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factsheet leerwinst 
analyse van toegevoegde waarde in het Rotterdamse onderwijsverslag 
 

inleiding 
In het Rotterdamse onderwijsverslag 2010 is voor de tweede maal de toegevoegde waarde gepeild van 
Rotterdamse basisscholen, ook wel de leerlingcapaciteitonafhankelijke berekening van 
schooleffectiviteit.  
 
Wat wordt u bedoelt met leerlingcapaciteitonafhankelijk? 
De ene school boekt structureel hogere toetsresultaten dan de andere. Zegt dat iets over de kwaliteit 
van het geboden onderwijs? Prestaties van leerlingen zijn ondermeer te relateren aan het 
aanvangniveau en de leercapaciteit van leerlingen, alsmede aan de schooleffectiviteit. En 
leerachterstanden en de leercapaciteit hangen samen met de sociaal-economische positie van de 
gezinnen en de culturele en talige achtergrond van de leerlingen. 
De vraag is in hoeverre de school bijdraagt aan het aanboren en ontplooien van de talenten van 
leerlingen. Even gewenst is, in het kader van bestrijding van onderwijsachterstanden, inzicht te 
verkrijgen, in welke mate scholen erin slagen om leerlingen met een beperkte leercapaciteit of met 
leerachterstanden te tillen naar een minimaal of voldoende niveau. De bijdrage van de school moet in 
beide gevallen worden onderscheiden van de leercapaciteit van de leerlingen. 
 
Een maat voor schooleffectiviteit is maatschappelijk relevant en essentieel voor schoolverbetering.  
Nu wordt de peiling van toegevoegde waarde in het basisonderwijs al jaren als zeer relevant gezien, 
maar het blijkt niet eenvoudig te zijn de effectiviteit valide te peilen. In het Rotterdamse onderwijs-
verslag 2010 is de schooleffectiviteit gepeild met behulp van de Leerwinst-methode zoals ontwikkeld is 
door De Loos Monitoring. De minder prominente plaats in het Rotterdamse onderwijsverslag, staat niet 
geheel in verhouding met de betekenis en het belang die deze peiling heeft. 
 
Peiling van toegevoegde waarde in het basisonderwijs, betreft het neerzetten van een cijfermatig beeld 
van de mate waarin scholen bijdragen in de prestaties in de schoolse vaardigheden (mn. taal en 
rekenen):  Het moge duidelijk zijn dat ook andere factoren bijdragen aan de taal- en rekenprestaties: 

• leercapaciteit of intelligentie van de leerling; 
• onderwijsachterstanden of aanvankelijk niveau; 
• schooleffectiviteit; 
• organisatie en passende onderwijsvoorzieningen. 

 

 
 
Kwaliteit van het onderwijs wordt veelal nauw verbonden met leeropbrengsten van de leerlingen: Hoe 
beter de leerlingen presteren, des te beter de onderwijskwaliteit. Maar door zo te kijken naar kwaliteit 
doen we scholen die te maken hebben met beperkte leercapaciteiten en/of onderwijsachterstanden te 
kort. En niet alleen dat: we zullen ook niet zien op welke scholen inderdaad effectief onderwijs wordt 
gegeven, en zou een aanpak ter verbetering van het onderwijs zich niet kunnen baseren op juiste 
analyses. Als het gaat om schooleffectiviteit is het niet mogelijk om enkel naar het prestatieniveau te 
kijken, maar moet ook de toegevoegde waarde worden gepeild. 
 
Willen we scholen onderling ‘eerlijk’ maar ook ‘valide’ vergelijken, moeten we nadrukkelijk corrigeren 
voor in ieder geval leercapaciteit en onderwijsachterstanden. Immers die zijn aspecten die door een 
schoolteam niet te veranderen zijn; sterker nog: deze vormen het vertrekpunt en de uitdaging voor elk 
school en schoolteam1: hoe kan ik met de beschikbare middelen (organisatie en voorzieningen) mijn 
leerlingen goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs en daarmee de belofte inlossen die 
ik de ouders heb gedaan? 

