Meting Taal & Rekenen 
(JMTR). Het uitgangspunt is echter onveranderd en sluit nog altijd aan op de kwaliteitsagenda ‘Scholen 
voor morgen’. 
 
Het huidige verslag verschilt van de eerdere verslagen. Daar waar de vorige verslagen vooral inhoudelijk 
van aard waren, is dit een technisch verslag. De resultaten worden niet zozeer beschreven, als wel de 
methode hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen. De doelstelling van dit onderzoek is echter 
vergelijkbaar met de eerdere onderzoeken: het monitoren van het onderwijsniveau op het gebied van taal- 
en rekenvaardigheid in het basisonderwijs. De inhoudelijke analyses worden verder beschreven door 
Inspectie van het Onderwijs in de rapportage ‘Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 
2016/2017’.  
 
 
1.2   Belangrijkste verschillen tussen de metingen 
 
Het belangrijkste verschil tussen de metingen door de jaren heen betreft de overgang van de Eindtoets 
Basisonderwijs (EB) naar de Centrale Eindtoets. Het onderzoek naar de taal- en rekenvaardigheid vanaf 
2008 tot en met 2014 was gebaseerd op Eindtoets Basisonderwijs. Vanaf 2015 wordt de Centrale Eindtoets 
hiervoor gebruikt. Dit heeft een aantal wijzigingen tot gevolg. Een eerste belangrijk verschil is dat er vanaf 
2015 een wettelijke verplichting is gaan gelden voor het afnemen van een eindtoets. Daarmee is ook het 
doel van de toets aangepast is: het belangrijkste doel is nu een te laag gegeven schooladvies voor het 
voortgezet onderwijs mogelijk te kunnen aanpassen. In het verleden was het doel algemener en 
vrijblijvender, namelijk hulp bij keuze van een passend brugklastype. Het tweede verschil betreft de inhoud 
van de toetsen: er zijn vaardigheden die pas sinds 2015 gemeten worden (bijvoorbeeld interpunctie), en 
vaardigheden die sinds 2015 niet meer gemeten worden (kaartlezen). Een derde verschil betreft het 
afnamemoment: in plaats van begin februari vindt de meting nu plaats in de tweede helft van april. Meer 
verschillen tussen de afnamen bij de EB en de Centrale Eindtoets zijn in het eerste verslag waarbij gebruik 
is gemaakt van de Centrale Eindtoets uitgebreid beschreven (Hemker, 2016). 
 
Behalve bovenstaande verschillen waren er ook verschillen in de wijze waarop de data van de Eindtoets 
Basisonderwijs en de Centrale Eindtoets is geanalyseerd. De effecten van achtergrondvariabelen worden 
vanaf 2015 gegeven per variabele. In het verleden werd voor een aantal variabelen gecorrigeerd, maar dat 
is vanaf 2015 niet meer gedaan. 
 
  

                                                 
1  Deze kwaliteitsagenda was gericht op duurzame verbetering van het primair onderwijs en legde de prioriteit bij de verhoging 

van de taal/lees- en rekenopbrengsten. Dit is gecontinueerd in het beleid van daaropvolgende kabinetten en heeft onder 

andere geleid tot nieuwe wetgeving en voorstellen daartoe, waarin de positie van rekenen en taal en het toezicht daarop 

verder is verstevigd. 
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De resultaten van de drie jaren waarin de Centrale Eindtoets is afgenomen zijn onderling beter met elkaar 
te vergelijken. Om te beginnen zijn de gemeten vaardigheden en het afnamemoment onveranderd, en is 
ook het doel van de toets de afgelopen drie jaar gelijk gebleven. Bovendien zijn de keuzes bij de analyses 
niet fundamenteel gewijzigd. Toch zijn er een aantal zaken waardoor een directe vergelijking tussen de 
resultaten van de drie jaren bemoeilijkt wordt. 
 
Een eerste verschil betreft de gemeten vaardigheden waarover in dit verslag gerapporteerd wordt. Vanaf 
2016 is de meting van de vaardigheden woordenschat, natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis 
niet meer in het verslag opgenomen. Vanaf 2018 zal het onderdeel woordenschat ook geen onderdeel 
meer uitmaken van de Centrale Eindtoets. Voor woordenschat en de drie wereldoriëntatievakken zijn ook 
geen referentieniveaus bekend.  
 
Een ander belangrijk verschil betreft de onderzoekspopulatie, waarbij twee zaken een rol spelen: de 
mogelijke zelfselectie van scholen die voor de Centrale Eindtoets kiezen en het al dan niet opnemen van de 
ontheffingsleerlingen. Voor wat betreft de zelfselectie van scholen is het belangrijk op te merken dat het 
afnemen van een eindtoets verplicht is, maar dat het niet verplicht is de Centrale Eindtoets af te nemen. In 
2017 konden scholen, naast de Centrale Eindtoets, uit vijf andere eindtoetsen kiezen. De keuze voor een 
eindtoets kan samenhangen met de vaardigheden die gemeten worden. Om die reden zal onderzocht 
moeten worden in welke mate de leerlingen die de Centrale Eindtoets afnemen representatief zijn voor de 
gehele onderzoekspopulatie. Dat is door de tijd heen een meer relevante vraag geworden aangezien het 
percentage leerlingen dat de Centrale Eindtoets afneemt ten opzichte van het aantal leerlingen in de 
onderzoekspopulatie afneemt. 
 
Het afnemen van een eindtoets is voor scholen weliswaar verplicht, maar er zijn ontheffingsgronden op 
grond waarvan het bevoegd gezag een leerling kan uitzonderen van de verplichting om aan een eindtoets 
deel te nemen2. Deze “ontheffingsleerlingen” maken geen deel uit van de onderzoekspopulatie, maar een 
deel van hen heeft desondanks een eindtoets gemaakt. In de analyses van 2015 waren deze leerlingen 
meegenomen en zijn ook de verschillen aangegeven in vaardigheid tussen de ontheffingsleerlingen en de 
overige leerlingen. In 2016 zijn de analyses uitgevoerd op basis van zowel de gehele onderzochte 
populatie, inclusief ontheffingsleerlingen –om een goede jaarvergelijking te verkrijgen- als zonder. In de 
rapportage van 2017 zullen alleen analyses gegeven worden zonder deze leerlingen. Dat betekent dat er 
voor 2015 nieuwe analyses zijn uitgevoerd. Dit betekent een wijziging in de onderzoekspopulatie, maar wel 
een kleine wijziging. Het percentage ontheffingsleerlingen van het totaal aantal afnames was namelijk met 
iets meer dan een half procent zeer laag. 
 
Het laatste verschil met de eerdere afnames heeft niet te maken met de onderzoekspopulatie maar met de 
meetmethode voor de referentieniveaus. Sinds 2015 nemen de referentieniveaus een steeds belangrijker 
plek in. Sinds 2008 wordt er gesproken over de referentieniveaus in de jaarlijkse peilingen, maar tot 2015 
werden deze echter alleen relatief bepaald. In 2015 vond een pilot plaats waar een meer inhoudelijke 
definitie gebruikt werd van de referentieniveaus. Deze resultaten zijn dan ook niet in het verslag terecht 
gekomen. Vanaf 2016 is het wettelijk verplicht om bij een eindtoets te meten op de referentieniveaus. Vanaf 
dat jaar zijn de gegevens van de Centrale Eindtoets ook gekoppeld aan de Openbare Set (OS), waarop de 
referentieniveaus eenduidig zijn gedefinieerd. Dit vormt de basis voor de bepaling van de referentieniveaus 
in 2017, zij het dat er voor het bepalen van de niveaus 1F een kleine wijziging heeft plaats gevonden 
waardoor dit niveau bij alle vaardigheidsschalen –Lezen (LEZ), Taalverzorging (TAV) en Rekenen (REK)– 
nauwkeuriger bepaald kon worden. 
 
In het vorige verslag (Hemker, 2017) zijn analyses uitgevoerd waarin scholen beschreven werden door 
middel van de verdeling van het aantal leerlingen met het referentieniveau 1F dan wel het hogere  

                                                 
2  Voor meer informatie hierover zie https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-en-directies/veelgestelde-vragen/vraag-

ontheffingsgronden/ 
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referentieniveau (2F bij Lezen en Taalverzorging; 1S bij Rekenen). Hiermee konden verschillen tussen 
scholen op de referentieniveaus bekeken worden, waarbij scholen per vaardigheid in een van zes groepen 
ingedeeld kon worden, variërend van laag presterend (zowel wat betreft 1F als 2F of 1S bij de 10% slechts 
presterende scholen) tot en met hoog presterend (bij 1F niet bij de 10% slechtst presenterende scholen en 
bij 2F of 1S bij de 10% best presterende scholen). De exacte opdeling is beschreven in het vorig verslag. 
Doordat de data nu op gedetailleerd niveau is aangeleverd bij CBS worden deze analyses hier niet meer 
uitgevoerd. Op basis van de aangeleverde data zijn dergelijke analyse wel mogelijk. 
 
 
1.3  Overzicht van het verslag Meting Taal en Rekenen 
 
De kern van het verslag wordt niet meer gevormd door de resultaten en de beschrijving daarvan, maar door 
de beschrijving van de werkwijze. Veel van de resultaten worden als bijlage gegeven, maar niet besproken. 
De reden hiervoor is dat een belangrijk op te leveren resultaat van de analyses niet zozeer de tabellen zijn, 
als wel de data waarmee de tabellen te maken zijn. De tabellen hebben daarmee een meer illustratief 
karakter. Wanneer de tabellen niet exact op dezelfde wijze uit de geleverde data te halen is, is dat duidelijk 
aangegeven. 
 
Het verslag begint met een beschrijving van de vraagstelling en aanpak van het onderzoek. In hoofdstuk 2 
worden de gebruikte toetsen en de wijze waarop deze toetsen met elkaar vergeleken kunnen worden 
beschreven. Het betreft ook een korte beschrijving van de beschikbare achtergrondgegevens  
 
In hoofdstuk 3 wordt de beschrijving van de steekproef en de verdeling van de achtergrondvariabelen in de 
afgelopen drie jaren vergeleken om de vergelijkbaarheid over de jaren te evalueren. Dit is nader onderzocht 
door te evalueren wat de kenmerken van de scholen zijn die de afgelopen jaren van eindtoets gewisseld 
zijn, dan wel alle drie de jaren de Centrale Eindtoets gemaakt hebben. Op basis daarvan wordt een 
werkwijze beschreven waarop de vergelijkbaarheid tussen jaren verbeterd wordt. 
 
In het vierde hoofdstuk wordt beschreven hoe de vaardigheid van de leerlingen bepaald is. Dit kan zowel op 
leerlingniveau als op populatieniveau. Er worden ook enige resultaten gegeven. Dat betreft ten eerste 
resultaten voor de jaarvergelijking. Ten tweede betreft het effectschattingen en schattingen van gemiddelde 
vaardigheden van verschillende te onderscheiden groepen. 
 
In het vijfde hoofdstuk wordt in dit hoofdstuk verder ingegaan op de meting van de referentieniveaus.  
Hier worden resultaten gegeven wat betreft de verdeling van de referentieniveaus van rekenen, lezen en 
taalverzorging over de beschikbare achtergrondvariabelen. 
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2  Vraagstelling en aanpak 
 
 
 
2.1  Vraagstelling 

 
Binnen de Jaarlijkse Meting Taal en Rekenen (JMTR) is het vaststellen van veranderingen in de taal- en 
rekenvaardigheden van leerlingen in jaargroep 8 van het basisonderwijs over de jaren heen een belangrijke 
onderzoeksvraag. In dit rapport betreft het de veranderingen vanaf de invoer van de Centrale Eindtoets in 
2015. De jaarvergelijking wordt gegeven voor de vaardigheden waar referentieniveaus gemeten worden: 
lezen, taalverzorging en rekenen. Het is de tweede jaarvergelijking gemaakt op deze vaardigheden. Dit is 
zowel op de vaardigheidsschaal gebeurd als in termen van percentages leerlingen die de verschillende 
referentieniveaus behalen. 
 
Naast de vergelijking van prestaties in de verschillende afnamejaren wordt ook beschreven hoe de 
prestatieverschillen bij lezen, taalverzorging en rekenen tussen groepen van leerlingen verkregen worden. 
Deze groepen leerlingen verschillen van elkaar op belangrijke achtergrondvariabelen. De effecten van deze 
achtergrondvariabelen worden berekend met behulp van de verdelingen op populatieniveau en beschreven 
met behulp van schattingen van de vaardigheid van individuele leerlingen. De resultaten voor de 
achtergrondvariabelen worden ook gegeven in termen van percentage leerlingen per referentieniveau. 
 
 
2.2  Meetinstrumenten 
 
Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Centrale Eindtoets; er zijn dus geen speciale toetsen ontwikkeld 
en afgenomen. De Centrale Eindtoets is voor een ander doel ontwikkeld en niet specifiek voor het 
vaststellen van verandering in de taal- en rekenvaardigheid over de jaren. De Centrale Eindtoets wordt elk 
jaar volledig vernieuwd. Omdat het elk jaar andere opgaven (items) betreft, kunnen de scores op de 
verschillende onderdelen niet zomaar van jaar tot jaar met elkaar worden vergeleken. Een verschil in 
scores kan veroorzaakt worden door een (klein) verschil in moeilijkheid van de opgaven, terwijl de 
vraagstelling het verschil in vaardigheid betreft. Het effect van de opgaven en het effect van de populatie 
moet dus onderscheiden worden. Hoe dat gebeurt is beschreven in hoofdstuk 4. 
 
Uit overwegingen van efficiëntie (toetsdruk) en kosten zijn voor de jaarlijkse niveaupeilingen gegevens 
gebruikt die toch al door scholen worden verzameld, te weten de gegevens van de Centrale Eindtoets van 
2015, 2016 en 2017. Alle relevante vaardigheden zijn daarin opgenomen, en gegevens zijn relatief goed 
met elkaar te vergelijken. De Centrale Eindtoets is de eindtoets die in Nederland door de meeste leerlingen 
wordt gemaakt. De toets wordt gespreid over drie (achtereenvolgende) dagen afgenomen. De toets kan op 
papier worden afgenomen, en in dat geval liggen de drie dagen in april waarop de toets wordt afgenomen 
vast3, of via de computer. In het laatste geval is de afnameperiode verruimd. Om de condities van de 
afnames zoveel mogelijk gelijk te hebben is er in dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van de gegevens 
van de toetsen die op papier zijn afgenomen. De leerlingen die de digitale variant van de Centrale Eindtoets 
hebben gemaakt vallen daarmee buiten de onderzoekspopulatie. 
 
Van de papieren toets zijn in 2017 een drietal varianten beschikbaar: Centrale Eindtoets Basis (B),  
Centrale Eindtoets Niveau (N) en de Centrale Eindtoets Anker. Deze varianten waren ook in 2015 en 2016 
beschikbaar, met in 2016 een additionele variant Centrale Eindtoets Referentieset-Anker. De Centrale 
Eindtoets B is de meest gebruikte variant. De Centrale Eindtoets N is bedoeld voor leerlingen met een 
advies op (laag) vmbo-niveau. Voor deze leerlingen is de Centrale Eindtoets B vaak te moeilijk. De Centrale 
Eindtoets Anker wordt gebruikt om de gegevens te kunnen vergelijken met de toetsen in eerdere jaren.  
De extra ankertoets  

                                                 
3  Afname periode Centrale eindtoets [papier]: 21 – 23 april 2015 (jaar 1); 19 – 21 april 2016 (jaar 2); 18 – 20 april 2017 (jaar 3) 
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van 2016 maakt het mogelijk om de gegevens van de Centrale Eindtoets te koppelen aan de gegevens van 
de Openbare Set (OS). Het was daardoor mogelijk de resultaten op de Centrale Eindtoets te beschrijven in 
termen van een aantal goede opgaven op deze OS. De beschrijving van de cesuur op referentieniveaus 
(1F/2F/1S) is gedefinieerd in termen van deze schaal. De twee typen ankertoetsen zijn beide van een 
vergelijkbaar niveau als de Centrale Eindtoets B en de opgaven overlappen elkaar grotendeels. 
De methode om de verschillende toetsen met elkaar te vergelijken wordt beschreven in hoofdstuk 4. Een 
verdere uitwerking wat het effect is voor het bepalen van de referentieniveaus komt in hoofdstuk 5 aan bod. 
 
Het aantal opgaven van de Centrale Eindtoets is in de jaren 2015, 2016 en 2017 niet veranderd. 
De leerlingen maakten in alle drie de jaren 220 opgaven, waarvan 85 rekenopgaven en 135 taalopgaven. 
De taalopgaven waren verdeeld in drie hoofdcategorieën, te weten de twee taalvaardigheden waar 
referentieniveaus voor zijn bepaald en een set overige taalvaardigheden. In tabel 2.1 wordt het overzicht 
gegeven van de hoofdcategorieën en de subcategorieën die daaronder vallen. Voor ieder van deze 
categorieën is aangegeven hoeveel opgaven er in de Centrale Eindtoets zaten. Dit geldt voor alle varianten 
van de Centrale Eindtoets in alle drie de afnamejaren. 
 
 
Tabel 2.1  Schalen (inclusief afkortingen) en aantal opgaven in de Centrale Eindtoets 
 

Inhoud Centrale Eindtoets – hoofdcategorieën 

 

Inhoud Centrale Eindtoets – subonderdelen 

 

Omschrijving Referentieniveau 

schaal 

Aantal 

opgaven 

Subonderdelen Aantal 

opgaven 

Rekenen REK 85 getallen en bewerkingen 30 

verhoudingen, breuken en procenten 20 

meten, meetkunde, tijd en geld 20 

verbanden 15 

Lezen LEZ 45 begrijpend lezen 25 

opzoeken 10 

samenvatten 10 

Taalverzorging TAV 50 spellen van werkwoorden 10 

spellen van niet-werkwoorden 10 

interpunctie 15 

grammatica 15 

Overige taal-

vaardigheden 

geen referentie-

niveau 

40 woordenschat 

schrijven van teksten 

20 

20 

 
 
De resultaten van de twee taalvaardigheden waar geen referentieniveau voor beschikbaar is (in rood in 
tabel 2.1) worden niet gerapporteerd in dit verslag. 
 
De Centrale Eindtoets B bestaat uit opgaven die al in proeftoetsen in voorgaande jaren zijn uitgeprobeerd. 
Dat geldt ook voor de versie Centrale Eindtoets N en de ankertoetsen die voor het grootste gedeelte 
overeenkomen met de Centrale Eindtoets B. De psychometrische kenmerken zijn door de proeftoetsen van 
tevoren goed in te schatten en de betrouwbaarheid blijkt telkens van hoog niveau te zijn (zie tabel 2.2). De 
eigenschappen van de Centrale Eindtoets B en Centrale Eindtoets N zijn gepubliceerd in een afzonderlijk 
document (CvTE, 2018). We mogen hier stellen dat de psychometrische kwaliteit van de Centrale Eindtoets 
gewaarborgd is door de gehanteerde procedures. 
 
Het is belangrijk hier te wijzen op het feit dat deze toets en de versies daarvan in dit onderzoek op een 
andere wijze worden ingezet dan die waarvoor zij zijn gemaakt. Het primaire doel van de Centrale Eindtoets 
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is namelijk het opleveren van een goede prognose voor de kans van slagen in het voortgezet onderwijs 
voor individuele leerlingen. In dit onderzoek gaat het echter niet om de totaalscore op alle onderdelen, de 
standaardscore, maar om de uitkomsten op delen van de toets. In de jaarlijkse meting Taal en Rekenen 
worden verschillende onderwerpen van de toets afzonderlijk gebruikt om een beeld te schetsen van de 
kwaliteit van het onderwijs op systeemniveau. Aangezien leerlingen nu ook rapportages krijgen over de 
prestaties op de referentieniveauschalen (vetgedrukt in tabel 2.2) is het van belang dat de betrouwbaarheid 
op de schalen minstens 0,70 is. Dat is voor alle vaardigheden in beide typen toetsen (ruimschoots) het 
geval. Voor systeemevaluatiemetingen, waar de betrouwbaarheid voor de individuele metingen lager kan 
zijn om toch op systeemniveau goede uitspraken te kunnen doen, zijn de betrouwbaarheden van de 
metingen veel hoger dan minimaal noodzakelijk. De betrouwbaarheden zoals gevonden bij de ankertoets 
zijn niet apart gegeven omdat deze toets voor meer dan 80% overeenkomt met de Centrale Eindtoets B. 
De resultaten van de betrouwbaarheid zijn zeer vergelijkbaar met die van 2015 en 2016, ondanks dat die 
toetsen uit volledig andere opgaven bestonden. 
 
 
Tabel 2.2 Eigenschappen van de Centrale Eindtoets-toetsen 2017(bron: CvTE, 2018) 
 

Centrale Eindtoets B  

referentie 

niveauschaal 

 

Aantal 

opgaven 

Score Betrouwbaarheid 

Onderdeel gemiddelde standaard 

afwijking 

Cronbach's 

alpha 

Guttman's 

Lambda-2 

Totaal 
 

220 164,76 25,51 0,94 0,95 

Rekenen REK 85 62,74 12,79 0,92 0,92 

Taal  
 

135 102,02 15,23 0,91 0,91 

Lezen LEZ 45 35,7 5,19 0,76 0,77 

Taalverzorging TAV 50 36,37 7,28 0,84 0,84 
       

Centrale Eindtoets N  

referentie 

niveauschaal 

 

Aantal 

opgaven 

Score Betrouwbaarheid 

Onderdeel gemiddelde standaard 

afwijking 

Cronbach's 

alpha 

Guttman's 

Lambda-2 

Totaal 
 

220 111,81 27,33 0,94 0,94 

Rekenen REK 85 39,29 13,77 0,91 0,91 

Taal  
 

135 72,52 17,78 0,9 0,9 

Lezen LEZ 45 26,41 6,91 0,82 0,82 

Taalverzorging TAV 50 24,76 8,11 0,82 0,82 

 
 
Naast de betrouwbaarheden zijn ook de gemiddelden en de standaardafwijking gegeven van verschillende 
scores. De resultaten van de Centrale Eindtoets B zijn de geobserveerde verdelingseigenschappen. 
De resultaten van Centrale Eindtoets N zijn door middel van itemresponse theorie vertaald naar de scores 
op de Centrale Eindtoets B. Daarbij wordt er rekening gehouden met het feit dat de opgaven in de Centrale 
Eindtoets N gemakkelijker zijn dan die in de Centrale Eindtoets B. 
 
