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Voorwoord 
 
De Drentse onderwijsmonitor verschijnt alweer voor de negende keer. Dit jaar 
hebben weer meer scholen gegevens aangeleverd. Aldus ontstaat een vrij compleet 
beeld van het onderwijsveld in Drenthe. 
 

De monitor houdt ons ieder jaar een spiegel voor: wat gaat goed, waar kunnen we 
trots op zijn en waar moet het beter. We hebben immers de ambitie om de 
leerlingen in Drenthe het best mogelijke onderwijs te bieden.     
 

Drentse kinderen in het basisonderwijs doen het goed. Dat geldt zowel voor taal als 
rekenen. Voor het eerst heeft er een basisschool in Drenthe het predicaat Excellent 
gekregen van het Ministerie, de Juliana van Stolbergschool te Hoogeveen. 
In het Voortgezet Onderwijs krijgt de locatie Oost Drenthe van het Dr. 
Nassaucollege het predicaat excellent. Een erg goede prestatie.   
Daarnaast hebben 16 basisscholen, in een gezamenlijk traject, gewerkt aan 
verbeteringen in het Drentse excellentie traject. Vanuit de deelnemende scholen 
kwam het voorstel om te gaan werken met een Drentse visitatiecommissie. Scholen 
visiteren elkaar en krijgen daarmee een instrument om duurzaam aan 
onderwijskwaliteit te werken. Het blijkt een succes omdat het goed en leerzaam is 
om “bij elkaar in de keuken te kijken”. In 2015 start een nieuw Drents Excellentie-
traject waarvoor zich alweer een aantal nieuwe basisscholen heeft gemeld.  
 

Na een jarenlange afname van het aantal (zeer) zwakke basisscholen, zien we dit 
jaar weer een toename. Het werken aan kwaliteit blijft dus onze volledige aandacht 
en inzet vragen. De regiegroep Drentse Onderwijsmonitor wil daartoe ondermeer 
een Vliegende Brigade inzetten waar scholen in de gevarenzone een beroep op 
kunnen doen.  
 

Sinds 2009 zijn er steeds  minder leerlingen waardoor er meer basisscholen moeten 
sluiten. Op korte termijn zal het dalen van het leerlingen aantal ook merkbaar zijn 
binnen het Voortgezet Onderwijs. De uitdaging is om kwalitatief goed onderwijs te 
behouden in gebieden met een dalend leerlingenaantal. De Drentse stuurgroep 
Onderwijs en Krimp werkt daar hard aan  samen met schoolbesturen, gemeenten 
en provincie. 
 

Voor de tweede keer zijn taal- en rekenprestaties in het tweede leerjaar van het 
voortgezet onderwijs verzameld. Hiermee wordt inzichtelijk hoe leerlingen op 
Drentse vo-scholen presteren in vergelijking met studiegenootjes het jaar daarvoor 
en studiegenootjes in de landelijke referentiegroep. Zo blijken vooral havisten in 
Drenthe het op de toetsen heel goed te doen. 
 

Opvallend zijn de hoge slaagpercentages in het Drents voortgezet onderwijs.  
 

Er waren veel initiatieven op het gebied van techniek, maar het vraagt blijvende 
aandacht. In Drenthe waren, in vergelijking met de rest van het land, minder 
studenten in het wetenschappelijk onderwijs die kozen voor techniek 
 

De onderwijsmonitor is een goed hulpmiddel om de kwaliteit van het onderwijs 
blijvend op de agenda te zetten. Ik hoop dat deze uitgave alle betrokkenen in het 
onderwijsveld inspiratie biedt om de successen te behouden en uit te breiden en de 
uitdagingen gezamenlijk op te pakken.  
 

Namens de regiegroep Drentse Onderwijsmonitor 
 

Ard van der Tuuk      
Gedeputeerde Provincie Drenthe 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de negende editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport 
verschijnt jaarlijks en brengt ontwikkelingen in het Drents primair, speciaal en 
voortgezet onderwijs in kaart. Daarnaast is er aandacht voor Drentse leerlingen en 
hun afstudeerrichting in het mbo, hbo en wo. 

In opdracht van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor verzamelt, bewerkt en 
analyseert CMO Groningen de onderwijsgegevens. De regiegroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, schoolbesturen voor basisonderwijs 
en scholen voor voortgezet onderwijs. 

Ten behoeve van de monitor leveren vrijwel alle Drentse basisscholen en hun 
besturen de resultaten op toetsen van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem 
aan. De Toetsservice van het CED in Rotterdam coördineert deze inzameling en 
bewerkt de resultaten. Voor de toetsen Begrijpend lezen, Woordenschat en 
Rekenen-wiskunde zijn de normeringen in het schooljaar 2013-2014 aangepast. 
Sommige normen zijn aangescherpt, andere versoepeld. Het zet de toetsprestaties 
van Drentse leerlingen in een ander daglicht. In hoofdstuk 2 leest u hier meer over. 

Van bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs worden inschrijfgegevens van 
leerlingen in het derde leerjaar ontvangen. Hiermee is na te gaan hoe de 
schooladviezen van de basisschool zich verhouden tot de verdere 
onderwijsloopbaan van de leerlingen. Hoofdstuk 3 gaat hier nader op in. 

Sinds vorig jaar worden gegevens opgevraagd over referentietoetsen taal en 
rekenen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De centrale 
rekentoets is in schooljaar 2013-2014 ingevoerd als verplicht examenonderdeel. De 
examens Nederlands moeten in schooljaar 2014-2015 zijn afgestemd op de 
referentieniveaus. Hoe het is gesteld  met het taal- en rekenniveau van de 
leerlingen staat in hoofdstuk 4. Het Cito geeft resultaten van de landelijke 
benchmark, waardoor we de resultaten voor Drenthe in perspectief kunnen 
plaatsen.  

Naast de scholen is ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een leverancier van 
informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over aantallen scholen en 
leerlingen in het primair en speciaal onderwijs (H1) en het voortgezet onderwijs 
(H3). Het DUO heeft tevens informatie over aantallen en afstudeerrichtingen van 
Drentse leerlingen in het mbo, hbo en wo (H5). Ook voortijdig schoolverlaters 
komen in hoofdstuk 5 aanbod. 

De Inspectie van het Onderwijs levert eveneens informatie. Het gaat dan om de Cito 
eindtoetsen, de toezichtarrangementen in het basisonderwijs en slaagresultaten in 
het voortgezet onderwijs.  

Zonder deze gegevens is er geen Drentse Onderwijsmonitor. Alle scholen en 
onderwijs gerelateerde instanties die informatie hebben verschaft, danken we dan 
ook voor hun bijdragen! 
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Samenvatting 
 
Belangrijke conclusies staan in het rapport cursief gedrukt. In deze samenvatting 
staan deze bevindingen nog eens opgesomd. Allereerst door een groot aantal 
conclusies in een schema te zetten. Daarna volgt per hoofdstuk nog een korte 
samenvatting. 
 
 
Pluspunt, aandachtspunt of verbeterpunt? 
 
Hieronder staan gemonitorde onderwijsitems samengevat in één figuur. De zes 
vlakken geven aan of Drenthe het even goed, beter of minder goed doet vergeleken 
met Nederland en of er het afgelopen jaar sprake is van een verslechtering, 
verbetering of status quo.  
De kleur van de vlakken geeft aan of het gaat om onderwerpen die: 

1) Gekoesterd moeten worden (pluspunten ); 
2) In de gaten gehouden moeten worden (aandachtspunten ); 
3) Verbeterd moeten worden (verbeterpunten ). 

 
Voor het samenvatten van de prestaties op de taal- en rekentoetsen in het 

basisonderwijs en de referentietoetsen taal en rekenen in voortgezet onderwijs 

(leerjaar 2) zijn de gemiddelde (standaard)scores van 2013-14 vergeleken met die 

van 2012-13.  
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De resultaten samengevat: hoe staat Drenthe ervoor? 

                             

 % leerlingen speciaal 
onderwijs 

 Woordenschat groep 5 

 Taal kleuters groep 2 

 
 

                         
 Rekenen kleuters groep 2 

 Technisch lezen groep 3 

 Technisch lezen groep 4 

 Begrijpend lezen groep 6 

 Begrijpend lezen groep 8 

 Rekenen groep 3 

 Rekenen groep 4 

 Rekenen groep 6 
 
VMBO BB (extra onderst.): 

 Nederlands woordenschat  

 Rekenen 
 
VMBO BB: 

 Nederlands woordenschat  

 Rekenen 
 
VMBO KB: 

 Nederlands woordenschat 
 
VMBO GT: 

 Taalverzorging 

 Nederlands woordenschat 

 Engels leesvaardigheid 

 Rekenen 
 

HAVO: 

 Engels leesvaardigheid 

 

                         
 % gewichtenleerlingen* 

 Technisch lezen groep 5 

 Woordenschat groep 3 

 Ontwikkeling leerlingaantal vo 

 Aansluiting vmbo-advies en 
vervolgonderwijs 

 Slaagpercentage vo-scholieren 

 % voortijdig schoolverlaters 
 
VMBO BB (extra onderst.): 

 Taalverzorging 

 Nederlands leesvaardigheid 
 
VMBO BB: 

 Taalverzorging 
 
 
VMBO KB: 

 Taalverzorging 

 Rekenen 
 
 
 
 
 

 
HAVO: 

 Taalverzorging 

 Nederlands leesvaardigheid 

 Nederlands woordenschat 

 Rekenen 

 Wiskunde 
 

                        
 Ontwikkeling  

leerlingaantal bao* 

 % (zeer) zwakke basisscholen 

 Cito eindtoetsscore 
 
 
 
VMBO BB: 

 Engels leesvaardigheid 
 
 
 
 
 
 
 

 
VWO: 

 Rekenen 

 Wiskunde 

 

                         
 % scholen in impulsgebied* 

 Niveau vo-advies 

 Onderwijsniveau bovenbouw 
 
VMBO BB (extra onderst.): 

 Engels leesvaardigheid  
 
VMBO BB: 

 Nederlands leesvaardigheid 
 
VMBO KB: 

 Nederlands leesvaardigheid  

 Engels leesvaardigheid  
        
VMBO GT: 

 Nederlands leesvaardigheid  
 

VWO: 

 Taalverzorging 

 Nederlands woordenschat 

 Engels leesvaardigheid 
  

                         
 % rugzakleerlingen 

 % leerlingen sbao 

 Aansluiting havo-advies en  
vervolgonderwijs 

 Aansluiting vwo-advies en 
 vervolgonderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VWO: 

 Nederlands leesvaardigheid 

 

 

 

*niet beïnvloedbaar item   
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Conclusies kort samengevat 
 
H1. Het primair onderwijs en speciaal onderwijs 
Het aantal basisscholen in Drenthe is verder afgenomen. Op 1 oktober 2013 zijn er 
280 (286 vestigingen). Vergeleken met het jaar daarvoor is de daling 1,7%. In heel 
Nederland is de afname gemiddeld 1,3%.  
 
Twee op de vijf Drentse scholen telt minder dan 100 leerlingen (landelijk 10%).  
 
Op 1 oktober 2013 staan er 44.337 leerlingen ingeschreven op de Drentse 
basisscholen. Dat betekent vergeleken met een jaar daarvoor een daling van 2% 
(landelijk 1%). 
 
Gemiddeld zitten er 155 leerlingen op een Drentse basisschool. Het gemiddelde in 
heel Nederland ligt op 217 scholieren. 
 
De verwachting is dat de daling van het aantal basisschoolleerlingen over de 
periode 2010-2020 anderhalf keer zo snel gaat als landelijk. Alleen in Hoogeveen 
neemt het aantal nog toe. 
 
In Drenthe is een op de drie scholen gelegen in een impulsgebied. Landelijk is dat 
een op de vier scholen. Drenthe heeft daarentegen relatief minder leerlingen met 
een gewichtsfactor (9%), waarbij ouders een lagere opleiding hebben genoten, dan 
landelijk (11%). 
 
Zowel in heel Nederland als in Drenthe gaat circa 2,5% van de kinderen in het 
primair onderwijs naar een speciale basisschool. Er zijn in Drenthe 8 scholen voor 
speciaal basisonderwijs. De scholen tellen op 1 oktober 2013 in totaal 1.126 
leerlingen. Dat is 5% minder dan vorig jaar. Ook landelijk daalde dit aantal met 5%.  
 
Er zijn in Drenthe 11 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met in 
totaal 1.133 leerlingen (vorig jaar: 1.090). 
 
H2. Taal en rekenen in het basisonderwijs 
Een overgrote meerderheid van de basisscholen heeft resultaten aangeleverd van 
taal- en rekentoetsen van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem, namelijk 93%.  
 

Drentse kleuters zijn goed in taal en rekenen! Zij overtreffen gemiddeld genomen 
de prestaties van hun leeftijdgenootjes in Nederland. Wat taal betreft scoort 
driekwart van de Drentse kleuters op het hoogste niveau. Voor rekenen is dit 
aandeel 67%, terwijl landelijk de helft van de kleuters dit niveau haalt. 
 
Leerlingen uit de groepen 3 en 4 blijken het technisch lezen doorgaans even goed te 
beheersen als hun leeftijdgenootjes elders in het land. De scores zijn de laatste 
jaren stabiel. De scores van groep 5 zijn de afgelopen jaren toegenomen en ruim 
boven de landelijke norm (61% voor Drenthe versus 50% voor Nederland). 
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Cito heeft de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor 
Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Woordenschat. In veel gevallen is 
de norm aangescherpt, in sommige gevallen versoepeld of nauwelijks veranderd. 
Prestaties van de leerlingen in Drenthe kunnen vergeleken met die van 
leeftijdgenootjes elders in Nederland daardoor in een ander daglicht komen te 
staan. 
 
Als we kijken naar de woordenschat scoort 62% van de groep-3-leerlingen op het 
hoogste niveau (norm=50). Bovendien zijn de prestaties de laatste jaren 
toegenomen. In groep 5 presteert iets meer dan de helft van de leerlingen (52%) 
binnen de top-categorieën: A of B. Dat is iets lager dan vorig jaar 
 
Drentse leerlingen uit groep 6 scoren – met de versoepelde nieuwe normering - 
bovengemiddeld op de begrijpend lezen toets (53%). De resultaten zijn de 
afgelopen jaren stabiel en waren (achteraf gezien) vergeleken met prestaties van 
klasgenootjes in Nederland zo slecht nog niet!  
De voorsprong van Drentse groep-8-leerlingen voor begrijpend lezen blijkt volgens 
de nieuwe maatstaven minder groot (51%), maar is nog steeds (net) boven de 
norm. 
 
Niet alleen de Drentse kleuters zijn goed in rekenen. Ook met de aangescherpte 
normering zijn de prestaties in de groepen 3, 4 en 6 nog bovengemiddeld. De 
overmacht van Drentse leerlingen is echter minder groot dan voorgaande jaren 
werd verondersteld.  
 
Zowel in Drenthe (534,3) als Nederland (534,8) zijn de Cito eindtoetsscores minder 
hoog dan voorgaande jaren. Drentse scores liggen daarbij steeds iets onder het 
landelijk gemiddelde.  
 
Na een jarenlange afname van het aantal (zeer) zwakke basisscholen, zien we dit 
jaar een kentering. Op 1 september 2014 staan 10 Drentse scholen als (zeer) zwak 
geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er nog 6. 
 