                                                        
1 in mijn visie zijn bestuur en overheden aanspreekbaar op het ondersteunen van het team door zorg te dragen 

voor goede organisatorische uitgangspunten en een dekkend aanbod van educatieve en zorggerelateerde 
voorzieningen. Ouders zijn deels aan te spreken op zorg te dragen op bepreken van onderwijsachterstanden en 
op onderwijsondersteuning op maat van hun eigen kind. 
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Zoals gezegd is toegevoegde waarde niet eenvoudig te peilen. Wat daarvoor in principe nodig, is een 
vergelijking tussen enerzijds gerealiseerde prestaties of niveau’s, en anderzijds een referentie of een 
verwachting, waartegen deze gerealiseerde prestatie kunnen worden afgezet2. 
Er zijn verschillende manieren om een referentieniveau vast te stellen: 

• vergelijk de eindtoetsprestaties van scholen, die onderling qua onderwijsachterstanden en/of 
leercapaciteit op elkaar lijken: de onderlinge verschillen kunnen dan worden toegerekend aan de 
bijdrage van het schoolteam; 

• corrigeer de eindtoetsprestaties van scholen voor het gemiddelde leerlinggewicht; 
• corrigeer de eindtoetsprestaties voor begrijpend lezen (als maat voor intelligentie/leercapaciteit); 
• vergelijk het eindniveau (8ste groep) met het aanvankelijke niveau (2de of 3de groep) en/of het 

tussenniveau; 
• vergelijk jaarlijks de vaardigheidsniveau’s van leerlingen op basis van LVS-resultaten. 

 
Deze factsheet doet verslag van een peiling van toegevoegde waarde middels de laatste aanpak. Deze 
aanpak wordt de LeerWinst-methode genoemd en is ontwikkelt door De Loos Monitoring. Rotterdam 
heeft deze aanpak in een pilot gebruikt voor de peiling van toegevoegde waarde. Hier onder een korte 
toelichting op deze LeerWinst-methode aan de hand van een eenvoudige illustratie: 

De illustratie laat de vaardigheidsniveau van leerling Berne zien in 2004/2005 én in 
2005/2006. Aanvankelijk lag het prestatieniveau van Berne op het B-niveau en een 
jaar later op hogere A-niveau. Zij heeft dus één niveau leerwinst gemaakt. 
In de praktijk wordt Berne jaarlijks meermalig en is zij voor verschillende 
vaardigheden getoetst. De LeerWinst-methode beschrijft op welke wijze en via 
welke berekeningen voor Berne één gemiddeld vaardigheidniveau op drie 
competenties kan worden uitgerekend. De LeerWinst-methode beschrijft hoe de 
individuele vorderingen kunnen worden opgeteld en gemiddeld, tot een 
(samenvattende) toegevoegde waarde van een school. De LeerWinst-methode 

beschrijft verder hoe leerwinst ondermeer kan worden uitgesplitst naar de drie competenties en de 
leerjaren. Voor een nadere toelichting op deze methode wordt hier kortheidshalve verwezen naar 
toelichting op de LeerWinst-methode elders. 
Ten behoeve van het Rotterdams onderwijsverslag wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de 
leerwinst op taal van leerlingen met onderwijsachterstanden op taal én de leerwinst van leerlingen 
zonder onderwijsachterstanden. 

beoordeling van de leerwinst 

De LeerWinst-methode is nog niet elders toegepast dan in Rotterdam. De uitkomsten alhier moeten 
met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo zal in de verdere factsheet blijken, dat er in 
Rotterdam sprake is van een getalsmatig negatieve leerwinst. De exacte betekenis van de negatieve 
uitkomsten is op dit moment nog niet duidelijk. Een negatieve leerwinst zou kunnen betekenen: 
• dat de leerwinst in Rotterdam ongunstig is en de toegevoegde waard in Rotterdam lager is dan 

elders in Nederland; 
• dat de norm van de leerwinst sowieso negatief is, omdat in de landelijke referentie zittenblijvers 

(vanwege methodologische eisen) zijn uitgesloten, terwijl in de peiling zittenblijvers gewoon 
meetellen, ook al zijn deze (voormalige) zittenblijvers door de bank genomen leerlingen met 
ongunstige prestaties; 

• dat de zittenblijvers (die in de LeerWinst-methode, in het jaar dat zij doubleren, eenmalig een 
correctie krijgen op hun vorderingen van één niveau), te ongunstig beoordeeld worden. 

