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1 Inleiding 
 
De Prestatiemonitor 2009 doet verslag van de analyse van de toetsresultaten 2003/’04-2008/’09 van 
scholen in de gemeente Steenwijkerland. De rapportage is opgesteld in opdracht van de gemeente 
Steenwijkerland. Het doel van de Prestatiemonitor is om een oordeel te kunnen vellen over de 
ontwikkelingen in het kader van het lokale beleid op het terrein van begrip, taal, rekenen, 
onderwijsachterstanden en de voor- en vroegschoolse educatie binnen de gemeente Steenwijkerland. 
 
Voor deze Prestatiemonitor hebben de Steenwijkerlandse basisscholen en één voorschool 
toetsresultaten beschikbaar gesteld. 
Naast de toetsresultaten van de groepen 3 tot en met 8 doet de Prestatiemonitor 2009 verslag van de 
resultaten op de kleutertoetsen van groep 1 en 2, omdat het in verband met het Steenwijkerlandse 
Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE) relevant is om de resultaten van de instromende 
kleuters in kaart te brengen. 
 
In deze rapportage wordt allereerst kort ingegaan op de vaardigheidsniveaus die het CITO hanteert. 
Deze benadering is als uitgangspunt genomen voor de prestatiemonitor. Mede hierdoor kunnen de 
resultaten in deze Prestatiemonitor worden afgezet tegen het landelijke beeld.  
De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de volgende vragen: 
• hoe zijn de resultaten op de competentie begrip? 
• hoe zijn de resultaten op de competentie taal? 
• hoe zijn de resultaten op rekenen? 
• wat zijn de resultaten op de kleutertoetsen? 
• is er sprake van onderwijsachterstanden? 
 
In de herfst van 2004 verscheen de Taalmonitor voor het eerst, waarna tot 2008 de analyse jaarlijks 
werd geactualiseerd. De Prestatiemonitor bouwt voort op deze Taalmonitor. De prestatiemonitor is 
echter niet te vergelijken met de taalmonitor, de gegevens van beide kunnen niet naast elkaar gelegd 
worden. De Prestatiemonitor 2009 wijkt op de volgende punten af van de Taalmonitor: 
• alle basisscholen in Steenwijkerland nemen deel; 
• alle taalvaardigheden en rekenvaardigheden worden meegenomen; 
• onderwijsachterstanden worden in één hoofdstuk besproken (en vormen niet langer het centrale 

perspectief); 
• de indicator uitval vervangt het percentage E-leerlingen. 
 
De Prestatiemonitor gaat uit van de eigen toetspraktijk en -visie van scholen. Aan de uitkomsten en met 
name aan de vergelijking tussen (groepen) scholen en leerjaren mag geen absolute betekenis worden 
gegeven. Desondanks geven de resultaten, vanwege de omvang en de kwaliteit van de leveringen, een 
goed beeld van de situatie op de Steenwijkerlandse scholen. Bovendien wordt naast de 
Prestatiemonitor ook een schoolrapport verstrekt aan iedere school afzonderlijk. Dit rapport geeft op 
schoolniveau inzicht in de onderwijsprestaties. 
 
De Prestatiemonitor is tot stand gekomen door een samenwerking van De Loos Monitoring en de 
IJsselgroep. De Loos Monitoring is verantwoordelijk voor de verwerking van de toetsresultaten. De 
IJsselgroep heeft de totstandkoming van de Prestatiemonitor gecoördineerd en zij beoordeelt samen 
met de Werkgroep Onderwijsachterstandenbeleid / Brede school de uitkomsten. 
 
XX september 2009 
De Loos Monitoring 
IJsselgroep 
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2 Rekenen met toetsresultaten 

2.1 Vaardigheidsniveaus 

De resultaten van de toetsing worden gepresenteerd met behulp van vaardigheidsniveaus. Ze geven 
aan hoe de individuele prestaties zich landelijk verhouden: 

niveau Beschrijving 
A-niveau resultaat komt overeen met de 25% beste resultaten in een landelijke referentiegroep 
B-niveau resultaat zit boven het landelijk gemiddelde, maar valt niet in het A-niveau  
C-niveau resultaat zit onder het landelijk gemiddelde, maar is beter dan de 25% slechtste resultaten in 

een landelijke steekproef. 
D-niveau resultaat komt overeen met de 25% slechtste resultaten, maar is beter dan de 10% slechtste 

resultaten  
E-niveau resultaat komt overeen met de 10% slechtste resultaten in een landelijke referentiegroep 

2.2 Niveauprofiel 

De verdeling van de vaardigheidsniveaus wordt in deze rapportage een 
niveauprofiel genoemd. 
Hiernaast staat een voorbeeld van een niveauprofiel: Het A-niveau en 
het B-niveau zijn bovenaan weergegeven in paars. Wanneer de 
toetsprestaties op de leverende scholen vergelijkbaar zouden zijn met de 
landelijke referentie (zie het profiel “referentie” in de figuur), moeten 
beide samenvallen met de 50%-grens. Het C-niveau is geel gekleurd en 
onder de paarse vaardigheidsniveaus weergegeven. 
Het D-niveau en E-niveau (in de landelijke referentiegroep samen 25%) 
zijn respectievelijk blauw en olijf gekleurd. Leerlingen op D- of E-niveau 
ontvangen veelal extra zorg. 

2.3 Indicator uitval 

Prestaties in het E-niveau worden vanouds gerekend tot uitval: dit betreft 
leerlingen die in de betreffende vaardigheid met een regulier 
onderwijsaanbod ontoereikend worden bediend en waarvoor de 
standaardmaterialen minder geschikt zijn. Voor leerlingen op D-niveau 
dreigt de mogelijkheid van uitval. 
De indicator uitval toont de mate waarin leerlingen op schoolse 
vaardigheden dreigen uit te vallen. Hierbij worden leerlingen op E-niveau 
zwaarder gewogen (175%) dan leerlingen op D-niveau (50%), vanwege de 
grotere dreiging dat E-leerlingen daadwerkelijk zullen uitvallen in het 
basisonderwijs. De overige leerlingen worden niet meegewogen. 
De landelijke referentie is 25%. Bij hetzelfde voorbeeld als bij het 
niveauprofiel, is de uitval 18%, waarbij ook is geïllustreerd dat E-leerlingen 
(7%*175%= ±12%) zwaarder meewegen dan de D-leerlingen (13%*50%= 
±6%). 
In deze rapportage zal met uitval uitsluitend de indicator uitval worden 
bedoeld (en niet het E-niveau). 