 
2.3  Achtergrondvariabelen 
 
Er is voor een groot aantal achtergrondvariabelen onderzocht hoe de groepen die van elkaar verschillen op 
deze achtergrondvariabelen in de prestaties op de onderdelen rekenen, lezen en taalverzorging. Het eerste 
achtergrondkenmerk is uiteraard afnamejaar, waarbij er zoals aangegeven drie niveaus te onderscheiden 
zijn: 2015, 2016 en 2017. De overige achtergrondvariabelen zijn te onderscheiden in leerlingkenmerken en 
schoolkenmerken. Hoewel er tot en met 2015 wijzigingen hebben plaats gevonden wat betreft de 
beschikbaarheid van achtergrondvariabelen zijn deze over de afgelopen drie afnamejaren onveranderd. Bij 
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een klein aantal variabelen (leeftijd, stratum, regio en schoolgrootte) is gewerkt met twee verschillende 
varianten die van elkaar verschillen wat betreft opdelingen van de niveaus (al dan niet meer gedetailleerd). 
 
Leerlingkenmerken: 
 Geslacht (G2): tweedeling: 1= jongens; 2= meisjes. 
 Leertijd: variabele die gerelateerd is aan leeftijd van de leerling op 1 oktober 2016; twee varianten:  

o Tweedeling van leertijd (L2): 1= regulier/vervroegd (t/m 11 jaar); 2= vertraagd (12 jaar en ouder) 
o Driedeling van leertijd (L3): 1= regulier (11 jaar); 2= vertraagd (12 en ouder); 3 = vervroegd (jonger 

dan 11)  
 Advies vo (A8): 8-deling: door leerkracht ingeschat niveau vervolgonderwijs voor de leerling  

o Vijf hoofdniveaus, en de drie4 tussenliggende combinatieniveaus: 1= vmbo-basisberoeps (BB), 
2= BB/KB; 3= vmbo-kaderberoeps(KB), 4= vmbo-theoretische of gemengde leerweg (GT), 
5= GT/ha; 6= havo, 7= havo/vwo; en 8= vwo 

 Gemaakte toets (T2): tweedeling: 1=Centrale Eindtoets B / Anker; 2= Centrale Eindtoets N 
 
Bij de analyses van 2015 was ook het feit of een leerling aangemerkt was als een ontheffingsleerling of niet 
een aparte variabele. Die analyses komen niet in dit verslag voor aangezien dit kenmerk een exclusie-
criterium is geworden. Wanneer een leerling een ontheffing krijgt, dan maakt deze leerling geen onderdeel 
uit van de onderzoekspopulatie. Behalve bij ‘gemaakte toets’ zijn bij al deze variabelen ook ontbrekende 
waarden mogelijk. 
 
Schoolkenmerken: 
 Stratum: schoolindeling op basis van het percentage leerlingen met een leerlingewicht (percentages 

tussen haakjes). Er zijn twee varianten van deze variabele opgenomen: 
o Stratum driedeling (S3): 1 = weinig (<10%), 2 = matig (10-25%) en 3 = veel (>25%) 
o Stratum vijfdeling (S5o): 1 = geen (0), 2 = weinig (>0% -<10%), 3 = matig(10-25%), 

  4 = veel (>25%-50%); 5 = zeer veel (>50%) 
 Regio van de locatie van de school: twee varianten 

o Vierdeling regio (R4): 1= noord, 2= oost, 3= west, 4= zuid (indeling CBS, op basis van provincie); 
o Verdeling op basis van provincie (R12); 1= Groningen, …, 12=Limburg 

 Urbanisatiegraad van de locatie van de school: drie varianten 
o Vijf groepen (U5); van 1= zeer sterk stedelijk; tot en met 5= niet-stedelijk 
o G4-tweedeling (G42): 1 = Niet in een van de 4 grote steden; 2 = Wel in een van de 4 grote steden 

 Schoolgrootte: gebaseerd op aantal leerlingen op de school: twee varianten 
o Tweedeling (SG2): 1= klein (tot en met 200 leerlingen); 2 = Groot (meer dan 200 leerlingen) 
o Vijfdeling (SG5): 1 = 1-100; 2 = 101-200; 3 = 201-300; 4 = 301-400; 5 = meer dan 400 leerlingen 

 Denominatie (D4): 1= Katholiek; 2= Openbaar; 3= Protestants-Christelijk; 4= Algemeen Bijzonder 
 Constante school:1 = alle Centrale Eindtoetsen gedaan (3 jaar Centrale Eindtoets); 2 = Niet alle 

Centrale Eindtoets gedaan (één of twee jaar een andere eindtoets gemaakt) 
 
Bij geen van deze variabelen, op denominatie na, zijn geen restcategorieën of ontbrekende waarden 
mogelijk. Bij denominatie betreft dat de categorie Overige Denominatie/Onbekend. Van alle scholen waren 
de locaties bekend, waardoor regio en urbanisatie altijd bekend zijn. Om de variabelen stratum en 
schoolgrootte te kunnen maken moet gegeven zijn hoeveel leerlingen met welk leerlinggewicht5 
(formatiegewicht) er op de school zitten. Als voor een school daar geen gegevens over beschikbaar zijn, is 

                                                 
4  De tussenliggende combinatie vmbo-KB en vmbo-GT (KB/GT) wordt niet gebruikt. 
5  Dit leerlinggewicht is gedefinieerd op basis van de opleiding van de ouders of verzorgers, of in het geval van een-ouder-

gezinnen de opleiding van de desbetreffende ouder of verzorger. Is de gevolgde schoolopleiding van beide ouders maximaal 

op het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs op de basisberoepsgerichte (BB) leerweg of de 

kaderberoepsgerichte (KB) leerweg, dan krijgt de leerling het leerling gewicht 0.30. Geldt dit voor een van de ouders en heeft 

de andere ouder alleen basisonderwijs gevolgd dan krijgt de leerling het leerlinggewicht 1.20. De gegevens over 

leerlinggewichten zijn niet van de individuele leerlingen bekend, alleen op schoolniveau. 
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dat een indicatie dat de leerlingen van die school niet tot de onderzoekspopulatie horen aangezien de 
onderzoekspopulatie leerlingen betreft in het reguliere basisonderwijs in Nederland. Van scholen waarvan 
de leerlingen buiten de onderzoekspopulatie vallen, zoals scholen in het speciaal basisonderwijs, het 
speciaal onderwijs, scholen in het voortgezet onderwijs of scholen in het buitenland, zijn geen leerling-
gewichten van de leerlingen bekend. Op deze variabelen zijn hierdoor geen ontbrekende waarden. In het 
volgende hoofdstuk komt de verdeling van de leerlingen in de drie afnamejaren over deze variabelen aan 
bod. 
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3  Steekproef en onderzoekspopulatie 
 
 
 
In 2017 waren er 119.625 leerlingen van 4.425 verschillende scholen die een Centrale Eindtoets gemaakt 
hebben. Dit betreft de gegevens die d.d. 6 juni 2017 beschikbaar waren. Dat is na de sluitingsdatum van de 
afnames, zodat dit alle afnames betreft die scores opleverden. Niet al deze leerlingen maakten echter 
onderdeel uit van de onderzoekspopulatie. Voor de meting Taal en Rekenen zijn er een aantal exclusie-
criteria op basis waarvan een leerling buiten de onderzoekspopulatie kan vallen. De exclusiecriteria die de 
afgelopen jaren gebruikt zijn, zijn de volgende: 
 Geen standaardscore beschikbaar voor de leerling 
 Leerling zit op een school waarbij geen gegevens over leerlinggewicht bekend zijn 
 Toetsen zijn niet op papier gemaakt 
 
Een leerling krijgt geen standaardscore als deze bij Taal (135 opgaven), Rekenen (85 opgaven) of beide 
minder dan 50% van de opgaven gemaakt heeft. In de data betreft dat 255 leerlingen, waarvan door 249 
leerlingen bij zowel Taal als Rekenen minder dan 50% van de opgaven gemaakt. Het aantal leerlingen voor 
wie een standaardscore beschikbaar is, is daardoor gelijk aan 119.370. 
 
Leerlingen uit verschillende onderwijstypen maken de Centrale Eindtoets. Het merendeel van deze 
leerlingen volgt het reguliere basisonderwijs. Om te garanderen dat we over de jaren heen alleen leerlingen 
met elkaar vergelijken die op scholen zitten die deel uit maken van het (reguliere) basisonderwijs in 
Nederland is het tweede exclusie criterium gebruikt: per BRIN-code is gecontroleerd of er gegevens over 
leerlinggewichten bekend zijn. Door deze controle kunnen leerlingen die in het buitenland op school zitten 
of in het voortgezet onderwijs niet opgenomen worden in de analyses, net zomin als leerlingen in het 
speciaal (basis)onderwijs6. Dit exclusiecriterium zorgt ervoor dat nog eens 1.701 leerlingen7 uitgesloten 
worden van de analyse. Dit was ook de reden waarom bij stratum en aantal leerlingen op school geen 
ontbrekende waarden waren: leerlingen op deze scholen zijn geen onderdeel van de onderzoekspopulatie. 
 
Tot slot worden ook leerlingen die de toetsen niet op papier gemaakt hebben de afgelopen jaren uitgesloten 
van de analyse. De reden hiervoor is dat voor deze gegevens de afname niet gestandaardiseerd is: de 
digitale afnamen kunnen op verschillende momenten gemaakt zijn, terwijl alle leerlingen die de papieren 
toetsen gemaakt hebben deze op hetzelfde moment gemaakt (de ochtenden van 18 tot en met 20 april). 
Er zullen echter voor een deel van de gegevens met betrekking tot de referentieniveaus ook resultaten 
gegeven worden voor digitale afnamen8. Het aantal leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs dat door 
dit criterium afvalt is 3.356, waardoor het maximaal mogelijk aantal leerlingen voor 2017 in de analyses nu 
114.313 is. 
 
In alle voorgaande jaren waren dit de enige exclusiecriteria. Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven is daar 
vanaf 2016 is er nog een exclusiecriterium toegevoegd: 
 Er is geen ontheffing aangevraagd voor de leerling 
Het afnemen van een eindtoets heeft sinds 2015 een verplicht karakter, maar er zijn ontheffingsgronden 
waardoor een leerling uitgezonderd kan zijn van deze verplichting9. Om deze leerling niet af te zonderen 

                                                 
6  In de terugblik van het CvTE (2018) van de Centrale Eindtoets zijn wel gegevens beschikbaar voor scholen in het buitenland, 

speciaal (basis) onderwijs en overige scholen die buiten de onderzoekspopulatie van de jaarlijkse meting Taal en Rekenen 

vallen. 
7  Het totaal aantal leerlingen op scholen waarbij geen aantallen per formatiegewicht bekend zijn is 1.721. Bijna 80% van die 

leerlingen is afkomstig uit het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Van de 1.721 leerlingen zijn er bij 20 geen 

standaardscores berekend, en waren om die reden al niet in de steekproef opgenomen. 
8  In de terugblik van het CvTE op de Centrale Eindtoets zal hierover een en ander gerapporteerd worden. 
9  Voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel 

deelnemen aan de Centrale Eindtoets. 
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van de medeleerlingen kan deze leerling wel met de rest van de klas meedoen aan de Centrale Eindtoets, 
maar dan kan aangegeven worden dat het een resultaat van een zogenaamde ‘ontheffingsleerling’ betreft. 
De resultaten van deze leerlingen worden in dit onderzoek verder niet meer meegenomen. 
 
Het niet meenemen van deze leerlingen betekent een wijziging in de onderzoekspopulatie maar wel een 
kleine wijziging: het aantal leerlingen dat hierdoor additioneel buiten de onderzoekspopulatie valt is 919. 
Iets minder dan 80% van hen heeft de Centrale Eindtoets N gemaakt. Het totaal aantal ontheffings-
leerlingen was met 1.050 iets hoger, maar een deel van de ontheffingsleerlingen was al afgevallen omdat 
deze volgens de eerder gebruikte exclusiecriteria al niet tot de onderzoekspopulatie behoorden. 
De onderzoekspopulatie bestaat na alle exclusiecriteria voor 2017 nu uit 113.394 leerlingen. 
 
In de peiling van 2015 waren de ontheffingsleerlingen nog wel meegenomen in de analyses terwijl in 2016 
de analyses zowel met als zonder deze leerlingen zijn uitgevoerd. In dit verslag zullen de analyses voor de 
drie jaren in alle gevallen zonder de ontheffingsleerlingen uitgevoerd worden. De aantallen leerlingen uit het 
reguliere basisonderwijs met en zonder ontheffing die de Centrale Eindtoets op papier hebben gemaakt en 
voor wie een standaardscore uitgerekend kon worden, worden gegeven in Tabel 3.1. De vetgedrukte 
aantallen zijn de aantallen die gebruikt kunnen worden voor de analyses in dit verslag. 
 
 
Tabel 3.1 Aantal leerlingen in 2015, 2016 en 2017 waarvoor standaardscore berekend, uit regulier 

basisonderwijs en toets op papier gemaakt 
 

Aantal leerlingen Leerlingen met standaardscore, uit het regulier onderwijs, die de Centrale 

Eindtoets op papier hebben gemaakt 

Jaar Geen ontheffing Ontheffing Totaal 

2015 157.736 951 158.687 

2016 136.561 877 137.438 

2017 113.394 919 114.313 

 
 
Uit Tabel 3.1 komt ook naar voren dat het aantal leerlingen bij dit onderzoek afneemt. Dit ligt voor een klein 
deel doordat er relatief meer leerlingen buiten de onderzoekspopulatie vallen (van 4,0% in 2015 tot 5,2% in 
2017). Een andere reden is dat het aantal leerlingen in de populatie ook afneemt. Op basis van de DUO-
gegevens10 is bijvoorbeeld te zien dat het aantal scholen jaarlijks gemiddeld 1,6% afneemt en het aantal 
leerlingen jaarlijks gemiddeld iets meer dan 1% afneemt. Kijken we naar de 11-jarigen (gemeten op 
1 oktober van het schooljaar; deze groep vorm driekwart van de leerlingen in groep 8) dan zien we zelfs 
een daling van gemiddeld 3,6% per jaar. 
 
  

                                                 
 −− Zeer moeilijk lerende leerlingen; 

 −− Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is; 

 −− Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 
10  https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bo-sbo/po-owsoort-leeftijd.jsp en 

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bo-sbo/bo-leerjaar.jsp  
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Tabel 3.2 Populatiegegevens 2015, 2016 en 2017 
 

 Aantal Aantal leerlingen 
 Scholen Totaal Groep 8 

2014-2015 6.706 1.457.378 188.092 

2015-2016 6.584 1.443.072 183.411 

2016-2017 6.494 1.427.453 177.836 

  
 
Deze dalingen zijn echter niet genoeg om de gehele daling mee te verklaren. Als we kijken naar het 
percentage leerlingen zonder ontheffing in de onderzoekspopulatie tegenover alle leerlingen in groep 8, dan 
zien we een daling van ongeveer 10-procentpunten per jaar van 84% in 2015 naar 64% in 2017. De vraag 
die dan relevant wordt is of dit een willekeurige verzameling is die niet meer deelneemt aan de Centrale 
Eindtoets of dat specifieke groepen een andere eindtoets maken. 
 
Aangezien de keuze voor een specifieke eindtoets niet bij individuele leerlingen ligt maar bij een school (of 
schoolbestuur), worden de eigenschappen van de scholen hiertoe onderzocht. Voor de data in 2017 is 
bekeken of de percentages leerlingen per school-gerelateerde achtergrondvariabele overeenkomt met de 
percentages in de populatie. In Tabel 3.2 worden de percentages gegeven in termen van de scholen en het 
aantal leerlingen op de scholen. Hoewel de keuze op schoolniveau gemaakt wordt, is het aantal leerlingen 
de meeteenheid die het meest relevant is voor de tellingen. 
 
In Tabel 3.3 worden ook de verschillen per achtergrondvariabele gegeven tussen de (leerlingen op) de 
scholen die de Centrale Eindtoets afnemen, en het totaal aantal leerlingen dat verwacht wordt. Ook zijn de 
gegevens gepresenteerd voor de scholen die de Central Eindtoets niet afnemen. Het grootste verschil dat 
gevonden wordt tussen het percentage dat op de totale groep verwacht wordt en dat bij de Centrale 
Eindtoets afneemt, wordt gevonden bij de achtergrondvariabele denominatie. Het percentage leerlingen dat 
de Centrale Eindtoets afneemt bij de Katholieke scholen is 35,8% terwijl in totaal 33,3% van de leerlingen 
op een de Katholieke school zit. Bij alle overige de achtergrondvariabelen is het verschil tussen de scholen 
die de Centrale Eindtoets afnemen en de totale groep 2% of minder. Met een gemiddelde (absolute) 
afwijking onder de 1% zijn de verschillen tussen scholen die de Centrale Eindtoets afnemen en de totale 
populatie klein te noemen11. 
 
Deze verschillen hebben echter pas betekening als deze groepen ook werkelijk in vaardigheid van elkaar 
verschillen, en als de schatting van het landelijke niveau hierdoor te hoog of te laag wordt ingeschat. 
Op basis van de gegevens voor de verschillende achtergrondvariabelen en de verdeling van die 
achtergrondvariabelen in de populatie is uit te rekenen hoe de gemiddelde standaardscore (St.SC), en de 
gemiddelde scores voor rekenen, lezen en taalverzorging er uit zouden zien als de populatieverdeling 
genomen zou zijn, in plaats van de geobserveerde verdeling. Om die reden is voor de verschillende 
groepen de gemiddelde standaardscore, de score voor rekenen, lezen en taalverzorging uitgerekend.  
 
 
  

                                                 
11  Er zijn een paar groepen waar de afwijking tussen de scholen die de Centrale Eindtoets afnemen en de totale groep in 

percentages leerlingen 1% of groter is. De groepen met een kleine oververtegenwoordiging van leerlingen die de Centrale 

Eindtoets zijn scholen met meer dan 400 leerlingen, scholen in oost Nederland, scholen in de provincies Gelderland en 

Utrecht, scholen in zeer sterk stedelijke gebieden, en Rooms-Katholieke scholen zijn. Leerlingen op scholen in noord 

Nederland, in Friesland, in sterk stedelijke gebieden en Protestants-Christelijke scholen zijn relatief ondervertegenwoordigd.  
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Tabel 3.3 Percentage scholen en leerlingen per achtergrondvariabele  
 

 Percentages (per kolom) 

  scholen Leerlingen in groep 8 Verschil 

  
Centrale 

Eindtoets niet Totaal 

Centrale 

Eindtoets niet Totaal school leerlingen 

Totaal 100 100 100 100 100 100 0 0,0 

Stratum                 

S3.1: >0% - 10% 69,4 67,2 68,6 73,1 72,1 72,8 -2,1 -1,0 

S3.2: >10% - 25% 21,3 23,8 22,2 18,9 20,5 19,4 2,4 1,7 

S3.3: >25% 9,3 9,0 9,2 8,0 7,3 7,7 -0,3 -0,6 

schoolgrootte         
1-100 leerlingen 17,1 22,8 19,1 6,0 8,0 6,6 -5,7 -2,0 

101-200 leerlingen 32,5 32,8 32,6 22,8 24,1 23,3 -0,3 -1,3 

201-300 leerlingen 26,6 24,8 25,9 28,5 29,2 28,7 1,8 -0,7 

301-400 leerlingen 13,2 11,6 12,6 19,6 18,9 19,4 1,6 0,7 

>400 leerlingen 10,6 8,1 9,7 23,1 19,8 22,0 2,5 3,3 

Regio         
Noord 11,8 19,9 14,8 8,2 13,6 10,0 -8,1 -5,3 

Oost 27,1 20,7 24,7 24,5 19,0 22,6 6,4 5,4 

West 41,6 42,7 42,0 47,1 48,6 47,6 -1,1 -1,5 

Zuid 19,6 16,7 18,5 20,2 18,8 19,7 2,9 1,4 

Provincie 

Groningen 4,1 4,6 4,3 3,0 3,0 3,0 -0,5 0,0 

Friesland 4,6 9,5 6,4 3,0 5,9 4,0 -4,9 -2,9 

Drenthe 3,1 5,9 4,1 2,3 4,7 3,1 -2,8 -2,4 

Overijssel 8,3 8,1 8,2 7,7 6,9 7,5 0,2 0,8 

Flevoland 2,7 3,1 2,9 2,5 3,3 2,8 -0,4 -0,8 

Gelderland 16,0 9,4 13,6 14,2 8,8 12,3 6,6 5,4 

Utrecht 8,9 4,2 7,2 9,3 5,4 8,0 4,7 3,9 

Noord-Holland 12,8 15,6 13,8 15,6 17,8 16,3 -2,8 -2,2 

Zuid-Holland 17,5 18,5 17,8 20,6 22,2 21,1 -1,1 -1,6 

Zeeland 2,4 4,4 3,1 1,6 3,2 2,1 -2,0 -1,5 

Noord-Brabant 13,8 11,9 13,1 14,9 13,7 14,5 1,9 1,2 

Limburg 5,8 4,8 5,4 5,3 5,1 5,3 1,0 0,2 

Verstedelijking         
Zeer sterk 14,0 9,6 12,4 17,8 13,1 16,2 4,4 4,7 

Sterk  21,2 25,6 22,8 25,5 31,6 27,6 -4,5 -6,1 

Matig  20,5 18,6 19,8 21,9 20,2 21,3 1,8 1,6 

Weinig  27,1 24,3 26,1 23,2 21,2 22,5 2,8 2,0 

Niet  17,3 21,8 18,9 11,6 13,9 12,3 -4,6 -2,3 

Denominatie         
Rooms-Katholiek 33,4 24,2 30,0 35,8 28,5 33,3 9,2 7,3 

Openbaar 31,3 34,1 32,3 30,3 31,5 30,7 -2,8 -1,3 

Protestants-Christelijk 23,1 29,2 25,3 21,8 27,7 23,8 -6,1 -6,0 

Algemeen Bijzonder 4,0 6,1 4,8 4,6 6,2 5,1 -2,1 -1,6 

Rest 8,2 6,4 7,5 7,6 6,0 7,0 1,8 1,6 
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Met behulp van de proporties van de groepen leerlingen in de populatie zijn de algemene gemiddelden 
berekend voor de standaardscore en de drie vaardigheidsscores. Deze geschatte “populatiegemiddelden” 
zijn vergeleken met de (ongewogen) steekproefgemiddelden. In Tabel 3.4 zijn de gegevens gepresenteerd 
voor de “steekproef” van de specifieke onderzoekspopulatie (SEL)12. 
 