H3. Het voortgezet onderwijs 
Drentse basisscholen verwijzen iets lager door dan gemiddeld in Nederland. Bijna 
de helft van de groep-8-leerlingen in Drenthe krijgt een vmbo-advies (landelijk: 
45%). Er zijn wel regionale verschillen. Zo verwijst Noord- en Midden Drenthe hoger 
door dan de andere regio’s en ook hoger dan landelijk. Zuidwest Drenthe verwijst 
relatief vaak door naar het praktijkonderwijs.  
 
Bijna driekwart van de Drentse leerlingen is in het derde leerjaar van het voortgezet 
onderwijs terecht gekomen op het niveau dat door de basisschool werd 
geadviseerd. Dat is meer dan het schooljaar daarvoor. 
Ook hier zijn regionale verschillen. In Noord- en Midden Drenthe komen advies en 
vervolgonderwijs het meest overeen. Zuidwest Drenthe heeft de laagste afstroom 
en hoogste opstroom. Zuidoost Drenthe is de regio met de meeste over-advisering: 
25% blijkt in het derde leerjaar lager onderwijs te volgen dan het meegegeven 
advies. 
 
Het aantal Drentse leerlingen in het voortgezet onderwijs is evenals voorgaande 
jaren licht gestegen tot bijna 31.000 bij aanvang van het schooljaar 2013-2014.  
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De prognose is dat het aantal jongeren in de leeftijd 13 tot en met 22 jaar de 
komende jaren nog iets zal toenemen. Meppel, Tynaarlo en Assen krijgen naar 
verwachting de grootste aanwas (rond de 10%). Een aantal gemeenten krijgt te 
maken met een afname. Voor Borger-Odoorn is deze het grootst (bijna 10%).   
 
Drentse jongeren volgen relatief iets minder vaak vwo onderwijs en iets vaker vmbo 
onderwijs dan landelijk. 
 
In 2013 is het slaagpercentage voor alle onderwijsniveaus in het Drents voortgezet 
onderwijs (boven)gemiddeld. Voor de meeste niveaus zien we vergelijkbare 
resultaten met vorig jaar. Het slaagpercentage van de vwo-ers is aanzienlijk 
gestegen. 
 
H4. Taal en rekenen in het voortgezet onderwijs 
Hoe is het in leerjaar 2 gesteld met het taal- en rekenniveau van vo-scholieren in 
Drenthe? Zijn zij op de goede weg om het vereiste referentieniveau voor hun 
eindexamen te halen? Dat blijft moeilijk in te schatten omdat wel het vereiste 
eindexamenniveau is omschreven, maar geen normering is vastgelegd voor niveaus 
waar je tussentijds naar zou moeten streven. Een vergelijking met de landelijke 
benchmark geeft wel houvast. Hoe doen de leerlingen in Drenthe het vergeleken 
met studiegenoten elders in het land? 
 
Havo-leerlingen doen het vergeleken met hun equivalenten uit de landelijke 
benchmark goed. Zij kunnen wat taalverzorging, leesvaardigheid (Nederlands en 
Engels) en Nederlands woordenschat betreft de vergelijking aan. Op rekenen en 
wiskunde scoren zij gemiddeld zelfs hoger. Bovendien zijn de toetsresultaten dit 
jaar op praktisch alle onderdelen hoger dan het schooljaar daarvoor. 
Vwo-leerlingen in Drenthe blijven op alle geteste onderdelen achter bij hun 
studiegenootjes in de landelijke benchmark. Voor rekenen en wiskunde zijn de 
resultaten lager dan vorig jaar. Op Nederlands leesvaardigheid is juist progressie 
geboekt. 
Op veel onderdelen zijn de scores van vmbo-ers in Drenthe even goed of beter als 
het jaar daarvoor. Voor taalverzorging, Nederlands woordenschat en rekenen 
scoren zij minimaal even hoog als de landelijke benchmark. Dat geldt voor alle 
leerwegen. 
 
H5. Na het voortgezet onderwijs 
Het aantal Drentse mbo-leerlingen is afgenomen. Aan het begin van schooljaar 
2013-2014 staan bijna 16.700 Drentse mbo-leerlingen ingeschreven (vorig jaar 
17.100). De meeste Drentse mbo-ers volgen een opleiding binnen de sector zorg en 
welzijn (Drenthe 36%, landelijk 32%). Daarna volgen de sectoren economie 
(Drenthe 31% , landelijk 32%) en techniek (zowel provinciaal als landelijk 26%).  
 
Het aantal in Drenthe wonende jongeren op het hoger beroepsonderwijs is 
toegenomen. Van nog geen 8.100 studenten in 2012-2013 naar iets meer dan 8.400 
in 2013-2014. De keuze van Drentse hbo-ers voor een hbo-richting komt overeen 
met het landelijk beeld. Meest favoriet is de richting economie (35%). Onderwijs 
(18%), techniek (16%) en gedrag en maatschappij (16%) volgen op afstand. 
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Bijna 1.400 Drentse jongeren volgen aan het begin van schooljaar 2013-2014 een 
wetenschappelijke opleiding. Wat de sectorkeuze betreft zijn er wel wat verschillen 
op provinciaal en landelijk niveau. Drentse jongeren aan de universiteit kiezen 
bijvoorbeeld minder vaak voor techniek en gezondheidszorg dan studenten in heel 
Nederland. Economie is onder Drentse studenten het meest favoriet (20%), gedrag 
en maatschappij wordt op landelijk niveau het meest gekozen (20%). 
 
Het meest recente percentage voortijdig schoolverlaters is 1,8% (schooljaar 2012-
2013). Drenthe heeft daarmee relatief minder vsv-ers dan landelijk (2,1%) Er is 
sprake van een dalende trend vanaf 2005. In Noord- en Midden Drenthe is het 
percentage voortijdig schoolverlaters 1,7% (was 2,3%), in Zuidwest Drenthe 1,6% 
(was 2,4%) en in Zuidoost Drenthe 2,0% (was 2,7%). 
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1 Het primair onderwijs en speciaal onderwijs 

Hoeveel basisscholen zijn er in Drenthe en hoeveel leerlingen? En wat zijn de 
aantallen voor het speciaal (basis) onderwijs? Hoeveel leerlingen zitten gemiddeld 
op een Drentse basisschool? Dit hoofdstuk schets de ontwikkelingen in het primair 
onderwijs. 

 

1 . 1  D e  b a s i s s c h o l e n  i n  D r e n t h e  

Aantal basisscholen neemt nog steeds af. 
Op de teldatum 1 oktober 2013 zijn er volgens DUO 280 basisscholen in Drenthe. 
Kijken we naar het aantal basisschoolvestigingen dan komt het totaal uit op 286. 
Dat zijn er minder dan vorig jaar toen de teller bleef steken bij 285 basisscholen 
(291 vestigingen). Het aantal basisscholen in de provincie is daarmee gedaald met 
1,7%. In heel Nederland is de afname 1,3%. 
 
In onderstaande tabel staat voor elke Drentse gemeente het  aantal scholen naar 
grootteklasse. De opheffingsnorm voor basisscholen ligt bij 22 of minder leerlingen.  
Emmen heeft 3 scholen die deze kritische grens dicht naderen, met elk minder dan 
25 leerlingen. 
 
Tabel 1 Aantal basisscholen per gemeente naar grootteklasse schooljaar 2013-2014 

 scholen 

< 25 
leerl. 

scholen 

25-49 
leerl. 

scholen 

50-99 

leerl. 

scholen 

100-199 

leerl. 

scholen 

≥ 200 

leerl. 

totaal 

aantal 

scholen 

Aa en Hunze 0 4 5 5 3 17 

Assen 0 0 2 6 17 25 

Borger-Odoorn 0 3 7 6 2 18 

Coevorden 0 4 14 5 5 28 

De Wolden 0 6 4 2 5 17 

Emmen 3 3 18 24 16 64 

Hoogeveen 0 2 9 12 9 32 

Meppel 0 0 1 6 7 14 

Midden-Drenthe 0 2 4 7 5 18 

Noordenveld 0 4 5 2 7 18 

Tynaarlo 0 2 8 5 6 21 

Westerveld 0 3 5 4 2 14 

Drenthe 3 33 82 84 84 286 

Bron: DUO, 2014 

 
Evenals vorig jaar heeft twee op de vijf Drentse scholen minder dan 100 leerlingen.  
Drenthe heeft daarmee heel wat meer kleinere scholen dan landelijk, waar we de 
laatste jaren een aandeel van één op de vijf noteren. De volgende figuur laat zien 
dat alleen Friesland en Groningen een hoger percentage kleinere scholen tellen. 
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Figuur 1 

 
Bron: DUO, 2014 

 

1 . 2  L e e r l i n g e n  o p  d e  b a s i s s c h o l e n  i n  D r e n t h e  

Aantal basisschoolleerlingen daalt tot ruim onder niveau van schooljaar 2000-2001. 
Op de teldatum 1 oktober 2013 waren er 44.337 leerlingen ingeschreven op de 
basisscholen in Drenthe. Onderstaande figuur laat het verloop van het 
leerlingenaantal zien voor zowel Drenthe als Nederland sinds schooljaar 2000-2001. 
Het aantal leerlingen steeg aanvankelijk jaarlijks een klein beetje tot de topjaren 
2007-2008 en 2008-2009. Sindsdien is de daling ingezet. Het leerlingaantal in 
Drenthe is in vergelijking met schooljaar 2000-2001 bijna 4% lager. Landelijk is de 
afname sinds 2000-2001 iets groter, krap 5%. Vergelijken we de leerlingenaantallen 
in de laatste twee schooljaren dan zien we een ander beeld. De afname in Drenthe 
is nu groter dan in Nederland (2% versus 1%). 
 
Figuur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: DUO, 2014   
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De volgende tabel laat de ontwikkeling per gemeente zien over de afgelopen twee 
schooljaren. Alle Drentse gemeenten laten een afname zien. In Hoogeveen, 
Tynaarlo, Assen en Meppel is de daling van het aantal leerlingen nog het kleinst. 
Westerveld, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en De Wolden laten de 
relatief grootste afnamen zien. Provinciebreed is de daling 2%.  
 
Tabel 2 Aantal leerlingen op de basisscholen, per gemeente, 2012-2013 en 2013-2014, absoluut en 
procentueel verschil 

 2012-2013 2013-2014 verschil % verschil 

Aa en Hunze 2.180 2.062 -118 -5% 

Assen 6.831 6.782 -49 -1% 

Borger-Odoorn 2.099 1.994 -105 -5% 

Coevorden 3.291 3.238 -53 -2% 

De Wolden 2.108 2.006 -102 -5% 

Emmen 9.640 9.402 -238 -2% 

Hoogeveen 5.324 5.298 -26 0% 

Meppel 3.441 3.401 -40 -1% 

Midden-Drenthe 2.957 2.811 -146 -5% 

Noordenveld 2.766 2.691 -75 -3% 

Tynaarlo 3.171 3.158 -13 0% 

Westerveld 1.584 1.494 -90 -6% 

Drenthe 46.364 44.337 -1.055 -2% 

Bron: DUO, 2014 

 
Doorgaans heeft een Drentse basisschool minder leerlingen dan gemiddeld in 
Nederland. 
Gemiddeld heeft een Drentse school 155 leerlingen, terwijl een school in Nederland 
doorgaans 217 leerlingen telt. Assen en Meppel liggen hier ver boven met 
respectievelijk 271 en 243 leerlingen per basisschool. Westerveld (107), Borger-
Odoorn (111), Coevorden (116), De Wolden (118) en Aa en Hunze (121) hebben 
gemiddeld genomen de kleinste leerlingaantallen per school.   
 
 
Figuur 3 Gemiddeld aantal leerlingen per basisschool voor (de gemeenten van) Drenthe 
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Prognoses: aantal basisschoolleerlingen Drenthe daalt naar verwachting anderhalf 
keer zo snel als landelijk. Alleen in Hoogeveen neemt aantal nog toe. 
In het voorjaar van 2015 zal de provincie Drenthe nieuwe bevolkingsprognoses 
uitbrengen. Volgens de meest recente berekeningen (bevolkingsprognose VIII, 
maart 2012) zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd1 in de periode 2010-
2020 met ruim 14% zijn afgenomen tot ongeveer 43.480. Landelijk is dit percentage 
8%.   

                                                             
1 4 tot en met 11 jarigen inclusief 30% van de 12 jarigen. 
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In de volgende figuur staat per gemeente de percentuele verandering 
weergegeven, waarbij de donkere gebieden de grootste afname voorstellen. Alleen 
voor de gemeente Hoogeveen wordt een kleine toename voorspeld (2%). In Bijlage 
A staan voor de verschillende leeftijdsgroepen de groei en afname per gemeente in 
de periode 2010-2020 weergegeven. 
 
Figuur 4 Prognose aantal basisschoolleerlingen in Drenthe, procentueel verschil 2010-2020 

 
Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (maart 2012) 

 
 
Het aandeel gewichtenleerlingen in Drenthe is lager dan gemiddeld op een 
Nederlandse basisschool. Wel meer Drentse scholen in impulsgebied dan landelijk. 
Kinderen krijgen bij de toelating op een basisschool een gewichtsfactor toegekend, 
op basis van het opleidingsniveau van de ouders (zie ook bijlage F). Scholen krijgen 
extra middelen op basis van het aandeel gewichtenleerlingen. In 2009-2010 is 
daarnaast de impulsgebieden toeslag ingevoerd. Een school krijgt extra geld per 
achterstandsleerling als de school in een zogenoemd impulsgebied gevestigd is. Een 
impulsgebied is een postcodegebied met veel huishoudens met een laag inkomen 
of een uitkering. Iets minder dan een derde van alle scholen in Drenthe (31%) zijn 
gevestigd in een impulsgebied.  
 
Het percentage gewichtenleerlingen in Drenthe was aan het begin van het 
schooljaar 2013-2014 9% (landelijk 11%). Zowel landelijk als provinciaal neemt het 
percentage gewichtenleerlingen de laatste jaren nog steeds af (de cijfers in de 
kolom hiernaast zijn afgerond op hele getallen). 
 
De volgende figuur laat het percentage gewichtenleerlingen zien aan het begin van 
het schooljaar 2013-2014. 
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Op de scholen in Emmen en Hoogeveen zitten relatief de meeste 
gewichtenleerlingen, zelfs meer dan gemiddeld in Nederland. De scholen in 
Tynaarlo en Aa en Hunze hebben naar verhouding de minste gewichtenleerlingen. 
 
Figuur 5 

 
 

Bron: DUO, 2014 

 

1 . 3  H e t  s p e c i a a l  ( b a s i s - ) o n d e r w i j s  i n  D r e n t h e  

Daling leerlingaantallen op Drentse scholen voor speciaal basisonderwijs afgelopen 
jaar 5%. Het jaar daarvoor was de afname 10%. 
Er zijn 8 scholen voor speciaal basisonderwijs2 in Drenthe met op 1 oktober 2013 in 
totaal 1.126 leerlingen. Het jaar daarvoor was het aantal inschrijvingen: 1.183. In de 
volgende tabel staan de leerlingaantallen, voor 2012 en 2013 (op peildatum 1 
oktober). De daling is vergelijkbaar met die in heel Nederland: 5%. 
 