2.4 Indicator prestatieniveau 

In deze rapportage wordt het niveauprofiel omgerekend naar het prestatie-
niveau. De indicator prestatieniveau toont met één getal het niveauprofiel, 
namelijk het percentage leerlingen dat in een hoger vaardigheidsniveau zit 
dan kon worden verwacht op basis van de landelijke referentie. In het 
voorbeeld hiernaast zou het prestatieniveau uitkomen op 15%. Daarbij zijn 
er, in vergelijking met landelijk, 3% minder leerlingen op E-niveau, 5% 
minder leerlingen op/onder D-niveau, 4% minder leerlingen op/onder C-
niveau en 3% minder leerlingen op/onder B-niveau (deze vier percentages 
zijn hiernaast ingekleurd). Bij een negatief prestatieniveau liggen de 
prestaties onder de landelijke referentie. 
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3 Resultaten op competentie begrip 
Dit hoofdstuk toont de prestaties op de competentie begrip, die wordt afgeleid uit de prestaties voor de 
vaardigheden begrijpend lezen, woordenschat en overige vaardigheden begrip (i.c. studievaardig-
heden) in de periode 2003/’04-2008/’09 in Steenwijkerland. 

3.1 Resultaten begrip 2008/’09 

In deze paragraaf worden de prestaties van leerlingen van groep 3 tot en met 8 voor drie vaardigheden 
(begrijpend lezen, woordenschat en overig begrip) over het afgelopen schooljaar weergegeven en 
gebundeld tot de prestatie op de competentie 'begrip'. 

Figuur Niveauprofiel competentie en samenstellende vaardigheden begrip, 2008/’09, alle scholen, groep 3 tot 
en met 8. 

 
  competentie begrip 2008/2009 

 totaal begrijpend lezen woordenschat studievaardigheden 

A-niveau 1 164 744 365 55 

B-niveau 1 238 883 302 53 

C-niveau 1 249 852 352 46 

D-niveau 513 346 139 27 

E-niveau 178 114 44 20 

Overzicht Aantal getoetste leerlingen naar niveau, totaal en per getoetste vaardigheid op de competentie 'begrip' 
2008/’09, groep 3 tot en met 8. 

 
Uit de figuur blijkt dat het aantal leerlingen dat op A-niveau hoger ligt dan in de landelijke referentie, te 
weten 30% op de vaardigheid woordenschat (30%) en 27% over de overige begripsvaardigheden. Ook 
het percentage leerlingen op B- en C-niveau is in vergelijking met de landelijke referentie gunstig in 
Steenwijkerland. De risicogroepen voor uitval (D en E) zijn iets (overige begrip) tot veel kleiner dan de 
landelijke referentie. 
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3.2 Trend begrip 2003/’04-2008/’09 

De trendfiguur biedt inzicht in de veranderingen die zich in de loop van de geanalyseerde jaren hebben 
voorgedaan. In het figuur zijn de resultaten in leerjaren 3 tot en met 8 gebundeld. 

Figuur Trend competenties begrip, alle scholen, leerjaren 3 tot en met 8, naar schooljaar 
 
De lijnen in het figuur geven de indicator prestatieniveau weer. Deze indicator wordt nader toegelicht in 
paragaaf 2.4). Het toont dat de Steenwijkerlandse leerlingen weliswaar een stuk beter presteren dan in 
begin van de peiling. Maar sinds 2006/2007 zijn de prestaties op begrijpend lezen gestabiliseerd en 
vertonen de prestaties op woordenschat een licht dalende tendens. De prestaties op 'overig begrip' (ic. 
eindtoetsonderdelen Studievaardigheden) zijn in de afgelopen jaren wel belangrijk gestegen. 

3.3 Leerjaren begrip 2008/'09 

In deze paragraaf worden de resultaten per leerjaar onderscheiden. Het toont de resultaten voor alle 
begripsgerelateerde vaardigheden gezamenlijk. De 0% vormt de landelijke referentie. 

Figuur prestaties op de competentie 'begrip' over het afgelopen jaar, alle scholen, gesplitst naar 
leerjaar/groep.  
 
Uit de figuur blijkt dat de begripprestaties in alle groepen gunstig afsteken bij de landelijke referentie. 
Het verschil met de referentie is in 2008/2009 het grootst in de groepen 4, 5 en 6. 

22%
27%

32%
28%

14% 13%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

-50%

-25%

0%

25%

50%

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

begrijpend lezen

woordenschat 

overig begrip



Prestatiemonitor 2009, Steenwijkerland concept pagina 7 

3.4 Scholen begrip 2008/'09 

Voor de prestatiemeting in Steenwijkerland hebben 38 basisscholen toetsgegevens geleverd. In deze 
paragraaf worden deze scholen onderling (anoniem) vergeleken op basis van de resultaten in 2008/’09. 
Ook bij deze analyse zijn de begripsvaardigheden van groepen 3 toten met 8 samen genomen. 

Figuur Prestaties op de competentie 'begrip' 2008/’09, oplopend gesorteerd naar het gemiddelde 
prestatieniveau per school. 

 
Leerlingen van ongeveer tweederde van de Steenwijkerlandse scholen (26 scholen is 68% van de 
scholen) presteren gemiddeld boven de landelijke referentie. Leerlingen op twaalf scholen hebben een 
gemiddeld begripsniveau onder dat van de referentie.  
De uitersten liggen ver uit elkaar: van -36% (school EC op 1ste positie) tot +66% (school AD op positie 
38). School AD is tevens de enige school met een begripsniveau van boven de 60%, wat vergelijkbaar 
is met het B-niveau. 
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4 Resultaten op competentie taal 
Dit hoofdstuk toont de prestaties op de taalvaardigheden technisch lezen, spelling en overige 
taalvaardigheden (eindtoetsonderdelen taal, taalschaal en luistertoets) in de periode 2003/’04-2008/’09 
in Steenwijkerland. AVI-toetsen en schijfvaardigheid zijn hierbij niet meegenomen. 

4.1 Resultaten 2008/’09 

In deze paragraaf worden de prestaties van leerlingen van groep 3 tot en met 8 voor vier vaardigheden 
(technisch lezen, spelling, overig taal1) over het afgelopen schooljaar afzonderlijk weergegeven en 
gebundeld tot de prestatie op de competentie 'taal'. 

Figuur Niveauprofiel competenties taal 2008/’09, alle scholen, vanaf groep 3 
 
  competentie taal 2008/2009 

 taal technisch lezen spelling overig taal 

A-niveau 2 067 883 907 277 

B-niveau 1 819 755 843 220 

C-niveau 1 797 660 925 212 

D-niveau 808 331 391 86 

E-niveau 495 224 237 33 

Overzicht Aantal getoetste leerlingen naar niveau, totaal en per getoetste vaardigheid op de competentie 'taal' 
2008/’09, groep 3 tot en met 8. 