 
Tabel 3.4 Gemiddelde bij scholen die de Centrale Eindtoets afnamen vergeleken met geschatte 

populatiegemiddelden  
 

N=113.394 St.Sc. Rekenen Lezen Taalverzorging 

Gemiddelde Centrale Eindtoets (SEL) 535,6 58,6 34,1 34,4 

Standaardafwijking Centrale Eindtoets 

(SEL) 
10,1 15,6 6,5 8,6 

“Populatiegemiddelde” gewogen m.b.v. StSc Rekenen Lezen Taalverzorging 

Stratum (3-niveaus) 535,6 58,6 34,1 34,3 

Schoolgrootte (5 niveaus) 535,6 58,6 34,1 34,3 

Regio (4 niveaus) 535,6 58,6 34,1 34,3 

Provincie (12 niveaus) 535,6 58,6 34,1 34,3 

Verstedelijking (5 niveaus) 535,6 58,7 34,1 34,3 

Denominatie (5 niveaus) 535,6 58,6 34,1 34,3 

 
 
In Tabel 3.4 zien we dat de gemiddelden vrijwel gelijk zijn, ongeacht of en hoe die berekend worden door 
een weging naar de populatieproporties op deze achtergrondvariabelen. Het enige verschil dat gevonden 
wordt is voor de score Rekenen bij Verstedelijking, waar het gewogen populatie gemiddelde 0,1 punt hoger 
ligt. De verschillen zijn ook nauwkeuriger berekend en dan blijkt dit verschil slechts 0,01 te zijn: het 
gevonden gemiddelde bij Rekenen is 58,64 en in de gewogen variant bij Verstedelijking is dat 58,65. 
 
Om het effect van de weging nader te bestuderen zijn de verschillen tussen het Centrale Eindtoets-
gemiddelde en de gewogen populatiegemiddelden gedeeld door de standaardafwijking van de scores. 
Dan blijkt dat in alle gevallen de effecten (in absolute waarde) nooit boven de 0,005 uitkomen. Dat effect is 
verwaarloosbaar. Het wegen op basis van de populatieproporties gaat daarmee geen betekenisvolle 
verschillen opleveren dan de schatting op basis van de onderzoeksgroep. 
 
Doordat de verdeling naar de achtergrondvariabelen geen serieuze invloed heeft op de geschatte 
gemiddelden is het wegen naar de populatieproporties niet zinvol. Dat betekent echter nog niet dat de uitval 
over de jaren geheel willekeurig is, alleen dat deze niet lijkt samen te hangen met de belangrijkste school-
gerelateerde achtergrondvariabelen. 
 
Om te zien of er een niet aan deze achtergrondvariabelen gerelateerde, maar wel systematische uitval is op 
schoolniveau, zijn de standaardscores voor alle scholen over de drie jaren vergeleken. Hierbij is onderzocht 
of de scores van de scholen die alle drie de jaren de Centrale Eindtoets afgenomen hebben systematisch 
verschillen van scholen die in de loop der jaren voor een andere eindtoets hebben gekozen. Merk hierbij op 
dat we kijken naar de standaardscores omdat deze over de jaren heen vergelijkbaar zijn. Dat geldt niet voor 
de scores rekenen, lezen en taalverzorging die alleen binnen een jaar vergelijkbaar zijn. Pas na schaling 
worden deze over jaren vergelijkbaar. 
 

                                                 
12  Naast de onderzoekspopulatie is dit onderzoek ook uitgevoerd voor alle leerlingen waarvoor een standaardscore was 

uitgerekend, en de groep waarvoor een standaardscore was uitgerekend die in het de reguliere basisonderwijsscholen 

zitten. De conclusies verschillen niet van de hier gepresenteerde conclusies. (WEGING.PART2.xlsx) 
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Het onderzoek dat hier is uitgevoerd betreft de leerlingen op de scholen die tot de onderzoekspopulatie 
behoren. Van iedere school in de onderzoekspopulatie is nagegaan in welke jaren de Centrale Eindtoets is 
afgenomen, en bij hoeveel leerlingen. In Tabel 3.5 wordt daar een overzicht van gegeven. Zoals bij de 
verdeling van de achtergrondgegevens bleek, hebben de scholen die alle drie de jaren hebben meegedaan 
dat ook met meer leerlingen per jaar gedaan. 
 
 
Tabel 3.5 Aantallen scholen en leerlingen in de onderzoekpopulatie  
 
  Aantal in de onderzoekspopulatie 

  Scholen Leerlingen (LLN/School)/jaar 

1 jaar Alleen in 2015 881 20.320 23,06 

 Alleen in 2016 40 835 20,88 

 Alleen in 2017 32 649 20,28 

2 jaren Alleen in 2015 & 2016 (niet in 2017) 832 40.816 24,53 

 Alleen in 2015 & 2017 (niet in 2016) 29 997 17,19 

 Alleen in 2016 & 2017 (niet in 2015) 102 5501 26,97 

3 jaren Alle drie de jaren 4.079 338.573 27,67 

Totaal 1 jaar 953 21.804 22,88 

 2 jaar 963 47.314 24,57 

 3 jaar 4.079 338.573 27,67 

 Centrale Eindtoets 5.995 407.691 26,41 

 
 
Voor ieder van de groepen is per afnamejaar berekend wat de gemiddelde standaardscore per jaar was. 
Op die manier is te achterhalen of de leerlingen op scholen die bij de 2017-afname niet de Centrale 
Eindtoets afnamen verschillen van de scholen die dat in 2017 wel deden. Deze resultaten zijn voor de 
onderzoeksgroep gegeven in Tabel 3.5. De standaardafwijking van de standaardscores is redelijk stabiel: 
deze ligt in ieder jaar rond de 10,1 en vertoond over de verschillende cellen weinig variatie (van 10,0 tot en 
met 10,4). 
 
In Tabel 3.5 is te zien dat scholen die 1 of 2 jaar hebben meegedaan over het algemeen lager scoren dan 
scholen die alle drie de jaren hebben meegedaan (met ook een klein verschil tussen 1 jaar en 2 jaar, met 
iets hogere scores voor 2 jaar). Dit resultaat is significant over alle jaren heen (gemiddelde verschil is 
1,5 punten, wat overeenkomt met een effectgrootte van 0,15), maar ook significant binnen ieder afname 
jaar (2015, 2016 en 2017 afzonderlijk; vergelijkbare effectgroottes). De twee grootste groepen van 
leerlingen die de Centrale Eindtoets niet drie jaar hebben afgenomen zijn de groep scholen die alleen in 
2015 de Centrale Eindtoets heeft afgenomen, en de groep die in 2015 en 2016 de Centrale Eindtoets heeft 
afgenomen, maar niet in 2017. Het is opvallend dat bij deze twee groepen de gemiddelde standaardscore 
in het laatste jaar dat ze de Centrale Eindtoets hebben afgenomen -dus 2015 voor de eerste groep, en 
2016 voor de tweede groep- relatief lagere scores hebben (beide scores vetgedrukt in Tabel 3.5). Bij de 
tweede groep is het ook opvallend dat in 2015 de gemiddelden weliswaar wat lager lagen dan gemiddeld, 
maar wel hoger dan de scholen die na 2015 met de Centrale Eindtoets stopten, en hoger dan hoe deze 
scholen gemiddeld in 2016 scoorden. Leerlingen die op scholen zitten die alle drie de jaren hebben 
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meegedaan blijken ook in alle drie de jaren de best presterende groep te zijn13. De uitval van scholen lijkt 
daarmee niet willekeurig. 
 
 
Tabel 3.6 Aantal leerlingen en gemiddelde standaardscores per jaar per Centrale Eindtoets-

afnamereeks 
 
 aantal leerlingen gemiddelde standaardscore 

Jaar 2015 2016 2017 Totaal 2015 2016 2017 Totaal 

alleen in 2015 20.320   20.320 533,8   533,8 

alleen in 2016  835  835   533,9  533,9 

alleen in 2017   649 649    535,4 535,4 

Niet in 2017 (wel 15 & 16) 20.853 19.963  40.816 534,5 533,7   534,1 

Niet in 2016 (wel 15 & 17) 537  460 997 535,3  535,9 535,5 

Niet in 2015 (wel 16 & 17)  2.754 2.747 5.501   533,3 534,0 533,7 

Alle drie de jaren 116.026 113.009 109.538 338.573 535,7 535,2 535,7 535,5 

1 jaar 20.320 835 649 21.804 533,8 533,9 535,4 533,8 

2 jaar 21.390 22.717 3.207 47.314 534,5 533,7 534,3 534,1 

3 jaar 116.026 113.009 109.538 338.573 535,7 535,2 535,7 535,5 

 Totaal 157.736 136.561 113.394 40.7691 535,3 535,0 535,6 535,3 

 
 
Ook hier wordt weer naar de impact gekeken van deze (waarschijnlijk) niet willekeurige uitval van scholen. 
Als alleen naar de standaardscore gekeken wordt (onderste rij in Tabel 3.6) dan zou er gesproken kunnen 
worden van een daling van 0,3 punten van 2015 naar 2016, en een stijging van 0,6 punten van 2016 naar 
2017, met in totaal een stijging van 0,3 van 2015 naar 2017. Dat is een stijging met een gemiddelde 
jaarlijkse effectgrootte van tussen de 0,01 en 0,02. Kijken we echter naar de stabiele scholen (alle 3 de 
jaren) dan zijn de scores van 2015 en 2017 aan elkaar gelijk en is er geen sprake van een stijging: in 2016 
is er een daling van 0,5 punten die in 2017 herstelt. 
 
De stijging van 2015 naar 2017 op de totale groep zou daarmee verklaard worden door de uitval van de 
relatief lager scorende scholen. Zonder verdere interactie zou de gemiddelde standaardscore in 2017 
zonder uitval –dus met dezelfde groep scholen als 2015– uitkomen op 535,3: gelijk aan die in 2015. 
Wanneer we kijken naar de verdeling van de achtergrondvariabelen zien we over de jaren heen geen grote 
verschillen. Als er verschillen gevonden worden komen deze overeen met wijzigingen in de populatie. 
De groepen lijken in alle jaren vergelijkbaar representatief. Bij de interpretatie van de verschillen bij de 
onderdelen tussen 2017 en de eerdere jaren willen we het onderscheid kunnen maken tussen de werkelijke 
verschillen en de mogelijke verschillen door de waarschijnlijk selectieve uitval van scholen. Hoe die 
berekeningen plaatsvinden wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

                                                 
13  Uitzondering is de groep leerlingen die op scholen zitten die in 2015 en 2017 de Centrale Eindtoets afnamen, maar niet in 

2016. Deze groep leerlingen -die met een grootte van 460 leerlingen wel zeer klein is- haalde in 2017 een hogere 

gemiddelde standaardscore dan de groep leerlingen die op scholen zitten die alle drie de jaren de Centrale Eindtoets 

hebben afgenomen. 
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4  De vergelijking op de vaardigheidsschaal van de 
achtergrondvariabelen 

 
 
 
Binnen een afnamejaar worden gemeten (sub-)vaardigheden van de Centrale Eindtoets –en eerder ook bij 
de Cito Eindtoets Basisonderwijs– altijd geëquivaleerd op de scoreschaal. Hierdoor zijn binnen een jaar de 
scores van de schalen behaald op de verschillende versies van de toetsen (B, N en Anker) goed met elkaar 
te vergelijken. De score op de N- en Ankertoets kunnen worden omgezet naar de score die de leerling 
gehad zou hebben als hij of zij de Centrale Eindtoets B gehad had zou hebben. De scores Centrale 
Eindtoets B hoeven uiteraard niet omgezet te worden. Dat houdt in dat de leerlingen binnen 2017 te 
vergelijken zijn op de geëquivaleerde scores op de referentieniveauschalen (REK, LEZ, TAV). Dat geldt ook 
voor de scores op de meer gedetailleerde subschalen, zoals werkwoordspelling of rekenen met breuken, 
procenten en verhoudingen. 
 
Het is niet mogelijk om met de geëquivaleerde scores vergelijkingen over de jaren heen te doen. Binnen 
een jaar zijn deze scores weliswaar vergelijkbaar maar dat geldt niet over de jaren heen. De Centrale 
Eindtoets B wordt namelijk ieder jaar volledig vernieuwd. De enige gerapporteerde schaalscore die over de 
jaren heen te vergelijken is, is de standaardscore die van 501 tot 550 loopt. Willen we op de onderliggende 
vaardigheden de jaareffecten bepalen en de effecten van de achtergrond-variabelen over de jaren heen 
met elkaar vergelijken, dan zullen de vaardigheidsschalen geëquivaleerd moeten worden over de jaren. 
In dit hoofdstuk is beschreven welke stappen daarvoor ondernomen zijn. 
 
 
4.1  De vergelijkbaarheid van de vaardigheden over de jaren: latente schalen 
 
Een voorwaarde om vaardigheden in de verschillende jaren direct met elkaar te kunnen vergelijken, is dat 
de vaardigheden op dezelfde schaal gemeten zijn. Het is duidelijk dat aan deze voorwaarde is voldaan als 
de leerlingen precies dezelfde toetsen hebben gemaakt, of als de scores op de toetsen aan elkaar 
geëquivaleerd zijn. Dat is mogelijk omdat binnen een afnamejaar de Centrale Eindtoets B, N en -Anker 
opgaven overeenkomstig hebben. Zoals aangegeven is dat niet het geval voor de schalen Rekenen, Lezen 
en Taalverzorging over de verschillende jaren heen. Geen enkele opgave in de toetsen Centrale Eindtoets 
B of N in 2017 was gelijk aan de opgaven in de Centrale Eindtoets B en Centrale Eindtoets N in 2015 of 
2016. 
 
De gemeten vaardigheden van de Centrale Eindtoets zijn over de jaren gelijk. Rekenen, Lezen en 
Taalverzorging zijn in 2015, 2016 en 2017 op dezelfde wijze gemeten doordat ze dezelfde subcategorieën 
bevatten die met dezelfde hoeveelheid opgaven gemeten zijn (zie Tabel 2.1). Daarmee is een 
jaarvergelijking voor de referentieniveauschalen goed mogelijk. 
 
Om de Centrale Eindtoets B en N over de jaren heen te kunnen vergelijken zijn speciale ankertoetsen 
ontwikkeld (Centrale Eindtoets Anker). Deze toetsen hebben de meeste opgaven identiek aan de Centrale 
Eindtoets B, maar een deel van de toets bestaat uit zogeheten ‘ankeropgaven’ die meerdere opvolgende 
jaren worden afgenomen. De ankeropgaven zijn echter voor de leerlingen geheel nieuwe opgaven. In 2016 
is daar overigens ook de toets Centrale Eindtoets-Anker-Referentieniveaus aan toegevoegd. Deze bevat 
opgaven die gekoppeld zijn aan de schaal van de Openbare Set (OS). Deze toets is ook aan de schaling 
toegevoegd, en speelt een belangrijke rol in het bepalen van de standaarden (zie Hoofdstuk 5). 
 
In totaal worden 10 toetsen samen geschaald (3 uit 2015 en 2017 en 4 uit 2016), waarbij iedere toets per 
vaardigheid een aantal opgaven overeenkomstig heeft met minstens één andere toets. Hiermee wordt een 
verbonden design verkregen. In Figuur 4.1 is dit schematisch weergegeven. Dit schema geeft alleen aan 
welke toetsen overlap met elkaar hebben, maar niet hoe groot die overlap is aangezien de itemsets niet 
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allemaal even groot zijn: sommige bevatten veel opgaven, zoals I03, en sommige bevatten relatief weinig 
opgaven, zoals I04. De itemset AS betreft de ankerset die de toetsen over de jaren heen vergelijkbaar 
maakt, en de OS maakt de vergelijking met de referentieniveaus mogelijk. 
 
 
Figuur 4.1 Het verbonden design van de verschillende versies van de Centrale Eindtoets 
 

 Item sets 

Toets I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 AS OS 

2015 Centrale 

EindtoetsB                                     

2015 Centrale 

EindtoetsN                                   

2015 Centrale 

EindtoetsAnker                                     

2016 Centrale 

Eindtoets B                                     

2016 Centrale 

Eindtoets N                                  

2016 Centrale 

EindtoetsAnker                                  

2016 Centrale 

Eindtoets Anker 

Referentieniveaus                                   

2017 Centrale 

Eindtoets B                                     

2017 Centrale 

Eindtoets N                                   

2017 Centrale 

Eindtoets A                                     

 
 
Het schalen van items uit de toetsen gebeurt per vaardigheid en vindt plaats met behulp van item-respons-
theorie (IRT). Binnen de IRT is gebruik gemaakt van het One Parameter Logistic Model (OPLM; Verhelst, 
1993; Verhelst, Glas & Verstralen, 1995) en het gelijknamige computerprogramma. Met IRT is het mogelijk 
om opgaven en leerlingen of groepen leerlingen op een en dezelfde schaal te plaatsen, waardoor deze te 
vergelijken zijn. Het is daarmee ook mogelijk groepen goed met elkaar te vergelijken. Om nu deze schaal 
een vast punt te geven, is er bij deze analyses voor gekozen om deze schaal te definiëren door middel van 
de populatie in 2015. Door te stellen dat het gemiddelde van de vaardigheid van de populatie in 2015 gelijk 
gesteld wordt aan 250 (met een standaarddeviatie van 50), wordt de schaal als het ware geïndexeerd.  
Als in 2017 het gemiddelde van de vaardigheid op die schaal hoger ligt dan 250 weten we dat de prestaties 
beter waren, en ligt die waarde lager dan 250, dan waren de prestaties minder goed. Doordat de populatie 
over de jaren heen iets veranderd is, onder andere door zelfselectie van scholen, zal hier nog een 
additionele correctie op toegepast worden. 
 
Naast het vergelijken van de gemiddelde scores, willen we ook weten of een verschil groot of klein is. 
Daartoe leggen we de standaardafwijking in 2015 ook vast. Het verschil in gemiddelde scores kan 
gerelateerd worden aan de standaardafwijking. Dat levert de effectgrootte op. Deze effectgrootte wordt 
grofweg gedefinieerd door het verschil tussen twee gemiddelden te delen door de standaardafwijking van 
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de scores14. Vooral de effectgroottes maken het mogelijk de resultaten op de verschillende vaardigheden 
met elkaar te vergelijken. Ook zijn er richtlijnen hoe deze te interpreteren, zoals gegeven in Tabel 4.1. 
 
 
Tabel 4.1 Kwalificatie van effectgrootten 
 

Effectgrootte (absolute waarde) Kwalificatie 

0,00 tot 0,20 

0,20 tot 0,50 

0,50 tot 0,80 

0,80 of groter 

geen effect 

klein effect 

matig effect 

groot effect 

 
 
Voor het maken van de vaardigheidsschalen en voor het bepalen van de effecten, zijn twee verschillende 
steekproeven getrokken uit de verzameling leerlingen die de toetsen gemaakt hebben. De eerste 
steekproef is de steekproef die gebruikt is voor de schaling van de opgaven, en de tweede is getrokken om 
de effecten van de achtergrondvariabelen te bepalen. Bij de eerste steekproef is representativiteit van de 
steekproef niet zo zeer van belang, bij de tweede wel. 
 
De steekproef die wordt getrokken ten behoeve van de schaalconstructie wordt de ‘kalibratiesteekproef’ 
genoemd. Deze wordt gebruikt om de opgaven van verschillende jaren op dezelfde schaal te kunnen 
plaatsen en de toets-resultaten daarmee over de jaren heen vergelijkbaar te maken. Het is een 
gestratificeerde steekproef met als belangrijkste doel de koppeling tussen de verschillende jaren zo sterk 
mogelijk tot stand te brengen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk leerlingen in de steekproef willen 
hebben die de ankertoets hebben gemaakt. Ook willen we relatief meer leerlingen in de steekproef 
opnemen die de Centrale Eindtoets N hebben gemaakt om de koppeling tussen de B- en N-toets beter te 
kunnen schatten. Dat leidt tot een gerichte selectie van groepen leerlingen waarbij sommige leerlingen een 
grotere kans hebben in deze steekproef te zitten. 
 
Bij het schalen van de opgaven – het schatten van de itemparameters – is de representativiteit van de 
steekproef niet van belang. Dat is mogelijk door de populatie-onafhankelijkheid van de itemparameter-
schattingen bij het gebruik van IRT. Bij de steekproef die gebruikt wordt voor de analyse met achtergrond-
variabelen is representativiteit wel van belang. Om die reden is een tweede steekproef getrokken waarbij 
gelet is op de representativiteit.  
 
Van bijna iedere school die minstens één van varianten van de Centrale Eindtoets gemaakt hebben, zijn 
leerlingen in deze tweede steekproef opgenomen. Deze steekproef verschilt – ondanks de enorme 
statistische power van deze toets – op geen van de scores significant van de leerlingen die niet in de 
steekproef zitten, zowel wat betreft de gemiddelden als wat betreft de standaardafwijkingen. Deze 
steekproef kan zodoende als representatief gezien worden voor de gehele groep leerlingen die de Centrale 
Eindtoets hebben gemaakt. In eerdere analyses is bij robuustheidonderzoek gevonden dat er weinig 
steekproeffluctuatie was bij additionele analyses op andere steekproeven die op vergelijkbare wijze 
getrokken waren. 
 
Voor de analyses met betrekking tot de referentieniveaus is niet met een steekproef gewerkt. Daar zijn de 
gegevens van alle leerlingen die tot de onderzoekspopulatie behoren gebruikt. Ook voor het schatten van 
de gemiddelde scores is daar gebruik van gemaakt. 
 

                                                 
14  Dit is het geval als de standaardafwijkingen van de twee met elkaar vergeleken groepen ook gelijk zijn. Als deze niet gelijk 

zijn, is de formule iets complexer, maar bij een (zeer) gering verschil zoals bij de Centrale Eindtoets levert dat ook weinig 

verschillen op in de schatting van de effectgrootte. 
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Na de schaalanalyse is met de drie geconstrueerde schalen (REK, LEZ en TAV) met vrijwel dezelfde 
psychometrische kenmerken als in voorgaande jaren de analyse gedaan op achtergrondvariabelen.  
De schaling is ook gebruikt om voor iedere leerling in de onderzoekspopulatie voor ieder van de drie 
vaardigheden een vaardigheidsschatting te maken (WML-persoonsparametersschattingen; OPLM, zie, 
Glas & Verhelst, 1989, Verhelst & Glas, 1993; Verhelst, Glas & Verstralen, 1993). Dat is zowel met behulp 
van een Rasch model als een OPLM gedaan. Beide modellen konden geschat worden met behulp van het 
computerprogramma OPLM. Het verschil tussen deze twee modellen ligt in het al dan niet wegen van de 
itemantwoorden. Het Rasch model werkt met ongewogen scores, terwijl het OPLM met gewogen scores 
werkt. Het OPLM past beter op de data. Overigens zijn de correlaties tussen de vaardigheidsschattingen 
tussen beiden modellen hoog te noemen. In Tabel 4.2 is ook te zien dat hoe meer opgaven de schaal heeft, 
hoe hoger de correlaties zijn. Dat heeft ook te maken met de betrouwbaarheid van de schattingen: meer 
items, leveren betrouwbaarder schattingen op. 
 