beoordeling van het prestatieniveau 

Voor het berekenen en het weergeven van de resultaten, is een maat voor prestaties ontwikkelt, te 
weten het zogenaamde prestatieniveau: Alle niveau (A t/m E) of percentielen, krijgen een waarde (vgl. 
ook niveauwaarde van ParnasSys), en daarbij is de waardering zo gekozen dat landelijk het 
gemiddelde op 0% uitkomt: 
• heeft een school een prestatieniveau van 0%, dan wil dat zeggen deze school net zo veel 

leerlingen heeft op A t/m E-niveau als op grond van de landelijke referentie mocht worden 
verwacht; 

• het prestatieniveau is een saldo, dus wanneer een school, zeg 10% minder B-leerlingen heeft, en 
5% meer A-leerlingen én 5% meer C-leerlingen heeft, dan komt het saldo wederom om 0% uit; 

• heeft een school een prestatieniveau hoger dan 0%, zeg 10%, dan presteert 10% van de leerlingen 
hoger vaardigheidsniveau dan mocht worden verwacht; 

• heeft een school een prestatieniveau van boven de 100%, zeg 110%, dan wil dat zeggen dat per 
saldo alle leerlingen één niveau hoger presteren dan verwacht en daarbovenop zijn er nog eens 
10% leerlingen die twee niveaus hoger presteren dan verwacht; 

                                                        
2 In het basisonderwijs bestaan er geen gescheiden niveau zoals in het voortgezet onderwijs (vergelijk 

bb/kb/(g)t/havo/vwo), en zal er dus een vergelijking moeten worden gemaakt op basis van prestaties. 
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• heeft een school een negatief prestatieniveau, bijvoorbeeld -25%, dan wil dat zeggen dat een kwart 
van de leerlingen één niveau lager presteert dan verwacht; 

• de feitelijke berekening van de prestatieniveau is vele male verfijnder (in feite geeft elk goed 
antwoord, een iets hoger prestatieniveau), maar binnen het kader van deze factsheet voert het te 
ver, deze berekening in detail uiteen te zetten. 

 

de eerste resultaten 
Het overzicht hieronder toont het prestatieniveau en de toegevoegde waarde op de vaardigheden 
begrijpend lezen, rekenen en spelling: 

2009/2010 referentie-
niveau 

prestatie-
niveau 

leerwinst 

begrijpend lezen -12% -44% -32% 
rekenen -17% -26% -10% 
spelling 18% 3% -15% 

totaal -2% -18% -17% 

 
• de toetsgegevens die voor de berekening zijn benut, zijn afkomstig uit de ToetsService van het 

CED; 
• voor de toegevoegde waarde levert elke leerling een referentie voor zichzelf, en daarmee kan de 

leerwinst van scholen onderling worden vergeleken; 
• leerlingen waarvoor in één of beide jaren (peiljaar en referentiejaar) geen niveau bekend is, 

worden uitgesloten van de berekening van de toegevoegde waarde, en zo worden nieuwe 
ingestroomd leerlingen het eerste jaar nog niet meegeteld; 

• leerlingen die zijn blijven zitten, worden in het prestatieniveau zoals andere leerlingen 
meegenomen, maar hun leerwinst wordt met één niveau (-100%) naar beneden bijgesteld. 

 
In Rotterdam is het prestatieniveau op begrijpend lezen -44%. De leerwinst op begrijpend lezen is in 
Rotterdam -32%. Wat betekenen deze resultaten: 

• dat de leerwinst op begrijpend lezen -32% is, en dat wil zeggen dat 32% van de gepeilde 
leerlingen óf  één vaardigheidsniveau is gezakt dan wel op hetzelfde niveau is gebleven maar wel 
is gedoubleerd; 

• en dit resulteert erin dat 44% van deze leerlingen een lager vaardigheidsniveau presteert dan de 
landelijke referentie. 

En hoewel deze LeerWinst-methode nieuw is, nog niet uitvoerig elders is toegepast en er dus 
voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van dit leerverlies: het oogt in ieder geval niet mooi. 
 