 
Het aantal leerlingen dat presteert op niveau A, is op alle vaardigheden ruim groter dan de landelijke 
referentie. De prestaties op de overige taalvaardigheden zijn het gunstigst. Ook de percentages op 
B-niveau en C-niveau zijn groter dan de landelijke referentie. De risicogroepen voor uitval zijn 
substantieel kleiner dan de landelijke referentie; ook hier is de vaardigheid ‘overig taal’ koploper. 

                                                        
1 Onder de overige taalvaardigheden worden de resultaten gerekend op de toetsen taalschaal, luisteren en de 

taalonderdelen eindtoets basisonderwijs. AVI-toetsen en schrijfvaardigheden zijn hierbij niet meegenomen. 
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4.2 Trend taal 2003/’04-2008/’09 

De trendfiguur biedt inzicht in de veranderingen die zich in de loop van de jaren hebben voorgedaan. 

Figuur Trend competenties taal, alle scholen, groep 3 tot en met 8 naar schooljaar 
 
De Steenwijkerlandse leerlingen presteerden altijd boven de landelijke referentie. De stijgende lijnen 
van de voorgaande jaren zijn het afgelopen jaar sterk voortgezet voor de vaardigheden technisch lezen 
en ‘overig taal’. Hier blijkt dat zelf technisch lezen spelling heeft ‘ingehaald’.  

4.3 Leerjaren taal 2008/’09 

De figuur biedt zicht op de verschillen tussen de leerjaren. De verschillende taalvaardigheden zijn 
hierbij samen genomen. 

Figuur prestaties op de competentie 'taal' 2008/’09, alle scholen, naar leerjaar/groep. 
 
Alle groepen presteerden ruim boven de landelijke referentie. Zo ver is de figuur helder, maar het is 
opvallend dat groep 3 zo veel beter dan de referentie presteert vergeleken met de andere leerjaren. De 
groepen 4 tot en met 7 presteerden iets onder het gemiddelde over alle leerjaren (25%2). Een ander 
opvallend beeld is het licht stijgende prestatieniveau vanaf groep 5. 

                                                        
2 De toetsresultaten van leerjaar 3 (42%) wegen relatief zwaar door in het gemiddelde van 25%, omdat taal 

beduidend vaker wordt getoetst in leerjaar 3 dan in de andere leerjaren. 
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4.4 Scholen taal 2008/’09 

Deze paragraaf vergelijkt de taalprestaties 2008/’09 op de Steenwijkerlandse scholen vanaf groep 3. 

Figuur Prestaties op de competentie 'taal', 2008/'09, oplopend gesorteerd naar het gemiddelde 
prestatieniveau per school. 

 
28 Steenwijkerlandse scholen (74%) presteert op taal boven de landelijke referentie (vanaf school DF 
op positie 11). Op twee scholen presteren leerlingen op gemiddeld taalniveau meer dan 60% boven de 
referentie. 
De onderlinge verschillen zijn evenwel groot. De bandbreedte bedraagt ±140% (van -70% tot +71%). 
School CC met het hoogste prestatieniveau op de competentie taal, kwam bij de eerdere vergelijking 
op de competentie begrip uit op positie 23 (+25%) uit. 
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5 Resultaten op competentie rekenen 
Dit hoofdstuk toont de prestaties op de rekenvaardigheden in de periode 2003/’04-2008/’09 in 
Steenwijkerland. Zo mogelijk zijn vaardigheden ‘getallen’ en ‘meten’ onderscheiden. Wanneer dit 
onderscheid niet kon worden gemaakt, worden de rekenresultaten gerekend tot ‘overig rekenen’. Ook 
de eindtoetsonderdelen Rekenen worden gerekend tot ‘overig rekenen’. 

5.1 Resultaten 2008/’09 

In deze paragraaf worden de prestaties weergegeven van leerlingen van groep 3 tot en met 8 over het 
afgelopen schooljaar voor de competentie 'rekenen'. 

Figuur Niveauprofiel competenties rekenen 2008/’09, alle scholen, groep 3 tot en met 8 
 
  competentie rekenen 2008/2009 

 rekenen getallen meten overig rekenen 

A-niveau 1 721 256 289 1 176 

B-niveau 1 598 307 323 967 

C-niveau 1 411 299 269 843 

D-niveau 565 114 92 359 

E-niveau 201 26 29 146 

Overzicht Aantal getoetste leerlingen naar niveau op de competentie 'rekenen', 2008/’09, alle scholen, groep 3 tot 
en met 8. 

 
Het aantal leerlingen dat presteert op niveau A is ruim groter dan de landelijke referentie. De groep op 
niveau B is eveneens groter dan de landelijke referentie. De risicogroepen voor uitval (D en E) zijn 
substantieel kleiner dan de landelijke referentie. 
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5.2 Trend rekenen, 2003/’04-2008/’09 

De trendfiguur biedt inzicht in de veranderingen die zich in de loop van de jaren hebben voorgedaan. 

Figuur Trend competenties rekenen, alle scholen, leerjaren 3 tot en met 8 naar schooljaar 
 
De Steenwijkerlandse leerlingen presteerden in alle afgelopen schooljaren ruim boven de landelijke 
referentie. De merendeels stijgende tendens van de voorafgaande jaren is voor alle vaardigheden het 
afgelopen jaar toegenomen. De vaardigheid meten ligt min of meer constant 11% boven de vaardigheid 
getallen. 

5.3 Leerjaren rekenen, 2008/'09 

Deze paragraaf geeft de resultaten weer voor rekenen in het schooljaar 2008/'09 per leerjaar/groep. 
Alle rekenvaardigheden zijn hierbij samengenomen. 

Figuur Prestaties op de rekencompetentie, alle scholen, 2008/'09, naar leerjaar/groep.  
 
Alle groepen presteerden zeer ruim boven de landelijke referentie. De beste prestaties zijn behaald in 
groep 3 (+57%). De groepen 6 en 7 kennen de minst gunstige rekenprestaties (resp. +23% en +21%). 
Het verschil met groep 8 (±20%) is veel groter dan bij de begrip- en taalcompetenties. 
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5.4 Scholen rekenen 2008/'09 

Deze paragraaf toont de gemiddelde rekenprestaties van alle scholen over het schooljaar 2008/'09. 

Figuur Prestaties rekencompetentie 2008/’09, oplopend gesorteerd naar het gemiddelde 
prestatieniveau per school.  