 
Tabel 4.2  Correlaties tussen vaardigheidsschattingen 
 

Correlaties LEZ TAV REK 
vaardigheidsschaal-
scores (250-schaal) Rasch OPLM Rasch OPLM Rasch OPLM 

LEZ Rasch  0,98 0,64 0,63 0,64 0,63 

OPLM 0,98  0,64 0,63 0,64 0,63 

TAV Rasch 0,64 0,64  0,99 0,67 0,67 

OPLM 0,63 0,63 0,99  0,67 0,66 

REK Rasch 0,64 0,64 0,67 0,67  1,00 

OPLM 0,63 0,63 0,67 0,66 1,00  

 
 
Nadat de schalen zijn samengesteld worden de parameters gefixeerd. Hiermee worden schalen vastgesteld 
voor de analyses van de jaarvergelijking met 2015 en 2016 en de analyses van de effecten van de 
achtergrondvariabelen binnen 2017. Aangezien voor het vergelijken van prestaties in jaargroep 8 de 
representativiteit wel van belang is wordt voor de analyses de tweede steekproef gebruikt. Die vormt de 
basis van de analyses van de effecten van de achtergrondvariabelen. Hiervoor is het programma SAUL 
(Structural Analysis of a Univariate Latent Variable; Verhelst en Verstralen, 2002) gebruikt waarbij de 
vaardigheidsscoreverdelingen vergeleken worden, zodat de gerapporteerde resultaten vergelijkbaar zijn 
met die van de eerdere rapportages. 
 
Bij de analyses van de Centrale Eindtoets worden in alle gevallen de ongecorrigeerde (marginale) effecten 
geschat15. Het voordeel daarvan is dat het al dan niet beschikbaar zijn, of het anderszins al dan niet 
gebruiken, van een bepaalde variabele daardoor geen effect heeft op de resultaten van de overige 
variabelen. Er moet bij het interpreteren van marginale effecten voorzichtigheid betracht worden doordat er 
niet gecorrigeerd wordt voor mogelijk contaminerende effecten. Dat betekent onder andere dat als er een 
verschil tussen twee groepen gevonden wordt, betekent dat niet dat de oorzaak van het verschil ook 
verklaard kan worden door dit verschil in groepskenmerk. 
 
Een verschil met de vorige twee peilingen met behulp van de Centrale Eindtoets is dat de onderzoeks-
populatie in het geheel geen ontheffingsleerlingen meer bevat. Hierdoor verandert ook de verdeling van de 
schaal iets. Om daar rekening mee te houden is de schaal opnieuw vastgesteld op 2015, maar dan zonder  
  

                                                 
15  Bij de analyses van de Eindtoets Basisonderwijs die de basis vormde van de JPON rapporten over de afnames van 2008 tot 

en met 2014 is er met gecorrigeerde effecten gewerkt. De rationale daarachter is in die rapporten beschreven. 
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de ontheffingsleerlingen. De verschillen zijn zeer klein doordat het percentage ontheffingsleerlingen al klein 
is. De verschillen vallen alleen op bij groepen met relatief veel ontheffingsleerlingen, waarbij de ontheffings-
leerlingen binnen die groep ook nog eens de minder presterende leerlingen waren. Dat komt zelden of niet 
voor. 
 
Het probleem van steekproeffluctuaties zal zich in jaargroep 8 niet zo gauw voordoen. Er is namelijk in elk 
jaar op vergelijkbare wijze een zeer grote aselecte steekproef uit een bestand van vele honderdduizenden 
leerlingen getrokken. Het lijkt er echter wel op dat zich een wijziging in de samenstelling van de populatie 
heeft voorgedaan die niet beschreven wordt door de meeste achtergrondvariabelen. De belangrijkste 
achtergrondvariabele die dit verschil wel lijkt te beschrijven is de variabele of de school alle drie de jaren de 
Centrale Eindtoets heeft afgenomen of niet. De analyses worden om die reden ook uitgevoerd voor de set 
scholen die alle drie jaren hebben deelgenomen. Hierdoor kan het jaarverschil tussen 2015, 2016 en 2017 
niet terug te voeren zijn door systematische uitval van minder vaardige scholen, maar door werkelijke 
verschillen binnen de constante groep scholen. 
 
 
4.2   Jaarvergelijking 

 
4.2.1 Jaareffecten 

 
De eerste analyses betroffen een simpel model waarin alleen afnamejaar is opgenomen. Deze analyses 
zijn gedaan op de een dataset zonder ontheffingsleerlingen bij de geobserveerde afnames van de Centrale 
Eindtoets in de onderzoekspopulatie. De resultaten zijn gegeven in Tabel 4.3. 
 
 
Tabel 4.3 Effectschattingen bij de geobserveerde afnames van de Centrale Eindtoets in de onderzoek-

spopulatie in het model met alleen “Jaar” als variabele 
 

Vaardigheden 

2016 -2015 2017 – 2016 2017 – 2015 

Effect- 

grootte 

z p Effect- 

grootte 

z p Effect-

grootte 

z p 

Rekenen (REK) -0,02 -2,6 0,009 0,12 13,2 0,000 0,10 11,2 0,000 

Lezen (LEZ) -0,02 -2,6 0,009 -0,17 -16,6 0,000 -0,19 -19,8 0,000 

Taalverzorging (TAV) 0,12 13,3 0,000 0,07 7,1 0,000 0,19 19,8 0,000 

 
 
Zoals aangegeven zijn de gevonden geobserveerde afnameresultaten mogelijk voor de jaren 2016 en 2017 
wat aan de hoge kant doordat de scholen die in de latere jaren de toets niet meer afnamen relatief slecht 
presteerden. Om die reden zijn ook de analyses uitgevoerd waarbij daarvoor gecorrigeerd wordt. Het betreft 
een model waarbij ook is meegenomen of de leerling op een school zit die alle drie de jaren de toets heeft 
afgenomen16. Als de resultaten van de Tabellen 4.3 en 4.4 met elkaar vergeleken worden, is duidelijk dat 
wanneer er sprake was van een achteruitgang, deze iets sterker is in Tabel 4.4 (waarin rekening wordt 
gehouden met zelfselectie) dan in Tabel 4.3 (waarin geen rekening wordt gehouden met zelfselectie). 
Kijken we naar stijgingen dan zijn die minder groot in Tabel 4.4 dan in Tabel 4.3. De impact van het al dan 
niet rekening houden met de zelfselectie is groter als er twee jaar tussen de metingen zitten dan als er één 
jaar tussen zit.  
 
 

                                                 
16  Doordat een steekproef van leerlingen genomen is die gestratificeerd is over scholen is het aantal leerlingen per school zeer 

beperkt, en is een multilevelmodel niet noodzakelijk.  
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Tabel 4.4 Effectschattingen bij de geobserveerde afnames van de Centrale Eindtoets in de onderzoeks-
populatie in het hoofdeffectenmodel met variabelen “Jaar” en “Constante school” 

 

Vaardigheden 

2016 -2015 2017 – 2016 2017 – 2015 

Effect- 

grootte 

z p Effect- 

grootte 

z p Effect-

grootte 

z p 

Rekenen (REK) -0,04 -4,1 0,000 0,11 11,1 0,000 0,07 7,5 0,000 

Lezen (LEZ) -0,04 -3,9 0,000 -0,19 -18,2 0,000 -0,22 -22,2 0,000 

Taalverzorging (TAV) 0,10 11,4 0,000 0,04 4,5 0,000 0,15 15,0 0,000 

 
 
In Tabel 4.4 zijn de resultaten gegeven voor de variabele “Jaar”, maar het hoofdeffectenmodel levert ook 
resultaten voor de variabele “Constante school”. Deze zijn niet apart in een model gegeven, maar daarbij is 
gevonden dat het effect van scholen die al dan niet drie jaar achter elkaar de Centrale Eindtoets hebben 
afgenomen varieerde van 0,13 bij lezen tot en met 0,17 bij taalverzorging. Bij rekenen was het effect 0,14. 
Dit waren significante resultaten waaruit blijkt dat de scholen die alle drie de jaren de Centrale Eindtoets 
afnamen betere resultaten hadden. Merk op dat dit niet alleen de scholen betrof die de Centrale Eindtoets 
niet meer afnamen in 2017, maar ook de scholen die in 2017 pas een of twee jaar de eindtoets hebben 
afgenomen17.  
 
Naast het hoofdeffectenmodel is er is ook een eerste-orde-interactiemodel met de variabelen “Jaar” en 
“Constante school” toegepast. Aangezien geen van de interacties significant is, zijn die resultaten verder 
niet gegeven en voldoet Tabel 4.4 als voor wat betreft de effecten van afnamejaar gecorrigeerd voor de 
zelfselectie van scholen. 
 
4.2.2 Jaargemiddelden 

 
Deze resultaten kunnen, behalve in termen van effecten, ook weergegeven worden op de vaardigheids-
schaal. Op die schaal is het gemiddelde van 2015 op 250 gezet, met een standaardafwijking van 50. Ook 
hier zijn de analyses uitgevoerd voor de gehele onderzoekspopulatie, en voor de specifieke groep scholen 
die de Centrale Eindtoets drie jaar afnam. Hierbij is het de bedoeling om de resultaten van 2016 en 2017 zo 
te vertalen naar de resultaten van 2015 dat we inschatting hebben van wat het gemiddelde in 2016 en 2017 
zou zijn als alle scholen van 2015 de Centrale Eindtoets van respectievelijk 2016 of 2017 gemaakt zouden 
hebben. 
 
Het startpunt hiervoor is de tabel met de gemiddelden en de standaardafwijkingen zoals geobserveerd 
(Tabel 4.5). Om in te schatten hoe de verdelingen er uit zouden zien als de scholen in 2016 en 2017 
dezelfde scholen zouden zijn als in 2015, is een aantal benaderingen mogelijk. 
 
 
Tabel 4.5 Geobserveerde gemiddelde en standaardafwijking van referentieniveau schalen 
 

Vaardigheden 
Gemiddelde score Standaardafwijking 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Rekenen 250,0 248,9 255,0 50,0 50,6 49,4 

Lezen 250,0 249,1 240,4 50,0 52,4 51,3 

Taalverzorging 250,0 256,1 259,5 50,0 51,6 50,8 

                                                 
17  Merk op dat hier ook resultaten van scholen in 2015 en 2016 bij betrokken zijn, en daardoor deze resultaten verschillen van 

die gerapporteerd worden in Bijlage 1 voor de variabele Constante School in 2017. De verschillen zijn echter niet groot. 
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De simpelste methode is het maken van effectschattingen. De jaareffecten geven aan hoeveel standaard-
afwijkingen (in dit geval met een grootte van 50) de andere jaren van het gemiddelde 250 in 2015 afliggen. 
Als bij die berekeningen de gecorrigeerde effecten gebruikt worden, komt men op de gecorrigeerde 
gemiddelden uit. Merk op dat de standaardafwijkingen niet in alle jaren geheel gelijk zijn aan 50, maar de 
impact van die verschillen is zeer klein.  
 
Een alternatieve en iets nauwkeurigere manier om dit uit te rekenen is het door het verschil te nemen 
tussen twee jaren binnen de groep scholen die alle drie de jaren de Centrale Eindtoets heeft gemaakt. 
Dit verschil is het echte verschil tussen de twee jaren. Het verschil wordt niet veroorzaakt door de uitval van 
een specifiek type scholen. Dit jaarverschil – dat zowel positief als negatief kan zijn – wordt opgeteld bij 
250, wat de waarde geeft van de gehele verzameling scholen in 2015. Het alternatief is het verschil te 
berekenen tussen het gemiddelde in 2015 bij alle scholen en het gemiddelde in 2015 bij de scholen die 
uiteindelijk 3 jaar meedoen. Dat verschil is altijd positief omdat de scholen die drie jaar meedoen hoger 
scoorden. Dat verschil wordt afgetrokken van het gemiddelde van 2016 of 2017 van de leerlingen die op 
scholen zitten die alle drie de jaren hebben meegedaan om uit te komen op het ingeschatte gemiddelde 
van 2016 of 2017 op de scholen die in 2015 mee hebben gedaan. Als deze twee alternatieve procedures 
uitgeschreven worden dan is te zien dat ze identieke resultaten opleveren. 
 
Stel dat M15|AL het gemiddelde is van de leerlingen op alle scholen die in 2015 hebben meegedaan en M1Y|3J 
het gemiddelde is in 201Y (met Y is 5, 6 of 7) van de leerlingen op de scholen die alle drie de jaren de 
Centrale Eindtoets hebben afgenomen. Dan is M15|3J het gemiddelde in 2015 van de leerlingen op de 
scholen die alle drie de jaren de Centrale Eindtoets hebben afgenomen. We willen dan de M16|AL en M17|AL 
leren kennen, namelijk het gemiddelde in 2016 en 2017 van de leerlingen op alle scholen (AL) die in 2015 
hebben meegedaan. 
 
De eerste alternatieve wijze werkt via het verschil tussen M1Y|3J en M15|3J. Voor 2016 (Y=6) is dit verschil 
(M16|3J – M15|3J), wat het jaarverschil aangeeft tussen 2016 en 2015. Dit jaarverschil wordt opgeteld bij M15|AL 
om M16|AL te kennen. Voor 2017 (Y=7) werkt dit op eenzelfde manier. De tweede wijze werkt via het verschil 
(M15|3J – M15|AL): het vaardigheidsverschil tussen alle scholen in 2015 en de scholen die alle drie de jaren de 
Centrale Eindtoets afnemen. De vaardigheid M1Y|3J wordt met dit verschil verminderd om M1Y|AL te verkrijgen.  
 
Dit valt te schrijven als: 
 M1Y|AL= M15|AL + (M1Y|3J – M15|3J)             (M werkwijze 1) 
 M1Y|AL = M1Y|3J – (M15|3J – M15|AL)              (M werkwijze 2) 
 
Uit de formules is gemakkelijk te achterhalen dat beide werkwijzen identieke resultaten opleveren: 
 M15|AL + (M1Y|3J – M15|3J) = M1Y|3J – M15|3J + M15|AL = M1Y|3J – (M15|3J – M15|AL) 
 
In de analyses is gebruik gemaakt van de populatieschattingen van de verschillende populatiegemiddelden 
met behulp van het interactiemodel waarbij de standaardafwijkingen over de jaren heen mogen verschillen. 
De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.6. Het is evident dat voor 2015 er niets verandert omdat 
alle waarden naar de verzameling scholen in 2015 teruggerekend worden. Dat alle waarden van de 
gemiddelden in 2016 en 2017 lager liggen dan in Tabel 4.5 is te verwachten, aangezien de scholen die in 
de loop van de tijd besloten de Centrale Eindtoets niet af te nemen gemiddeld genomen de minder vaardige 
scholen waren. 
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Tabel 4.6 Gecorrigeerde gemiddelde en standaardafwijking 
 

Vaardigheden 
Gemiddelde score Standaardafwijking 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Rekenen 250,0 248,5 253,55 50,0 50,6 49,36 

Lezen 250,0 248,7 238,96 50,0 52,4 51,26 

Taalverzorging 250,0 255,4 257,42 50,0 51,6 50,83 

 
 
4.2.3 Positionering van opgaven en kandidaten op de vaardigheidsschaal 
 
Behalve de gemiddelden over de afnamejaren kunnen ook de opgaven op de schalen afgebeeld worden. 
De posities van de opgaven worden om te beginnen per vaardigheid bepaald op de schaal die met OPLM 
verkregen wordt. Op deze schaal zijn transformaties toegepast om er voor zorgen dat verdeling van de 
vaardigheid in 2015 bij de drie vaardigheden zo gedefinieerd is dat het gemiddelde gelijk is aan 250 en de 
standaardafwijking gelijk is aan 50. Op deze manier is de OPLM-schaal beter te interpreteren. Doordat de 
transformatie op de schaal direct naar populatie van 2015 gaat, is voor de opgaven geen additionele 
aanpassing nodig zoals wel het geval is voor de verdeling van 2016 en 2017. 
 
Er zijn drie vaardigheidsschalen met opgaven uit 2015, 2016 en 2017. De vaardigheidsschaal Lezen heeft 
293 opgaven, de vaardigheidsschaal Taalverzorging heeft 316 opgaven, en de vaardigheidsschaal 
Rekenen heeft 508 opgaven. De posities van de opgaven worden niet in dit verslag weergegeven, maar zijn 
bekend bij Cito en de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Het schalen van de leerlingen op de vaardigheidsschaal vindt plaats door middel van een transformatie van 
de persoonsparametersschattingen verkregen zoals beschreven in paragraaf 4.1. De transformatie is 
zodanig dat dit resulteert in een verdeling waarbij het gemiddelde van de leerlingen uit 2015 voor alle 
vaardigheden op 250 gezet wordt, met een standaardafwijking van 50. Hierbij wordt per vaardigheid gebruik 
gemaakt van een lineaire transformatie die bij alle leerlingen wordt toegepast. Door hierbij gebruik te maken 
van een lineaire transformatie verandert er zo min mogelijk aan de vorm van de geobserveerde 
vaardigheidsverdeling. Alleen de schaal is aangepast. Merk op dat deze vaardigheidsverdeling niet 
noodzakelijkerwijs normaal verdeeld is, maar deze lijkt er wel sterk op18. Deze transformaties van alle 
persoonsparametersschattingen zijn zowel met behulp van het Rasch model als met het OPLM uitgevoerd. 
Het voordeel van de schattingen met het Rasch model is dat deze gebaseerd zijn op de ongewogen scores 
en daarmee de scoreschaal volgen. Het OPLM past beter op de data, maar de persoonsparameter-
schattingen zijn gebaseerd op de gewogen score, en volgt daarmee minder de geëquivaleerde somscore 
voor de verschillende vaardigheden. Zoals in paragraaf 4.1 al gesteld is, heeft dit relatief weinig impact 
gezien de hoge correlaties tussen de persoonsparametersschattingen zoals geschat met de twee 
verschillende modellen (correlaties gemiddeld 0,99). Net als voor de itemparameters zijn er voor de 
persoonsparametersschattingen geen additionele transformaties nodig aangezien deze op de populatie van 
2015 zijn gebaseerd. 
 
 
4.2.4 Achtergrondvariabelen: Effecten in 2017 en gemiddelden in 2015, 2016 en 2017 

 
Nu de schalen bekend zijn kunnen de analyses ook uitgevoerd worden voor de data van 2017 alleen. 
Als gemiddelde waarde op die schaal wordt voor dat jaar niet de geobserveerde waarde gebruikt, maar de 
gecorrigeerde waarde (Tabel 4.6). Wanneer de effecten bepaald zijn binnen 2017 is daar geen additionele 
correctie nodig. 

                                                 
18  Het grootste verschil ligt bij de hoogste score die wat vaker gehaald wordt dan onder een normale verdeling verwacht wordt. 
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Een overzicht van de gebruikte achtergrondvariabelen is gegeven in Hoofdstuk 2. De resultaten van de 
effectschattingen worden gegeven in Bijlage 1. Daarin staan de effecten in 2017, of deze significant zijn, en 
een classificatie van het effect (geen effect, klein, matig of groot effect). De effecten zijn op dezelfde manier 
berekend als in de eerdere verslagen (Hemker, 2016; Hemker, 2017). 
 
De gemiddelde vaardigheidsscores voor de verschillende achtergrondvariabelen betreffen wel 
gecorrigeerde gegevens. Om te kunnen rapporteren op de gecorrigeerde schaal zijn de gemiddelden door 
middel van een lineaire transformatie zo geschaald dat het algemeen gemiddelde overeenkomt met de 
gemiddelden die gegeven zijn in Tabel 4.6. De resultaten zijn gegeven in Bijlage 2: (a) Lezen; 
(b) Taalverzorging; (c) Rekenen. De gegeven gemiddelden verschillen met eerder gerapporteerde 
gemiddelden door een tweetal oorzaken. Ten eerste is de onderzoekspopulatie zo gedefinieerd dat 
ontheffingsleerlingen er geen deel meer van uitmaken. Het tweede verschil is dat de verdeling van de 
vaardigheid nu bepaald is met dezelfde dataset als aan geanonimiseerd aan CBS geleverd is. Hierbij zijn 
de met OPLM geschatte vaardigheden van de leerlingen (zie paragraaf 4.1) getransformeerd naar de 
schaal van 2015. In de eerdere rapportages werden de schattingen van de verdelingen van de vaardigheid 
uitgevoerd met behulp van het programma SAUL. Bij de rapportage met behulp van SAUL is altijd gewerkt 
met steekproeven, terwijl bij de hier gerapporteerde gemiddelden de gehele onderzoekspopulatie is 
betrokken. De resultaten van 2015 en 2016 kunnen door het verschil in aanpak iets verschillen van de 
eerdere rapportages. Om nu wel de jaren goed met elkaar te vergelijken zijn de resultaten van 2015 en 
2016 met de genoemde aanpak opnieuw berekend. Deze waarden zijn ook in Bijlage 2 gegeven.  
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5  Vergelijkingen op de referentieniveaus 
 
 
 
5.1  Referentieniveaus 
 
Behalve in termen van gemiddelden en effecten kunnen de vaardigheden van de leerlingen ook 
weergegeven worden in termen van referentieniveaus. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun 
schoolloopbaan. Deze niveaus zijn bepaald op basis van de aanbevelingen van de Expertgroep 
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (EGDLL, ofwel de commissie Meijerink, SLO, 2008): de 
referentieniveaus voor taal en rekenen.  
 
Toen in 2008 de Jaarlijkse Meting Taal & Rekenen (voorheen JPON) van start ging, werd al gedacht aan 
het meenemen van de referentieniveaus. Doordat deze echter in 2008 nog niet inhoudelijk gedefinieerd 
waren, konden toentertijd de vaardigheden in de Eindtoets Basisonderwijs nog niet afgestemd worden op 
de referentieniveaus. De grenswaarden voor 1F of 1S waren logischerwijs in 2008 ook nog niet vastgesteld. 
Wel waren er in 2008 omschrijvingen en veronderstellingen met betrekking tot de referentieniveaus. 
Op basis van die omschrijvingen is er bij de peilingen in 2008 voor gekozen om op de geobserveerde 
vaardigheidsverdeling vijf verschillende typische leerlingen te definiëren (Hemker & Van Weerden, 2009; 
Hemker, Kuhlemeier & Van Weerden, 2010; Hemker, Kordes & Van Weerden, 2011).  
 
Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. 
Doel van deze wet is een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het taal-en rekenonderwijs in de 
verschillende onderwijssectoren: po, vso, vo en mbo. Daarnaast beoogt de wet ook de taal- en 
rekenvaardigheden van de leerlingen te verbeteren. 
 