Er is op de vaardigheden rekenen en spelling ook sprake van leerverlies, respectievelijk -10% en -15%, 
maar dit verlies is grofweg de helft van het leerverlies bij begrijpend lezen. Ook het prestatieniveau ligt 
bij deze vaardigheden hoger, te weten -26% en +3%. 
 

leerwinst in de groepen 
Met deze wijze van bepaling van de toegevoegde waarde, kan ook bezien op welk moment in het 
basisonderwijs de toegevoegde waarde het meest gunstig of ongunstigst is: 
 

  2008/2009 

  begrijpend lezen rekenen spelling alle 
vaardigheden 

  aantal niveau winst aantal niveau winst aantal ni veau winst niveau winst 

alle groepen  4 133 -44% -32% 7 541 -26% -10% 7 677 3% -15% -18% -17% 

4 63 -39% -80% 1 652 -40% -22% 1 640 -7% -20% -24% -22% 
5 507 -23% -3% 1 756 -35% -15% 1 732 3% -11% -17% -12% 
6 1 047 -28% -22% 1 692 -32% -18% 1 630 -15% -33% -25% -25% 
7 1 484 -52% -59% 1 394 -18% -4% 1 600 21% -1% -15% -21% 

8 1 032 -59% -14% 1 047 8% 24% 1 075 19% -8% -10% 1% 

 
Het blijkt dat de leerwinst in Rotterdam, het sterkt onder druk staat in de 4de groep (-24%) en in de 
groepen 6 en 7 (respectievelijk -25% en -21%). 
Kijkend naar begrijpen lezen in groep 4 (leerwinst is daar -80%) moet vermeld worden dat dit resultaat  
slechts 63 leerlingen betreft. Er moet meer belang worden gehecht aan het leerverlies in de 7de en 8ste 
groep op begrijpend lezen (respectievelijk -52% en -59%), vanwege het veel grotere aantal leerlingen 
die dit betreft. 
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Bij rekenen en spelling is de leerwinst in de bovenbouw juist gunstiger in vergelijking met de 
onderbouw (zie leerwinst van +24% bij rekenen in groep 8). 
 

trendoverzicht 
Voor een trendvergelijking van de prestaties en leerwinst zijn enkel die scholen, leerjaren en resultaten 
meegenomen die zowel in 2008/2009 als ook voor 2005/2006 beschikbaar zijn. Dit levert het volgende 
beeld op: 

Allerwegen lijken de prestaties zich 
in Rotterdam ongunstig te 
ontwikkelen: het prestatieniveau in 
2008/2009 is in alle vaardigheden 
minder gunstig dan in de jaren 
daarvoor en ook de toegevoegde 
waarde loopt terug. 
 
Vanwege het experimentele 
karakter van deze peiling van 
toegevoegde waarde moet er 
nadrukkelijk een slag worden 
gehouden wanneer het gaat om de 
absolute betekenis van de 
resultaten. Maar aan de andere 
kant is het evident dat deze trend 
niet gunstig is. En dat geldt met 
name met voor begrijpend lezen. 
 

En het is overigens pikant dat juist begrijpend lezen zo’n ongunstige beeld laat zien: want het is immers 
begrijpend lezen die bij de correctie van de eindtoets wordt gebruikt als correctiefactor: de opgaven 
begrijpen lezen in de eindtoets worden bij deze correctie gezien als maat voor intelligentie of 
leercapaciteit. Bij afnemende prestaties op begrijpend lezen in Rotterdam, worden de Rotterdamse 
schoolgemiddelde relatief sterker positief gecorrigeerd. Aan de andere kant is het uiteraard niet goed te 
begrijpen dat in een korte periode begrijpend lezen (welke dient als maat voor de leercapaciteit) zo 
terugloopt.  
 
Hieronder is nogmaals de ontwikkeling van de leerwinst grafisch weergegeven. 
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    aantal niveau winst 
begrijpend lezen 2005/2006 4 635 -31% -22% 

  2006/2007 4 669 -29% -16% 

  2007/2008 4 547 -32% -13% 

  2008/2009 4 133 -44% -32% 

rekenen 2005/2006 7 394 -8% -20% 

  2006/2007 6 741 -10% -12% 

  2007/2008 6 518 -23% -8% 

  2008/2009 7 541 -26% -10% 

spelling 2005/2006 7 590 18% -13% 

  2006/2007 6 951 19% -9% 

  2007/2008 6 699 11% -9% 

  2008/2009 7 677 3% -15% 

alle vaardigheden 2005/2006 19 619 -3% -18% 

  2006/2007 18 361 -4% -12% 

  2007/2008 17 764 -13% -10% 

  2008/2009 19 351 -18% -17% 
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Onderwijsarrangementen 
In het onderwijscontinuüm van het CED wordt bepleit als school een basisarrangement te kiezen die 
het best aansluit bij de grote middengroep van de eigen leerlingenpopulatie. Voor leerlingen die binnen 
de school vooruitlopen (zeg de 25% best presterenden) zou de school een verdiept arrangement 
kunnne aanbieden (of zelf een talent-arrangement). Het verdiept arrangement is gebaseerd is op het 
basisarrangement, maar biedt de betreffende leerlingen extra leerstof. 
En evenzo stelt het onderwijscontinuüm voor om 25% minst presterende leerlingen een intensief 
arrangement (of zelfs een zeer intensief arrangement) aan te bieden. Dit arrangement is ook op het 
basisarrangement gebasseerd, maar bavat extra instructie, oefentijd en/of oefenstof. 
 