 
Vrijwel alle Steenwijkerlandse scholen (89%) presteren boven de landelijke referentie; slechts vier 
scholen in Steenwijkerland (11%) hebben een ongunstiger prestatieniveau dan de referentie. 
Leerlingen van tien scholen hebben een gemiddeld rekenniveau van meer dan 60% boven de 
referentie. 
De onderlinge verschillen zijn groot: van -23% tot ruim 93% (bandbreedte bedraagt daarmee 116%). 
De bandbreedte is vergelijkbaar met de bandbreedte bij begrip (112%) en kleiner dan bij taal (140%). 
School BC (-23%) is zowel met rekenen als met taal (-70%) de school met het laagste gemiddelde 
prestatieniveau; op begrip bezet deze school de 5de positie met -12%. 
School BF staat met rekenen op de 38ste en hoogste positie met +93%; deze school bezette met begrip 
en taal respectievelijk de 25ste positie met +27% en de 37ste positie met +64%. 
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6 Resultaten op de kleutertoetsen 
Dit hoofdstuk toont de prestaties op de kleutertoetsen Ordenen, Taal voor Kleuters en Ruimte & Tijd in 
de periode 2003/’04-2008/’09 in Steenwijkerland. 
In paragraaf 6.4 zijn de resultaten op een peuterspeelzaal meegenomen voor een indicatieve (maar 
weinig betrouwbare) vergelijking. In de andere paragrafen zijn deze PSZ-resultaten niet meegenomen. 
In paragraaf 6.5 worden de kleuterprestaties gerelateerd aan de prestatie in het vervolg van het 
basisonderwijs. Deze paragraaf biedt tevens een samenvattende vergelijking van de vier competenties 
begrip, taal rekenen en kleuter. 

6.1 Resultaten kleuters 2008/’09 

Deze paragraaf geeft de prestaties van de kleuters in de groepen 1 en 2 in het leerjaar 2008/'09. De 
(spaarzame) resultaten op de Begrippentoets zijn hier en elders gevoegd bij de resultaten op Ordenen. 

Figuur Niveauprofiel competenties kleuters 2008/’09, groepen 1 en 2 
 
 competentie kleuters 2008/2009 

 totaal ordenen taal ruimte & tijd 

A-niveau 827 251 517 58 

B-niveau 508 179 283 47 

C-niveau 286 115 141 30 

D-niveau 108 39 64 6 

E-niveau 35 17 17 1 

Overzicht Aantal getoetste kleuters naar niveau, totaal en per getoetste vaardigheid 2008/’09. 
 
Het percentage kleuters op A-niveau is bijna twee keer zo groot als de landelijke referentie, terwijl ook 
de prestaties op niveau B boven de referentie uitkomen. Daarmee resteren slechts kleine percentages 
kleuters met prestaties op de niveaus C, D en E, ongeveer de helft van het referentiepercentage. 
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6.2 Trend kleuters 2003/’04-2008/’09 

De trendvergelijking in deze paragraaf betreft de prestaties van kleuters in groep 1 en 2 op de 
vaardigheden Ordenen, Taal voor kleuters en Ruimte & Tijd. 

Figuur gemiddelde prestaties van kleuters op drie vaardigheden naar schooljaar. 
 
Er is in de prestaties van kleuters een licht wisselende stijgende lijn waar te nemen. De prestaties op 
de vaardigheid Ordenen stijgen het meest stabiel, wat minder stabiel is de stijgende lijn in de resultaten 
Taal voor kleuters. De prestaties voor Ruimte & tijd verbeteren sinds de opvallende daling in 2004/'05 
met sprongen. 

6.3 Scholen kleuters 2008/'09 

Deze paragraaf vergelijkt de kleuterresultaten op de scholen in 2008/2009. De verschillende 
vaardigheden zijn daarbij samengenomen. 

Figuur De gemiddelde kleuterprestaties per school, oplopend gerangschikt. 
 
De kleuters van slechts twee scholen presteren iets onder de landelijke referentie. De kleuters van de 
overige scholen bereiken resultaten boven de landelijke referentie. 26 scholen hebben een gemiddeld 
niveau van boven de 60% (B-niveau), waarvan drie scholen zelfs boven A/B-niveau (meer dan +110%). 
Er zijn grote verschillen tussen scholen: van -40% (school AA) tot +140% (school FG); dat levert een 
bandbreedte van 180%. Dit verschil is mede zo groot vanwege het opvallend lage gemiddelde niveau 
van de prestaties op school AA (-37% in vergelijking met 2de positie) en het opvallend hoge niveau van 
de prestaties op school FG (positie 38, +15% t.o.v. 37ste positie). 
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6.4 Leerjaren kleuters en peuters 2008/'09 

De paragraaf toont de verschillen van de prestaties op verschillende leeftijden. Echter, voor de 
vergelijking van peuters met kleuters geldt een sterk voorbehoud, omdat er slechts gegevens 
beschikbaar zijn van één peuterspeelzaal tegenover gegevens van alle basisscholen. 
 competentie kleuters 2008/2009 

 totaal ordenen taal ruimte & tijd 

peuters 75% 93% 58% (geen toetsing bij peuters) 

groep 1 61% 51% 64% 75% 

groep 2 84% 73% 92% 62% 

Overzicht Aantal getoetste peuters en kleuters, totaal en per vaardigheid 
 
De prestaties van de peuters laten zich moeilijk vergelijken met de resultaten van kleuters. Voor 
kleuters geldt dat de prestaties Ordenen en met name Taal voor Kleuters in groep 2 beter zijn dan in 
groep 1. Bij Ruimte & Tijd is dat andersom en zijn de resultaten in groep 1 gunstiger. 

6.5 Leerjaren competenties 2008/’09 (samenvattende vergelijking) 

In deze paragraaf gaat het over de resultaten van alle leerjaren in 2008/2009. Bij de vergelijking van 
leerjaren zijn de kleutertoetsen voor Ordenen en de Begrippentoets gerekend tot de competentie 
begrip, Taal voor kleuters tot de competentie taal, en Ruimte & tijd tot de competentie rekenen. 
Ook hier geldt de sterke relativering dat slechts op één peuterspeelzaal is getoetst terwijl voor de 
andere leerjaren de resultaten op alle basisscholen zijn meegenomen. 

Figuur Samenvattende vergelijking van de gemiddelde prestaties voor alle competenties 2008/'09 
naar leerjaren (schoolloopbaan). 

 
Alle groepen blijven voor alle competenties boven de landelijke referentie. Met het stijgen van de 
leerjaren dalen de prestaties op alle competenties vrij consistent; de lagere groepen presteren heel 
ruim boven de landelijke referentie, maar in de hoogste groepen komen de prestaties in de buurt 
daarvan. 
De lijn voor de taalvaardigheden is met meest gelijkmatig; na een daling tot groep 4 is nadien, bij het 
stijgen van de leerjaren, een gematigde groei zichtbaar. 
Begripvaardigheden (Ordenen) piekt in groep 2, maar daalt sterk in groep 3, om in groep 7 opnieuw 
een relevante daling door te maken en, als enige competentie in groep 8, niet meer te stijgen. 
Rekenen blijft vrij lang ruim boven de landelijke referentie, maar daalt in groep 6 belangrijk, om daarna 
in groep 8 (eindtoets) weer belangrijk te stijgen. 
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7 Onderwijsachterstanden 
Dit hoofdstuk focust op uitval en achterstanden. Achtereenvolgens komen aan de orde de uitval van 
individuele leerlingen (paragraaf 7.1), de prestaties van achterstandsleerlingen (paragraaf 7.2), en 
prestaties op achterstandsscholen (paragraaf 7.3). 