Dit heeft ook invloed op de inhoud van de Centrale Eindtoets. Bij de overgang van de Eindtoets 
Basisonderwijs naar de Centrale Eindtoets is de inhoud ook iets aangepast zodat deze (nog) beter aansluit 
op de referentieniveaus. In de eerste Centrale Eindtoets in 2015 is er een pilot uitgevoerd om de referentie-
niveaus inhoudelijk in de Centrale Eindtoets op te nemen: alle taaldomeinen zoals beschreven bij de 
referentieniveaus horend bij Lezen en Taalverzorging en alle vier de rekendomeinen die samen Rekenen 
vormen. Met behulp van deze inhoud meet de toets welk referentieniveau (1F/1S/2F) een leerling beheerst. 
Als een leerling referentieniveau 1F beheerst, dan beheerst de leerling in groep 8 taal en rekenen op een 
fundamenteel niveau. Als een leerling het referentieniveau 2F of 1S beheerst, dan beheerst de leerling taal 
(2F) en rekenen (1S) zelfs nog beter, wat ook nagestreefd wordt in het onderwijs. Het is de bedoeling dat 
de overgrote meerderheid van de leerlingen aan het einde groep 8 het niveau 1F beheersen.  
 
 
5.2  Meetmethode referentieniveaus  

 
Vanaf de eerste afname van de Centrale Eindtoets in 2015, rapporteert de Centrale Eindtoets op 
beheersing van de referentieniveaus Lezen (1F en 2F), Taalverzorging (1F en 2F) en Rekenen (1F en 1S). 
Dat is, in tegenstelling tot wat bij de metingen op basis van de Eindtoets Basisonderwijs gebeurde, niet op 
basis van een relatieve normering, maar op basis van een domeingerichte normering. Door middel van 
standaardbepalingsprocedures (zie onder ander Wools & Béguin, 2014) op een ankerset is bepaald wat 
een leerling precies moet kunnen om het niveau 1F, 2F of 1S te behalen. Deze niveaus zijn te vertalen naar 
andere toetsen door middel van een verzameling opgaven die bekend is als de Openbare Set (OS). 
 
Het CvTE heeft 2015 als pilot gebruikt om te ervaren wat de meest gewenste manier van referentieniveaus 
meten was op de Centrale Eindtoets. In de pilot is indirect gerefereerd aan de OS rekenen, lezen en 
taalverzorging. Daarbij zijn de cesuren op de OS overgezet op de eindtoets, zodat we ook bij de eindtoets-
afname een uitspraak kunnen doen over beheersing van de referentieniveaus. Doordat er sprake was van 
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een pilot moest voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten betracht worden. Dit onderzoek is 
verder beschreven in publicaties van de Inspectie van het Onderwijs (2016a, 2016b) en was ook onderdeel 
van de Terugblik van de Centrale Eindtoets 2015 (CvTE, 2016). 
 
Vanaf schooljaar 2015-2016 is het verplicht om bij een eindtoets te rapporteren op referentieniveaus. Bij de 
afname van de Centrale Eindtoets in 2016 heeft het CvTE gekozen voor een verbeterde meetmethode ten 
opzichte van de methode in 2015. In 2016 zijn de referentieniveaus nog nauwkeuriger bepaald doordat de 
gegevens van Centrale Eindtoetsen direct gerelateerd zijn aan de OS. Met behulp van een apart 
ankerboekje en IRT, zoals eerder beschreven, was het mogelijk in de terugrapportage van de Centrale 
Eindtoets de referentieniveaus te rapporteren door middel het geschatte aantal goed op de OS. De ijking 
vond dus niet alleen plaats via de proeftoets, maar ook via de reguliere afname van de Centrale Eindtoets. 
De normen voor het al dan niet beheersen van de referentieniveaus zijn gedefinieerd als een cesuur op 
deze OS. Dit is ook bij andere rapportages van de referentieniveaus19 gebruikelijk, waardoor de Centrale 
Eindtoets het eerste ijkpunt is voor de leerling van een doorlopende leerlijn van po-vo-mbo tot toegang tot 
het hoger onderwijs. De referentieniveaus hebben zo de potentie om ook over de jaren (en over toetsen) 
heen te vergelijken. Dit levert een transparantere communicatie over in hoeverre een leerling precies het 
betreffende referentieniveau beheerst. Het gevolg is wel dat een rechtstreekse vergelijking tussen de 
gerapporteerde resultaten van 2015 (Hemker, 2016) met die van 2016 (Hemker, 2017) lastiger is. 
 
Voor ieder referentieniveau is een aparte set opgaven beschikbaar, zowel in de Centrale Eindtoets als bij 
de Openbare Set. Het aantal opgaven in elke set is gegeven in de kolom ‘maximaal’ in Tabel 5.1.  
Met behulp van de (geëquivaleerde) score op de Centrale Eindtoets B is voor iedere vaardigheid en iedere 
leerling bepaald of 1F en 1S/2F niveau behaald is. Voor het beheersen van het 1S/2F niveau tellen alle 
opgaven mee om te evalueren of de kandidaat het niveau haalt. In 2016 werd het al dan niet halen van het 
niveau 1F bepaald op basis van een kleiner deel van de opgaven (de 1F-opgaven). In 2017 zijn net als bij 
2F/1S ook bij 1F alle opgaven van de vaardigheid gebruikt om te bepalen of het niveau beheerst wordt. 
Door deze beslissing is het niveau 1F nauwkeuriger vast te stellen. 
 
Om de vergelijking over de jaren mogelijk te maken zijn ook voor 2015 en 2016 de cesuren voor de 
referentieniveaus op de (geëquivaleerde) scores op de Centrale Eindtoets B berekend op de manier 
waarop dat voor 2017 is gedaan. Dit is uitgevoerd met OPLM, en aan OPLM gerelateerde programma’s 
waarmee scores van verschillende toetsen met elkaar te vergelijken zijn via de vaardigheidsschaal. 
De resultaten van deze toetsen zijn gegeven in Tabel 5.1. Aangezien de toetsen verschillen, kunnen de 
cesuren van elkaar verschillen: de scores zijn over de jaren heen niet geëquivaleerd. In het ene jaar kan 
een toets relatief makkelijker zijn (hogere cesuur) dan in het ander jaar (lagere cesuur). 
 
 
Tabel 5.1 Gebruikte cesuur voor het bepalen van een referentieniveau van een leerling 
 

Aantal opgaven per 

referentieniveau 

(geëquivaleerde) score Centrale Eindtoets B Openbare Set 

Maximaal Cesuur 2015 Cesuur 2016 Cesuur 2017 Maximaal Cesuur 

LEZ 1F 45 16 18 18 71 39 
 2F 45 30 30 33 85 54 

TAV 1F 50 22 16 18 70 42 
 2F 50 38 34 34 70 51 

REK 1F 85 36 31 33 80 50 
 1S 85 66 60 62 40 30 

 

                                                 
19  Bijvoorbeeld bij de diagnostische tussentijdse toets (DTT) en de mbo-toetsen 
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Doordat voor 2F/1S dezelfde verzameling opgaven gebruikt wordt, en het cesuurpunt voor 2F altijd hoger 
ligt impliceert het behalen van niveau 2F per definitie ook dat het niveau 1F behaald is. In theorie was het 
bij de methode van 2016 mogelijk dat dit niet het geval was. 
 
Hoewel de vaardigheidsschaal gebruikt is voor het omzetten van de cesuren van de OS naar de scores op 
de Centrale Eindtoets zijn de niveaus 1F, 2F of 1S niet rechtstreeks te vertalen naar de vaardigheidsschaal. 
Wel kan geschat worden waar ongeveer de grens in vaardigheid ligt tussen leerlingen die 1F,2F of 1S net 
wel of net niet beheersen. Deze grenzen op de vaardigheidsschaal fungeren echter niet als grenspunt voor 
1F, 2F en 1S. De cesuren voor een continue vaardigheid zijn geplaatst op een discrete scoreschaal. 
De grenzen voor de referentieniveaus zijn daarmee grover dan op de vaardigheidsschaal waarmee in 
Hoofdstuk 4 gerekend is. 
 
In de Terugblik van de Centrale Eindtoets heeft CvTE voor alle drie de jaren resultaten gegeven van de 
prestaties gerelateerd aan de referentieniveaus (CvTE, 2016; CvTE, 2017; CvTE, 2018). De onderzoeks-
populatie in de Terugblik verschilt iets van het in deze publicatie beschreven onderzoek. Zo zijn de 
resultaten van de digitale Centrale Eindtoets onderdeel van het onderzoek in de Terugblik, en zijn de 
resultaten van ontheffingsleeringen en leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs meegenomen. Hierdoor 
kunnen de gerapporteerde percentages in de volgende hoofdstukken iets afwijken van de Terugblik, maar 
deze verschillen zijn niet groot. Een ander verschil met de Terugblik is dat in de jaarvergelijking niet 
rekening is gehouden is met de uitval door de jaren heen van scholen die relatief laag scoren op de 
Centrale Eindtoets. Dat is ook niet het doel van de Terugblik, waarin vooral wordt beschreven wat bij de 
feitelijke afname gevonden wordt. Bij de gerapporteerde tabellen bij de Meting Taal en Rekenen is een 
additionele bewerking toegepast om de resultaten te vertalen naar de situatie waarbij alle scholen die in 
2015 de Centrale Eindtoets gemaakt hebben die ook in 2016 en 2017 zouden maken.  
 
 
5.3  Resultaten en weging van de referentieniveaus  

 
Aangezien de referentieniveaus met dezelfde meetmethode zijn bepaald, zijn deze nu over de verschillende 
jaren met elkaar te vergelijken. De verdeling van de referentieniveaus over de jaren heen bij de drie 
vaardigheden is gegeven in Tabel 5.2. In de tabel staat <1F voor de leerlingen die het niveau 1F niet 
beheersen, |1F| voor de leerlingen dat 1F beheerst maar niet 1S of 2F. De gegevens 1S en 2F betreft de 
leerlingen die 1S (rekenen) dan wel 2F(lezen/ taalverzorging) beheerst. De gegeven percentages 
sommeren per vaardigheid, per jaar tot 100%.20 
 
 
Tabel 5.2 Geobserveerde verdeling van de referentieniveaus bij alle scholen in 2015, 2016 en 2017 

(driedeling <1F, |1F|, 1S/2F) 
 

Percentage leerlingen 

per jaar, per aardigheid 

Rekenen Leesvaardigheid Taalverzorging 

<1F |1F| 1S <1F |1F| 2F <1F |1F| 2F 

2015 6,7% 48,4% 44,9% 1,4% 20,6% 78,0% 5,1% 44,7% 50,2% 

2016 7,8% 48,0% 44,2% 1,9% 21,3% 76,8% 3,7% 39,1% 57,2% 

2017 7,0% 44,2% 48,8% 2,1% 31,7% 66,2% 4,1% 37,7% 58,2% 

  
 
 

                                                 
20  In een klein aantal gevallen komt de som uit op 99,9 of 100,1, maar dat wordt veroorzaakt doordat hier afgeronde 

percentages gegeven worden. De gehele percentages sommeren altijd tot 100%. 
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De verzameling scholen waarop Tabel 5.2 is gebaseerd, is representatief gegeven de verdeling van de 
achtergrondvariabelen. De verdeling van de achtergrondvariabelen van deze scholen is vergelijkbaar met 
die in de populatie en weging op die variabelen heeft geen impact. Echter, ook hier geldt dat we te maken 
hebben met zelfselectie van scholen die gemiddeld minder hoog presteren in eerdere afnames. Ook hier 
kunnen we de resultaten vergelijken met die bij de deelverzameling van de scholen die in alle drie de jaren 
de Centrale Eindtoets gedaan hebben (3Js): Tabel 5.3. 
 
 
Tabel 5.3 Verdeling van de referentieniveaus in 2015, 2016 en 2017 bij alle scholen die alle drie de 

jaren hebben meegedaan (driedeling <1F, |1F|, 1S/2F) 
 

Percentage leerlingen 

per jaar, per vaardigheid 

Rekenen Leesvaardigheid Taalverzorging 

<1F |1F| 1S <1F |1F| 2F <1F |1F| 2F 

2015 6,2% 47,3% 46,4% 1,3% 19,7% 79,0% 4,7% 43,4% 51,8% 

2016 7,4% 47,4% 45,2% 1,8% 20,8% 77,4% 3,5% 38,1% 58,4% 

2017 6,9% 44,1% 49,0% 2,1% 31,6% 66,3% 4,1% 37,5% 58,4% 

 
 
Vanuit de twee tabellen 5.2 en 5.3 kan een vertaling gemaakt worden naar de resultaten van de grootste 
groep scholen: de scholen die in 2015 de Centrale Eindtoets maakten. Deze vertaling kan op twee 
verschillende wijzen. Beide leveren hetzelfde resultaat. Deze twee werkwijzen worden verder beschreven in 
Bijlage 3. Het toepassen van die werkwijze levert resultaten zoals weergegeven in Tabel 5.4. 
 
 
Tabel 5.4 Verdeling van de referentieniveaus in 2015, 2016 en 2017 (ingeschat) voor de populatie van 

alle scholen die in 2015 hebben meegedaan (driedeling <1F, |1F|, 1S/2F)21 
 

Percentage leerlingen per 

jaar, per vaardigheid 

Rekenen Lezen Taalverzorging 

<1F |1F| 1S <1F |1F| 2F <1F |1F| 2F 

2015 6,7% 48,4% 44,9% 1,4% 20,6% 78,0% 5,1% 44,7% 50,2% 

2016 7,9% 48,5% 43,7% 1,9% 21,7% 76,4% 3,8% 39,3% 56,8% 

2017 7,4% 45,1% 47,5% 2,2% 32,5% 65,4% 4,4% 38,8% 56,8% 

 
 
Bij de berekeningen worden een aantal aannamen gedaan. De belangrijkste aanname is dat er geen 
sprake is van interactie tussen vooruitgang of de achteruitgang over jaren en het al dan niet mee doen. 
Er wordt verondersteld dat de verandering van de geobserveerde scholen (3Js) vergelijkbaar is met de 
scholen die we niet meer observeren. De verschuivingen zijn lineair. De veronderstelde lineairiteit zie we 
ook terug bij het simpel optellen en aftrekken van de percentages. Alternatieve meetmethodes zijn ook 
mogelijk, maar dan zijn andere aannames nodig die minder aannemelijk zijn waardoor een indicatie van de 
verschillen met de gepresenteerde werkwijze zeer bruikbaar is. 
 
 

                                                 
21  Per vaardigheid per jaar tellen de percentages niet in alle gevallen op tot 100%. Dat is het geval door de afronding op 

decimale percentages. De niet-afgeronde percentages gegeven worden tellen deze altijd op tot 100%.  
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In plaats van |1F| kan ook het percentage leerlingen gegeven worden dat 1F beheerst, ongeacht of ze wel 
of niet het hogere niveau ook halen. Dat kan verkregen worden door de (niet-afgeronde) percentages van 
<1F van 100% af te trekken22. Dat levert, als dit bij de niet afgeronde percentages van Tabel 5.4 wordt 
toegepast Tabel 5.5 op. 
 
 
Tabel 5.5 Verdeling van de referentieniveaus in 2015, 2016 en 2017 (ingeschat) voor de populatie van 

alle scholen die in 2015 hebben meegedaan (tweedeling 1F, 1S/2F) 
 

Percentage leerlingen per 

jaar, per vaardigheid 

Rekenen Lezen Taalverzorging 

1F 1S 1F 2F 1F 2F 

2015 93,3% 44,9% 98,6% 78,0% 94,9% 50,2% 

2016 92,1% 43,7% 98,1% 76,4% 96,2% 56,8% 

2017 92,6% 47,5% 97,8% 65,4% 95,6% 56,8% 

 
 
Daling bij lezen 
De ontwikkeling die hier gevonden wordt bij Lezen is opzienbarend, vooral bij 2F. Deze daling is nog sterker 
dan te verwachten is op basis van Tabel 4.4. Dit is het gevolg van het discreet maken van een continue 
vaardigheidsverdeling. Als de cesuur die gegeven wordt Tabel 5.1 bij 2F LEZ een punt lager zou liggen 
(32 in plaats van 33) zou het percentage in tabel 5.4 bij 2F Lezen liggen op 70,1%. Dat percentage is nog 
steeds lager dan in 2016, maar met een verschil van 6,3 in plaats van 11,0 procentpunten. Als de 
referentieniveaus niet op de scoreschaal bepaald waren maar op de vaardigheidsschaal zou onder de 
aanname van normaliteit van de verdelingen een daling met een effect van 0,19 ook een percentage 2F 
opleveren dat in de richting van de 70% zat. Al met al is er bij Lezen wel degelijk sprake van een stevige 
daling, maar deze daling is niet zo extreem als de getallen bij de referentieniveaus lijken aan te geven. 
Een betere indicatie is de daling zoals gegeven op de continue schaal, waarbij gekeken kan worden naar 
de effecten en de gemiddelden. 
 
Resultaten per achtergrondvariabele 
De berekeningen worden uitgevoerd voor de gehele jaren, maar ook voor de subgroepen op basis van 
achtergrondvariabele. De geobserveerde resultaten worden voor alle drie de jaren berekend voor alle 
geobserveerde scholen en de deelverzameling van scholen die alle drie de jaren de Centrale Eindtoets 
hebben afgenomen. Ook hierbij kunnen de resultaten gegeven worden voor alle jaren alsof de set van 
scholen in 2015 in alle jaren de Centrale Eindtoets afgenomen heeft. Bij de berekeningen voor de 
subgroepen is er mogelijk ook nog een interactie mogelijk tussen de variabele en de verschillen tussen 
afnamejaren. Die interactie kan worden meegenomen. 
 
De berekening waarbij de interactie wordt meegenomen heeft als nadeel dat er bij een aantal variabelen 
sprake is van relatief kleine groepen, die daarmee extra gevoelig zijn voor veranderingen. Wel moet worden 
opgemerkt dat deze “kleine groepen” nog steeds honderden leerlingen betreft, waardoor de meetfout zeer 
klein is. Bij een alternatieve berekening zijn deze interacties niet mee genomen. Het betreft dan een 
transformatie alleen voor het jaareffect die ook gebruikt is voor de tabellen 5.2 tot en met 5.4. Deze variant 
is weliswaar minder gevoelig voor kleine verschillen, maar deze methode heeft een aantal nadelen, 
waarvan een belangrijk nadeel is dat daarmee niet direct de resultaten van 2015 terug geschat worden 
zoals die geobserveerd waren. De eerste werkwijze doet meer recht aan de daadwerkelijke verschillen. 

                                                 
22  Alternatief is de percentages |1F| en 1S, dan wel |1F| en 2F, bij elkaar op te tellen, maar dat levert uiteraard (bij de niet-

afgeronde percentages) hetzelfde resultaat. In dit geval, wanneer vanuit Tabel 5.4 met afgeronde percentages gewerkt wordt 

levert dit wel enige verschillen op doordat |1F| en 1S dan wel 2F twee afgeronde getallen betreft.  
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Voor de grotere groepen (veel observaties) zijn de verschillen overigens zeer klein, terwijl deze voor kleine 
groepen (weinig observaties) iets groter kunnen zijn, maar maximaal 2,6%. 
 