In de analyse hieronder zijn leerlingen ingedeeld in de onderscheiden arrangementen (min, basis of 
plus). De indeling is uiteraard per school. Zo ligt het niveau van de basisgroep op een 
achterstandsschool normaliter lager dan het niveau van de basisgroep op een niet-achterstandsschool. 
Daarom zijn niet alleen de leerlingen maar gelijktijdig ook de Rotterdamse scholen ingedeeld in vier 
groepen in oplopend prestatieniveau. Deze dubbele indeling geeft een meer helder zicht op het 
prestatieniveau en leerwinst binnen de onderscheiden arrangementen. 
Het volgende overzicht toont het prestatieniveau en de toegevoegde waarde voor deze arrangementen: 
 

Uit deze telling blijkt dat de leerwinst 
het gunstigst is onder min-
arrangementen en dan met name 
onder scholen met de laagste 
prestaties. Op zich is dit goed te 
begrijpen: laagpresterende leerlingen 
die een langere tijd geen vorderingen 
meer maken, kunnen mogelijk op 
andere onderwijstypen beter worden 
bedient, verlaten het basisonderwijs 
én tellen niet meer mee in de 
leerwinst. 
Bij de scholen met de hoogste 
prestaties (“plus-niveau scholen”) is 
het niveau van de laagst presterende 
leerlingen -88% en dat is min of meer 
vergelijkbaar met Cmin-niveau: voor 
deze leerlingen is het prestatieniveau 
(misschien helaas) niet voldoende 
dwingend urgentie om een passender 
school te zoeken of van schooltype te 
wisselen. 
 
 
Grosso ziet er naar uit dat in 

Rotterdam het onderwijs aan achterblijvend leerlingen in het min-arrangement effectiever is dan aan 
leerlingen in het plus-arrangement. 
Maar hier past weer de nadrukkelijke kanttekening: 
• bedenk dat opvallend of uitzonderlijk gunstige of ongunstige resultaten in het ene jaar, veelal 

gevolgd worden meer normale resultaten (de zogenaamde statistische neiging tot het centrum); 
• bedenk dat een deel van de goed presterende leerlingen, mogelijk éénmalig worden ingedeeld op 

een voor hen relatief ambitieus arrangement met een nadrukkelijke kans op een terugval; 
• en bedenk evenzo dat leerlingen die door opvallend tegenvallende prestaties in het referentiejaar, 

worden ingedeeld in een voor hen te weinig ambitieus arrangement, met de nadrukkelijke kans dat 
zij zonder bijzondere inspanningen hun aloude niveau het jaar daarna opnieuw behalen. 

 
Maar gegeven deze kantekeningen, laten de resultaten ook zien dat er plus-niveau scholen zijn, die dit3 
niet geheel kunnen waarmaken. Maar ook hier past weer een kanttekening: het is lastig vol te houden 
dat een school met een gemiddeld prestatieniveau van +3% en plus-niveau school is. De vraag die 
daarbij opkomt is, of met name laagpresterende scholen gebruik maken van CED-toetsservice (een 
onderbouwing voor deze mogelijk verklaring gaat het bestek van deze factsheet te boven).  

                                                        
3 Plus-niveau scholen worden vaak gezien als scholen waarop leerlingen met een gunstige leercapaciteit en/of 

gunstig startniveau, beter tot ontplooiing komen en een guntig eindniveau realiseren. 