7.1 Uitval 

De voorgaande paragrafen tonen percentages resultaten op E- en D-niveau. Deze paragraaf toont de 
uitval met behulp van de indicator uitval3. Deze indicator wordt nader toegelicht in paragraaf 2.3. 
Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde het niveauprofiel (verkort), de trend en de 
leerjaren. 
 
 competenties basisonderwijs 2008/2009 

 A- t/m C-niveau D-niveau E-niveau indicator uitval 

alle competenties 15 686 1 996 909 14% 

begrip 3 652 513 178 13% 

taal 5 683 808 495 18% 

rekenen 4 729 566 201 12% 

kleuter 1 621 108 35 6% 

Overzicht Verkort niveauprofiel alle competenties 2008/’09, inclusief indicator uitval 2008/’09 

 
Figuur Trend uitval basisonderwijs, groepen 1 tot en met 8, alle competenties, naar schooljaar (lager 

percentage = minder uitval) 
 
De figuur toont dat de uitval in de afgelopen zes jaar onder de landelijke referentie is gebleven en al die 
jaren een licht gunstige tendens heeft. De uitval op de kleutertoets is het gunstigst, maar kent een wat 
grillig verloop. De uitval is het hoogst op taalvaardigheden met een piek in 2005/'06, maar sindsdien 
dalend tot 18% in 2008/’09. 
 

                                                        
3 let op: de indicator uitval is negatief gepoold, dat wil zeggen dat een hogere uitkomst ongunstiger is. De indicator 

prestatieniveau is positief gepoold, wat wil zeggen dat een hogere uitkomst gunstiger is. 

referentie

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

alle competenties  begrip  taal  

rekenen  kleuter  referentie



Prestatiemonitor 2009, Steenwijkerland concept pagina 18 

Om de leerjaren te kunnen vergelijken zijn de prestaties op Ordenen toegedeeld aan de competentie 
begrip, de prestaties op Taal voor Kleuters toegedeeld aan de competentie taal, en de prestaties op 
Ruimte & Tijd toegedeeld aan de competentie rekenen. 

Figuur Traject uitval schooljaar 2008/'09 
 
De uitval is in 2008/'09 in de lagere groepen laag. Dit beeld komt overeen met het hogere 
prestatieniveau in de kleuterklassen. Vanaf groep 3 volgt een stijging, vanaf groep 5 weer een lichte 
daling. Taalcompetenties vormen door alle leerjaren heen het grootste aandeel van de uitval. Met name 
in groep 5 is de uitval op taal (23%) belangrijk hoger dan op begrip en rekenen (beide 11%). Dat geldt 
in mindere mate ook voor leerjaar 4. 
Opvallend is de stijging van de uitval in groep 8 op begrip (w.o. eindtoetsonderdeel 
studievaardigheden). 
 
In de voorgaande Taalmonitor is een prestatieval geconstateerd in de bovenbouw. Deze blijkt niet uit 
de bovenstaande figuur. De onderstaande figuur laat zien of er in eerdere jaren wel sprake was van 
een prestatieval met behulp van de indicator uitval. 

Figuur Trend traject uitval 
 
De figuur toont inderdaad dat in voorgaande jaren de uitval bij het vorderen van de leerjaren belangrijk 
toenam (dat gold met name in de periode 2004/’05-2006/’07), en dat hiervan in het huidige peiljaar 
geen sprake meer is. 
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7.2 Achterstandsleerlingen 

In deze paragraaf worden de resultaten van gewichtsleerlingen van drie schooljaren samengenomen 
(driejaargemiddelde), vanwege het kleine aantal gewichtsleerlingen in Steenwijkerland. 
 
 toetsresultaten gewichtsleerlingen 2006/2007-2008/2009 

 weging toetsresultaten prestatieniveau indicator uitval 

alle gewichten 18 180 22% 16% 

1.00 14 514 34% 13% 

1.30 (incl. 1.25) 2 929 -21% 25% 

2.20 (incl. 1.90) 737 -36% 33% 

Overzicht Resultaten leerling-gewichten, schooljaren 2006/'07 – 2008/'09 gebundeld 
 

Figuur Uitval gewichtsleerlingen 2006/’07-2008/’09 gebundeld 
 
De uitval bij kleuters is voor alle leerlinggewichten lager dan op de andere competenties. Maar het 
verschil met de overige competenties is het grootst bij de 1.30-leerlingen: Alleen bij de 2.20-leelringen 
ligt het gemiddelde niveau (33%) boven de landelijke referentie (25%). De uitval van 1.30-leerlingen ligt 
op eenzelfde percentage als in de referentie (25%). 
 
Voor de achterstandleerlingen (1.30- en 2.20-leerlingen) is de uitval op de begripcompetenties het 
ongunstigst. Opvallend is de uitval op taalvaardigheden: bij 1.00-leerlingen is hier de uitval het hoogst; 
bij 1.30-leerlingen neemt de uitval op taal een tussenpositie in; en bij 2.20-leerlingen is de uitval op taal 
relatief beperkt. 
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7.3 Achterstandsscholen 

In deze prestatiemonitor zijn vier onderwijsachterstandenscholen, te weten Willem Alexander 
(Steenwijk), Johan Friso, Kleine Kamp en Emma4. Deze paragraaf toont de prestaties op deze vier 
scholen apart van de overige 34 (reguliere) basisscholen.  
(NB. De onderwijsachterstandenscholen in de taalmonitor 2008 zijn niet 1 op 1 te vergelijken met de resultaten in 
deze prestatiemonitor omdat de Taalmonitor 2008 en de Prestatiemonitor 2010 niet dezelfde achterstandsscholen 

onderkent. ) 
 toetsresultaten 2008/2009 

 weging toetsresultaten prestatieniveau indicator uitval 

alle scholen 18 922 30% 14% 

Achterstandenschool 1 609 0% 21% 

reguliere school 17 313 32% 13% 

Overzicht Resultaten achterstandsscholen 2008/’09 
 
Het prestatieniveau en de uitvalindicator liggen voor de achterstandscholen aanmerkelijk ongunstiger 

(0% resp. 21%) dan van de reguliere scholen (+32% resp. 13%). 
Figuur Trend achterstandsscholen, 2003/’04-2008/’09 
 
Over de onderzochte schooljaren heen is er een dalende trend te zien in de uitval bij de 
achterstandsscholen, tot onder de landelijke referentie in 2008/’09. Deze daling is ook zichtbaar bij de 
reguliere scholen. Door het relatief kleine aantal leerlingen in achterstandscholen op het totaal aantal 
leerlingen wijkt de trend van alle scholen gezamenlijk niet veel af van de reguliere scholen. 
 