De werkwijze van de eerste methode wordt beschreven in Bijlage 3, en de resultaten van die methode 
worden gepresenteerd in Bijlage 4a. Deze resultaten zijn verkregen door dezelfde stappen te nemen als 
genomen worden bij de verdeling zoals weergegeven in Tabel 5.2 tot en met Tabel 5.4: van de resultaten 
gegeven voor alle geobserveerde scholen, via de deelverzameling van scholen die alle drie de jaren de 
Centrale Eindtoets hebben afgenomen, naar de ingeschatte percentages voor alle jaren bij de populatie van 
scholen van 2015.In Bijlage 4b staan de tabellen voor de tweedeling 1F en 2F in plaats van voor de 
driedeling. Bijlage 4a en 4b zijn daarmee vergelijkbaar met Tabel 5.4 en Tabel 5.5. Ook voor de resultaten 
per achtergrondvariabele geldt dat deze om eerder genoemde redenen kunnen verschillen met de 
gerapporteerde waarden van de Terugblik. 
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Bijlage 1  Effecten achtergrondvariabelen 
 
    Standaardafwijking op 100-itemschaal 

klassificatie klein matig groot Rekenen Lezen 

Taal- 

verzorging 

effectgrootte ,20 - ,50 ,50 - ,80 >,80 18,4 14,4 17,1 

Leerlingvariabelen 

2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Geslacht             

Meisjes – Jongens  -0,25 0,23 0,33 -4,5 3,3 5,7 

Leertijd (trichotoom)             

Vervroegd – Regulier 0,29 0,31 0,34 5,3 4,5 5,9 

Regulier – Vertraagd 0,75 0,71 0,78 13,7 10,2 13,4 

Vervroegd – Vertraagd 1,04 1,02 1,13 19,0 14,7 19,3 

Toets         
 

  

Basis – Niveau 1,61 1,63 1,47 29,5 23,4 25,2 
        

Advies VO             

vmbo-KB – vmbo-BB  1,16 1,08 0,82 21,3 15,5 14,0 

vmbo-GT – vmbo-KB  0,60 0,74 0,52 11,0 10,6 8,9 

havo – vmbo-GT  1,14 1,08 0,81 20,9 15,5 13,9 

vwo – havo  1,59 1,44 1,28 29,2 20,8 21,9 

vwo – vmbo-BB 4,48 4,33 3,43 82,4 62,4 58,8 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01) 

        

School gerelateerde variabelen 
 

2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Stratum (S5O)             

S5.1(0%) – S5.2(>0-10%) 0,23 0,28 0,22 4,3 4,0 3,8 

S5.2(>0-10%) – S5.3(10-25%) 0,20 0,27 0,16 3,6 3,9 2,8 

S5.3(10-25%) – S5.4(25-50%) 0,24 0,44 0,26 4,5 6,4 4,4 

S5.4(25-50%) – S5.5 (>50%) 0,18 0,21 0,12 3,3 3,1 2,1 

S5.1(0%) – S5.5(>50%) 0,86 1,20 0,76 15,7 17,3 13,0 
        

Stratum (S3)             

S3.1(0-10%) – S3.2 (10-25%) 0,22 0,29 0,18 4,0 4,2 3,1 

S3.2(10-25%) – S3.3 (>25%) 0,26 0,46 0,27 4,8 6,6 4,6 

S3.1(0-10%) – S3.3 (>25%) 0,48 0,75 0,45 8,7 10,8 7,6 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01) 
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2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Regio             

Oost – Noord 0,03 0,07 0,08 0,5 1,0 1,4 

West – Noord 0,01 0,01 0,09 0,2 0,1 1,5 

Zuid – Noord 0,07 0,03 0,13 1,2 0,4 2,2 

West – Oost -0,01 -0,06 0,01 -0,2 -0,9 0,1 

Zuid – Oost 0,04 -0,04 0,05 0,7 -0,5 0,8 

Zuid – West 0,05 0,02 0,04 1,0 0,3 0,7 

Verstedelijking             

Sterk – Zeer sterk 0,05 0,15 0,06 0,9 2,2 1,0 

Matig – Sterk 0,03 0,02 0,01 0,6 0,2 0,2 

Weinig – Matig 0,02 -0,01 -0,01 0,3 -0,1 -0,1 

Niet – Weinig 0,01 0,00 -0,03 0,3 0,0 -0,5 

Niet – Zeer sterk 0,12 0,16 0,03 2,1 2,3 0,5 

Wel of niet Grote 4   
 

    
 

  

Niet G4 – Wel G4 0,13 0,24 0,10 2,4 3,4 1,7 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01) 

 
       

2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Regio: 12 provincies             

Friesland – Groningen -0,05 -0,09 -0,11 -0,9 -1,3 -1,9 

Drente – Groningen -0,04 -0,13 -0,11 -0,8 -1,9 -1,8 

Drente – Friesland 0,00 -0,05 0,00 0,1 -0,7 0,1 

Overijssel – Groningen 0,06 0,01 0,05 1,0 0,2 0,9 

Overijssel – Friesland 0,10 0,10 0,16 1,9 1,5 2,8 

Overijssel – Drente 0,10 0,15 0,16 1,8 2,1 2,7 

Flevoland – Groningen -0,14 -0,10 -0,06 -2,5 -1,4 -1,0 

Flevoland – Friesland -0,09 -0,01 0,05 -1,6 -0,1 0,9 

Flevoland – Drente -0,09 0,04 0,05 -1,7 0,6 0,9 

Flevoland – Overijssel -0,19 -0,11 -0,11 -3,5 -1,6 -1,9 

Gelderland – Groningen -0,02 0,01 0,00 -0,3 0,1 0,0 

Gelderland – Friesland 0,03 0,10 0,11 0,6 1,4 1,9 

Gelderland – Drente 0,03 0,14 0,11 0,5 2,0 1,9 

Gelderland – Overijssel -0,07 -0,01 -0,05 -1,3 -0,1 -0,9 

Gelderland – Flevoland 0,12 0,10 0,06 2,2 1,5 1,0 

Utrecht – Groningen 0,09 0,11 0,09 1,7 1,5 1,6 

Utrecht – Friesland 0,14 0,19 0,20 2,6 2,8 3,5 

Utrecht – Drente 0,14 0,24 0,20 2,5 3,5 3,4 

Utrecht – Overijssel 0,04 0,09 0,04 0,7 1,3 0,7 

Utrecht – Flevoland 0,23 0,20 0,15 4,2 2,9 2,6 

Utrecht – Gelderland 0,11 0,10 0,09 2,0 1,4 1,6 
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Noord-Holland – Groningen -0,09 -0,12 -0,06 -1,7 -1,8 -1,0 

Noord-Holland – Friesland -0,05 -0,04 0,05 -0,8 -0,5 0,9 

Noord-Holland – Drente -0,05 0,01 0,05 -0,9 0,2 0,9 

Noord-Holland – Overijssel -0,15 -0,14 -0,11 -2,7 -2,0 -1,9 

Noord-Holland – Flevoland 0,04 -0,03 0,00 0,8 -0,4 0,0 

Noord-Holland – Gelderland -0,08 -0,13 -0,06 -1,4 -1,9 -1,0 

Noord-Holland – Utrecht -0,19 -0,23 -0,15 -3,4 -3,3 -2,6 

Zuid-Holland – Groningen -0,01 -0,10 0,04 -0,1 -1,4 0,6 

Zuid-Holland – Friesland 0,04 -0,01 0,15 0,7 -0,1 2,5 

Zuid-Holland – Drente 0,04 0,04 0,14 0,7 0,6 2,5 

Zuid-Holland – Overijssel -0,06 -0,11 -0,02 -1,2 -1,6 -0,3 

Zuid-Holland – Flevoland 0,13 0,00 0,09 2,3 0,0 1,6 

Zuid-Holland – Gelderland 0,01 -0,10 0,03 0,1 -1,5 0,6 

Zuid-Holland – Utrecht -0,10 -0,20 -0,06 -1,8 -2,9 -1,0 

Zuid-Holland – Noord-Holland 0,09 0,03 0,09 1,6 0,4 1,6 

Zeeland – Groningen -0,01 0,02 0,09 -0,2 0,3 1,5 

Zeeland – Friesland 0,04 0,11 0,20 0,7 1,5 3,4 

Zeeland – Drente 0,03 0,15 0,20 0,6 2,2 3,4 

Zeeland – Overijssel -0,07 0,01 0,04 -1,2 0,1 0,6 

Zeeland – Flevoland 0,12 0,11 0,15 2,3 1,6 2,5 

Zeeland – Gelderland 0,00 0,01 0,09 0,1 0,2 1,5 

Zeeland – Utrecht -0,10 -0,09 -0,01 -1,9 -1,3 -0,1 

Zeeland – Noord-Holland 0,08 0,14 0,15 1,5 2,0 2,5 

Zeeland – Zuid-Holland 0,00 0,12 0,05 -0,1 1,7 0,9 

Noord-Brabant – Groningen 0,02 -0,04 0,04 0,4 -0,6 0,7 

Noord-Brabant – Friesland 0,07 0,05 0,15 1,3 0,6 2,6 

Noord-Brabant – Drente 0,07 0,09 0,15 1,2 1,3 2,5 

Noord-Brabant – Overijssel -0,03 -0,06 -0,01 -0,6 -0,8 -0,2 

Noord-Brabant – Flevoland 0,16 0,05 0,10 2,9 0,7 1,7 

Noord-Brabant – Gelderland 0,04 -0,05 0,04 0,7 -0,7 0,7 

Noord-Brabant – Utrecht -0,07 -0,15 -0,05 -1,3 -2,1 -0,9 

Noord-Brabant – Noord-Holland 0,11 0,08 0,10 2,1 1,2 1,7 

Noord-Brabant – Zuid-Holland 0,03 0,05 0,01 0,5 0,8 0,1 

Noord-Brabant – Zeeland 0,03 -0,06 -0,05 0,6 -0,9 -0,8 

Limburg – Groningen 0,08 -0,02 0,11 1,4 -0,3 1,9 

Limburg – Friesland 0,13 0,06 0,22 2,3 0,9 3,8 

Limburg – Drente 0,12 0,11 0,22 2,2 1,6 3,8 

Limburg – Overijssel 0,02 -0,04 0,06 0,4 -0,5 1,0 

Limburg – Flevoland 0,21 0,07 0,17 3,9 1,0 2,9 

Limburg – Gelderland 0,09 -0,03 0,11 1,7 -0,4 1,9 

Limburg – Utrecht -0,02 -0,13 0,02 -0,3 -1,9 0,3 

Limburg – Noord-Holland 0,17 0,10 0,17 3,1 1,4 2,9 

Limburg – Zuid-Holland 0,09 0,07 0,08 1,6 1,0 1,3 

Limburg – Zeeland 0,09 -0,04 0,02 1,6 -0,6 0,4 

Limburg – Noord-Brabant 0,06 0,02 0,07 1,0 0,3 1,2 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01) 
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2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Schoolgrootte (5cat)             

SG5.2(101-200) – SG5.1(1-100)  -0,02 0,00 0,04 -0,4 0,0 0,6 

SG5.3(201-300) – SG5.2(101-200)  0,08 0,08 0,08 1,4 1,2 1,4 

SG5.4(301-400) – SG5.3(201-300) -0,07 -0,02 -0,04 -1,2 -0,2 -0,6 

SG5.5(>400) – SG5.4(301-400) 0,13 0,10 0,12 2,3 1,4 2,1 

SG5.5(>400) – SG5.1(1-100) 0,11 0,16 0,20 2,1 2,3 3,5 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01) 

        

2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Denominatie             

Rooms-Katholiek – Openbaar 0,08 0,07 0,10 1,4 1,0 1,6 

Protestants Christelijk – Openbaar 0,07 0,08 0,09 1,2 1,1 1,5 

Rooms-Katholiek – Protestants Christelijk 0,01 -0,01 0,01 0,2 -0,1 0,2 

Algemeen Bijzonder – Rooms-Katholiek 0,15 0,24 0,14 2,8 3,4 2,4 

Algemeen Bijzonder – Openbaar 0,23 0,31 0,23 4,2 4,4 4,0 

Algemeen Bijzonder – Protestants Christelijk 0,16 0,23 0,15 3,0 3,3 2,5 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01) 

        

        

2017 Effectgrootte Verschil in aantal item op 100 

Variabele Cluster Rekenen Taalvaardigheden Rekenen Taalvaardigheden 

Contrast Vaardigheid REK LEZ TAV REK LEZ TAV 

Deelname in afgelopen 3 jaren             

Alle 3 de jaren – niet alle jaren 0,14 0,11 0,12 2,5 1,6 2,0 

aantal jaren            

3 jaren – 2 jaren 0,15 0,11 0,13 2,8 1,6 2,2 

2 jaren – 1 jaar -0,10 0,03 -0,07 -1,9 0,4 -1,2 

3 jaren –1 jaar 0,05 0,14 0,06 0,9 2,0 1,1 

** Alle vetgedrukte verschillen zijn significant (p=0,01)     
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Bijlage 2a  Gemiddelde vaardigheid Lezen  
 
 

 Leesvaardigheid (LEZ) 

Jaar 2015 2016 2017 
 Gem SD Gem SD Gem SD 

Totaal 250 50 249 52 239 51 
       

 Leesvaardigheid (LEZ) 

Jaar 2015 2016 2017 

Leerling-gerelateerde variabelen Gem SD Gem SD Gem SD 

Geslacht       

Man 247 50 245 53 234 52 

Vrouw 253 50 252 52 244 50 

Leertijd       

regulier (11 jaar) 253 49 252 52 242 50 

vertraagd (12 of 13 jaar) 223 46 221 47 210 46 

vervroegd (9 of 10 jaar) 265 48 264 50 254 50 

Toets       

Centrale Eindtoets – Basis (of Anker) 262 45 260 48 250 46 

Centrale Eindtoets – Niveau 200 39 199 42 188 40 

Advies Voortgezet onderwijs       

vmbo-BB 183 36 179 39 169 36 

vmbo-BB/KB 200 34 196 37 185 35 

vmbo-KB 213 33 211 36 199 35 

vmbo-GT 234 31 230 33 218 33 

vmbo-GT // Havo 246 32 242 33 231 32 

Havo 263 34 260 35 248 34 

Havo/VWO 276 36 273 37 262 37 

VWO 302 43 303 46 290 44 
       

 Leesvaardigheid (LEZ) 

Jaar 2015 2016 2017 

Schoolgerelateerde variabelen Gem SD Gem SD Gem SD 

Stratum (5-deling)             

S5_1: 0% gewichten leerlingen 264 49 264 52 255 50 

S5_2: >0-10% gewichten leerlingen 254 49 253 51 243 50 

S5_3: >10-25% gewichten leerlingen 244 49 241 52 231 51 

S5_4: >25-50% gewichten leerlingen 227 51 224 52 213 49 

S5_5: >50% gewichten leerlingen 216 48 216 51 203 50 

Schoolgrootte (aantal leerlingen)       

1-100 leerlingen 247 48 245 51 236 50 

101-200 leerlingen 246 50 244 52 235 51 

201-300 leerlingen 250 50 249 53 239 51 

301-400 leerlingen 251 50 249 53 238 52 

>400 leerlingen 255 50 253 52 244 51 
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 Leesvaardigheid (LEZ) 
 2015 2016 2017 

Provincie Gem SD Gem SD Gem SD 

Groningen 249 50 250 51 240 53 

Friesland 248 49 247 51 239 49 

Drenthe 248 50 248 50 235 49 

Overijssel 249 49 246 51 239 49 

Flevoland 246 48 243 51 235 52 

Gelderland 251 49 249 52 240 51 

Utrecht 255 51 253 52 244 52 

Noord-Holland 249 51 247 54 237 54 

Zuid-Holland 248 51 247 54 237 52 

Zeeland 249 49 248 50 242 52 

Noord-Brabant 252 50 250 52 240 50 

Limburg 253 49 254 51 240 49 

Verstedelijking       

Zeer sterk stedelijk 246 54 245 56 235 55 

Sterk stedelijk 250 50 249 53 240 51 

Matig stedelijk 252 49 250 51 240 50 

Weinig stedelijk 251 49 250 51 240 50 

Niet stedelijk 250 49 249 51 240 50 

Grote vier steden       

Geen van de grote 4 steden 251 49 249 52 240 51 

Amsterdam; Rotterdam; Den Haag; Utrecht 245 54 243 57 232 55 

Denominatie       

Rooms-Katholiek 252 49 250 52 239 50 

Openbaar 248 51 247 53 236 53 

Protestants-Christelijk 250 49 248 52 239 52 

Algemeen Bijzonder 263 50 261 53 250 51 
       

 Leesvaardigheid (LEZ) 

Jaar 2015 2016 2017 

Schoolgerelateerde variabelen (alternatief) Gem SD Gem SD Gem SD 

Stratum (3-deling)             

S3_1: 0%-10% gewichten leerlingen 255 49 254 51 244 50 

S3_2: >10-25% gewichten leerlingen 244 49 241 52 231 51 

S3_3: >25% gewichten leerlingen 226 50 223 52 212 49 

Regio (4-deling)       

Noord 248 50 248 51 238 50 

Oost 250 49 247 52 239 50 

West 250 51 248 54 239 53 

Zuid 252 49 251 52 240 49 
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Bijlage 2b  Gemiddelde vaardigheid Taalverzorging  
 
  

Taalverzorging (TAV) 

Jaar 2015 2016 2017  
Gem SD Gem SD Gem SD 

Totaal 250 50 255 52 257 51 
       

 
Taalverzorging (TAV) 

Jaar 2015 2016 2017 

Leerling-gerelateerde variabelen Gem SD Gem SD Gem SD 

Geslacht 
      

Man 243 49 248 51 250 50 

Vrouw 257 49 263 51 265 50 

Leertijd 
      

regulier (11 jaar) 253 49 259 51 260 50 

vertraagd (12 of 13 jaar) 220 41 224 43 225 43 

vervroegd (9 of 10 jaar) 269 51 274 51 275 51 

Toets 
      

Centrale Eindtoets – Basis (of Anker) 261 47 267 47 268 47 

Centrale Eindtoets – Niveau 205 36 206 38 209 37 

Advies Voortgezet onderwijs 
      

vmbo-BB 192 34 190 34 192 34 

vmbo-BB/KB 204 32 205 34 206 33 

vmbo-KB 216 32 219 34 220 33 

vmbo-GT 233 31 237 31 237 30 

vmbo-GT // Havo 245 32 249 33 249 31 

Havo 260 35 265 35 264 34 

Havo/VWO 274 39 280 38 278 37 

VWO 303 49 310 48 310 48 
       

 
Taalverzorging (TAV) 

Jaar 2015 2016 2017  
Gem SD Gem SD Gem SD 

Stratum (5-deling)             

S5_1: 0% gewichten leerlingen 260 52 266 52 270 51 

S5_2: >0-10% gewichten leerlingen 252 50 258 51 260 50 

S5_3: >10-25% gewichten leerlingen 246 50 250 52 252 51 

S5_4: >25-50% gewichten leerlingen 240 50 242 51 242 49 

S5_5: >50% gewichten leerlingen 236 48 242 51 237 50 

Schoolgrootte (aantal leerlingen) 
      

1-100 leerlingen 245 48 249 49 253 50 

101-200 leerlingen 247 50 251 51 254 50 

201-300 leerlingen 251 50 256 52 258 51 

301-400 leerlingen 251 50 256 52 257 51 

>400 leerlingen 254 50 260 52 262 51 
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 Taalverzorging (TAV) 
 2015 2016 2017 

Provincie Gem SD Gem SD Gem SD 

Groningen 249 50 255 51 257 50 

Friesland 247 47 251 49 252 47 

Drenthe 247 49 251 51 253 49 

Overijssel 249 49 253 49 257 48 

Flevoland 244 48 249 51 253 50 

Gelderland 249 49 254 51 256 50 

Utrecht 252 51 258 52 260 52 

Noord-Holland 249 51 255 53 255 52 

Zuid-Holland 251 51 257 53 259 52 

Zeeland 250 48 254 50 259 49 

Noord-Brabant 250 49 256 50 259 51 

Limburg 256 51 261 52 261 50 

Verstedelijking       

Zeer sterk stedelijk 251 52 257 54 257 53 

Sterk stedelijk 249 50 255 52 257 51 

Matig stedelijk 252 50 257 51 258 51 

Weinig stedelijk 250 49 255 51 258 50 

Niet stedelijk 249 49 253 50 256 49 

Grote vier steden       

Geen van de grote 4 steden 250 50 255 51 258 50 

Amsterdam; Rotterdam; Den Haag; Utrecht 250 52 256 55 255 53 

Denominatie       

Rooms-Katholiek 252 50 257 51 259 50 

Openbaar 248 50 253 52 255 51 

Protestants-Christelijk 250 50 255 52 258 52 

Algemeen Bijzonder 258 51 263 53 265 51 
       

 Taalverzorging (TAV) 

Jaar 2015 2016 2017 
 Gem SD Gem SD Gem SD 

Stratum (3-deling)             

S3_1: 0%-10% gewichten leerlingen 253 50 258 51 260 50 

S3_2: >10-25% gewichten leerlingen 246 50 250 52 252 51 

S3_3: >25% gewichten leerlingen 239 50 242 51 241 49 

Regio (4-deling)       

Noord 248 49 252 50 254 49 

Oost 248 49 253 50 256 49 

West 250 51 256 53 258 52 

Zuid 252 50 257 51 260 50 
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Bijlage 2c  Gemiddelde vaardigheid Rekenen 
 
 
 Rekenen (REK) 

Jaar 2015 2016 2017 
 Gem SD Gem SD Gem SD 

Totaal 250 50 249 51 254 49 
       

 Rekenen (REK) 

Jaar 2015 2016 2017 

Leerlinggerelateerde variabelen Gem SD Gem SD Gem SD 

Geslacht       

Man 257 51 254 51 259 50 

Vrouw 244 48 243 49 248 48 

Leertijd       

regulier (11 jaar) 253 49 252 50 256 48 

vertraagd (12 of 13 jaar) 220 45 217 45 222 44 

vervroegd (9 of 10 jaar) 268 48 266 49 269 47 

Toets       

Centrale Eindtoets – Basis (of Anker) 262 45 261 45 265 44 

Centrale Eindtoets – Niveau 200 39 196 36 201 36 

Advies Voortgezet onderwijs       

vmbo-BB 182 35 176 31 181 30 

vmbo-BB/KB 200 33 194 32 199 30 

vmbo-KB 214 33 210 31 214 30 

vmbo-GT 230 29 228 29 231 28 

vmbo-GT // Havo 244 29 242 30 245 29 

Havo 262 31 260 31 262 30 

Havo/VWO 278 34 275 33 278 32 

VWO 307 40 306 41 308 38 
       

 Rekenen (REK) 

Jaar 2015 2016 2017 
 Gem SD Gem SD Gem SD 

Stratum (5-deling)             

S5_1: 0% gewichten leerlingen 262 50 262 50 267 47 

S5_2: >0-10% gewichten leerlingen 253 49 251 50 256 49 

S5_3: >10-25% gewichten leerlingen 245 50 243 51 247 49 

S5_4: >25-50% gewichten leerlingen 237 50 232 50 236 49 

S5_5: >50% gewichten leerlingen 231 48 226 49 229 45 

Schoolgrootte (aantal leerlingen)       

1-100 leerlingen 247 49 246 49 252 48 

101-200 leerlingen 246 50 245 50 251 49 

201-300 leerlingen 250 50 249 51 254 50 

301-400 leerlingen 251 50 249 51 252 49 

>400 leerlingen 254 50 252 51 257 49 
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 Rekenen (REK) 
 2015 2016 2017 

Provincie Gem SD Gem SD Gem SD 

Groningen 249 50 250 50 254 49 

Friesland 249 49 250 50 254 48 

Drenthe 248 49 249 51 251 48 

Overijssel 249 49 247 48 255 48 

Flevoland 245 48 243 49 248 49 

Gelderland 250 50 247 50 253 49 

Utrecht 253 50 250 51 256 50 

Noord-Holland 249 51 247 52 251 51 

Zuid-Holland 249 51 248 52 253 50 

Zeeland 248 48 246 48 252 47 

Noord-Brabant 251 50 250 50 256 49 

Limburg 255 50 255 51 257 50 

Verstedelijking       

Zeer sterk stedelijk 249 52 246 53 251 52 

Sterk stedelijk 249 50 248 51 253 49 

Matig stedelijk 251 50 250 50 255 49 

Weinig stedelijk 250 49 250 50 255 49 

Niet stedelijk 250 49 249 49 255 48 

Grote vier steden       

Geen van de grote 4 steden 250 50 249 50 254 49 

Amsterdam; Rotterdam; Den Haag; Utrecht 249 52 245 53 249 52 

Denominatie       

Rooms-Katholiek 252 50 250 50 255 48 

Openbaar 248 51 246 51 251 50 

Protestants-Christelijk 251 50 248 51 254 50 

Algemeen Bijzonder 258 50 256 51 261 49 
       

 Rekenen (REK) 

Jaar 2015 2016 2017 
 Gem SD Gem SD Gem SD 

Stratum (3-deling)             

S3_1: 0%-10% gewichten leerlingen 254 49 252 50 257 49 

S3_2: >10-25% gewichten leerlingen 245 50 243 51 247 49 

S3_3: >25% gewichten leerlingen 236 50 231 50 235 48 

Regio (4-deling)       

Noord 249 49 250 50 253 49 

Oost 249 49 247 49 253 48 

West 250 51 248 51 253 50 

Zuid 252 50 251 51 256 49 
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Bijlage 3  Inschatting van de referentieniveaus  
 
 
In deze bijlage worden twee werkwijzen beschreven om in te schatten wat het percentage leerlingen op de 
verschillende referentieniveaus zou zijn in 2016 en 2017 als alle scholen die in 2015 meededen ook in 2016 
en 2017 meegedaan zouden hebben. De verzameling scholen was in 2015 groter en deze verzameling ligt 
dichter tegen de verzameling van de gehele populatie aan dan in de jaren daarna, hoewel op basis van de 
achtergrondvariabelen geen fundamentele verschillen gevonden waren. Wel lijkt de uitval van scholen 
samen te hangen met de gemiddelde prestaties op de scholen, waardoor een herberekening relevant is. 
 