    niveau  winst  

min-niveau school alle arrangementen  -40% -3% 

 minaggrangement -128% 26% 
 basisarrangement -42% -5% 

  plusarrangement 53% -27% 

basismin-niveau school alle arrangementen  -24% -17% 

 minaggrangement -110% 8% 

 basisarrangement -27% -22% 
  plusarrangement 67% -32% 

basisplus-niveau school alle arrangementen  -7% -16% 

 minaggrangement -93% 7% 
 basisarrangement -11% -21% 
  plusarrangement 85% -30% 

plus-niveau school alle arrangementen  3% -37% 

 minaggrangement -88% -12% 
 basisarrangement 3% -40% 
  plusarrangement 93% -55% 

alle scholen alle arrangementen  -18% -17% 

 minaggrangement -106% 9% 

 basisarrangement -21% -20% 

  plusarrangement 73% -34% 
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Effectiviteit van zittenblijven 
Scholen hebben diverse overweging om leerlingen te laten doubleren. En de relevante vraag is dan 
ook, of deze aanpak een effectieve is: er zijn immers alternatieven wanneer leerlingen teveel 
achterblijven: 
• zo kan de school er alsnog voor kiezen om de leerling te bevorderen; 
• ook kan de school ouders te adviseren een passender school te kiezen. 

Daarbij wordt natuurlijk eerst gedacht aan een school voor speciaal basisonderwijs, maar dat is niet 
geheel terecht. Een basisschool alwaar het gemiddelde niveau wat lager ligt, past mogelijk beter bij te 
doubleren leerling. De aangeboden stof en het tempo sluit mogelijk beter aan bij de capaciteit en 
interesses van het kind. Denk hierbij nogmaals aan het basis-arrangement binnen het onderwijs-
continuüm. Zo is het zelf voorstelbaar dat een leerling die moeten blijven zitten, op een andere school 
met een gemiddeld lager prestatieniveau, alsnog bevorderd zou kunnen worden.  
 
Anderzijds, wanneer een school ouders adviseert de leerling te laten doubleren, doet deze basisschool 
de ouders impliciet een belofte, namelijk: het aanbod om ervoor te zorgen dat deze leerling aan het 
eind van de basisschool een betere uitgangspositie heeft voor de overgang naar het voortgezet 
onderwijs, dan dat het zou hebben bij een schoolwisseling of bij een onvertraagd vervolg. Met andere 
worden: de school zegt effectiever te zijn wanneer deze leerling blijft zitten. 
 
In deze factsheet is de effectiviteit van doubleren geanalyseerd. 
 
Daarbij vooraf een tweetal methodische kenmerken van de LeerWinst-methode: 
• in geval van zittenblijven wordt het prestatieniveau van 

beide dubbele leerjaren niet gecorrigeerd; 
• de leerwinst wordt éénmalig voor de betreffende leerlingen 

in het jaar van zittenblijven gecorrigeerd, en wel met één 
vaardigheidsniveau aftrek (cq. 100% in mindering). 

 
Zie in het voorbeeld van één gedoubleerde leerling in 
2005/’06, een korte illustratie van de werkwijze binnen de 
LeerWinst-methode in geval van zittenblijven. Het prestatie-
niveau van de betreffende leerling bedraagt in het 1ste jaar een 
E-niveau (-240%) en in het 2de jaar een Dmin-niveau (-160%). 
Deze niveaus worden niet gecorrigeerd. 
De leerwinst wordt wel gecorrigeerd in het 2de jaar (+80% 
wordt gecorrigeerd tot -20%). In het 3de jaar wordt de leerwinst 
niet meer gecorrigeerd (+100%). 
 
Hieronder de resultaten van de peiling 2008/’09 in Rotterdam. Het overzicht toont ook een kleine groep 
leerlingen, die een jaar vooruit zijn gezet (1.5%). 
    2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

    niveau winst niveau winst niveau winst niveau w inst 

alle scholen alle leerlingen -3% -18% -4% -12% -13% -10% -18% -17% 

 gedoubleerd (8.7%) -31% -73% -50% -53% -61% -53% -51% -79% 

 bevorderd (89.7%) 0% -16% -2% -13% -10% -14% -15% -12% 

  vooruitgezet (1.5%) -46% 72% -8% 82% -28% 78% -60% 83% 

berekening met subniveau's; leerjaar op basis van laagst afgenomen toetsdeel; geschoonde trend 