                                                        
4 De rapportage vermeldt de namen van scholen verkort. 
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De onderstaande figuur toont de uitval op alle Steenwijkerlandse scholen, inclusief de kleutergroepen. 
Achterstandscholen zijn daarbij in kleur onderscheiden 

Figuur Scholen uitval 2008/2009 
 
Slechts drie Steenwijkerlandse scholen hebben ten opzichte van de referentie een ongunstig 
uitvalpercentage, waaronder één onderwijsachterstandenschool. Ook de andere onderwijs-
achterstandenscholen bevinden zich te midden van reguliere scholen; zo staat OAB-school ED op 
positie 11 met een uitvalpercentage van 11%. 
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8 Bespreking 
 

8.1 Vooraf 

De Prestatiemonitor 2009 toont de schoolse vaardigheden op de Steenwijkerlandse basisscholen. De 
Prestatiemonitor 2009 is de opvolger van de Taalmonitor die tot 2008 jaarlijks werd gepubliceerd en die 
zich beperkte tot leerachterstanden op een drietal taalvaardigheden op (voormalige) 
onderwijsvoorrangsscholen.  
De Prestatiemonitor maakt gebruik van indicatoren die voor de Taalmonitor zijn ontwikkeld, te weten de 
indicator prestatieniveau en de indicator uitval. Verder zijn voor deze monitor toetsen toegedeeld aan 
vaardigheden, welke op hun beurt weer zijn ondergebracht in competenties; zo kunnen vaardigheden, 
schooljaren, leerjaren en scholen eenvoudiger onderling worden vergeleken. De monitor richt zich op 
de vaardigheden 2008/’09 en vergelijkt deze met de prestaties vanaf 2002/’03. 
 
Voor de Prestatiemonitor waren ± 190.000 toetsresultaten beschikbaar van 38 basisscholen en één 
peuterspeelzaal, waarvan ruim 83.000 resultaten uit 2008/2009. Dit betreft uitsluitend resultaten op 
CITO-toetsen. Inspanningen om ook resultaten op andere toetsen te benutten, zijn helaas (nog) niet 
succesvol geweest. 
 
De Taalmonitor 2008 leverde de volgende bevindingen en aandachtspunten op (let op: betreft de 
prestaties op tien voormalige achterstandsscholen): 
• op deze voormalige achterstandsscholen in Steenwijkerland zijn de prestaties en verbeteringen 

zodanig gunstig dat er nauwelijks sprake is van onderwijsachterstanden en dat er ruimte is gecreëerd 
voor aandacht aan andere leerlinggroepen, scholen en vaardigheden; 

• bevindingen uit voorgaande taalmonitors lijken te hebben geleid tot verbeteringen van toenmalige 
zorgpunten: doorgevoegde verbeteringen dienen echter wel beter worden geborgd; 

• de prestaties en de uitval van allochtone achterstandsleerlingen ontwikkelen zich gunstig, ook in 
vergelijking met de prestaties van autochtone achterstandleerlingen; 

• de kleuterprestaties liggen in vergelijking met de referentie en in vergelijking met hogere leerjaren erg 
hoog. Mogelijk dat de referentie te laag is ingeschat: desalniettemin is het zaak dat scholen de 
kleuters toetsen volgens de handleiding;  

• de prestaties nemen bij het vorderen van de leerjaren af. Mogelijk dat hier een methodologische 
onvolkomenheid een rol speelt: desalniettemin is het zaak voor scholen om de prestaties in de 
bovenbouw nauwkeurig te volgen. 

8.1 Samenvatting 

Gemiddeld liggen de prestaties op achterstandsscholen lager dan op niet-achterstandsscholen. Maar 
dat wil niet zeggen dat op de achterstandsscholen altijd de laagste prestaties worden behaald. 
Het uitvalpercentage op achterstandsscholen ontwikkelt zich meer en meer in de richting van het 
gemiddelde van de niet-achterstandsscholen. Ook blijkt dat bij een individuele vergelijking tussen 
scholen, achterstandscholen in 2008/’09 geenszins de basisscholen zijn met de hoogste uitval. Er zijn 
in Steenwijkerland drie scholen met meer uitval dan de referentie (uitval hoger dan 25%), waarvan 
slechts één een achterstandsschool is. Er is zelfs een achterstandsschool met een gunstig laag 
uitvalpercentage.  
 
In tegenstelling tot de Taalmonitor 2008, laat de Prestatiemonitor 2009 voor 2008/’09 geen prestatieval 
zien in de bovenbouw van het basisonderwijs. De Prestatiemonitor bevestigt ook, dat in voorgaande 
jaren hier nog wel sprake van was. 
  
Over de prestaties op de competentie begrip (begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden) 
blijkt uit de Prestatiemonitor het volgende: 
• de prestaties liggen in 2008/’09 ruimschoots boven de landelijke referentie; 
• in 2008/’09 zijn de beste prestaties behaald: de prestaties op begrijpend lezen zijn gelijk gebleven; op 

studievaardigheden zijn ze verder verbeterd; op woordenschat is echter sinds 2006/2007 een licht 
dalende tendens zichtbaar; 

• de prestaties zijn het gunstigst in groep 4, 5 en 6. Het niveau ligt in de groepen 7 en 8 weliswaar 
lager, maar er is geen sprake van een prestatieval; 

• op twaalf scholen liggen de gemiddelde prestaties onder de landelijke referentie; 
• de uitval op de competentie begrip is in 2008/’09 toegenomen; 
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• voor allochtone achterstandsleerlingen dreigt op begripsvaardigheden vaker uitval dan op de andere 
vaardigheden. 

 
Over de prestaties op de competentie taal (wo. technisch lezen en spelling) geldt: 
• de prestatieniveaus op de taalvaardigheden liggen reeds vanaf 2002/’03 ruimschoots boven de 

landelijke referentie; 
• in 2008/’09 zijn de beste prestaties behaald: de prestaties op spelling zijn gelijk gebleven; op 

technisch lezen en de overige taalvaardigheden (w.o. taalschaal, taalonderdelen eindtoets en 
luisteren) zijn ze verder verbeterd; 

• de prestaties liggen in groep 3 beduidend hoger dan in de hogere groepen. Er is evenwel geen 
sprake van daling van de prestaties met het vorderen van de leerjaren; 

• op tien scholen liggen de gemiddelde prestaties onder de landelijke referentie. Op twee scholen 
blijven de taalprestaties achter; 

• de uitval op taalvaardigheden is vanaf groep 4 (met name in groep 5) beduidend hoger dan op de 
begrip- en rekenvaardigheden; 

 
Over de prestaties op de rekencompetenties geldt: 
• de prestatieniveaus op rekenen liggen reeds vanaf 2002/’03 ruimschoots boven de landelijke 

referentie; 
• in 2008/’09 zijn de beste rekenprestaties geleverd; 
• er bestaat een min of meer vast verschil tussen de vaardigheden getallen en meten (+11% in 

vergelijking met getallen); 
• de rekenprestaties in de verschillende leerjaren wisselen onregelmatig en groep 8 (o.m. eindtoets) 

laat een onverwacht beter resultaat zien dan de groepen 6 en 7 (LVS-gegevens); 
• er zijn vier scholen met een gemiddeld rekenniveau onder de 0% (referentieniveau) en er zijn tien 

scholen met een gemiddeld rekenniveau boven 60% (boven B-niveau). 
 