De twee rekenwijzen gaan van een enigszins verschillende startpunt uit, maar leveren exact dezelfde 
resultaten. Dat zal ook aangetoond worden in deze bijlage. Hiertoe is eerst een aantal definities nodig. 
 

R|V: Referentieniveau binnen een vaardigheidsschaal (<1F|V, 1F|V en 2F|LEZ, 2F|TAV 
1S|REK; met V = LEZ, TAV en REK) 

 
Y:   Jaar (2015, 2016, 2017) 
 
PY(Y;R|V): Proportie leerlingen in jaar Y op de scholen die in jaar Y de eindtoets hebben afgenomen 

in jaar Y met referentieniveau (R) binnen een vaardigheid (V)  
 
P3(Y;R|V): Proportie leerlingen in jaar Y op de scholen die 3 jaar de eindtoets hebben afgenomen 

met referentieniveau (R) binnen een vaardigheid (V) 
 
P15(Y;R|V): Proportie leerlingen in jaar Y op de scholen die in jaar 2015 de eindtoets hebben 

afgenomen in jaar Y met referentieniveau (R) binnen een vaardigheid (V)  
 
De waarden voor PY(Y;R|V) staan in Tabel 5.2, die voor P3(Y;R|V) in Tabel 5.2 en de (geschatte) waarden 
van P15(Y;R|V) staan in Tabel 5.4.  
 
Het zijn de waarden P15(2016;R|V) en P15(2017;R|V) in Tabel 5.4 die we hebben geschat. Dat gebeurt per 
referentieniveau binnen een vaardigheid. 
 
 
Werkwijze 1  
 
De eerste werkwijze gaat uit van het startpunt dat bij P3(Y) de verschillen tussen de jaren niet veroorzaakt 
worden door de selectie van scholen: die is namelijk voor alle Y gelijk. Het ware verschil tussen de jaren 
kan dus beschreven worden binnen deze selectie van scholen. Die verschillen worden genoteerd als tussen 
2015 en Y omdat 2015 het jaar is waar we naar toe willen schatten. Verschil tussen Y en 2015 is gegeven 
door  
 

D(Y-15; R|V) = P3(Y;R|V) – P3(2015;R|V) [definitie D15(R|V)] 
 
Dit kan bepaald worden voor alle jaren, met uiteraard D(Y-15) = 0 voor Y=2015. Als de proportie in 2016 of 
2017 groter is dan D(Y-15) positief, maar is die in 2015 groter dan is die waarde negatief. Merk op dat 
D(17–16;R|V) ook te beschrijven valt als het verschil tussen D(17-15; R|V) en D(16-15; R|V). 
De aanname is dat het verschil tussen de jaren geldt binnen iedere constante verzameling van scholen. 
Het is niet te verwachten dat hier een specifieke interactie zal plaats vinden. Om de proportie in Y op de 
(constante verzameling) scholen die in jaar 2015 de Centrale Eindtoets gedaan hebben te bepalen, tel je 
zodoende het werkelijke verschil op tussen de jaren op bij de geobserveerde proportie in 2015.  
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Dat betekent dus dat  
 

P15(Y;R|V) = P15(2015;R|V) + D(Y-15; R|V).  [P werkwijze 1] 
 
 
Werkwijze 2 
 
Bij deze werkwijze wordt er vanuit gegaan dat het verschil in proporties in 2015 tussen alle scholen in die in 
2015 hebben meegedaan en de scholen die alle drie de jaren hebben meegedaan iets vertelt over de 
verschillen tussen deze twee populaties van scholen (waarbij de tweede een deelverzameling is van de 
eerste). Hierbij is ook niet te verwachten dat dit verschil tussen deze twee vaste populaties verandert.  
Dit verschil wordt beschreven door  
 

D15(R|V) =P15(2015;R|V) – P3(2015;R|V) [definitie D15(R|V)] 
 
Als proportie in 2015 groter in de gehele populatie van 2015 in plaats van de scholen die alle drie de jaren 
meegedaan hebben is dit verschil positief; als proportie in 2015 kleiner in de gehele populatie van 2015 in 
plaats van de scholen die alle drie de jaren meegedaan hebben is dit verschil negatief. 
Dit verschil D15(R|V) is het werkelijke verschil tussen de scholen die alle drie de jaren hebben meegedaan 
en de scholen die in 2015 hebben meegedaan. Om zodoende tot de schatting van de populatie in 2016 en 
2017 te komen voor de scholen die in 2015 hebben meegedaan moet dit verschil opgeteld worden bij de 
observeerde proporties in die twee jaren bij de scholen die alle drie de jaren hebben meegedaan: 
 

P15(Y;R|V) = P3(Y;R|V) + D15(R|V)  [P werkwijze 2] 
 
Als Y=2105 dan is het duidelijk dat P15(Y;R|V)=P3(2015;R|V)+P15(2015;R|V)–P3(2015;R|V)=P15(2015;R|V), 
wat ook de definitie is.  
 
 
Werkwijze 1 is gelijk aan Werkwijze 2 
 
Hoewel het startpunt verschilt leveren de twee werkwijzen exact dezelfde resultaten op. Volgens 
werkwijze 1 is P15(Y;R|V) gegeven als: 
 

P15(Y;R|V) = P15(2015;R|V) + D(Y-15; R|V). 
 
Vullen we de definitie van D(Y-15; R|V) in dan levert dit 
 

P15(Y;R|V) = P15(2015;R|V) + P3(Y;R|V) – P3(2015;R|V). 
 
Het is evident dat dit is identiek is aan.  
 

P15(Y;R|V) = P3(Y;R|V) + P15(2015;R|V) – P3(2015;R|V), 
 
wat als de definitie van D15(R|V) wordt toegepast gelijk is aan  
 

P15(Y;R|V) = P3(Y;R|V) + D15(R|V),  
 
wat weer gelijk is aan Werkwijze 2. 
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Inschatting bij subgroepen 
 
De gebruikte formules kunnen ook toegepast worden binnen de verschillende subpopulaties die 
gedefinieerd worden door de achtergrondvariabelen. De proportie leerlingen in jaar Y op de scholen die in 
jaar Y de eindtoets hebben afgenomen in jaar Y met referentieniveau (R) binnen een vaardigheid (V) én 
binnen de groep A, bijvoorbeeld Meisjes wordt geschreven als PY(Y;R|V; A), dus bij dit voorbeeld PY(Y;R|V; 
meisjes). P3(Y;R|V; A) en P15(Y;R|V; A) zijn op een vergelijkbare manier gedefinieerd. Aangezien de 
bovenstaande formules binnen de subgroepen R|V en A toegepast worden veranderen die niet. Doordat de 
verdeling van de achtergrondvariabelen bij de scholen die alle drie de jaren meedoen niet verschillen van 
alle scholen die in de verschillende jaren hebben meegedaan (waardoor wegen op die verdelingen niet 
zinvol is) zijn de gevonden resultaten voor de subgroepen op basis van de achtergrondvariabelen 
consistent voor die zonder die opdeling (de formules bij werkwijze 1 en 2). 
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Bijlage 4a (Geschatte) percentages van de referentieniveaus (uitsluitende 
categorieën; <1F, |1F| en 1S/2F) voor de populatie van scholen in 
2015: transformatie binnen variabele 

 

JAAR 
Variabelen op individueel 
niveau 

Rekenvaardigheid Leesvaardigheid Taalverzorging 

<1F |1F| 1S <1F |1F| 2F <1F |1F| 2F 

2015 Man 5,5 44,2 50,3 1,8 22,2 76,1 7,2 48,5 44,3 

  Vrouw 7,8 52,4 39,7 1,1 18,9 80,0 2,9 40,9 56,2 

2016 Man 6,7 45,1 48,1 2,5 23,5 74,0 5,5 43,3 51,2 

  Vrouw 9,0 51,6 39,4 1,3 19,8 78,9 2,2 35,4 62,4 

2017 Man 6,0 42,3 51,7 3,0 35,5 61,5 6,2 43,0 50,8 

  Vrouw 8,7 47,8 43,5 1,4 29,4 69,2 2,6 34,7 62,7 

2015 regulier/vervroegd 4,9 46,2 48,9 1,0 17,8 81,2 3,7 41,7 54,6 

  vertraagd 17,3 61,8 21,0 3,9 37,2 59,0 13,3 63,0 23,7 

2016 regulier/vervroegd 5,9 46,5 47,6 1,5 19,0 79,5 2,8 36,0 61,2 

  vertraagd 20,1 60,5 19,4 4,6 38,0 57,4 10,3 59,9 29,8 

2017 regulier/vervroegd 5,6 43,2 51,2 1,7 29,3 69,0 3,2 35,9 60,9 

  vertraagd 19,4 58,5 22,2 5,4 54,0 40,6 12,6 58,1 29,3 

2015 regulier (11 jaar) 5,3 47,2 47,6 1,1 18,6 80,3 4,0 42,8 53,2 

  vertraagd (12 of 13 jaar) 17,3 61,8 21,0 3,9 37,2 59,0 13,3 63,0 23,7 

  vervroegd (9 of 10 jaar) 2,2 38,3 59,6 0,4 11,7 87,9 1,6 32,3 66,1 

2016 regulier (11 jaar) 6,3 47,6 46,1 1,6 19,7 78,7 3,0 37,3 59,7 

  vertraagd (12 of 13 jaar) 20,1 60,5 19,4 4,6 38,0 57,4 10,3 59,9 29,8 

  vervroegd (9 of 10 jaar) 3,0 38,7 58,3 0,6 13,5 85,9 1,2 26,5 72,2 

2017 regulier (11 jaar) 6,0 44,3 49,7 1,8 30,4 67,8 3,4 37,2 59,4 

  vertraagd (12 of 13 jaar) 19,4 58,5 22,2 5,4 54,0 40,6 12,6 58,1 29,3 

  vervroegd (9 of 10 jaar) 3,1 35,3 61,6 1,0 21,4 77,7 1,5 27,6 71,0 

2015 Centrale Eindtoets B 1,6 44,8 53,7 0,2 12,3 87,6 1,5 39,0 59,4 

  Centrale Eindtoets N 28,7 63,9 7,4 6,8 56,2 37,0 20,4 69,0 10,7 

2016 Centrale Eindtoets B 1,7 45,3 52,9 0,4 13,8 85,8 0,7 32,3 66,9 

  Centrale Eindtoets N 33,9 61,6 4,5 8,4 54,8 36,8 16,9 69,1 14,0 

2017 Centrale Eindtoets B 1,8 41,3 56,9 0,4 24,0 75,6 1,1 32,7 66,2 

  Centrale Eindtoets N 32,0 62,3 5,7 10,0 69,7 20,3 19,1 65,9 15,1 

           

2015 vmbo-BB 46,6 51,3 2,1 12,9 67,0 20,1 32,1 63,1 4,9 

  vmbo-BB/KB 26,2 68,3 5,5 5,1 59,8 35,1 19,0 72,4 8,6 

  vmbo-KB 12,5 77,6 9,9 1,7 48,8 49,5 9,9 74,9 15,1 

  vmbo-GT 3,2 77,2 19,7 0,3 25,5 74,2 3,0 65,3 31,7 

  vmbo-GT // Havo 0,8 64,5 34,7 0,0 14,1 85,8 0,9 52,8 46,3 

  Havo 0,2 41,0 58,8 0,0 5,3 94,6 0,4 34,8 64,8 

  Havo/VWO 0,0 23,5 76,4 0,0 2,1 97,9 0,1 21,9 78,0 

  VWO 0,0 6,2 93,7 0,0 0,4 99,6 0,0 7,5 92,5 

2016 vmbo-BB 56,4 42,7 1,0 16,5 64,7 18,8 28,7 65,9 5,4 

  vmbo-BB/KB 33,9 63,0 3,1 7,4 60,2 32,4 15,2 73,5 11,2 

  vmbo-KB 15,6 77,6 6,8 2,7 49,7 47,6 7,2 72,5 20,3 

  vmbo-GT 3,7 77,9 18,4 0,7 29,2 70,1 1,5 59,4 39,1 

  vmbo-GT // Havo 1,2 67,1 31,8 0,2 18,0 81,8 0,6 44,0 55,4 

  Havo 0,3 43,8 55,9 0,1 7,3 92,7 0,1 27,1 72,8 

  Havo/VWO 0,1 26,0 74,0 0,0 2,9 97,0 0,1 15,0 84,9 

  VWO 0,1 7,2 92,7 0,0 0,5 99,5 0,1 4,8 95,2 

2017 vmbo-BB 56,3 42,7 0,9 18,8 73,5 7,7 32,7 61,5 5,8 

  vmbo-BB/KB 31,4 65,6 3,0 8,7 75,3 16,0 18,6 70,5 10,9 

  vmbo-KB 15,5 76,7 7,8 3,7 69,6 26,6 9,2 70,9 19,9 

  vmbo-GT 4,4 76,0 19,6 0,8 50,7 48,5 2,4 60,7 36,9 

  vmbo-GT // Havo 1,4 62,5 36,1 0,2 33,5 66,2 1,0 46,4 52,6 

  Havo 0,3 40,4 59,3 0,1 18,1 81,8 0,3 29,3 70,4 

  Havo/VWO 0,0 22,0 77,9 0,0 9,3 90,7 0,2 17,4 82,4 

  VWO 0,0 5,4 94,5 0,0 1,9 98,1 0,0 5,4 94,5 
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JAAR Variabelen op school niveau 
Rekenvaardigheid Leesvaardigheid Taalverzorging 

<1F |1F| 1S <1F |1F| 2F <1F |1F| 2F 

2015 0 – 10 3,7 40,8 55,4 0,5 12,4 87,1 3,2 38,3 58,5 
  >10 -25 6,3 48,2 45,5 1,1 19,4 79,5 4,9 44,4 50,7 
  >25 11,8 54,1 34,2 4,7 35,9 59,3 7,9 50,9 41,3 

2016 0 – 10 4,0 41,1 54,9 0,7 13,5 85,8 2,6 33,0 64,5 
  >10 -25 7,4 48,4 44,2 1,6 20,7 77,7 3,6 38,9 57,5 
  >25 15,4 53,6 31,0 5,9 37,0 57,2 7,0 47,7 45,4 

2017 0 – 10 3,8 38,1 58,1 0,7 22,2 77,1 2,6 32,5 64,9 
  >10 -25 7,0 45,1 47,9 1,9 31,6 66,5 4,2 38,4 57,4 
  >25 14,7 51,6 33,7 6,1 50,8 43,1 8,3 48,5 43,2 

2015 S5_1: 0 gewichten leerlingen 3,7 40,8 55,4 0,5 12,4 87,1 3,2 38,3 58,5 
  S5_2: >0-10 gewichten leerlingen 5,7 47,1 47,2 0,9 17,8 81,3 4,5 43,5 52,1 
  S5_3: >10-25 gewichten leerlingen 8,1 51,3 40,6 1,7 23,8 74,5 6,1 47,1 46,8 
  S5_4: >25-50 gewichten leerlingen 11,5 53,8 34,7 4,5 34,8 60,6 7,8 50,7 41,5 
  S5_5: >50 gewichten leerlingen 13,3 55,8 30,9 6,0 42,8 51,2 8,3 51,8 39,9 

2016 S5_1: 0 gewichten leerlingen 4,0 41,1 54,9 0,7 13,5 85,8 2,6 33,0 64,5 
  S5_2: >0-10 gewichten leerlingen 6,5 47,6 45,8 1,4 18,9 79,7 3,3 37,7 59,0 
  S5_3: >10-25 gewichten leerlingen 10,2 51,0 38,8 2,4 26,5 71,1 4,8 43,0 52,2 
  S5_4: >25-50 gewichten leerlingen 14,9 53,8 31,3 5,8 36,1 58,1 6,8 47,4 45,8 
  S5_5: >50 gewichten leerlingen 19,1 52,2 28,7 6,6 43,2 50,2 8,0 49,4 42,6 

2017 S5_1: 0 gewichten leerlingen 3,8 38,1 58,1 0,7 22,2 77,1 2,6 32,5 64,9 
  S5_2: >0-10 gewichten leerlingen 6,2 44,0 49,8 1,6 29,7 68,6 3,8 37,4 58,8 
  S5_3: >10-25 gewichten leerlingen 9,8 48,8 41,4 3,1 38,1 58,8 5,5 42,1 52,4 
  S5_4: >25-50 gewichten leerlingen 14,3 51,5 34,2 5,7 50,4 43,9 8,0 48,3 43,7 
  S5_5: >50 gewichten leerlingen 17,8 54,2 28,0 9,9 55,9 34,2 10,8 50,9 38,3 

           

2015 1-200 leerlingen 7,5 50,8 41,7 1,6 22,7 75,7 5,7 47,3 47,0 
  >200 leerlingen 6,4 47,4 46,3 1,4 19,6 79,0 4,8 43,6 51,6 

2016 1-200 leerlingen 8,8 50,0 41,2 2,3 23,6 74,1 4,5 42,4 53,1 
  >200 leerlingen 7,5 47,7 44,8 1,8 20,8 77,5 3,5 38,0 58,4 

2017 1-200 leerlingen 8,3 46,7 45,0 2,4 34,9 62,7 5,1 41,2 53,7 
  >200 leerlingen 7,0 44,4 48,6 2,1 31,4 66,6 4,1 37,7 58,2 

2015 1-100 leerlingen 7,2 50,7 42,2 1,4 21,6 77,0 5,6 48,2 46,2 
  101-200 leerlingen 7,6 50,8 41,6 1,6 23,0 75,3 5,7 47,0 47,2 
  201-300 leerlingen 6,7 48,2 45,1 1,5 20,5 78,1 5,1 44,3 50,6 
  301-400 leerlingen 6,5 48,2 45,3 1,4 20,2 78,4 5,1 43,8 51,1 
  >400 leerlingen 5,7 45,6 48,7 1,2 18,0 80,8 4,2 42,3 53,5 

2016 1-100 leerlingen 7,9 50,7 41,5 1,7 23,6 74,7 4,6 43,3 52,1 
  101-200 leerlingen 9,1 49,8 41,1 2,4 23,7 73,9 4,5 42,1 53,4 
  201-300 leerlingen 8,0 48,2 43,8 1,8 21,8 76,3 3,6 39,0 57,4 
  301-400 leerlingen 7,7 48,4 44,0 2,0 21,4 76,6 3,9 39,0 57,1 
  >400 leerlingen 6,7 46,5 46,8 1,4 18,9 79,7 3,2 36,0 60,9 

2017 1-100 leerlingen 7,5 46,5 46,0 2,2 35,6 62,2 5,3 42,0 52,7 
  101-200 leerlingen 8,5 46,8 44,7 2,5 34,8 62,7 5,0 40,9 54,0 
  201-300 leerlingen 7,3 45,0 47,7 2,2 32,2 65,6 4,3 38,6 57,1 
  301-400 leerlingen 7,7 45,9 46,4 2,4 32,8 64,8 4,7 38,9 56,3 
  >400 leerlingen 6,0 42,3 51,7 1,6 29,1 69,3 3,4 35,5 61,1 

2015 Noord 6,9 49,2 43,9 1,2 21,4 77,3 5,2 46,7 48,1 
  Oost 6,7 49,4 43,9 1,2 20,6 78,1 5,2 45,9 49,0 
  West 7,0 48,1 44,9 1,7 20,9 77,4 5,3 44,2 50,5 
  Zuid 5,9 47,5 46,6 1,1 19,4 79,5 4,6 43,4 52,0 

2016 Noord 7,6 47,9 44,6 1,5 21,6 77,0 3,8 42,0 54,2 
  Oost 7,8 50,0 42,2 1,8 22,5 75,7 3,9 40,7 55,4 
  West 8,5 48,0 43,5 2,1 22,0 75,9 4,0 38,7 57,3 
  Zuid 6,7 47,8 45,5 1,7 19,9 78,4 3,5 38,0 58,5 

2017 Noord 6,8 46,8 46,4 1,7 33,5 64,8 3,9 40,5 55,6 
  Oost 7,5 46,0 46,5 2,0 32,5 65,5 4,4 40,3 55,3 
  West 7,9 44,6 47,5 2,5 32,2 65,3 4,8 37,9 57,3 
  Zuid 6,4 44,8 48,8 1,8 32,6 65,5 3,9 38,3 57,8 
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2015 Groningen 6,9 48,4 44,7 1,2 21,3 77,6 5,1 45,1 49,8 