 
Uit het overzicht blijkt dat de leerwinst (gecorrigeerd) van gedoubleerde leerlingen -79% bedraagt 
(2008/’09). Dit leerverlies is in 2008/’09 hoger dan in de eerdere peiljaren. Leerlingen die regulier zijn 
doorgestroomd hebben in 2008/’09 een leerverlies van -12%. Dit leerverlies is minder ongunstig in 
vergelijking met de voorgaande jaren. Leerlingen die zijn vooruitgezet hebben in de nieuwe groep een 
niveau van -60% (is gelijk aan vaardigheidsniveau Cmin) maar hebben een leerwinst van ruim +80%. 
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In het volgende overzicht is het prestatieniveau en de leerwinst uiteengesplitst voor vier groepen 
scholen (op basis van hun gemiddelde prestatieniveau). Elke groep scholen bevat een kwart van de 
scholen. 
 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

    niveau winst niveau winst niveau winst niveau w inst 

alle gedoubleerden -31% -73% -50% -53% -61% -53% -51% -79% 

 min-niveau school -94% -69% -86% -49% -87% -40% -90% -37% 

 basismin-niveau school -51% -3% -48% -39% -64% -63% -77% -55% 

 basisplus-niveau school -51% -70% -60% -50% -45% -31% -77% -74% 

  plus-niveau school 6% -91% -23% -69% -50% -65% -27% -98% 

berekening prestatieniveau’s met subniveau's; indeling schoolniveau op basis van referentieniveau; leerjaar op basis van laagst afgenomen 
toetsdeel; geschoonde trend 

Uit dit overzicht blijkt dat het rendement van zittenblijven groter is op scholen waar het gemiddelde 
niveau lager ligt (aangeduid met min-niveau scholen) en het laagst op scholen waar het gemiddelde 
niveau hoger ligt (zogenaamde plus-niveau school). 
 
Hiernaast zijn de resultaten 2008/’09 van de 
gedoubleerden nogmaals grafisch 
weergegeven. 
 
Een ander aspect wat na enige bestudering uit 
dit overzicht blijkt, is dat leerlingen op plus-
niveau scholen op een aanzienlijk hoger 
prestatieniveau reeds blijven doubleren. 
Vergelijk het niveau en de leerwinst van deze 
groep plus-niveau scholen eens: het 
referentieniveau van deze leerlingen (dus het 
niveau waarop besloten is dat zittenblijven de 
beste oplossing was) ligt voor deze leerlingen 
op -29%4. Dit niveau komt ongeveer overeen 
met een Cplus-niveau. 
Voor scholen met een lager gemiddeld niveau 
liggen de referentieniveau’s beduidend lager, 
tot -153% voor de min-niveau scholen. Dit 
komt vrijwel overeen met het D-niveau. 
 
Uit bevinden uit andere studies, blijkt dat ook na het zittenblijven het rendement laag blijft (vergelijk de 
factsheet “effect van zittenblijven, augustus 2008” van De Loos Monitoring). Uit deze longitudinale 
studie blijkt dat voormalige zittenblijvers ook in het verdere vervolg een lagere leerwinst hebben, in 
vergelijking met niet vertraagde leerlingen. 

                                                        
4 formule luidt: beginniveau+leerwinst=eindniveau+correctie; en dat levert de volgende vergelijking op: 

beginniveau-98%=-27%-100% met als uitkomst beginniveau=-29% (=-127%+98%). 
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Opnieuw prestaties gepeild 
Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van de LeerWinst-methode van De Loos Monitoring. Al eerder 
is aangegeven dat de resultaten alhier met enige armslag dienen te worden geïnterpreteerd. 
 
Voor een verder verbreiding van deze methode, is het van belang dat de uitkomsten herkent worden. 
Vandaar dat ook in deze rapportage geregeld naast het prestatieniveau ook indicatie het 
vaardigheidsniveau wordt vermeld. Hieronder een overzicht van prestatie- en vaardigheidsniveau’s in 
dikgedrukte letters (subniveau’s zijn met balkjes aangegeven, met in kleine cijfers de grenzen): 

 
Maar dit volstaat niet. Vandaar dat de LeerWinst-methode doorontwikkeld is met beter bekende maten 
zoals percentielen en vaardigheidsniveau. Uiteraard zijn deze maten wel ingebed in de LeerWinst-
methode en hebben dus een grotere nauwkeurigheid dan hun voorbeelden uit de eindtoetsrapportages 
en LOVS-managementmodule. 
 