Tabel 3 Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per school 2012-13 en 2013-14 

gemeente school aantal op 1-10-2012 aantal op 1-10-2013 

Assen PC SSBO De Boei 107 103 

 SSBO De Meander 213 221 

Emmen SBO De Catamaran 163 163 

 SSBO Toermalijn 136 127 

Hoogeveen SSBO De Carrousel 172 160 

 SSBO De Kameleon 88 67 

Meppel SSBO Reestoever 162 158 

Noordenveld SSBO t Hoge Holt 142 127 

  1.183 1.126 

Bron: DUO, 2014   

                                                             

2
 Speciale basisscholen zijn bedoeld voor: moeilijk lerende kinderen, kinderen met 

opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht 
nodig hebben.  
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Aantal leerlingen in Drents speciaal onderwijs (SO) met 2% gestegen, stijging in 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is 5%. 
Er zijn in Drenthe daarnaast 11 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
(clusteronderwijs) met in totaal 1.133 leerlingen, 390 op SO3 en 743 op VSO4.  
In de volgende tabel staan de leerlingaantallen voor SO en VSO voor de jaren 2012 
en 2013. We zien zowel voor het SO als het VSO een (kleine) toename in het aantal 
leerlingen ten opzicht van het jaar daarvoor. 
 
 
Tabel 4 Aantal leerlingen (V)SO per school 2012-13 en 2013-14 

gemeente school soort 

onderwijs 

cluster aantal SO  

op 1-10-2013  

(en 2012) 

aantal VSO  

op 1-10-2013 

(en 2012) 

Assen V Lieflandschool  SO/VSO 3 63 (58) 73 (87) 

Assen De Atlas  VSO 4 - 106 (79) 

Emmen De Atlas  VSO 4 - 90 (88) 

Emmen Opb. School v. ZMLK  SO/VSO 3 51 (53) 97 (97) 

Emmen Tine Marcusschool  SO 2 99 (103) - 

Hoogeveen De Atlas  VSO 4 - 63 (52) 

Hoogeveen GJ vd Ploegschool  SO/VSO 3 45 (44) 82 (92) 

Meppel De Ambelt Oosterenk  VSO 4 - 98 (76) 

Meppel Opb. Mackaysch. ZML  SO/VSO 3 42 (40) 59 (64) 

Midden-Drenthe De Aventurijn  SO/VSO 4 82 (73) 75 (73) 

Tynaarlo Guyotschool B  SO 2 8 (11) - 

    390 (382) 743 (708) 

Bron: DUO, 2014 

 

                                                             
3 Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn bedoeld voor lichamelijk, zintuiglijk of  

verstandelijk gehandicapte kinderen en voor kinderen met psychiatrische of  

gedragsproblemen. De scholen voor deze groep kinderen kunnen in vier clusters worden  

onderverdeeld:  

Cluster 1: voor kinderen met een visuele handicap of meervoudig gehandicapte kinderen 

met een visuele handicap. Cluster 2: voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met 

ernstige spraakmoeilijkheden, kinderen met een meervoudige handicap met 

eerdergenoemde problemen. Cluster 3: voor kinderen met een lichamelijke handicap, zeer 

moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een handicap. Cluster 4: voor 

zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen anders dan met een 

lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen verbonden aan een pedologisch instituut. 
4 Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal 

onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot hun 20e verjaardag. Het voortgezet speciaal onderwijs 

werkt met dezelfde clusters. 
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Deelname aan het speciaal (basis)onderwijs: 
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen zijn 
verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een 
goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen 
(cluster 3 en 4) samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in 
Drenthe behoren tot één van de 5 samenwerkingsverbanden primair onderwijs die 
in onderstaande tabel zijn weergegeven. 
 
Een van de doelen van het Passend Onderwijs is om kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk in het regulier onderwijs een plaats te 
bieden. Als dit niet kan komt het speciaal onderwijs in beeld. De verwachting is dat 
het aantal leerlingen dat naar het speciaal (basis)onderwijs gaat de komende jaren 
zal dalen.  
 

Een dergelijke daling zien we terug bij drie van de vijf samenwerkingsverbanden. In 
de tabel hieronder is aangegeven of het percentage hoger (↑), lager (↓) of gelijk 
(=) is aan dat van vorig jaar. 
We merken op dat in twee samenwerkingsverbanden het percentage kinderen in 
het speciaal basisonderwijs hoger is dan het landelijke van 2,5%. Het percentage 
kinderen in het speciaal onderwijs (clusterscholen) is overal lager dan het landelijk 
gemiddelde.  
 

Scholen krijgen per 1 augustus 2014 geen leerlinggebonden financiering (lgf of 
rugzak) meer voor kinderen met een indicatie. Het geld gaat nu naar het 
samenwerkingsverband waarin de scholen samenwerken. In deze rapportage zal 
het aandeel rugzakleerlingen derhalve voor het laatst vermeld worden. Het 
percentage leerlingen met een rugzak is in de samenwerkingsverbanden hoger dan 
landelijk. Wel zien we in praktisch alle samenwerkingsverbanden een daling van dit 
aandeel, terwijl de landelijke trend gelijk is gebleven.  
 

 
Tabel 5 percentage kinderen op speciaal (basis)onderwijs en rugzakken per samenwerkingsverband in 
2013 

 sbao so rugzakken 

PO2201: Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe 

 

2,1%= 1,1%↑ 1,2%↓ 

PO2202: Emmen, Borger-Odoorn 

 

2,5%= 0,7%= 1,4%↓ 

PO2203: Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, 

Steenwijkerland, deel Staphorst en Zwartewaterland (Ov) 

2,6%↓ 1,4%= 1,5%↓ 

PO2304: Coevorden, Dalfsen, Hardenberg, Ommen 

 

2,3%↓ 0,9%= 1,5%↓ 

PO2001: Groninger gemeenten en Noordenveld 

 

3,0%= 1,4%↓ 1,1%= 

Nederland 2,5%↓ 1,6%= 1,0%= 

Bron DUO/website Passend onderwijs, 2014 
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In de volgende figuur staat welk deel van de kinderen woonachtig in de provincie 
naar het speciale (basis) onderwijs gaat. Het deelname percentage in het speciaal 
basisonderwijs (sbao)5 is een fractie hoger dan landelijk, namelijk 2,6%. Er gaan 
relatief minder Drentse kinderen naar het speciaal onderwijs (so) dan landelijk 
(respectievelijk 1,0% en 1,6%).  
 
Figuur 6 

 

 
 

Bron: website Passend Onderwijs, bewerking CMO Groningen, 2014 
  

                                                             
5
 Aantal leerlingen op speciale basisschool ten opzichte van het totale leerlingenaantal in het 
primair onderwijs. 
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2 Taal en rekenen in het basisonderwijs 

Hoe presteren leerlingen in het Drents basisonderwijs op taal- en rekentoetsen uit 
het leerlingvolgsysteem van het Cito? Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft 
de Toetsservice van het CED in Rotterdam ook dit jaar weer gegevens opgevraagd 
bij de basisscholen. Dit hoofdstuk presenteert de resultaten. Ook gaan we in op de 
vraag hoe groep-8-leeringen op de Cito-eindtoets scoren en hoe het volgens de 
Inspectie van het Onderwijs is gesteld met de kwaliteit van de basisscholen. 
 

2 . 1  D e e l n e m e n d e  s c h o l e n  e n  b e s t u r e n  

Steeds meer scholen leveren gegevens aan; hoogste responspercentage tot nu toe. 
Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 zijn er 286 basisschoolvestigingen in 
Drenthe. De scholen vallen onder 37 besturen, waarvan er 34 toestemming 
verlenen om gegevens op te vragen. Van 265 scholen zijn toetsresultaten 
ontvangen. Het responspercentage is hiermee 93% en hoger dan voorheen.  
 

Tabel 6 Deelname door scholen en schoolbesturen in de afgelopen jaren 

 2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

besturen met schoolvestigingen in Drenthe  37 37 37 37 37 37 

besturen die gegevens levering toestemmen 28 34 34 34 34 34 

aantal schoollocaties dat gegevens levert 198 248 262 271 262 265 

totaal aantal vestigingen in Drenthe 306 307 301 299 291 286 

responspercentage 65% 81% 87% 91% 90% 93% 

 
Onderstaande tabel laat zien dat meer scholen gegevens hebben aangeleverd dan 
vorig jaar. Een mooi resultaat gezien het feit dat het totaal aantal scholen in de 
provincie is afgenomen. Sinds het verzamelen van de toetsresultaten in het 
schooljaar 2007-2008 is de deelname nog niet zo hoog geweest. Evenals vorig jaar 
geldt voor de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en De Wolden een 
responspercentage van 100%. Midden-Drenthe en Noordenveld kunnen zich dit jaar 
bij dit rijtje voegen. 
 
Tabel 7 Respons gegevenslevering toetsen per schoolvestiging en gemeente 

 aantal  

school-

vestigingen 

aantal 

deelnemers 

2014 

respons-

percentage 

2014 

aantal 

deelnemers 

2013 

respons-

percentage 

2013 

Aa en Hunze 17 17 100% 18 100% 

Assen 25 24 96% 23 92% 

Borger-Odoorn 18 18 100% 19 100% 

Coevorden 28 22 79% 24 86% 

De Wolden 17 17 100% 17 100% 

Emmen 64 60 94% 57 89% 

Hoogeveen 32 30 94% 25 78% 

Meppel 14 12 86% 12 86% 

Midden-Drenthe 18 18 100% 16 89% 

Noordenveld 18 18 100% 18 90% 

Tynaarlo 21 15 71% 19 86% 

Westerveld 14 14 100% 13 93% 

Drenthe 286 265 93% 262 90% 

Bron: CMO Groningen, 2014  
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2 . 2  D e  t o e t s e n  d i e  w o r d e n  b e s c h r e v e n  

De Drentse Onderwijsmonitor brengt al een aantal jaren resultaten op de taal- en 
rekentoetsen van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) in beeld. In het 
onderstaande overzicht staat per toets weergegeven hoeveel scholen de resultaten 
hiervan hebben aangeleverd en om hoeveel leerlingen het gaat. 
 
 
Tabel 8 Toetsen waarvan de resultaten worden besproken in de Drentse Onderwijsmonitor 2014 

 naam toets  toets 

code 

afnamemoment aantal 

scholen 

2014 

aantal 

leerlingen 

2014 

Kleutertoetsen 
 

LOVS Taal voor kleuters  
LOVS Rekenen voor kleuters 

LTK25 
LRK25 

medio groep 2 
medio groep 2 

243 
248 

4.665 
4.695 

Technisch lezen 
 

LOVS Drie-minuten-toets 
LOVS Drie-minuten-toets 
LOVS Drie-minuten-toets 

LDM39 
LDM49 
LDM59 

eind groep 3 
eind groep 4 
eind groep 5 

249 
253 
247 

5.058 
4.901 
4.708 

Woordenschat LOVS Woordenschat 
LOVS Woordenschat 

LWT39 
LWT59 

eind groep 3 
eind groep 5 

164 
168 

2.785 
2.859 

Begrijpend lezen 
 

LOVS Begrijpend Lezen 
LOVS Begrijpend Lezen 

LBL65 
LBL85 

medio groep 6 
medio groep 8 

262 
171 

5.539 
3.494 

Rekenen & Wiskunde 
 

LOVS Rekenen & Wiskunde 
LOVS Rekenen & Wiskunde 
LOVS Rekenen & Wiskunde 

LRA39 
LRA49 
LRA69 

eind groep 3 
eind groep 4 
eind groep 6 

200 
257 
253 

3.311 
4.940 
5.059 

 
 

2.2.1 Normering van de toetsen en statistische bewerkingen 

De Toetsservice van het CED te Rotterdam vraagt bij de scholen de toetsresultaten 
op. CMO Groningen bewerkt en  analyseert de gegevens.  
 
Het Cito gebruikt niveau indicaties A tot en met E en I tot en met V, om na te 
kunnen gaan hoe een leerling scoort ten opzichte van andere leerlingen. In dit 
hoofdstuk presenteren we de resultaten aan de hand van de niveaus A tot en met E. 
In bijlage B staan de resultaten volgens de normering met niveau verdeling I tot en 
met V. 
 
In het volgende overzicht staat de betekenis van de niveau indelingen A tot en met 
E en I tot en met V. De A en de I staan voor het hoogste niveau en de E en de V 
staan voor het laagste niveau. Beide verdelingen zijn gebaseerd op een landelijke 
steekproef. In het overzicht is te zien dat landelijk 10% op niveau E scoort (zeer 
zwak tot zwak). Vijftien procent scoort op niveau D (zwak tot matig).  
Leerlingen die op niveau D en E scoren worden over het algemeen gezien als 
zorgleerlingen. De niveau verdeling I tot en met V is gebaseerd op vijf gelijke delen 
van 20%. 
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niveaus A tot en met E (in dit hoofdstuk) 

 

A   25% hoogst scorende leerlingen 

B   25% ruim tot net boven het landelijk gemiddelde 

C   25% net boven tot ruim onder het landelijk gemiddelde 

D   15% ruim onder het landelijk gemiddelde 

E   10% laagst scorende leerlingen 

 

niveaus I tot en met V (zie bijlage B) 

 

I   20% hoogst scorende leerlingen 

II   20% boven het landelijk gemiddelde 

III   20% landelijk gemiddelde 

IV   20% onder het landelijk gemiddelde 

V   20% laagst scorende leerlingen 

 

 
De individuele vaardigheidsscores worden niet alleen vertaald in een niveau A tot 
en met E, maar zijn ook omgezet in zogenaamde gestandaardiseerde scores. Hierbij 
geldt dat het landelijke gemiddelde 50 is en de spreiding (standaarddeviatie) 10. 
Door deze omzetting is het mogelijk om vergelijkingen in de tijd en over 
verschillende toetsen te maken. Twee derde van de leerlingen scoort tussen de 40 
en de 60 punten. Een score onder de 40 is behoorlijk laag en een scoren boven de 
60 is behoorlijk hoog. Bij een analyse van grote groepen (zoals de totale provincie 
Drenthe) geldt een verschil van twee punten als betekenisvol. 
 
 

2.2.2 Nieuwe normering 

Cito heeft de normen van een aantal toetsen herzien6. Het gaat om de toetsen voor 
Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Woordenschat.  
 
Leerlingen maken vandaag de dag de LOVS-toetsen beter dan toen de toetsen met  
bijbehorende normen ontwikkeld werden. De oude normering geeft daarom 
doorgaans een te rooskleurig beeld.  
De nieuwe normen veranderen niets aan de vaardigheidsscore van een leerling op 
een bepaalde toets. Het is ook niet zo dat leerlingen ineens minder goed lezen of 
rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering voor een bepaalde 
score. Zo kan het zijn dat een leerling met een bepaalde vaardigheidsscore eerst tot 
de hoogst scorende leerlingen behoorde (niveau A of I), maar nu met de 
aangepaste normering tot de categorie behoort die (net) boven het landelijk 
gemiddelde scoort (niveau B of II). 
 
We zien in de volgende paragraaf dat met de invoering van de nieuwe normering 
sommige toetsprestaties in een ander daglicht komen te staan. We vermelden voor 
de toetsen van het schooljaar 2013-2014 de niveau-indeling volgens de oude en 
nieuwe norm. De consequenties van de nieuwe normering worden zo inzichtelijk. 

                                                             
6
 September 2013: aangepaste normering voor toetsen Rekenen-wiskunde /Spelling /  

Begrijpend lezen. Juni 2014: aangepaste normering voor Woordenschat. 
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2 . 3  R e s u l t a t e n  v a n  D r e n t s e  l e e r l i n g e n  o p  d e  t o e t s e n  

In deze paragraaf presenteren we behaalde resultaten van Drentse 
basisschoolleerlingen op een aantal toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Het 
gaat om de kleutertoetsen taal en rekenen en de toetsen technisch lezen, 
begrijpend lezen, woordenschat en rekenen en wiskunde. In de figuren staat de 
scoreverdeling op de niveaus A tot en met E (zie vorige paragraaf) voor dit 
schooljaar en voor zover beschikbaar voor eerdere schooljaren. Ook geven we de 
resultaten per gemeente, omgezet in standaardscores (waarvan het 
normgemiddelde 50 is). 
 