  Friesland 6,5 49,5 44,0 1,2 21,7 77,1 5,2 47,8 47,0 

  Drenthe 7,3 49,9 42,8 1,3 21,3 77,4 5,4 47,3 47,3 

  Overijssel 6,3 49,8 43,9 1,3 21,8 76,9 5,2 45,0 49,8 

  Flevoland 8,0 51,4 40,5 1,3 22,1 76,6 6,1 48,9 44,9 

  Gelderland 6,7 48,8 44,5 1,2 19,7 79,2 5,0 45,7 49,3 

  Utrecht 5,9 47,1 47,0 1,3 17,6 81,1 4,5 43,6 51,8 

  Noord-Holland 7,9 47,3 44,9 2,0 21,2 76,7 5,9 44,6 49,5 

  Zuid-Holland 7,0 48,7 44,3 1,8 22,1 76,1 5,2 44,2 50,6 

  Zeeland 5,9 52,2 41,9 1,1 21,2 77,7 4,5 44,6 50,9 

  Noord-Brabant 6,0 48,1 45,9 1,2 19,7 79,1 4,8 44,4 50,8 

  Limburg 5,5 46,0 48,4 0,8 18,6 80,6 4,0 40,9 55,1 

2016 Groningen 7,0 48,7 44,3 1,2 20,5 78,3 2,9 40,8 56,3 

  Friesland 7,6 47,1 45,4 1,7 23,3 75,0 4,5 43,0 52,5 

  Drenthe 8,5 47,5 44,1 1,6 21,0 77,5 4,1 42,1 53,8 

  Overijssel 7,4 49,8 42,9 1,9 23,6 74,5 3,7 41,1 55,3 

  Flevoland 8,4 49,9 41,6 1,6 24,8 73,6 4,4 42,6 53,0 

  Gelderland 7,9 50,1 42,1 1,8 21,5 76,7 3,9 40,2 55,9 

  Utrecht 7,2 46,5 46,3 1,6 18,8 79,6 3,4 36,7 59,9 

  Noord-Holland 9,3 48,3 42,4 2,4 22,3 75,3 4,6 39,9 55,6 

  Zuid-Holland 8,7 48,0 43,3 2,3 23,0 74,7 3,9 38,4 57,7 

  Zeeland 8,0 51,8 40,3 1,2 23,9 74,9 3,4 43,2 53,5 

  Noord-Brabant 6,9 48,5 44,6 1,9 20,1 77,9 3,8 38,2 58,0 

  Limburg 6,2 45,9 47,9 1,2 19,3 79,4 2,8 37,3 59,8 

2017 Groningen 6,9 45,9 47,3 1,9 31,6 66,4 3,5 37,9 58,5 

  Friesland 5,8 45,6 48,6 1,0 33,1 65,9 3,9 42,2 53,8 

  Drenthe 7,9 49,5 42,7 2,3 36,3 61,4 4,3 41,6 54,1 

  Overijssel 6,6 46,1 47,3 1,9 33,3 64,7 3,9 39,9 56,1 

  Flevoland 8,8 46,7 44,5 2,0 35,3 62,7 5,5 39,4 55,1 

  Gelderland 7,7 45,7 46,5 2,0 31,6 66,4 4,4 40,6 55,1 

  Utrecht 6,6 42,4 51,0 2,2 27,6 70,2 4,2 36,0 59,8 

  Noord-Holland 8,9 44,9 46,2 2,7 32,4 64,9 5,5 38,2 56,3 

  Zuid-Holland 7,9 44,7 47,4 2,5 34,0 63,5 4,6 38,3 57,1 

  Zeeland 6,5 50,3 43,2 1,8 32,8 65,4 4,1 40,3 55,6 

  Noord-Brabant 6,4 44,8 48,8 1,9 32,3 65,8 4,1 37,9 58,1 

  Limburg 6,4 44,7 49,0 1,6 33,5 64,9 3,4 39,6 57,0 

 
2015 Zeer sterk stedelijk 8,0 47,0 45,0 2,7 23,6 73,7 5,4 44,0 50,6 

  Sterk stedelijk 7,1 48,6 44,3 1,5 20,9 77,6 5,4 44,9 49,8 

  Matig stedelijk 6,1 47,9 46,0 1,1 19,2 79,7 4,6 44,4 51,0 

  Weinig stedelijk 6,2 48,8 45,0 1,1 19,5 79,4 5,0 44,7 50,4 

  Niet stedelijk 6,2 49,6 44,2 1,0 20,6 78,4 5,1 45,8 49,0 

2016 Zeer sterk stedelijk 10,1 46,9 43,0 3,1 24,7 72,2 4,4 38,3 57,3 

  Sterk stedelijk 8,2 48,7 43,1 2,1 21,6 76,3 4,0 39,2 56,8 

  Matig stedelijk 7,1 48,6 44,3 1,6 20,9 77,6 3,4 38,4 58,2 

  Weinig stedelijk 6,9 48,4 44,7 1,5 20,4 78,1 3,5 39,6 56,8 

  Niet stedelijk 7,7 49,5 42,8 1,5 21,7 76,8 4,1 42,0 53,9 

2017 Zeer sterk stedelijk 9,3 43,8 46,8 3,4 34,4 62,2 5,2 38,2 56,6 

  Sterk stedelijk 7,7 45,6 46,7 2,3 32,2 65,6 4,5 38,6 56,9 

  Matig stedelijk 6,9 44,9 48,2 1,8 31,9 66,3 4,0 38,2 57,8 

  Weinig stedelijk 6,7 45,1 48,2 1,9 31,8 66,3 4,1 39,0 56,9 

  Niet stedelijk 6,4 46,2 47,4 1,6 32,9 65,6 4,5 40,7 54,9 

2015 geen van de 4 grote vier steden 6,5 48,6 44,9 1,2 20,1 78,7 5,0 44,7 50,2 

  1 van de 4 grote vier steden 8,1 46,9 45,1 3,0 24,2 72,8 5,4 44,4 50,2 

2016 geen van de 4 grote vier steden 7,5 48,7 43,8 1,7 21,1 77,2 3,7 39,5 56,8 

  1 van de 4 grote vier steden 10,5 47,0 42,6 3,4 25,5 71,1 4,6 38,3 57,0 

2017 geen van de 4 grote vier steden 7,0 45,2 47,8 1,9 32,0 66,1 4,2 38,8 57,0 

  1 van de 4 grote vier steden 10,0 44,4 45,7 3,8 36,1 60,1 5,7 39,0 55,3 
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2015 Rooms-Katholiek 5,9 47,5 46,6 1,1 19,5 79,4 4,4 43,5 52,0 

  Openbaar 7,5 48,8 43,7 1,9 21,7 76,4 5,5 45,7 48,8 

  Protestants-Christelijk 6,3 48,5 45,1 1,3 20,2 78,5 4,8 44,8 50,4 

  Algemeen Bijzonder 4,6 43,0 52,4 0,8 13,1 86,1 3,6 38,5 57,8 

  Rest 6,0 49,2 44,8 1,5 22,0 76,5 5,1 43,5 51,4 

  Onbekend/Missing 9,6 52,7 37,7 1,9 25,0 73,1 7,6 50,0 42,4 

2016 Rooms-Katholiek 7,0 47,9 45,2 1,7 20,7 77,7 3,4 38,3 58,4 

  Openbaar 9,0 49,0 42,0 2,2 22,7 75,1 4,4 40,9 54,7 

  Protestants-Christelijk 7,9 48,7 43,4 2,0 22,1 75,9 3,9 39,1 56,9 

  Algemeen Bijzonder 5,9 43,1 51,0 1,2 14,8 84,0 2,8 34,2 62,9 

  Rest 8,1 50,3 41,6 2,1 23,5 74,5 3,8 40,8 55,4 

  Onbekend/Missing 8,5 50,0 41,5 1,2 24,3 74,5 4,1 39,6 56,3 

2017 Rooms-Katholiek 6,4 45,2 48,5 1,8 32,2 66,0 3,7 38,4 57,8 

  Openbaar 8,7 45,5 45,8 2,7 33,8 63,5 5,2 39,7 55,1 

  Protestants-Christelijk 7,6 44,6 47,8 2,2 32,3 65,5 4,5 38,6 56,9 

  Algemeen Bijzonder 5,6 40,4 54,0 1,4 24,5 74,1 3,6 34,6 61,8 

  Rest 7,0 46,0 47,0 2,2 31,9 65,9 4,3 38,3 57,4 

  Onbekend/Missing 8,0 48,0 44,0 2,0 34,7 63,3 4,7 41,5 53,7 
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Bijlage 4b (Geschatte) percentages van de referentieniveaus 1F en 1S/2F 
voor de populatie van scholen in 2015: transformatie binnen 
variabele 

 

JAAR Variabelen op individueel niveau 
Rekenvaardigheid Leesvaardigheid Taalverzorging 

1F 1S 1F 2F 1F 2F 

2015 Man 94,5 50,3 98,2 76,1 92,8 44,3 

  Vrouw 92,2 39,7 98,9 80,0 97,1 56,2 

2016 Man 93,3 48,1 97,5 74,0 94,5 51,2 

  Vrouw 91,0 39,4 98,7 78,9 97,8 62,4 

2017 Man 94,0 51,7 97,0 61,5 93,8 50,8 

  Vrouw 91,3 43,5 98,6 69,2 97,4 62,7 

2015 regulier/vervroegd 95,1 48,9 99,0 81,2 96,3 54,6 

  vertraagd 82,7 21,0 96,1 59,0 86,7 23,7 

2016 regulier/vervroegd 94,1 47,6 98,5 79,5 97,2 61,2 

  vertraagd 79,9 19,4 95,4 57,4 89,7 29,8 

2017 regulier/vervroegd 94,4 51,2 98,3 69,0 96,8 60,9 

  vertraagd 80,6 22,2 94,6 40,6 87,4 29,3 

2015 regulier (11 jaar) 94,7 47,6 98,9 80,3 96,0 53,2 

  vertraagd (12 of 13 jaar) 82,7 21,0 96,1 59,0 86,7 23,7 

  vervroegd (9 of 10 jaar) 97,8 59,6 99,6 87,9 98,4 66,1 

2016 regulier (11 jaar) 93,7 46,1 98,4 78,7 97,0 59,7 

  vertraagd (12 of 13 jaar) 79,9 19,4 95,4 57,4 89,7 29,8 

  vervroegd (9 of 10 jaar) 97,0 58,3 99,4 85,9 98,8 72,2 

2017 regulier (11 jaar) 94,0 49,7 98,2 67,8 96,6 59,4 

  vertraagd (12 of 13 jaar) 80,6 22,2 94,6 40,6 87,4 29,3 

  vervroegd (9 of 10 jaar) 96,9 61,6 99,0 77,7 98,5 71,0 

2015 Centrale Eindtoets B 98,4 53,7 99,8 87,6 98,5 59,4 

  Centrale Eindtoets N 71,3 7,4 93,2 37,0 79,6 10,7 

2016 Centrale Eindtoets B 98,3 52,9 99,6 85,8 99,3 66,9 

  Centrale Eindtoets N 66,1 4,5 91,6 36,8 83,1 14,0 

2017 Centrale Eindtoets B 98,2 56,9 99,6 75,6 98,9 66,2 

  Centrale Eindtoets N 68,0 5,7 90,0 20,3 80,9 15,1 

        

2015 vmbo-BB 53,4 2,1 87,1 20,1 67,9 4,9 

  vmbo-BB/KB 73,8 5,5 94,9 35,1 81,0 8,6 

  vmbo-KB 87,5 9,9 98,3 49,5 90,1 15,1 

  vmbo-GT 96,8 19,7 99,7 74,2 97,0 31,7 

  vmbo-GT // Havo 99,2 34,7 100,0 85,8 99,1 46,3 

  Havo 99,8 58,8 100,0 94,6 99,6 64,8 

  Havo/VWO 100,0 76,4 100,0 97,9 99,9 78,0 

  VWO 100,0 93,7 100,0 99,6 100,0 92,5 

2016 vmbo-BB 43,6 1,0 83,5 18,8 71,3 5,4 

  vmbo-BB/KB 66,1 3,1 92,6 32,4 84,8 11,2 

  vmbo-KB 84,4 6,8 97,3 47,6 92,8 20,3 

  vmbo-GT 96,3 18,4 99,3 70,1 98,5 39,1 

  vmbo-GT // Havo 98,8 31,8 99,8 81,8 99,4 55,4 

  Havo 99,7 55,9 99,9 92,7 99,9 72,8 

  Havo/VWO 99,9 74,0 100,0 97,0 99,9 84,9 

  VWO 99,9 92,7 100,0 99,5 99,9 95,2 

2017 vmbo-BB 43,7 0,9 81,2 7,7 67,3 5,8 

  vmbo-BB/KB 68,6 3,0 91,3 16,0 81,4 10,9 

  vmbo-KB 84,5 7,8 96,3 26,6 90,8 19,9 

  vmbo-GT 95,6 19,6 99,2 48,5 97,6 36,9 

  vmbo-GT // Havo 98,6 36,1 99,8 66,2 99,0 52,6 

  Havo 99,7 59,3 99,9 81,8 99,7 70,4 

  Havo/VWO 100,0 77,9 100,0 90,7 99,8 82,4 

  VWO 100,0 94,5 100,0 98,1 100,0 94,5 
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JAAR Variabelen op school niveau 
Rekenvaardigheid Leesvaardigheid Taalverzorging 

1F 1S 1F 2F 1F 2F 

2015 0 – 10% 96,3 55,4 99,5 87,1 96,8 58,5 

  >10 -25% 93,7 45,5 98,9 79,5 95,1 50,7 

  >25% 88,2 34,2 95,3 59,3 92,1 41,3 

2016 0 – 10% 96,0 54,9 99,3 85,8 97,4 64,5 

  >10 -25% 92,6 44,2 98,4 77,7 96,4 57,5 

  >25% 84,6 31,0 94,1 57,2 93,0 45,4 

2017 0 – 10% 96,2 58,1 99,3 77,1 97,4 64,9 

  >10 -25% 93,0 47,9 98,1 66,5 95,8 57,4 

  >25% 85,3 33,7 93,9 43,1 91,7 43,2 

2015 S5_1: 0% gewichten leerlingen 96,3 55,4 99,5 87,1 96,8 58,5 

  S5_2: >0-10% gewichten leerlingen 94,3 47,2 99,1 81,3 95,5 52,1 

  S5_3: >10-25% gewichten leerlingen 91,9 40,6 98,3 74,5 93,9 46,8 

  S5_4: >25-50% gewichten leerlingen 88,5 34,7 95,5 60,6 92,2 41,5 

  S5_5: >50% gewichten leerlingen 86,7 30,9 94,0 51,2 91,7 39,9 

2016 S5_1: 0% gewichten leerlingen 96,0 54,9 99,3 85,8 97,4 64,5 

  S5_2: >0-10% gewichten leerlingen 93,5 45,8 98,6 79,7 96,7 59,0 

  S5_3: >10-25% gewichten leerlingen 89,8 38,8 97,6 71,1 95,2 52,2 

  S5_4: >25-50% gewichten leerlingen 85,1 31,3 94,2 58,1 93,2 45,8 

  S5_5: >50% gewichten leerlingen 80,9 28,7 93,4 50,2 92,0 42,6 

2017 S5_1: 0% gewichten leerlingen 96,2 58,1 99,3 77,1 97,4 64,9 

  S5_2: >0-10% gewichten leerlingen 93,8 49,8 98,4 68,6 96,2 58,8 

  S5_3: >10-25% gewichten leerlingen 90,2 41,4 96,9 58,8 94,5 52,4 

  S5_4: >25-50% gewichten leerlingen 85,7 34,2 94,3 43,9 92,0 43,7 

  S5_5: >50% gewichten leerlingen 82,2 28,0 90,1 34,2 89,2 38,3 

 
2015 1-200 leerlingen 92,5 41,7 98,4 75,7 94,3 47,0 

  >200 leerlingen 93,6 46,3 98,6 79,0 95,2 51,6 

2016 1-200 leerlingen 91,2 41,2 97,7 74,1 95,5 53,1 

  >200 leerlingen 92,5 44,8 98,2 77,5 96,5 58,4 

2017 1-200 leerlingen 91,7 45,0 97,6 62,7 94,9 53,7 

  >200 leerlingen 93,0 48,6 97,9 66,6 95,9 58,2 

2015 1-100 leerlingen 92,8 42,2 98,6 77,0 94,4 46,2 

  101-200 leerlingen 92,4 41,6 98,4 75,3 94,3 47,2 

  201-300 leerlingen 93,3 45,1 98,5 78,1 94,9 50,6 

  301-400 leerlingen 93,5 45,3 98,6 78,4 94,9 51,1 

  >400 leerlingen 94,3 48,7 98,8 80,8 95,8 53,5 

2016 1-100 leerlingen 92,1 41,5 98,3 74,7 95,4 52,1 

  101-200 leerlingen 90,9 41,1 97,6 73,9 95,5 53,4 

  201-300 leerlingen 92,0 43,8 98,2 76,3 96,4 57,4 

  301-400 leerlingen 92,3 44,0 98,0 76,6 96,1 57,1 

  >400 leerlingen 93,3 46,8 98,6 79,7 96,8 60,9 

2017 1-100 leerlingen 92,5 46,0 97,8 62,2 94,7 52,7 

  101-200 leerlingen 91,5 44,7 97,5 62,7 95,0 54,0 

  201-300 leerlingen 92,7 47,7 97,8 65,6 95,7 57,1 

  301-400 leerlingen 92,3 46,4 97,6 64,8 95,3 56,3 

  >400 leerlingen 94,0 51,7 98,4 69,3 96,6 61,1 

2015 Noord 93,1 43,9 98,8 77,3 94,8 48,1 

  Oost 93,3 43,9 98,8 78,1 94,8 49,0 

  West 93,0 44,9 98,3 77,4 94,7 50,5 

  Zuid 94,1 46,6 98,9 79,5 95,4 52,0 

2016 Noord 92,4 44,6 98,5 77,0 96,2 54,2 

  Oost 92,2 42,2 98,2 75,7 96,1 55,4 

  West 91,5 43,5 97,9 75,9 96,0 57,3 

  Zuid 93,3 45,5 98,3 78,4 96,5 58,5 

2017 Noord 93,2 46,4 98,3 64,8 96,1 55,6 

  Oost 92,5 46,5 98,0 65,5 95,6 55,3 

  West 92,1 47,5 97,5 65,3 95,2 57,3 
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  Zuid 93,6 48,8 98,2 65,5 96,1 57,8 

2015 Groningen 93,1 44,7 98,8 77,6 94,9 49,8 

  Friesland 93,5 44,0 98,8 77,1 94,8 47,0 

  Drenthe 92,7 42,8 98,7 77,4 94,6 47,3 

  Overijssel 93,7 43,9 98,7 76,9 94,8 49,8 

  Flevoland 92,0 40,5 98,7 76,6 93,9 44,9 

  Gelderland 93,3 44,5 98,8 79,2 95,0 49,3 

  Utrecht 94,1 47,0 98,7 81,1 95,5 51,8 

  Noord-Holland 92,1 44,9 98,0 76,7 94,1 49,5 

  Zuid-Holland 93,0 44,3 98,2 76,1 94,8 50,6 

  Zeeland 94,1 41,9 98,9 77,7 95,5 50,9 

  Noord-Brabant 94,0 45,9 98,8 79,1 95,2 50,8 

  Limburg 94,5 48,4 99,2 80,6 96,0 55,1 

2016 Groningen 93,0 44,3 98,8 78,3 97,1 56,3 

  Friesland 92,4 45,4 98,3 75,0 95,5 52,5 

  Drenthe 91,5 44,1 98,4 77,5 95,9 53,8 

  Overijssel 92,6 42,9 98,1 74,5 96,3 55,3 

  Flevoland 91,6 41,6 98,4 73,6 95,6 53,0 

  Gelderland 92,1 42,1 98,2 76,7 96,1 55,9 

  Utrecht 92,8 46,3 98,4 79,6 96,6 59,9 

  Noord-Holland 90,7 42,4 97,6 75,3 95,4 55,6 

  Zuid-Holland 91,3 43,3 97,7 74,7 96,1 57,7 

  Zeeland 92,0 40,3 98,8 74,9 96,6 53,5 

  Noord-Brabant 93,1 44,6 98,1 77,9 96,2 58,0 

  Limburg 93,8 47,9 98,8 79,4 97,2 59,8 

2017 Groningen 93,1 47,3 98,1 66,4 96,5 58,5 

  Friesland 94,2 48,6 99,0 65,9 96,1 53,8 

  Drenthe 92,1 42,7 97,7 61,4 95,7 54,1 

  Overijssel 93,4 47,3 98,1 64,7 96,1 56,1 

  Flevoland 91,2 44,5 98,0 62,7 94,5 55,1 

  Gelderland 92,3 46,5 98,0 66,4 95,6 55,1 

  Utrecht 93,4 51,0 97,8 70,2 95,8 59,8 

  Noord-Holland 91,1 46,2 97,3 64,9 94,5 56,3 

  Zuid-Holland 92,1 47,4 97,5 63,5 95,4 57,1 

  Zeeland 93,5 43,2 98,2 65,4 95,9 55,6 

  Noord-Brabant 93,6 48,8 98,1 65,8 95,9 58,1 

  Limburg 93,6 49,0 98,4 64,9 96,6 57,0 

 
2015 Zeer sterk stedelijk 92,0 45,0 97,3 73,7 94,6 50,6 

  Sterk stedelijk 92,9 44,3 98,5 77,6 94,6 49,8 

  Matig stedelijk 93,9 46,0 98,9 79,7 95,4 51,0 

  Weinig stedelijk 93,8 45,0 98,9 79,4 95,0 50,4 

  Niet stedelijk 93,8 44,2 99,0 78,4 94,9 49,0 

2016 Zeer sterk stedelijk 89,9 43,0 96,9 72,2 95,6 57,3 

  Sterk stedelijk 91,8 43,1 97,9 76,3 96,0 56,8 

  Matig stedelijk 92,9 44,3 98,4 77,6 96,6 58,2 

  Weinig stedelijk 93,1 44,7 98,5 78,1 96,5 56,8 

  Niet stedelijk 92,3 42,8 98,5 76,8 95,9 53,9 

2017 Zeer sterk stedelijk 90,7 46,8 96,6 62,2 94,8 56,6 

  Sterk stedelijk 92,3 46,7 97,7 65,6 95,5 56,9 

  Matig stedelijk 93,1 48,2 98,2 66,3 96,0 57,8 

  Weinig stedelijk 93,3 48,2 98,1 66,3 95,9 56,9 

  Niet stedelijk 93,6 47,4 98,4 65,6 95,5 54,9 

2015 geen van de 4 grote vier steden 93,5 44,9 98,8 78,7 95,0 50,2 

  1 van de 4 grote vier steden 91,9 45,1 97,0 72,8 94,6 50,2 

2016 geen van de 4 grote vier steden 92,5 43,8 98,3 77,2 96,3 56,8 

  1 van de 4 grote vier steden 89,5 42,6 96,6 71,1 95,4 57,0 

2017 geen van de 4 grote vier steden 93,0 47,8 98,1 66,1 95,8 57,0 

  1 van de 4 grote vier steden 90,0 45,7 96,2 60,1 94,3 55,3 
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2015 Rooms-Katholiek 94,1 46,6 98,9 79,4 95,6 52,0 

  Openbaar 92,5 43,7 98,1 76,4 94,5 48,8 

  Protestants-Christelijk 93,7 45,1 98,7 78,5 95,2 50,4 

  Algemeen Bijzonder 95,4 52,4 99,2 86,1 96,4 57,8 

  Rest 94,0 44,8 98,5 76,5 94,9 51,4 

  Onbekend/Missing 90,4 37,7 98,1 73,1 92,4 42,4 

2016 Rooms-Katholiek 93,0 45,2 98,3 77,7 96,6 58,4 

  Openbaar 91,0 42,0 97,8 75,1 95,6 54,7 

  Protestants-Christelijk 92,1 43,4 98,0 75,9 96,1 56,9 

  Algemeen Bijzonder 94,1 51,0 98,8 84,0 97,2 62,9 

  Rest 91,9 41,6 97,9 74,5 96,2 55,4 

  Onbekend/Missing 91,5 41,5 98,8 74,5 95,9 56,3 

2017 Rooms-Katholiek 93,6 48,5 98,2 66,0 96,3 57,8 

  Openbaar 91,3 45,8 97,3 63,5 94,8 55,1 

  Protestants-Christelijk 92,4 47,8 97,8 65,5 95,5 56,9 

  Algemeen Bijzonder 94,4 54,0 98,6 74,1 96,4 61,8 

  Rest 93,0 47,0 97,8 65,9 95,7 57,4 

  Onbekend/Missing 92,0 44,0 98,0 63,3 95,3 53,7 
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