Ten aanzien van de prestatie van kleuters geldt: 
• de kleuterprestaties liggen reeds vanaf 2002/’03 ruimschoots boven de landelijke referentie en alleen 

de prestaties op ruimte & tijd lopen in 2008/’09 iets terug; 
• De (indicatieve ) peuterprestaties laten eveneens een zeer gunstig beeld zien. Niet alleen ten opzicht 

van de referentie maar ook ten opzichte van de prestaties in de hogere groepen, zijn de kleuter- en 
peuterprestaties opvallend gunstig; 

• de bandbreedte (verschil tussen de laagste en hoogste schoolgemiddelde) is erg groot (180%); 
• twee scholen zitten met hun gemiddelde onder het referentieniveau en er zijn 26 scholen met 

kleuterprestaties boven 60% (boven B-niveau); 
• opvallend is dat autochtone achterstandsleerlingen beduidend minder uitvallen op de kleutertoetsen, 

dan op grond van hun uitval op andere vaardigheden kan worden verwacht. 
 
Ten aanzien van achterstanden geldt: 
• allochtone achterstandleerlingen vallen vaker uit, met name op begripsvaardigheden, zoals 

woordenschat. Op taalvaardigheden is de uitval beperkter dan op rekenvaardigheden. 
• bij autochtonen achterstandsleerlingen is er ook iets meer uitval dan in de referentie op 

begripsvaardigheden, maar is meer in lijn met de taalvaardigheden. Verder valt op de uitval van 1.30-
leerlingen veel groter is dan op grond van hun kleuterprestaties kon worden verwacht; deze 
kleuterprestaties wijken nauwelijks af van die van de niet-achterstandsleerlingen. 

8.2 Conclusies en aanbevelingen 

De Prestatiemonitor 2009 levert op basis van de resultaten een aantal heldere uitkomsten: 
 
• Achterstandscholen zijn geenszins de scholen met de meeste uitval. Ook het gezamenlijke 

prestatieniveau is niet belangrijk lager dan het gemeentelijk gemiddelde.  
 
• Onverminderd zijn de kleuterprestaties erg hoog en het is de vraag of het onderscheidend vermogen 

van de toetsen wel voldoende is om aanvankelijke achterstanden tijdig te kunnen vaststellen. Met 
name bij autochtone achterstandsleerlingen wordt uitval later in de schoolloopbaan geconstateerd. 
Net als in voorgaande jaren, geldt ook dit jaar onverkort dat de praktijk van toetsing zorgvuldig dient 
te worden bewaakt: Worden kleuters niet teveel geholpen of worden hen niet te gemakkelijke toetsen 
voorgelegd?  
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• Het valt te overwegen de signalerende functie peuter- en kleutertoetsen te versterken door 
ondermeer leidsters en leerkrachten extra te onderrichten. Met name gericht om reeds op jonge 
leeftijd (dreiging op) achterstanden te voorkomen; 

 
• Effecten van bestrijding van onderwijsachterstanden, of liever het volgen van leerlingen met vroeg 

gesignaleerde uitvaldreiging, kan in bij een volgende Prestatiemonitor worden bekeken middels de 
indicator leerwinst. 

 
• Bij alle competenties (begrip, taal, rekenen) liggen de meeste schoolgemiddelden boven de landelijke 

referentie. Bij begrip hebben de meeste scholen (12 scholen) een gemiddelde onder de referentie en 
bij rekenen hebben de minste scholen (4 scholen) een gemiddelde onder de referentie. Bij rekenen 
ligt op tien scholen het gemiddelde boven het B-niveau (prestatieniveau hoger dan +60%).  

 
• Van een prestatieval in de bovenbouw (periode 2004/’05-2006/’07) is inmiddels geen sprake meer; 
 
• Enige zorg verdient de licht dalende tendens in de prestaties op woordenschat. Mogelijk volstaat 

versterking van het onderwijs op dit punt, aangevuld met een bredere toetsing van worden schat in 
de hogere groepen; 

• Hiernaast vergen enkele vaardigheden mogelijk gerichte aandacht: 
o taalvaardigheden in groepen 4 en 5; 
o studievaardigheden in groep 8; 
o rekenen in de groep 4 tot en met 7; 

• In Steenwijkerland dreigen de meeste kinderen uit te vallen op de competentie taal. Het uitval-
percentage op taal is desondanks in Steenwijkerland veel gunstiger dan in de referentie. Met name 
het prestatieniveau op de taalonderdelen van de eindtoets is het prestatieniveau sinds 2005/’06 sterk 
verbeterd. Het niveau technische lezen stijgt eveneens gestaag. Het spellingsniveau is sinds 
2006/’07 stabiel. 
Zoals gezegd betreft het hier de competentie, waarop in Steenwijkerland zwakker wordt gepresteerd 
dan op de andere competenties. De kleuterprestaties even buiten beschouwing latend wegens een 
mogelijk hulpvaardige toetsafname, zijn de feiten betreffende begrip, en met name rekenen, nog 
gunstiger. 

 
• Een zorgpunt betreft een klein aantal scholen die opvallend ongunstige prestaties behalen. Dit betreft 

twee scholen op taalvaardigheden en één school op kleutervaardigheden. Geen van deze drie 
scholen is een achterstandsschool. 

• Het blijkt dat 2 scholen op alle competenties (begrip, taal, rekenen en kleuter) presteren onder de 
referentie, 3 scholen presteren op drie competenties onder de referentie en 2 scholen op twee 
competenties.  

• Slechts twee van de zeven scholen zijn een onderwijsachterstandenschool. Bezien moet worden of  
de actuele toedeling van achterstandsgelden wel voldoende gericht is. 