2.3.1 De kleutertoetsen: taal en rekenen in groep 2 
Hoe hebben de Drentse kleuters gepresteerd op de taal- en rekentoetsen voor 
groep 2? Het antwoord volgt hierna. 
 

Drentse kleuters zijn goed in taal! Aantal leerlingen met bovengemiddelde score is 
iets toegenomen.7 
Sinds de invoering van de ‘nieuwe ‘kleutertoetsen in 2012 hebben de Drentse 
kleuters hun taalprestaties keer op keer verbeterd. Driekwart van de kleuters scoort 
in 2014 op het A of B niveau, terwijl landelijk de helft van de kleuters dit niveau 
haalt. 
 
Figuur 7 

 

 
 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2012-2014  

 
  

                                                             
7
 De gemiddelde score van Drentse kleuters voor taal is wel iets afgenomen (tabel 9). 
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Drentse kleuters kunnen rekenen! Zij overtreffen prestaties op landelijk niveau. 
Minder zorgleerlingen en meer leerlingen met bovengemiddelde score dan vorig 
jaar.8 
De Drentse kleuters doen het ook goed bij rekenen. Twee derde valt binnen de A en 
B categorie, dat is meer dan voorgaande jaren. De kleuters doen het wat rekenen 
betreft ook beter dan hun leeftijdgenootjes in Nederland. We zien bovendien dat er 
relatief weinig kinderen binnen de risicocategorieën D en E vallen (13% in Drenthe, 
25% is de norm). Ook bij de taalprestaties zien we veel minder risicoleerlingen dan 
landelijk (9% versus 25%). 
 
 
Figuur 8 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2012-2014 
 

 
Kleutertoetsen taal en rekenen: de scores per gemeente. 
In de tabel hieronder staan de standaardscores per gemeente. Tevens staat 
aangegeven of de score ten opzichte van vorig jaar is toegenomen (↑), afgenomen 
(↓) of gelijk is gebleven (=). 
Alle gemeenten scoren op taal ruim boven de norm van 50. Op de scholen in Aa en 
Hunze, De Wolden en Midden-Drenthe zijn de hoogste scores behaald. Waarbij 
scholen in Aa en Hunze en De Wolden zich ook nog wisten te verbeteren. In de 
overige gemeenten, behalve Noordenveld en Westerveld, zien we een afname. Dat 
is dan ook de tendens voor de provincie als geheel. Toch hebben we hiervoor 
kunnen lezen dat wanneer we aan alle scores van leerlingen een waarde toekennen 
(niveau A t/m E) de balans positiever uitvalt dan vorig jaar.  
Voor rekenen zien we in veel gemeenten dat de prestaties zijn verbeterd. Alleen in 
Midden-Drenthe is de gemiddelde score afgenomen. Aa en Hunze, Noordenveld en 
Tynaarlo komen hier als beste uit de bus. 
 

  

                                                             
8
 De gemiddelde score van Drentse kleuters voor rekenen is wel hetzelfde gebleven  

(tabel 9). 
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Tabel 9 Standaardscores taal voor kleuters en rekenen voor kleuters (medio groep 2), per gemeente, 
2013-2014, (norm = 50) 

 Taal voor kleuters Rekenen voor kleuters 

 2013 2014 ’14-‘13 2013 2014 ’14-‘13 

Aa en Hunze 58 59  ↑ 53 56 ↑ 

Assen 58 56 ↓ 54 54 = 

Borger-Odoorn 60 58 ↓ 54 55 ↑ 

Coevorden 58 57 ↓ 55 55 = 

De Wolden 57 59 ↑ 53 55 ↑ 

Emmen 57 56 ↓ 53 54 ↑ 

Hoogeveen 56 54 ↓ 53 52 = 

Meppel 56 55 ↓ 52 55 ↑ 

Midden-Drenthe 60 59 ↓ 56 55 ↓ 

Noordenveld 57 57 = 53 56 ↑ 

Tynaarlo 60 58 ↓ 56 56 = 

Westerveld 55 57 ↑ 52 55 ↑ 

Drenthe 58 57 ↓ 54 54 = 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2013-2014  

 
 

2.3.2 Technisch lezen 
Voor de prestaties op het technisch lezen kijken we naar de resultaten op de ‘Drie 
Minuten Toetsen’ (LDM39, LDM49, LDM59), in de groepen 3, 4 en 5. 
 

Drentse groep 3 voldoet aan landelijke norm. Scores vergelijkbaar met vorig jaar.  
Op de toets voor technisch lezen scoort iets meer dan de helft (52%) op A of B 
niveau. Dit is nipt boven de landelijke norm. In groep 3 zien we iets minder 
zorgleerlingen (niveaus E en D) dan landelijk gezien. De prestaties verschillen 
nauwelijks met die van vorig jaar.  
 

Figuur 9 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2010-2014 
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Technisch lezen groep 4 ook op landelijk niveau. Scores afgelopen twee jaren stabiel. 
Voor groep 4 leerlingen zien we eenzelfde patroon als voor groep 3. Het 
normniveau wordt wederom gehaald (51% haalt niveau A of B). De scores zijn 
vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren. 
 
 

Figuur 10 

 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2010-2014 

 
Scores technisch lezen in groep 5 steeds beter en ruim boven het landelijk niveau. 
De scores in groep 5 zijn de afgelopen jaren toegenomen. Maar liefst 61% van de 
leerlingen presteert op de twee hoogste niveaus. Tegelijkertijd is het aandeel 
zorgleerlingen kleiner geworden en daarmee ook kleiner in vergelijking met heel 
Nederland. 
 
Figuur 11 

 
 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2010 -2014  
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Technisch lezen: de scores per gemeente. 
Kijken we naar de  standaardscores per gemeente dan zien we het volgende: 
In alle gemeenten wordt in groep 3 op of boven de norm gescoord. Borger-Odoorn 
uitgezonderd, de norm van 50 wordt hier net niet gehaald. Behoorde deze 
gemeente vorig jaar nog tot de best scorende, dit jaar zien we een ‘vrije val’ naar 
beneden en eindigt de gemeente op dit onderdeel als laatste. 
Groep 3 leerlingen in Hoogeveen halen de hoogste scores op technisch lezen. We 
zien in deze gemeente ook een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Deze 
positieve tendens zien we ook voor De Wolden, Emmen en Tynaarlo. 
 
Voor de technisch lezen toets in groep 4 behoren Aa en Hunze, Hoogeveen, 
Midden-Drenthe en Westerveld tot de best scorende gemeenten. Alle gemeenten 
voldoen aan de norm, behalve De Wolden. Aa en Hunze, Tynaarlo en Westerveld 
zijn de enige gemeenten waar de scores zijn toegenomen. 
 
Voor technisch lezen in groep 5 zijn de scores in bijna alle gemeenten verbeterd en 
(ruim) boven de norm. Alleen Coevorden laat een kleine daling zien. Meppel en 
Midden-Drenthe zijn hier de uitblinkers. 
 
 
Tabel 10 Standaardscores technisch lezen (LDM) groep 3, 4 en 5, per gemeente 2013-2014 (norm = 50) 

 groep 3  groep 4 groep 5 

 2013 2014 ’14-‘13 2013 2014 ’14-‘13 2013 2014 ’14-‘13 

Aa en Hunze 54 52 ↓ 51 52 ↑ 52 53 ↑ 

Assen 51 51 = 51 50 ↓ 51 52 ↑ 

Borger-Odoorn 52 49 ↓ 50 50 = 50 51 ↑ 

Coevorden 51 51 = 52 50 ↓ 53 52 ↓ 

De Wolden 50 51 ↑ 50 49 ↓ 51 51 = 

Emmen 51 52 ↑ 51 51 = 51 52 ↑ 

Hoogeveen 51 53 ↑ 52 52 = 53 54 ↑ 

Meppel 51 51 = 52 50 ↓ 51 55 ↑ 

Midden-Drenthe 52 51 ↓ 52 52 = 54 55 ↑ 

Noordenveld 51 50 ↓ 51 51 = 50 52 ↑ 

Tynaarlo 50 52 ↑ 49 50 ↑ 52 53 ↑ 

Westerveld 51 51 = 50 52 ↑ 50 54 ↑ 

Drenthe 51 51 = 51 51 = 52 53 ↑ 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2013-2014 

 
 

2.3.3 Woordenschat 
In deze paragraaf kijken we naar de resultaten op de toetsen woordenschat van het 
Cito leerlingvolgsysteem in groep 3 en 5 (LWT39 en LWT59). In juni 2014 is de 
normering voor deze toetsen aangepast. We vermelden hieronder de behaalde 
niveaus volgens de oude en de nieuwe normering.  
We kijken naar de scores volgens de oude normering om iets te kunnen zeggen over 
de ontwikkeling in de tijd. De resultaten van voorgaande jaren zijn immers ook met 
de oude normering berekend. Willen we weten hoe Drentse leerlingen presteren 
ten opzichte van klasgenootjes in heel Nederland, dan moeten we de scores van 
2014 met de nieuwe normering vergelijken met de landelijke norm. 
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Woordenschat leerlingen in groep 3 voldoet ruimschoots aan gestelde norm. 
Ook bij hantering van de nieuwe norm halen leerlingen in groep 3 het landelijk 
niveau ruimschoots. De groep dat op A- of B-niveau presteert betreft 62% van de 
leerlingen. Bovendien is de risicocategorie (D en E) vergeleken met Nederland als 
geheel kleiner (22% versus 25%). De scores van 2014 volgens de oude normering 
zijn beter dan die van voorgaande jaren; er is kortom progressie geboekt. 
 
 
Figuur 12 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2010-2014 

 
 
Woordenschat groep 5 op (landelijk) niveau. 
In groep 5 is de voorsprong die de Drentse kinderen hadden in groep 3 afgenomen 
(zoals ook in eerdere jaren geconstateerd). De prestaties zijn iets lager dan vorig 
jaar. Desondanks wordt het landelijk niveau nipt overtroffen: 52% valt met de 
nieuwe normering in de categorie A of B. 
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Figuur 13 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2010-2014 

 
 
Woordenschat: de scores per gemeente. 
Ook voor de toets woordenschat kijken we naar de standaardscores per gemeente. 
We hebben voor 2014 de scores volgens de oude en nieuwe normering (NN) 
weergegeven. De scores van 2013 staan alleen met de oude normering 
gepresenteerd.  
De toetsen woordenschat worden, vergeleken met de andere toetsen die we in de 
Drentse Onderwijsmonitor bespreken, minder vaak afgenomen. Dat maakt dat we 
voor het doen van uitspraken op gemeenteniveau iets voorzichtiger moeten zijn. 
Het aantal leerlingen in Westerveld dat de toets woordenschat heeft gemaakt en 
waarvan we gegevens hebben ontvangen, is bijvoorbeeld te klein om uitspraken 
over te doen. De score staat daarom tussen haakjes weergegeven. 
Voor beide toetsen constateren we dat op provinciaal niveau de landelijke norm 
(ruim) wordt gehaald. Voor de toets in groep 3 zien we een verbetering ten 
opzichte van vorig jaar. De leerlingen in Meppel en Midden-Drenthe steken er met 
kop en schouders bovenuit. Bovendien zien we in deze en vijf andere gemeenten 
dat er vooruitgang is geboekt. Assen maakt daarbij de grootse sprong vooruit. 
De toets in groep 5 is iets minder goed gemaakt dan vorig jaar. Deze daling zien we 
bij de meeste gemeenten terug. Alleen in De Wolden is de toets iets beter gemaakt 
dan vorig jaar. 
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Tabel 11 Standaardscores woordenschat (LWT) groep 3 en 5, per gemeente 2013-2014 (norm = 50) 

 LWT39 woordenschat eind groep 3 LWT59 woordenschat eind groep 5 

 2013 2014 2014 

NN 

’14-‘13 2013 2014 2014 

NN 

’14-‘13 

Aa en Hunze 59 57 54 ↓ 54 52 52 ↓ 

Assen 51 55 52 ↑ 51 51 51 = 

Borger-Odoorn 57 56 53 ↓ 53 52 52 ↓ 

Coevorden 55 56 53 ↑ 54 51 51 ↓ 

De Wolden 56 58 55 ↑ 51 52 52 ↑ 

Emmen 56 57 54 ↑ 51 51 51 = 

Hoogeveen 54 56 54 ↑ 54 51 51 ↓ 

Meppel 57 60 57 ↑ 52 52 52 = 

Midden-Drenthe 59 60 58 ↑ 53 52 53 ↓ 

Noordenveld 58 56 53 ↓ 50 49 49 ↓ 

Tynaarlo 59 57 54 ↓ 55 52 52 ↓ 

Westerveld 54 (50) (47) ↓ 52 52 52 = 

Drenthe 56 57 54 ↑ 52 51 51 ↓ 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2013-2014 

 
 

2.3.4 Begrijpend lezen 
De oude normering voor de groep-6-toets begrijpend lezen heeft de afgelopen 
jaren tot de conclusie geleid dat de provinciale scores onder de landelijke norm 
bleven. Het stelde velen voor een raadsel, temeer omdat van een achterstand in 
groep 8 keer op keer geen sprake was. Dit beeld zagen we niet alleen in Drenthe, 
maar werd ook landelijk gesignaleerd. Dit leidde de laatste jaren tot discussie en 
een roep om de normering te herzien. Cito heeft opnieuw een 
normeringsonderzoek uitgevoerd en naar aanleiding daarvan de normering in 
september 2013 bijgesteld. De prestaties van groep-6-leerlingen in Nederland 
bleken namelijk minder roostkleurig dan de afgelopen jaren werd aangenomen. Dat 
gaf achteraf gezien geen eerlijke vergelijking tussen de resultaten in Drenthe en die 
op landelijk niveau. De prestaties voor begrijpend lezen van groep-6-leerlingen in 
Drenthe komen met de versoepelde normering in een heel ander daglicht te staan. 
Ook de normering voor de Begrijpend lezen toets in groep 8 is bijgesteld. Deze is 
echter aangescherpt in plaats van versoepeld zoals bij de toets van groep 6. 
Verderop valt te lezen we wat de consequenties hiervan zijn voor de Drentse 
leerlingen.  
 
Drentse leerlingen uit groep 6 scoren bovengemiddeld op begrijpend lezen toets. 
 
De nieuwe normering geeft een totaal ander beeld. De groep met betere leerlingen 
dat op A- of B-niveau presteert is voor Drenthe groter dan heel Nederland (53% 
versus 50%). De scores voor begrijpend lezen zijn vergeleken met voorgaande jaren 
vrijwel hetzelfde gebleven en waren blijkbaar zo slecht nog niet. 
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Figuur 14 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2010-2014 

 
Voorsprong begrijpend lezen groep 8 volgens nieuwe maatstaven minder groot, 
maar nog steeds boven de norm. 
De nieuwe normering voor de toets van groep 8 geeft een iets minder rooskleurig 
beeld dan bij de oude normering. Nog steeds kan Drenthe de vergelijking met 
Nederland aan als het om begrijpend lezen gaat (met 51% van de scores in de 
categorie A of B).  
 