Directe aanleiding vormde de collegeplannen eind 2010 in Rotterdam. Daarbij is De Loos Monitoring  
verzocht, voor een drietal specifieke peilmomenten streefcijfer te bepalen (of liever een referentie voor 
streefcijfers). En daarop volgde het verzoek om de streefcijfers in meer herkenbare maten uit te 
drukken: percentielen en vaardigheidsprofielen.  

van prestatieniveau naar percentielen 

Percentielen is een maat, die in een aantal opzichten lijkt op de maat voor prestatieniveau: prestaties in 
een landelijke referentiegroep vormt de basis voor de waardering van de individuele prestaties. 
Hieronder een overzicht van de eigen prestatieniveau en leerwinst én de uitdrukking in percentielen: 
 
  aantal  niveau  percentiel  winst  percentiel  
begrijpend lezen in groep 4 2005/2006 308 -16% 46% -49% -11% 
  2006/2007 325 -1% 49% -42% -10% 
  2007/2008 308 -14% 46% -31% -7% 
  2008/2009 63 -39% 41% -80% -20% 
rekenen in groep 4 2005/2006 1 808 3% 50% -29% -7% 
  2006/2007 1 471 -7% 48% -27% -6% 
  2007/2008 1 406 -34% 42% -21% -5% 
  2008/2009 1 652 -40% 41% -22% -6% 
rekenen in groep 6 2005/2006 1 495 -20% 45% -24% -6% 
  2006/2007 1 505 -27% 43% -23% -5% 
  2007/2008 1 406 -27% 43% -16% -4% 
  2008/2009 1 692 -32% 42% -18% -5% 
berekening op basis van subniveau's, geschoond trend 

 
Nu de uitkomsten van de effectiviteitpeiling ook in percentielen kunnen worden uitgedrukt is ook een 
vergelijking mogelijk met ondermeer de schoolrapporten eindtoets basisonderwijs van het CITO. 
 

van prestatieniveau naar prestatieprofiel 

Elk voordeel heeft z’n nadeel: prestatieniveau en leerwinst zijn maten die uitstekend verschillen tussen 
groepen leerlingen, scholen, vaardigheden ea. inzichtelijk maken. Wat ze veel minder goed kunnen is 
verschillen binnen groepen inzichtelijk te maken. Dit deden de aloude vaardigheidsprofielen veel beter. 
Om ook verschillen binnen groepen inzichtelijk te maken, maar daarbij de nauwkeurigheid van de 
LeerWinst-methode te behouden (dus inclusief de subniveau’s), heeft De Loos Monitoring het 
prestatieprofiel ontwikkeld: 
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Het prestatieprofielen zoals hiernaast afgebeeld 
(uitkomsten 2008/’09), lijken bedriegelijk veel 
op de aloude vaardigheidsprofielen vanuit het 
LOVS, en dat was dan ook de bedoeling. 
Achter deze presentatie zit echter een tamelijk 
afwijkende (met name nauwkeuriger5) 
berekening. Deze komt grofweg op neer dat 
voor elke individuele leerling wordt bekeken in 
welke mate hij of zij een A+- t/m E-leerling is op 
basis van zijn/haar prestatieniveau (met 
subniveau’s). 
 
Een voorbeeld: Een leerling is in groep 4 twee  
keer getoetst voor “getalsbewerkingen” en twee 
keer voor “maten”: beide toetsen gaan over  
rekenvaardigheden. Daarbij blijkt deze leerling 
een prestatieniveau te hebben van -100% 
(plusminus Cmin-niveau). Dit prestatieniveau 
(-100%) kan worden gesplitst, door te zeggen 
dat deze leerling voor 40% een D-niveau kent 
en voor 60% het C-niveau. 
Door nu alle leerlingen gesplitst op te tellen ontstaat er het prestatieprofiel. 
 
Het prestatieprofiel is overigens nog in ontwikkeling, waarbij het oogmerk is het prestatieprofiel ook 
geschikt te maken voor een valide peiling van leerling met leerbeperking of leelringen in het speciaal 
onderwijs. Maar zo ook voor een valide peiling van van hoogbegaafden. 

                                                        
5  de nauwkeurigheid van het prestatieniveau is vele malen beter dan in het LOVS vanwege een tweetal 

aspecten: het prestatieniveau is veelal gebaseerd op meerdere toetsuitslagen én binnen de LeerWinst-methode 
wordt het prestatieniveau per goed item vastgesteld. In de aloude LOVS-aanpak wordt het vaardigheidsprofiel 
enkel voor één afname, één vaardigheid en één groep tegelijk weergegeven én worden er slechts vijf (zes) 
niveau’s onderscheiden, namelijk A+ t/m E.  
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