• De indicator leerwinst is tevens een maat voor schooleffectiviteit (toegevoegde waarde). Met de 
indicator leerwinst kan worden bezien of de scholen die nu op meerdere competenties ongunstig 
presteren, te maken hebben met relatief beperkte leercapaciteiten bij de leerlingen dan wel een 
minder effectieve onderwijsaanpak. 
Een actief verbeterplan kan zo passend op de situatie op de school dan wel gemeentebreed worden  
ingezet. 
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Bijlage 

Levering 

Voor de Prestatiemonitor 2009 hebben 38 basisscholen en één peuterspeelzaal gegevens beschikbaar 
gesteld, waarvan 2 scholen via een export vanuit DotCom, 20 scholen middels een export vanuit het 
LOVS en 16 scholen via een export vanuit ParnasSys. Eén school heeft geen LVS- of EB-gegevens 
geleverd vanwege het ontbreken van een geautomatiseerde LVS-registratie. 
Daarnaast leverde 18 scholen een export vanuit het REB van het CITO. Twee scholen gebruiken het 
LOVS als alternatief voor een eindtoets. Elf scholen nemen het schooleindeonderzoek5 af en zes 
scholen nemen enkel het NIO af. Eén school neemt het SEO af inclusief het NPV-J. SEO/NIO-
resultaten behoeven vooralsnog niet te worden aangeleverd. 
 
De levering resulteerde in de volgende aantallen toetsresultaten die ter beschikking stonden voor de 
Prestatiemonitor: 

  
aantal 

toetsresultaten 
waarvan in 
2008/2009 

weging 
toetsresultaten 

gewicht 
ontbreekt 

gehele levering 186 952 53 536 83 276 54 440 

Ark 3 603 1 662 1 219 1 219 

B 8 812 2 565 4 746 4 746 

Beatrix 21 809 4 920 11 443 2 828 

Bernardus 6 616 1 473 3 103 1 255 

Bernhard 7 843 3 694 2 822 2 536 

Blankenham 1 849 215 794 738 

Bosch 6 903 1 342 3 304 3 152 

Brink 1 493 301 642 125 

Buuzekaemp 3 095 1 515 1 240 476 

Claus 10 187 4 302 3 983 3 979 

Clemens 4 717 2 301 1 413 1 249 

De Ruiter 7 211 1 166 3 363 3 273 

Don Bosco 9 700 1 920 4 156 1 767 

Driesprong 2 329 296 1 127 1 127 

Eben Haezer 2 507 702 1 499 1 499 

Emma 6 435 1 042 3 390 126 

Ieniemienie 355 66 283 283 

Immanuel 2 821 1 127 905 905 

Johan Friso 4 080 1 457 2 049 902 

Kallenkote 1 672 363 723 175 

Kleine Kamp 4 266 575 2 085 1 350 

Kolkribbe 3 875 1 417 1 201 1 201 

Kompas 7 729 2 996 2 502 2 472 

Kompass 3 024 1 241 1 050 1 050 

Noorder 5 923 1 046 2 311 634 

Opstap 1 286 621 386 376 

Ossenzijl 2 722 1 049 605 279 

Rolpaal 2 284 728 992 992 

Schutsluis 3 265 1 648 708 708 

Slinge 10 170 1 544 5 050 4 858 

t Vonder 4 360 750 2 476 139 

Voorpoort 3 113 962 1 550 590 

Wegwijzer 1 684 376 1 040 17 

Wennepe 1 593 1 348 437 437 

Wiedekieker 2 464 1 323 919 919 

Willem Alexander 3 650 1 580 1 164 932 

Wold 3 889 737 2 030 1 930 

Zuider 4 628 671 3 082 2 883 

                                                        
5 Het SEO bestaat uit twee delen, te weten het NIO (Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijs, ontwikkeld 

door BOOM) en een schoolvorderingentoets (ontwikkeld door om. GH-GPC en Central Nederland), en kan 
worden aangevuld met NPV-J (Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst , uitgegeven door Pearson, vh. 
Harcourt) 
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Toetsen, vaardigheden en competenties 

De Prestatiemonitor analyseert resultaten uit de periode 2003/'04-2008/'09. De resultaten van 
individuele leerlingen in één schooljaar wegen per vaardigheid tezamen als één resultaat. De toetsen 
zijn als volgt toegedeeld aan vaardigheden: 
competentie vaardigheden toetsen 

• Toets Begrijpend Lezen • Begrijpend Lezen 
• Lezen met Begrip 
• Woordenschattoets • Woordenschat 
• Leeswoordenschat 
• Eindtoets Basisonderwijs: Studievaardigheden 

• begrip 

• overig begrip 
• Ordenen (kleuter) 
• Drie Minuten Toets 
• Leestechniek & Leestempo 

• Technisch Lezen 

• Leestempo 
• Spelling Vaardigheids Schaal • Spelling 
• Spelling werkwoorden 
• Taalschaal 
• Luisteren 
• Spreken 
• Eindtoets Basisonderwijs: Taal 

• taal 

• overig taal 

• Taal voor Kleuters (kleuter) 
• Getallen • R&W: Getallen & Bewerkingen 
• Meten • R&W: Meten, Tijd & Geld 

• R&W: Rekenen totaal 
• Eindtoets Basisonderwijs: Rekenen 

• rekenen 

• overig rekenen 

• Ruimte & Tijd (kleuter) 
• AVI-toetsen 
• schrijven 
• DLE-testen (wo. DLE-Hoofdrekenen) 
• Eindtoets Basisonderwijs: standaardscore 
• Eindtoets Basisonderwijs: Wereldoriëntatie 
• Drempeltest 
• sociaal-emotionele toetsen 

• niet opgenomen in Prestatiemonitor 

• intelligentietoetsen 
De resultaten op AVI-toetsen, DLE-testen en Drempeltest konden helaas niet worden meegenomen in 
de analyse vanwege het (momenteel) ontbreken van een omzetting van de resultaten naar 
vaardigheidsniveaus. Schrijfvaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en intelligentie betreffen geen 
cognitief-schoolse vaardigheden en zijn (mede) om deze reden buiten beschouwing gelaten. 

Weging toetsresultaten en leerlingaantallen 

Resultaten op toetsen worden gewogen zodanig dat elke leerling voor elke vaardigheid per jaar weging 
één krijgt (en één keer telt), ongeacht hoe vaak de leerling op deze vaardigheid is getoetst. 
Een leerling weegt in competenties zo vaak mee als van deze leerling vaardigheden zijn getoetst: 
maximaal 3 per competentie. 
De aangegeven leerlingaantallen zijn gewogen: de aantallen leerlingen die zijn getoetst per 
onderscheiden vaardigheid. Een leerling die bijvoorbeeld is getoetst op drie vaardigheden Getallen, 
Meten en Spelling ‘weegt’ (en telt) drie maal, ongeacht hoe vaak zij of hij is getoetst op deze drie 
vaardigheden. 
In geval van driejaargemiddelden worden leerlingen voor elk schooljaar apart geteld. LVS- en EB-
resultaten in groep 8 worden apart geteld (vanwege de gescheiden levering). 