Figuur 15 

 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2011-2014  
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Begrijpend lezen, de scores per gemeente. 
De oude normering voor begrijpend lezen in groep 6 bleek iets te streng en is 
versoepeld. Met de nieuwe norm scoren de provincie en gemeenten op of boven 
het landelijk niveau. Alleen in de gemeenten De Wolden en Westerveld zien we een 
kleine daling, de norm wordt echter nog wel gehaald. Borger-Odoorn heeft een 
sprong voorwaarts gemaakt van een score onder de norm, naar erboven. Tynaarlo 
heeft de hoogste score op begrijpend lezen. 
 
De prestaties van groep 8 zijn even goed als vorig jaar. De standaardscores zijn voor 
de provincie als geheel met de nieuwe normering nog net bovengemiddeld. De 
strengere norm heeft als gevolg dat vier gemeenten met hun scores onder de 
landelijke norm zakken. Scholen in vier andere gemeenten verbeteren hun scores 
voor begrijpend lezen. Tynaarlo maakt een opmerkelijke  stap voorwaarts en scoort 
bijzonder hoog.  
 
 

Tabel 12 Standaardscores begrijpend lezen (LBL) medio groep 6 en medio groep 8, per gemeente 
2013-2014 (norm = 50) 

 begrijpend lezen medio groep 6 begrijpend lezen medio groep 8 

 2013 2014 2014 

NN 

’14-‘13 2013 2014 2014 

NN 

’14-‘13 

Aa en Hunze 51 51 52 = 52 54 52 ↑ 

Assen 52 51 52 = 56 55 53 ↓ 

Borger-Odoorn 48 50 51 ↑ 50 50 48 = 

Coevorden 51 51 52 = 53 50 49 ↓ 

De Wolden 51 50 50 ↓ 52 53 52 ↑ 

Emmen 49 49 50 = 51 50 49 ↓ 

Hoogeveen 50 50 51 = 52 49 48 ↓ 

Meppel 50 50 51 = 54 54 52 = 

Midden-Drenthe 50 50 51 = 55 55 53 = 

Noordenveld 50 50 51 = 53 55 53 ↑ 

Tynaarlo 52 52 53 = 54 61 59 ↑ 

Westerveld 52 50 51 ↓ 52 51 50 ↓ 

Drenthe 50 50 51 = 53 53 51 = 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2013-2014  

 
 

2.3.5 Rekenen-wiskunde 
De toetsen voor rekenen en wiskunde in de groepen 3, 4 en 6 komen nu aan bod. 
Ook bij deze toetsen wordt voor een niveau-indeling een nieuwe normering 
toegepast. 
 
Groep-3-leerlingen presteren bovengemiddeld en even goed als vorig jaar. 
Overmacht rekenvaardigheden Drentse leerlingen met aangescherpte normering 
iets minder groot. 
 
De gevolgen van een scherpere normering bij de rekentoetsen is zichtbaar. 
Behoorde volgens de oude normering maar liefst 80% van de leerlingen in 2014 tot 
de niveaus A of B, met de nieuwe normering presteert 55% op een van beide 
niveaus. 
Nog steeds overtreffen de gemiddelde rekenprestaties van Drentse groep-3-
leerlingen echter die van hun klasgenootjes in Nederland.   
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En vergelijken we de rekenvaardigheden met vorig jaar dan zien we de Drentse 
leerlingen even goed presteren (zelfs iets beter, maar de verschillen zijn minimaal).  
 
 
Figuur 16 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2008-2014  

 
 
Drentse groep-4-leerlingen presteren bovengemiddeld. Euforisch beeld van 
uitmuntende scores in voorgaande jaren wel bijgesteld. 
 
Ook met toepassing van de nieuwe normering scoren leerlingen in groep 4 nog 
boven de landelijke norm (53% versus 50%). Het overwicht blijkt wel minder groot 
dan voorgaande jaren werd geschetst. Als we de indeling naar niveaus van 2014 
vergelijken met die van 2013 (bij hantering van de oude norm), zien we dat er meer 
leerlingen bovengemiddeld presteren (A- en B-categorie) en minder zorgleerlingen 
zijn.  
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Figuur 17 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2008-2014  

 
 
Drentse rekenprestaties in groep 6 nog steeds bovengemiddeld. Beeld van 
voorgaande jaren wel genuanceerd. 
 
Rekenprestaties van groep-6-leeringen zijn even goed als voorgaande jaren. De 
voorsprong die hen eerder werd toegedicht in vergelijking met een willekeurig 
klasgenootje in Nederland, blijkt veel kleiner te zijn. 

 
Figuur 18 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2008-2014  
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Rekenen-wiskunde, de scores per gemeente. 
Voor een vergelijking van de standaardscores met de landelijke norm hanteren we 
voor 2014 de nieuwe norm. Om een uitspraak te kunnen doen over de ontwikkeling 
in de tijd, vergelijken we de scores van 2014 weer met die van 2013, volgens de 
oude norm. 
In de groepen 3 en 4 is de gemiddelde standaardscore ook volgens de nieuwe 
normering, boven het gemiddelde. Dit geldt voor zowel de provincie als de 
afzonderlijke gemeenten.  
Tynaarlo, Meppel en Midden-Drenthe halen in groep 3 de hoogste scores. Dit zijn 
tevens de gemeenten waar de leerlingen zich samen met klasgenootjes uit De 
Wolden wisten te verbeteren.   
Op de rekentoets in groep 4 tonen leerlingen uit Aa en Hunze zich het meest 
vaardig. De gemiddelde standaardscores zijn hier ook hoger dan vorig jaar. Ook 
Midden-Drenthe en Coevorden tonen progressie. 
Voor de rekentoets van groep 6 zien we dat de gemiddelde standaardscore van 
Drenthe (net) voldoet aan de landelijke norm . Emmen, Hoogeveen en Meppel 
blijven hier net onder steken. Wel is Emmen samen met Borger-Odoorn de enige 
gemeente met een betere score dan vorig jaar. 
 
 
Tabel 13 Rekenen-wiskunde standaardscores LRA-toets eind groepen 3, 4 en 6, 2013-2014 per 
gemeente en provinciaal (norm=50).  

 

 rekenen- wiskunde 

eind groep 3  
rekenen- wiskunde 

eind groep 4 
rekenen- wiskunde 

eind groep 6 

 ‘13 ‘14 ‘14 

NN 

’14-

‘13 

‘13 ‘14 ‘14 

NN 
’14-

‘13 

‘13 ‘14 ‘14 

NN 
’14-

‘13 

Aa en Hunze 59 58 53 ↓ 56 58 54 ↑ 55 55 52 = 

Assen 58 58 52 = 56 56 52 = 55 53 50 ↓ 

Borger-Odoorn 56 56 50 = 55 55 52 = 53 54 50 ↑ 

Coevorden 58 58 52 = 56 57 53 ↑ 54 54 51 = 

De Wolden 56 59 54 ↑ 57 57 53 = 55 55 52 = 

Emmen 57 57 51 = 55 54 50 ↓ 52 53 49 ↑ 

Hoogeveen 57 56 50 ↓ 56 56 52 = 54 53 49 ↓ 

Meppel 58 61 56 ↑ 55 54 50 ↓ 54 52 49 ↓ 

Midden-Drenthe 58 60 55 ↑ 55 56 52 ↑ 54 54 51 = 

Noordenveld 58 57 51 ↓ 58 57 53 ↓ 56 53 50 ↓ 

Tynaarlo 59 62 56 ↑ 57 57 53 = 56 56 53 = 

Westerveld 59 58 52 ↓ 58 57 53 ↓ 55 54 51 ↓ 

Drenthe 58 58 52 = 56 56 52 = 54 54 50 = 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO Groningen, 2013-2014 

 

 

  



 

Drentse Onderwijsmonitor 2014  35 

2 . 4  D e  e i n d t o e t s  i n  g r o e p  8  ( C i t o  E i n d t o e t s )  

De meeste scholen in Drenthe nemen in groep 8 van het basisonderwijs de Cito 
eindtoets af, als hulpmiddel voor de juiste keuze voor vervolgonderwijs. De 
eindtoets is vanaf 2015 verplicht. Kennis en vaardigheden op het gebied van 
rekenen en taal, studievaardigheden en wereldoriëntatie worden ermee in kaart 
gebracht. 
Sinds 2013 bestaat de Cito eindtoets uit twee versies: de niveau- en basisversie. De 
moeilijkheidsgraad van de toetsen verschilt. De niveau-versie is voor leerlingen van 
wie men brugklastype basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte 
leerweg inschat en de basis-versie is voor leerlingen met een verwacht schooladvies 
voor gemengde en theoretische leerweg of hoger. De standaardscores op beide 
toetsen zijn vergelijkbaar. 
 
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het schooladvies leidend. Behaalde resultaten tijdens 
de schoolloopbaan (bovenbouw) wegen dan het zwaarst bij de toelating tot het 
voortgezet onderwijs. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten 
hangen van het resultaat van de eindtoets. 
 
In het volgende overzicht staan de best passende brugklastypen bij de 
standaardscores die op de eindtoets behaald kunnen worden. De hoogst mogelijke 
score voor de toets is 550. 
 
 
 

501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg 

522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 

524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg 

528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo) 

530 - 535 - Gemengde/theoretische leerweg 

533 - 536 - Gemengde/theoretische leerweg en havo 

538 - 541 - havo 

538 - 545 - havo / vwo brugklas 

545 - 550 – vwo (atheneum / gymnasium / tweetalig onderwijs / tweetalig vwo) 

 

 
 
Cito eindtoetsscores minder hoog dan voorgaande jaren. Zowel in Drenthe als 
Nederland. Drentse scores liggen daarbij steeds iets onder het landelijk gemiddelde.  
We zien in de volgende figuur dat zowel landelijk als provinciaal de standaardscores 
de laatste jaren iets afnemen. Betekent dit dat de leerlingen steeds minder vaardig 
worden? Deze conclusie is te voorbarig. Ten eerste zijn de verschillen klein. 
Daarnaast nemen er weliswaar veel leerlingen deel aan de Eindtoets, maar de 
scholen die deelnemen zijn niet ieder jaar gelijk en de groepen deelnemende 
leerlingen evenmin. 
 
In 2014 behaalden de leerlingen landelijk gemiddeld een standaardscore van 534,8. 
Het Drentse gemiddelde is vrijwel elk jaar iets lager dan het landelijke (behalve in 
2010), maar het verschil is nooit meer dan 0,6. De Drentse gegevens van 2014 zijn 
overigens gebaseerd op de resultaten van 68% van de Drentse scholen. Gezamenlijk 
halen zij dit jaar een gemiddelde standaardscore van 534,3. 
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Figuur 19 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2009-2014 

 

De volgende tabel toont de gemiddelde Cito eindtoetsscores per gemeente in de 
afgelopen jaren. De score is telkens berekend vanuit de afzonderlijke gemiddelden 
van de scholen in de betreffende gemeente. In de tabel staat ook het aantal scholen 
per gemeente op basis waarvan de gemeentelijke score is berekend. De scores van 
Coevorden, De Wolden, Hoogeveen en Meppel staan tussen haakjes, omdat deze 
gebaseerd zijn op gegevens van minder dan de helft van de scholen in de gemeente.  
 
Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld prolongeren top-3-positie voor de eindtoets. 
Scholen in Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld komen met de Cito eindtoets als 
beste uit de bus. Deze scholen stonden vorig jaar eveneens in de top 3 van best 
presterende scholen. Achter de score staat een ↑ als de score is gestegen ten 
opzichte van 2013 en een ↓ als er sprake is van een daling.  
 
Tabel 14 Gemiddelde gestandaardiseerde Cito eindtoetsscores Drentse gemeenten, provincie, 
Nederland vanaf 2010 

 score 

2009 

score 

2010 

score 

2011 

score 

2012 

score 

2013 

score        

2014 

aantal 

scholen        

(% van totaal) 

Aa en Hunze 534,6 535,6 533,9 534,0 535,7 536,2 ↑ 16 (94%) 

Assen 535,6 535,3 535,3 534,7 535,6 533,9 ↓ 16 (64%) 

Borger-Odoorn 534,8 535,8 533,9 535,3 534,2 534,1 ↓ 18 (100%) 

Coevorden 533,3 536,6 534,7 (535,7) (534,4) (533,8) ↓ 11 (39%) 

De Wolden 534,4 536,7 534,6 535,1 533,6 (535,7) ↑ 8 (47%) 

Emmen 534,2 534,5 535,2 534,8 532,8 533,1 ↑ 53 (83%) 

Hoogeveen 531,4 533,6 536,0 (530,8) (532,9) (531,2) ↓ 13 (41%) 

Meppel 534,7 530,8 (534,6) (536,2) (534,2) (532,2) ↓ 1 (7%) 

Midden-Drenthe 534,1 536,6 535,4 535,0 536,2 535,0 ↓ 16 (89%) 

Noordenveld 535,9 536,1 534,5 537,5 537,0 535,9 ↓ 16 (89%) 

Tynaarlo 535,4 535,9 535,4 537,0 536,1 536,6 ↑ 19 (90%) 

Westerveld 537,1 537,1 534,9 536,6 534,3 535,6 ↑ 8 (57%) 

Drenthe 534,7 535,4 534,9 535,1 534,6 534,3 ↓ 195 (68%) 

Nederland 535,1 535,4 535,5 535,5 535,0 534,8 ↓ 5.996 (88%) 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2009-2014   
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2 . 5  B e o o r d e l i n g  d o o r  d e  I n s p e c t i e  v a n  h e t  O n d e r w i j s :  
t o e z i c h t a r r a n g e m e n t e n  

De Inspectie van het Onderwijs voert doorlopend op scholen risicoanalyses uit om 
na te gaan of de scholen voldoende kwaliteit leveren. Op basis van een aantal 
kwaliteitsnormen krijgen scholen een basistoezicht of een aangepast toezicht bij 
een geconstateerde zwakke kwaliteit of zeer zwakke kwaliteit. De 
toezichtarrangementen betekenen het volgende:  
 
Basistoezicht: de opbrengsten aan het eind van de basisschool zijn voldoende. 
Aangepast toezicht zwakke kwaliteit: de opbrengsten aan het eind van de 
basisschool en hooguit één normindicator van het onderwijsleerproces zijn 
onvoldoende. Bij een zwakke school intensiveert de inspectie het toezicht. Zwakke 
scholen moeten zo snel mogelijk verbeteren. 
Aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit: de opbrengsten aan het eind van de 
basisschool zijn onvoldoende, evenals twee of meer normindicatoren van het 
onderwijsleerproces. De inspectie plaatst een zeer zwakke school of opleiding 
onder sterk geïntensiveerd toezicht. Deze moet dan binnen een afgesproken 
termijn verbeteren.  
 
In 2009 werden er nog 38 (zeer) zwakke scholen geteld. Dit relatief hoge aantal was 
reden om in het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Drenthe 2010 en 2011 afspraken 
vast te leggen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het aantal (zeer) 
zwakke scholen te verminderen. Voor 2014 werd het streven geformuleerd om 
geen zwakke of zeer zwakke scholen meer te hebben. 
 
De onderstaande tabel laat zien dat dit doel, waarbij de lat hoog is gelegd, niet is 
gehaald. We zien dat het aantal (zeer) zwakke scholen ten opzichte van 2009 sterk 
is gedaald tot 6 in 2013. Het afgelopen jaar is het aantal scholen met aangepast 
toezicht sinds jaren echter weer toegenomen. Op 1 september 2014 staan 10 
bassischolen als (zeer) zwak geregistreerd. 
 
Tabel 15 Aantal scholen met toezichtarrangement zwak/ zeer zwak per gemeente op 1 september 
2011, 2012, 2013 en 2014 

 september 2011 september 2012 september 2013 september 2014 

 zeer 

zwak 

zwak totaal zeer 

zwak 

zwak totaal zeer 

zwak 

zwak totaal zeer 

zwak 

zwak totaal 

Aa en Hunze - - - - 1 1 - 1 1 - - - 

Assen - - - - - - - - - - - - 

Borger-Odoorn - 1 1 - 1 1 2 1 3 1 2 3 

Coevorden - 1 1 - 1 1 - - - - - - 

De Wolden - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Emmen - 2 2 - - - - - - 1 - 1 

Hoogeveen - - - - - - - 1 1 1 1 2 

Meppel - - - - - - - 1 1 - 1 1 

Midden-Drenthe - 1 1 - - - - - - - - - 

Noordenveld - 1 1 - 2 2 - - - - - - 

Tynaarlo 3 - 3 - 2 2 - - - 1 - 1 

Westerveld - - - - - - - - - - 1 1 

Drenthe 3 6 9 - 8 8 2 4 6 4* 6 10 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011, 2012, 2013, 2014  

*NB: op 1 januari 2015 zijn er 3 zeer zwakke basisscholen in Drenthe  
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2 . 6  D e  s c h o l e n  m e t  d e  h o o g s t e  s c o r e s  o p  d e  t o e t s e n  

We vermelden evenals voorgaande jaren welke scholen het best presteren op de 
toetsen die we in het kader van de Drentse Onderwijsmonitor volgen. De scholen 
zijn, op basis van het percentage gewichtenleerlingen, ingedeeld in categorieën. 
Binnen elke schoolcategorie is de gemiddelde standaardscore van alle taal- en 
rekentoetsen berekend. Voorwaarde is wel dat de scholen minimaal de helft van de 
rekentoetsen en de helft van de taaltoetsen hebben afgenomen. 
 
De indeling in categorieën op basis van het aandeel gewichtenleerlingen is als volgt: 
 
 

         categorie 1: scholen met 5% of minder gewichtenleerlingen 

         categorie 2: scholen met een percentage gewichtenleerlingen tussen de 5% en 20% 

         categorie 3: scholen met 20 % of meer gewichtenleerlingen 

 

 
 
 
De winnaars binnen de drie categorieën zijn: 
 
Tabel 16 Best scorende scholen op taal- en rekentoetsen  

categorie school met hoogste  

gemiddelde totaalscore  

taal&rekenen 

gemiddelde 

standaard 

score school 

gemiddelde 

standaardscore in 

de categorie 

categorie 1 Basisschool Triangel in Nieuw Annerveen 

(gemeente Aa en Hunze) 

58 53 

categorie 2 Basisschool ’t Echtenest in Echten 

(gemeente De Wolden) 

56 52 

categorie 3 Basisschool ’t Kienholt in Hoogeveen 

(gemeente Hoogeveen) 

53 50 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014  

 
 
  

Ook in 2010-‘11 en 2011-‘12 beste 
school binnen haar categorie 
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3 Het voortgezet onderwijs 

3 . 1  V a n  b a s i s s c h o o l  n a a r  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s :  d e  s c h o o l a d v i e z e n  

Welk schooladvies krijgen groep-8-leerlingen mee als ze de overstap maken van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs? Het antwoord volgt in deze paragraaf. 
Bij alle Drentse vo-scholen zijn gegevens opgevraagd van leerlingen in het derde 
leerjaar: de opleiding die op dit moment gevolgd wordt, de basisschool van 
herkomst en het advies voor vervolgonderwijs van de basisschool. 
Van 13 van de 15 scholen (d.w.z. 31 van de 33 vestigingen voor vmbo, havo of vwo) 
hebben we de gevraagde informatie ontvangen.9 
 
 
Drentse basisscholen verwijzen iets lager door dan gemiddeld in Nederland. 
In tabel 17 staan de adviezen van de scholen gevestigd in de Drentse regio’s10, de 
totale provincie en Nederland.  
 
De afgelopen jaren zagen we een daling in het percentage VMBO-verwijzingen. 
Vorig jaar kwam dit aandeel (46%) vrijwel overeen met dat van heel Nederland. 
Dit jaar zien we een lichte stijging in de fractie leerlingen met een VMBO-advies. Het 
aandeel met een VWO-advies is echter ook gestegen, terwijl er minder 
doorverwijzingen zijn naar een brugklas (vmbo-havo of havo-vwo). 
 
 
Tabel 18 Schooladviezen basisonderwijs van leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, per 
regio, provincie Drenthe en Nederland  

 Noord- en 

Midden 

Drenthe 

Zuidwest 

Drenthe 

Zuidoost 

Drenthe 

Provincie  

Drenthe 

Nederland 

praktijkonderwijs 0% 2% 0% 1% 0% 

vmbo/lwoo 47% 50% 49% 49% 45% 

vmbo-havo 5% 8% 8% 7% 7% 

havo 25% 15% 18% 19% 19% 

havo-vwo 4% 10% 9% 7% 10% 

vwo 20% 15% 16% 17% 19% 

vmbo-havo-vwo 0% 0% 0% 0% 0% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 

 

 

Noord- en Midden Drenthe verwijst vaker door naar vo met hoger denk- en 
werkniveau. Zuidwest Drenthe verwijst relatief vaak door naar praktijkonderwijs.  
We zien een aantal opmerkelijke verschillen tussen de regio’s. Evenals voorgaande 
jaren verwijzen basisscholen in Noord- en Midden Drenthe hoger door dan in de 
andere regio’s en doorgaans elders in het land. Daarnaast valt op dat in de regio 
Zuidwest Drenthe vaker wordt doorverwezen naar het praktijkonderwijs.  
  

                                                             
9
 Voor de Onderwijsmonitor van 2013 leverden 12 scholen de gegevens van 24 vestigingen 

aan. 
10

 Noord- en Midden Drenthe: Tynaarlo, Noordenveld, Assen, Aa en Hunze en Midden 

Drenthe. Zuidoost Drenthe: Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Zuidwest Drenthe: 

Westerveld, Meppel, De Wolden en Hoogeveen. 
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3 . 2  V a n  b a s i s s c h o o l a d v i e s  n a a r  s c h o o l n i v e a u  

 
In het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs volgen de meeste leerlingen het 
niveau waarin zij examen gaan doen. Voor deze leerlingen is bekeken of het 
onderwijs dat zij volgen gelijk is aan, dan wel hoger of lager is dan het advies dat zij 
destijds van de basisschool hebben gekregen. De figuren hierna geven voor 
Nederland, Drenthe en haar drie regio’s een overzicht. 
 
Voor de duidelijkheid zijn categorieën ‘iets hoger’ en ‘hoger’ en ‘iets lager’ en ‘lager’ 
samengevoegd. De categorieën ‘iets hoger’ en ‘iets lager’ slaan alleen op de 
brugklasadviezen vmbo-havo en havo-vwo. Met een brugklasverwijzing vmbo-havo 
is het onderwijsniveau van een derdejaars havo-leerling bijvoorbeeld iets hoger dan 
geadviseerd. Volgt een leerling met hetzelfde advies nu vmbo, dan is het 
vervolgonderwijs ‘iets lager’ uitgevallen.  
 
 
Nederland 
 
Voor heel Nederland geldt dat één op de zeven leerlingen met vwo-advies 
uiteindelijk lager vervolgonderwijs volgt. Voor een vijfde van de leerlingen met een 
havo-advies blijkt dit niveau te hoog gegrepen. Bij hen is sprake van over-
advisering. Nagenoeg eenzelfde fractie komt op het vwo terecht. In deze gevallen is 
er sprake van onder-advisering. De meeste leerlingen met vmbo-advies volgen in 
het derde leerjaar ook vmbo-onderwijs (94%). 
 
 
Figuur 20 Vo-adviezen en het aandeel leerlingen dat een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau volgt in 
leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs In Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 

 
 
Nederland: match schooladviezen en vervolgopleiding vergelijkbaar met vorig jaar. 
Vegen we alle vo-adviezen op een hoop, dan blijkt 70% op hetzelfde niveau te zijn 
terechtgekomen, 16% lager en 14% hoger. Vorig jaar zagen we hetzelfde beeld. 
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Drenthe  
 
Drenthe: advies en vervolgonderwijs komen vaker overeen dan vorig jaar. 
Iets meer afstroom dan landelijk. 
In de vorige paragraaf lazen we dat Drentse scholen iets lager doorverwijzen dan 
landelijk. We mogen echter niet de conclusie trekken dat er te voorzichtig wordt 
doorverwezen. Onderstaande figuur laat zien dat de afstroom van leerlingen op de 
Drentse scholen hoger is dan landelijk, welk advies ze ook hebben gekregen.  
Een op de vijf leerlingen met vwo-advies belandt op een lager onderwijsniveau. Een 
derde van de leerlingen met een havo-advies stroomt af. Bijna een tiende deel komt 
op het vwo terecht. Een grote meerderheid van de leerlingen met een 
brugklasadvies volgt uiteindelijk onderwijs op een lager niveau. De meeste 
leerlingen met vmbo advies volgen in het derde leerjaar ook vmbo onderwijs (96%).  
 
 
Figuur 21 Vo-adviezen en het aandeel leerlingen dat een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau volgt in 
leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs in Drenthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 

 
 
Alle schooladviezen bij elkaar genomen blijkt 73% op hetzelfde niveau te zijn 
terechtgekomen, 19% lager en 8% hoger. Vo-leerlingen in Drenthe blijken dus iets 
vaker dan landelijk gezien een advies mee te krijgen waar ze uiteindelijk 
vervolgonderwijs in volgen. Deze hogere match komt geheel voor rekening van de 
leerlingen met een vmbo/lwoo-advies. Daarnaast zien we dat Drentse vo-leerlingen 
relatief iets vaker afstromen en minder vaak opstromen. 
Maken we een vergelijking met vorig jaar dan zien we een betere match tussen 
schooladvies en opleidingsniveau in het derde leerjaar. Dat geldt voor alle Drentse 
regio’s.  
 
 
Noord- en Midden Drenthe 
 
Noord- en Midden Drenthe: advies en vervolgonderwijs komen het meest overeen. 
In de vorige paragraaf lazen we dat Noord- en Midden Drenthe hogere adviezen 
meegeeft dan de twee andere Drentse regio’s. Dit lijkt logisch als we kijken waar 
deze leerlingen uiteindelijk zijn terechtgekomen. Alle adviezen bij elkaar opgeteld 
blijkt 78% onderwijs te volgen op hetzelfde niveau, 17% lager en 4% hoger. Advies 
en vervolgonderwijs komen in deze regio het vaakst met elkaar overeen. Wel zijn er 
nuanceverschillen per afgegeven schooladvies. Zo lijken leerlingen met een 
brugklas-advies (vmbo-havo of havo-vwo) iets vaker af te stromen dan gemiddeld.  

96% 

4% 

vmbo/lwoo 

(iets)
lager

gelijk
74% 

26% 

vmbo-havo 

(iets)
lager

gelijk

34% 

57% 

9% 

havo 

(iets)
lager

gelijk
70% 

30% 

havo-vwo 

(iets)
lager

gelijk

21% 

79% 

vwo 

(iets) lager

gelijk

(iets) hoger



 

  CMO Groningen 42 

Figuur 22 Vo-adviezen en het aandeel leerlingen dat een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau volgt in 
leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs in Noord- en Midden Drenthe 

 
 
 
 
 
 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 

 
 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 

 
 
Zuidwest Drenthe 
 
Zuidwest Drenthe: adviseert vaker dan andere Drentse regio’s te laag, wel 
verbetering ten opzichte van vorig jaar. 
In deze regio volgt 71% de opleiding op het geadviseerde niveau, 16% lager en 14% 
hoger. Vergeleken met de overige regio’s is hier vaker sprake van onder- advisering. 
Vorig jaar was dit eveneens het geval. Voor alle adviesniveaus zien we een lagere 
afstroom dan gemiddeld in Drenthe. Leggen we de plaatjes voor Nederland en 
Zuidwest Drenthe naast elkaar dan zien we een bijna vergelijkbaar beeld. Zuidwest 
Drenthe geeft echter lagere adviezen af dan landelijk (zie vorige paragraaf) 
 
 
Figuur 23 Vo-adviezen en het aandeel leerlingen dat een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau volgt in 
leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs in Zuidwest Drenthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 
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Zuidoost Drenthe 
 
Zuidoost Drenthe: regio met meeste over-advisering, advies en vervolgopleiding 
komen wel vaker overeen dan vorig jaar. 
 
Evenals vorig jaar adviseren scholen in deze regio het vaakst te hoog. Zo blijkt 69% 
op hetzelfde niveau te zijn terechtgekomen, 25% lager en 7% hoger. Met name de 
hogere afstroom voor leerlingen met een vwo-advies valt op. Daarnaast blijken 
leerlingen met een brugklasadvies vaker een schoolcarrière te maken op een lager 
niveau. 
 
 
Figuur 24 Vo-adviezen en het aandeel leerlingen dat een lager, gelijk of hoger onderwijsniveau volgt in 
leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs in Zuidoost Drenthe 

 
 
 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 

 
 
 
 
 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, vo-scholen Drenthe/ bewerking CMO Groningen, 2014 
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3 . 3  D r e n t s e  j o n g e r e n  i n  h e t  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s  

Aantal Drentse leerlingen in het voortgezet onderwijs evenals voorgaande jaren licht 
gestegen. 
Bij aanvang van het schooljaar 2013-2014 staan 30.826 leerlingen ingeschreven. 
Daarmee is het aantal met 1% gegroeid ten opzichte van het vorig jaar. Er is al een 
aantal jaren sprake van een lichte toename. 
 
In de meeste gemeenten zijn de leerlingenaantallen iets toegenomen. Coevorden 
laat nog de grootste stijging zien. Voor Aa en Hunze en De Wolden noteren we een 
kleine afname.  
 
 
Tabel 19 Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs per woongemeente schooljaren 2012-2013 en 
2013-2014 

     2012-2013    2013-2014  verschil 

Aa en Hunze 1.640  1.630  -1%  

Assen 4.146  4.183  1%  

Borger-Odoorn 1.639  1.678  2%  

Coevorden 2.216  2.278  3%  

De Wolden 1.618  1.607  -1%  

Emmen 6.491  6.559  1%  

Hoogeveen 3.249  3.270  1%  

Meppel 1.982  2.024  2%  

Midden-Drenthe 2.093  2.100  0%  

Noordenveld 1.991  2.011  1%  

Tynaarlo 2.266  2.298  1%  

Westerveld 1.161  1.188  2%  

Drenthe         30.492     30.826   1%  

Bron: DUO, 2013-2014 

 
 
Prognoses aantal jongeren tot en met 22 jaar11: 
Stijging aantal jongeren van circa 1% verwacht in periode 2010-2020, zowel 
provinciaal als landelijk. Grote verschillen tussen gemeenten. Afname het grootst in 
Borger-Odoorn. Prognoses Meppel, Tynaarlo en Assen spreken juist van groei.  
Volgens de meest recente prognose (Provincie Drenthe, 2012) zal het aantal 
jongeren in de voortgezet onderwijs leeftijd de komende jaren iets toenemen. Men 
verwacht voor 2020 een toename van ongeveer 1% ten opzichte van 2010. Het 
aantal Drentse jongeren in de vo-leeftijd zal dan naar verwachting uitkomen op iets 
meer dan 59.600. Landelijk wordt een vergelijkbare stijging verwacht.  
 
Voor de afzonderlijke gemeenten zijn de prognoses in het volgende kaartje 
afgebeeld. Een donkerder kleur betekent een grotere afname. De prognoses 
verschillen behoorlijk tussen de gemeenten. Er wordt een stijging van rond de 10% 
verwacht voor Meppel, Tynaarlo en Assen. Voor Borger-Odoorn zijn de 
voorspellingen juist het tegenovergestelde met een verwachte afname van bijna 
10%. In bijlage A staan voor alle Drentse gemeenten de prognoses van het aantal 
jongeren vermeld.  

                                                             
11

 Aantal jongeren van 13 tot en met 22 jaar, vermeerderd met 70% van de 12 jarigen. 
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Figuur 25 Prognose aantal jongeren in Drenthe in de voortgezet onderwijs leeftijd, procentueel verschil 
2010-2020 

 
 
Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (maart 2012) 

 
 
Waar gaan de jongeren naar school? 
In het volgende overzicht is per woongemeente te zien waar de jongeren naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Het beeld verschilt nauwelijks met dat van vorig jaar. Zo 
gaat 81% van de Drentse jongeren in het voortgezet onderwijs binnen de eigen 
provincie naar school. Ongeveer 16% gaat naar een school in Groningen, 2% naar 
een school in Overijssel en minder dan 1% naar een school in Friesland. 
 
 
Tabel 20 Waar gaan jongeren in 2013-2014 vooral naar school? Een opsomming per woongemeente. 

woongemeente meest voorkomende schoolgemeente 

Aa en Hunze Assen (35%), Stadskanaal (17%), Haren (14%), Aa en Hunze (14%) 

Assen Assen (90%), Groningen (7%), Haren (1%) 

Borger-Odoorn Emmen (44%), Stadskanaal (34%), Borger-Odoorn (13%) 

Coevorden Coevorden (64%), Emmen (29%), Hoogeveen (4%) 

De Wolden Meppel (49%), Hoogeveen (41%), Hardenberg (8%) 

Emmen Emmen (94%), Vlagtwedde (4%), Coevorden (3%) 

Hoogeveen Hoogeveen (94%), Meppel (2%), Hardenberg (1%) 

Meppel Meppel (97%), Zwolle (3%) 

Midden-Drenthe Assen (44%), Midden Drenthe (34%), Hoogeveen (10%), Emmen (7%) 

Noordenveld Groningen (26%), Leek (28%), Noordenveld (23%), Assen (7%), Haren (6%) 

Westerveld Meppel (43%), Steenwijkerland (29%), Westerveld (18%), Midden-Drenthe (5%) 

Tynaarlo Haren (37%), Groningen (25%), Tynaarlo (25%), Assen (12%) 

Drenthe Drenthe (81%), Groningen (16%), Overijssel (2%), Friesland (<1%) 

Bron: DUO, 2014  
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3 . 4  D e  s c h o o l l o o p b a a n  i n  h e t  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s  

Drentse jongeren doen vaker vmbo-opleiding en minder vaak het vwo dan 
landelijk.12 
Welke onderwijsrichting volgen Drentse jongeren in de bovenbouw? De volgende 
figuur geeft het antwoord. Evenals voorgaande jaren is de conclusie dat Drentse 
jongeren vaker vmbo-onderwijs volgen en minder vaak vwo-onderwijs dan landelijk. 
Negenendertig procent van de Nederlandse jongeren in het voortgezet onderwijs 
doet vanaf leerjaar 3 een vmbo opleiding. Voor Drentse jongeren is dit percentage 
44%. Landelijk is het percentage vwo-ers 30%, voor Drentse jongeren geldt hier een 
aandeel van 25%. Voor havo en praktijkonderwijs zijn er nauwelijks verschillen.  
 
 
Figuur 26  

 

 
Bron: DUO, 2014 

 
 
Onderwijsniveau van jongeren uit Tynaarlo en Noordenveld hoger dan elders in 
provincie. 
Er zijn verschillen tussen gemeenten wat betreft het type onderwijs dat de jongeren 
volgen. De volgende tabel illustreert dit. Zo gaan jongeren uit Tynaarlo, 
Noordenveld, Aa en Hunze, Westerveld en Meppel relatief vaker naar een havo- of 
vwo-opleiding. Vooral het aandeel vwo-ers uit Tynaarlo is al jaren stabiel en steekt 
met kop en schouders boven het aandeel van de andere gemeenten uit. Leerlingen 
uit Emmen en Hoogeveen volgen vaker dan gemiddeld praktijkonderwijs. 
 
  

                                                             
12

 De percentages zijn berekend vanaf leerjaar 3, omdat dan de meeste leerlingen het  
onderwijsniveau volgen waarin ook examen wordt gedaan. 
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Tabel 21 Onderwijssoort in het voortgezet onderwijs, na het derde leerjaar per gemeente, 2013-2014 

 vwo 3-6 havo 3-5 vmbo tl/gl 3-4 vmbo bl/kl 3-4 pro
13

 

Aa en Hunze 28% 30% 22% 18% 2% 

Assen 25% 28% 22% 21% 4% 

Borger-Odoorn 20% 27% 26% 24% 3% 

Coevorden 22% 31% 23% 21% 3% 

De Wolden 24% 27% 22% 23% 3% 

Emmen 21% 25% 22% 27% 5% 

Hoogeveen 18% 28% 25% 24% 5% 

Meppel 28% 29% 22% 19% 2% 

Midden-Drenthe 23% 27% 24% 22% 4% 

Noordenveld 29% 31% 20% 17% 2% 

Tynaarlo 37% 26% 18% 16% 2% 

Westerveld 27% 32% 22% 17% 2% 

Drenthe 25% 28% 22% 22% 4% 

Bron: DUO, 2014 

 
 
Slaagpercentage vo-scholieren in Drenthe hoog en gestegen. 
In 2013 is het slaagpercentage voor alle onderwijsniveaus in het voortgezet 
onderwijs (boven)gemiddeld.  
Vmbo-ers met een basisberoepsgerichte leerweg 14 of kaderberoepsgericht leerweg 
slagen relatief vaak. Havisten sluiten hun eindexamenjaar vergeleken met 
scholieren op andere onderwijsniveaus minder vaak succesvol af. 
Voor de meeste niveaus zien we vergelijkbare resultaten met vorig jaar. Voor de 
vwo-ers zien we echter dat het slaagpercentage aanzienlijk is gestegen. Dit geldt 
zowel voor de vwo-scholieren in Drenthe als in heel Nederland.  
 
Figuur 27 

 
 
Bron: Inspectie van het Onderwijsinspectie, 2014 
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 Praktijkonderwijs. 
14

 Inclusief de leerlingen in een leerwerktraject. 
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Goede eindexamencijfers Drentse vo-scholen 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van behaalde eindexamencijfers op de 
verschillende onderwijsniveaus. Alle vakken bij elkaar genomen halen Drentse 
scholieren vergelijkbare cijfers als hun studiegenootjes in Nederland. Ook voor het 
vak Nederlands zijn er nauwelijks verschillen. Voor de exacte vakken scoren Drentse 
vmbo-ers 0,1 punt hoger dan landelijk en Drentse havisten en vwo-ers 0,1 punt 
lager. 
De eindexamencijfers in Drenthe zijn voor exacte vakken iets hoger dan voor het 
vak Nederlands. Dat zien we voor alle onderwijsniveaus.  
 
 
Tabel 22 Gemiddeld eindexamencijfer per onderwijsniveau en schoolvak in schooljaar 2012-2013, 
Drenthe en Nederland 

 gemiddeld 

eindexamencijfer 

Nederlands 

gemiddeld 

eindexamencijfer  

exacte vakken (na-wi-schei) 

gemiddeld 

eindexamencijfer  

alle vakken 

 Drenthe Nederland Drenthe Nederland Drenthe Nederland 

vmbo bl 6,6 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 

vmbo kl 6,1 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 

vmbo gl/tl 6,3 6,2 6,4 6,3 6,3 6,2 

havo 6,2 6,2 6,4 6,5 6,4 6,5 

vwo 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6,6 

Bron Inspectie voor het Onderwijs, 2014 
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4 Taal en rekenen in het voortgezet onderwijs 

Vorig jaar deden de taal- en rekenprestaties van tweedejaars leerlingen in het 
voortgezet onderwijs hun intrede in de Drentse Onderwijsmonitor. Voor ieder 
onderwijsniveau is bij wet vastgelegd wat een leerling bij het eindexamen moet 
kunnen en kennen op het gebied van taal en rekenen. In dit hoofdstuk bespreken we 
in hoeverre leerlingen in leerjaar twee op koers liggen. Dit doen we op basis van 
toetsresultaten die we van Drentse scholen hebben ontvangen.  
 

4 . 1  R e f e r e n t i e n i v e a u s  t a a l  e n  r e k e n e n  

Referentiekader15 
Op 1 augustus 2010 trad de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ in 
werking. De wet beoogt het niveau van taal en rekenen te verhogen.  
In het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ is voor het hele 
onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs) vastgelegd wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. 
Dit moet helpen om programma’s van de verschillende schooltypen beter op elkaar 
aan te laten sluiten. Herhalingen of hiaten in de opleiding moeten zo worden 
voorkomen.  
 
Referentieniveaus 
De basiskennis en vaardigheden voor taal en rekenen kunnen leerlingen op 
verschillende niveaus beheersen. Het niveau 2F is het zogenaamde algemeen 
maatschappelijk niveau. Om te kunnen participeren in de maatschappij zou 
iedereen zich de bijbehorende kennis en vaardigheden eigen gemaakt moeten 
hebben. Het volgende schema legt de relatie van de referentieniveaus met de 
verschillende schoolsoorten. 
 
  
Figuur 28 Referentieniveaus 

      
Toewijzing aan sectoren   

      
Taal       

      
1F: primair en speciaal onderwijs 

1F 
     

1F: praktijkonderwijs   

1S* 2F → algemeen maatschappelijk niveau 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo   

 
2S 3F 

   
3F: mbo 4, havo     

  
3S 4F 

  
4F: vwo       

   
4S   

 
        

drempels 
     

Rekenen       

      
1F: primair en speciaal onderwijs 

      
1F: praktijkonderwijs   

      
2F: mbo 1, 2, 3, vmbo   

      
3F: mbo 4, havo, vwo   

 
*streefniveau (S), een uitdaging voor leerlingen die sneller dan gemiddeld de 
leerstof beheersen. 
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 Opgesteld door de Commissie Meijerink. 
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Zoals uit de figuur blijkt worden er vier niveaus voor taal onderscheiden en drie 
niveaus voor rekenen/wiskunde. 
 
Domeinen 
Wat taal betreft zijn er vier onderwerpen die samen de relevante inhoud dekken. 
Deze onderwerpen worden ook wel domeinen genoemd: 
1. Mondelinge taalvaardigheid 
2. Lezen 
3. Schrijven 
4. Begrippenlijst en taalverzorging 
 
Voor ieder domein zijn vier fundamentele niveaus geformuleerd (1F t/m 4F). Tussen 
de vier niveaus is sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die 
leerlingen maken binnen het onderwijssysteem.  
 
Bij rekenen gaat het eveneens om vier domeinen of hoofdonderwerpen, te weten: 
1. Getallen  
2. Verhoudingen  
3. Meten en meetkunde  
4. Verbanden 
 
Voor deze domeinen zijn drie fundamentele niveaus beschreven (1F t/m 3F).  
 
Toetsen en examens voortgezet onderwijs 
Om het taal- en rekenniveau van een leerling te bepalen, worden er toetsen 
afgenomen. Dat kan tussentijds, in verschillende leerjaren van de opleiding, maar in 
ieder geval ook als onderdeel van het eindexamen. De centrale rekentoets is in het 
schooljaar 2013-2014 ingevoerd als verplicht examenonderdeel. De examens 
Nederlands zijn een jaar later (2014-2015) afgestemd op de referentieniveaus. 
 
 

4 . 2  T o e t s r e s u l t a t e n  2 e j a a r s  l e e r l i n g e n  i n  h e t  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s  

Representativiteit onderzoekgegevens vo-scholen in Drenthe. 
In totaal hebben we van 8 Drentse vo-scholen (21 schoollocaties) taal- en 
rekenprestaties van 2685 leerlingen ontvangen.16 Deze leerlingen stonden op 1 
oktober 2013 als tweedejaars ingeschreven op één van de Drentse scholen voor 
vmbo, havo en vwo. Met een totale omvang van 5955 tweedejaars leerlingen in het 
Drents voortgezet onderwijs hebben we dus gegevens van 45% van deze groep17 en 
van 64% van alle vestigingen. Omdat van een aantal leerlingen het opleidingsniveau 
ontbrak, bleef er netto een groep van 2223 leerlingen over (37% van alle 
tweedejaars leerlingen). Daarmee zijn de prestaties, in tegenstelling tot vorig jaar, 
representatief voor alle tweedejaars leerlingen die in deze provincie voortgezet 
onderwijs volgen. De resterende scholen (locaties) konden veelal geen gegevens 
aanleveren omdat zij de toets niet hebben afgenomen. 
 
  

                                                             
16

 Vorig jaar leverden 5 scholen (11 locaties) gegevens aan met toetsresultaten van 1670  
leerlingen. 
17

 Dit aandeel lag vorig jaar op 28%. 
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Toets 2 van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. 
Er zijn verschillende uitgevers van taal- en rekentoetsen die een vertaalslag maken 
naar de referentieniveaus. De scholen die behaalde resultaten van hun leerlingen 
hebben aangedragen, maakten allen gebruik van Toets 2 van het Cito Volgsysteem 
voortgezet onderwijs.18 Er zijn drie niveau-versies van elk van de toetsen van het 
volgsysteem: 
- vmbo bb (basisberoepsgerichte leerweg);  
- vmbo kb/gt (kader beroepsgerichte / gemengd theoretische leerweg); 
- havo/vwo. 
 
In de tabel hieronder staat per toets het aantal leerlingen waarvan we resultaten 
hebben ontvangen. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar onderwijsniveau:  
vmbo bb , vmbo kb, vmbo gt, havo en vwo. Met de aanduiding ‘<bb’ worden 
leerlingen bedoeld die veelal extra ondersteuning krijgen en onder de gemiddelde 
bandbreedte van de landelijke vmbo bb-referentiegroep presteren. 
 
Tabel 23 Aantal leerlingen waarvan de resultaten bekend zijn, naar afgenomen Cito toets en 
onderwijsniveau 

 <bb bb kb gt havo vwo totaal 

toets 2 vmbo bb 242 37 3 0 0 0 282 

toets 2 vmbo kb/gt 0 4 396 904 0 0 1.304 

toets 2 havo/vwo 0 0 0 0 437 200 637 

totaal 242 41 399 904 437 200 2.223 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 

In Toets 2 van het Cito Volgsysteem zijn onderstaande vaardigheden opgenomen:  
- Taalverzorging 
- Nederlands leesvaardigheid 
- Nederlands woordenschat 
- Engels leesvaardigheid 
- Rekenen 
- Wiskunde 
 
In de volgende paragrafen bespreken we per vaardigheid de behaalde scores van 
leerlingen in ons databestand. We zullen daar waar mogelijk een vergelijking maken 
met resultaten op landelijk niveau. Hiervoor gebruiken we data van de landelijke 

benchmark Toets 0 t/m 3 van Cito. 
  

                                                             
18

 Het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs is een volgsysteem dat met behulp van  
vaardigheidstoetsen (Toets 0 t/m 3) de beheersing van de kernvaardigheden van leerlingen  
volgt. 
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4.2.1 Taalverzorging 
Bij taalverzorging gaat het erom dat de schriftelijke taalproductie van leerlingen 
verzorgd is. Spelling en grammatica spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
In de figuur hieronder staan de gemiddelde scores voor taalverzorging die 
leerlingen in het Drents voortgezet onderwijs voor taalverzorging hebben gehaald 
(in de oranje bolletjes). Tevens zien we de spreiding in scores op taalverzorging. De 
afgebeelde staven geven per onderwijsniveau de prestaties van 90% van de 
leerlingen weer. De 5% laagste en de 5% hoogste scores (inclusief zogenaamde 
uitschieters) zijn niet weergegeven.  
Laten we het vwo als voorbeeld nemen. Zetten we van alle vwo-leerlingen de scores 
op taalverzorging van laag naar hoog op een rij, dan zien we aan de ‘witte’ 
linkerkant van de staaf de 20% laagste scores staan. Deze scores liggen hier tussen 
238 en 256. De ‘witte’ rechterkant geeft de 20% hoogste scores weer (lopend van 
278 tot en met 301). Daartussen zien we een donkergekleurd gedeelte met 50% van 
de scores (hier variërend van 256 tot en met 278). De scores lopen uiteen, maar 
gemiddeld genomen hebben de vwo-ers een score van 268 behaald, zoals in het 
oranje bolletje te zien is. 
 
Hoe langer de staven, des te meer de scores uiteenlopen. Hoe korter de staven, des 
te dichter de prestaties van de leerlingen bij elkaar liggen.  
 
 
Figuur 29 Gemiddelde scores voor taalverzorging naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
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De grafiek laat zien dat de scores van leerlingen op de verschillende 
onderwijsniveaus elkaar voor een deel overlappen. Zo zijn de best scorende vmbo 
kb-ers even goed of beter in taalverzorging dan de zwakste leerlingen in het vwo. 
 
De toetsen zijn inhoudelijk afgestemd op de referentieniveaus taal en rekenen, 
zoals die zijn vastgesteld door de commissie Meijerink. Een vast punt op de 
vaardigheidsschaal komt derhalve overeen met een indicatie van het 
referentieniveau. In bijlage D staat voor taalverzorging, leesvaardigheid (Nederlands 
en Engels) en rekenen met welke vaardigheidsscores een indicatie van het 
referentieniveau overeenkomt. 
 
Voor taalverzorging ligt de grens voor een niveau 1F, 2F en 3F bij een 
vaardigheidsscore van respectievelijk 214, 228 en 249. De drie oranje pijlen in de 
grafiek staan hier symbool voor. 
 
Een vergelijking met vorig jaar: hogere scores voor verschillende onderwijsniveaus. 
In onderstaande tabel worden de Drentse scores vergeleken met die van vorig jaar 
én met de landelijke benchmark. Als een score statistisch significant19 lager uitvalt 
dan vorig jaar of de landelijke benchmark, wordt dat aangegeven met een rode pijl 
omlaag (↓). Een vergelijkbare score herkennen we aan een ≈ -teken en een hogere 
score krijgt een groene pijl omhoog (↑).  
Vergelijken we de scores van 2013-2014 met die van het vorig schooljaar dan zien 
we een vooruitgang voor leerlingen van vmbo bb (evt. met extra ondersteuning), 
vmbo kb en havo. Leerlingen van het vwo en vmbo gt scoren vergelijkbaar. 
 
Drentse scores veelal vergelijkbaar met die van Nederland. 
De gemiddelde score voor taalverzorging is voor vwo-ers in Drenthe onder de 
landelijke benchmark. Drentse vmbo gt-leerlingen doen het daarentegen weer 
beter. Voor de overige onderwijsniveaus zien we geen verschillen met de landelijke 
cijfers. 
 
 
Tabel 24 Gemiddelde scores voor taalverzorging, een vergelijking in de tijd en met de Nederlandse 
benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2012/13 2013/14 ontwikkeling 2013/14 2013/14 Drenthe vs NL 

vwo 269 268 ≈ 268 274 ↓ 

havo 248 250 ↑ 250 251 ≈ 

vmbo gt 241 241 ≈ 241 237 ↑ 

vmbo kb 223 226 ↑ 226 225 ≈ 

vmbo bb 211 220 ↑ 220 216 ≈ 

vmbo <bb 210 214 ↑ 214 210 ≈ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
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 T-toets (p<0,05). 
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Van schaalscore naar referentieniveau20. 
Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, kan een vaardigheidsscore ‘vertaald’ 
worden naar een bepaald referentieniveau. 
 
In de voorgaande figuur hebben we de referentieniveaus met behulp van pijlen 
weergegeven. Daaruit valt al ruwweg af te lezen wat het aandeel leerlingen is dat 
een bepaald referentieniveau haalt. De volgende tabel geeft de exacte percentages 
weer. 
 
 
Tabel 25 Taalverzorging: % leerlingen per niveau voor Drenthe en Nederland, 2014 

niveau <1F 1F 2F ≥3F 
 Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL 

vwo 0% 0% 1% 1% 12% 8% 87% 91% 
havo 2% 1% 8% 6% 33% 35% 58% 58% 
vmbo gt 8% 9% 15% 21% 40% 43% 37% 27% 
vmbo kb 25% 26% 27% 32% 36% 34% 13% 8% 
vmbo bb 34% 45% 34% 31% 24% 21% 7% 3% 
vmbo <bb 46% 60% 37% 27% 15% 12% 2% 1% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
Er staat in de wet21 omschreven welk niveau leerlingen in de eindexamenklassen 
moeten hebben behaald. Er zijn echter geen richtlijnen voor de niveaus die 
tussentijds in eerdere leerjaren behaald moeten zijn. De komende jaren zullen 
ervaringen en behaalde toetsresultaten antwoord moeten geven op de vraag in 
hoeverre leerlingen in leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs in Drenthe op koers 
liggen. 
 
Vmbo-ers dienen aan het einde van hun opleiding voor taal en rekenen op het 
indicatieniveau 2F of hoger te zitten. Halverwege hun opleiding slaagt ruim 
driekwart van de vmbo gt-ers hierin (40%+37%). Voor de overige vmbo-richtingen is 
dit een grotere opgave. De helft van de vmbo kb-ers, bijna een derde van de vmbo 
bb-ers en minder dan een vijfde van de vmbo bb-ers met extra ondersteuning zit 
(al) op het vereiste niveau. 
Havisten moeten voor zowel taal als rekenen op niveau 3F uitstromen en vwo-ers 
op het niveau 4F voor taal en 3F voor rekenen. Ruim de helft van de havo-leerlingen 
zit eind klas 2 op het vereiste niveau. Een grote meerderheid van de vwo-ers (87%) 
haalt het niveau 3F of hoger. 
 
Leerlingen in Drenthe halen minimaal even vaak vereiste niveau als landelijke 
benchmark. Vwo-ers blijven iets achter. 
We zien in vergelijking met behaalde referentieniveaus in de Nederlandse 
benchmark dat leerlingen in Drenthe minimaal even vaak of vaker in het tweede 
leerjaar al het vereiste niveau halen. Een uitzondering hierop zijn de Drentse vwo 
leerlingen. Het behaalde referentieniveau ligt voor deze groep gemiddeld iets lager 
dan de landelijke benchmark.  
 
  

                                                             
20

 Overal waar o.b.v. gegevens van Toets 2 gesproken wordt over een referentieniveau, is  
dat een indicatie. 
21

 Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen 
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4.2.2 Nederlands leesvaardigheid 
Bij Nederlands leesvaardigheid gaat het om het begrijpend lezen van zakelijke en 
fictionele, narratieve en literaire teksten.  
 
De gemiddelde scores voor Nederlands leesvaardigheid staan hieronder afgebeeld. 
 
 
Figuur 30 Gemiddelde scores voor NL leesvaardigheid naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
Een vergelijking met vorig jaar: hogere scores voor verschillende onderwijsniveaus. 
Vwo-ers , havisten en vmbo bb-ers met extra ondersteuning hebben vergeleken 
met vorig jaar hogere scores voor Nederlands leesvaardigheid gehaald. Voor 
leerlingen van de overige onderwijsniveaus zien we geen verschillen. 
 
Drentse scores veelal lager dan landelijke benchmark. 
Hoewel de vaardigheidsscores dit jaar over het algemeen hoger uitvallen, wordt de 
Nederlandse benchmark op veel onderwijsniveaus nog niet gehaald. Met name 
onder vmbo bb-ers lijkt het verschil in score groot: 213 voor de Drentse leerlingen 
versus 221 voor leerlingen uit de landelijke steekproef. Alleen de havisten en vmbo 
bb-ers met extra ondersteuning evenaren de landelijke scores.  
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Tabel 26 Gemiddelde scores voor Nederlands leesvaardigheid, een vergelijking in de tijd en met de 
Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2012/13 2013/14 ontwikkeling 2013/14 2013/14 Drenthe vs NL 

vwo 261 263 ↑ 263 266 ↓ 

havo 247 249 ↑ 249 250 ≈ 

vmbo gt 238 238 ≈ 238 240 ↓ 

vmbo kb 224 223 ≈ 223 228 ↓ 

vmbo bb 209 213 ≈ 213 221 ↓ 

vmbo <bb 211 215 ↑ 215 215 ≈ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
Van schaalscore naar referentieniveau. 
Onderstaande tabel toont het percentage leerlingen dat een bepaald 
referentieniveau haalt, zowel op provinciaal als landelijk niveau. Het merendeel van 
de vmbo gt-ers haalt een indicatie niveau van 2F of hoger. De overige vmbo-
richtingen hebben hier logischerwijs iets meer moeite mee. Zo halen vmbo kb-ers in 
69% van de gevallen halverwege hun studie het vereiste niveau. Voor de vmbo bb-
ers (met of zonder steun) schommelt dit aandeel rond de 50%. Ruim de helft van de 
havo-leerlingen (61%) haalt een 3F of hoger en 89% van de vwo-ers weet in het 
tweede leerjaar dit niveau te halen. 
 
Havisten en vmbo-ers met extra ondersteuning zitten even vaak op het vereiste 
eindexamenniveau als de landelijke benchmark. Vwo-ers en overige vmbo-ers blijven 
vergeleken met de landelijke norm iets achter. 
Zoals we eerder zagen bij een vergelijking van de vaardigheidsscores, evenaren 
havisten en vmbo bb-ers met extra ondersteuning hun studiegenoten elders in het 
land ook wat betreft het behaalde referentieniveau. Voor de overige 
onderwijsniveaus geldt dat het aandeel dat de vereiste norm haalt (iets) lager 
uitvalt dan de landelijke benchmark. 
 
 
Tabel 27 Nederlands leesvaardigheid: % leerlingen per niveau voor Drenthe en Nederland, 2014 

niveau <1F 1F 2F ≥3F 
 Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL 

vwo 0% 0% 0% 1% 11% 8% 89% 92% 
havo 1% 0% 1% 1% 37% 38% 61% 61% 
vmbo gt 5% 2% 5% 3% 54% 59% 36% 36% 
vmbo kb 20% 9% 10% 11% 60% 68% 9% 12% 
vmbo bb 34% 21% 15% 16% 51% 56% 0% 7% 
vmbo <bb 37% 34% 17% 18% 41% 45% 5% 3% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
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4.2.3 Nederlandse woordenschat 
Bij Nederlandse woordenschat wordt in kaart gebracht in welke mate leerlingen de 
juiste betekenis aan Nederlandse woorden weten te geven.  
 
Hoe is het met de Nederlandse woordenschat van leerlingen op Drentse scholen 
gesteld? De volgende figuur laat het zien. Voor Nederlands woordenschat is geen 
vertaling naar referentieniveaus beschikbaar. Deze zijn dan ook niet, in de vorm van 
de pijlen, terug te vinden in de figuur hieronder. 
 
 
Figuur 31 Gemiddelde scores voor NL woordenschat naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
Zijn de toetsresultaten in Drenthe beter dan vorig jaar en de landelijke benchmark? 
De volgende tabel geeft hier duidelijkheid over. 
 
Een vergelijking met vorig jaar: vrijwel dezelfde scores als vorig jaar, havo scoort 
beter. 
Op vrijwel alle onderwijsniveaus worden vergelijkbare scores gehaald als vorig jaar.  
Een uitzondering is de havo, waar de leerlingen in vergelijking met vorig jaar 
vooruitgang  hebben geboekt. 
 
Drentse scores hoger of gelijk aan die van Nederland, vwo haalt landelijke 
benchmark niet. 
Op het onderdeel Nederlands woordenschat is de gemiddelde score van vmbo-ers 
met de richting gt of bb met extra ondersteuning in Drenthe hoger dan het 
landelijke gemiddelde. 
Voor vwo-ers geldt het omgekeerde, zij scoren juist minder goed. Voor de overige 
onderwijsniveaus zien we geen noemenswaardige verschillen. 
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Tabel 28 Gemiddelde scores voor Nederlands woordenschat, een vergelijking in de tijd en met de 
Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2012/13 2013/14 ontwikkeling 2013/14 2013/14 Drenthe vs NL 

vwo 268 269 ≈ 269 274 ↓ 

havo 255 258 ↑ 258 258 ≈ 

vmbo gt 251 252 ≈ 252 250 ↑ 

vmbo kb 239 238 ≈ 238 239 ≈ 

vmbo bb 229 226 ≈ 226 229 ≈ 

vmbo <bb 224 226 ≈ 226 223 ↑ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 

4.2.4 Engels leesvaardigheid 
De vaardigheidsscores voor Engels leesvaardigheid kunnen eveneens worden 
vertaald naar een bepaald indicatieniveau. Hiervoor bestaat het Europees 
Referentiekader (ERK). Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet 
kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. A1 is het 
laagste niveau, C2 is het hoogste niveau van de 'near native speaker' met een 
academisch denkniveau. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en 
betekenen in alle landen hetzelfde. 

Het ERK onderscheidt zes niveaus, die in het volgende schema zijn samengevat: 

 

Tabel 29 De zes ERK-niveaus voor vreemde talen 

Basisgebruiker Onafhankelijke gebruiker Vaardige gebruiker 

niveau A1 niveau B1 niveau C1 
niveau A2 niveau B2 niveau C2 

 
 
Met de Cito 2 toetsen worden de vaardigheidsscores voor Engels leesvaardigheid 
vertaald naar het niveau van een basisgebruiker: A1 of A2. In bijlage E staat welk 
niveau de leerlingen in de eindexamenklassen moeten hebben bereikt.  
 
De behaalde scores voor Engels leesvaardigheid in het Drents voortgezet onderwijs 
staan hierna weergegeven. 
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Figuur 32 Gemiddelde scores voor Engels leesvaardigheid naar onderwijsniveau, voor Drenthe en 
Nederland, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
We hebben bovenstaande scores voor schooljaar 2013/14 weer in een tabel gezet 
om een vergelijking te kunnen maken met het voorgaande jaar en de landelijke 
benchmark. 
 
Prestaties vergelijkbaar met vorig jaar, vmbo bb-ers wel lagere scores. 
Op bijna alle onderwijsniveaus zijn de resultaten vergelijkbaar met die van vorig 
jaar. Alleen voor vmbo bb-ers valt de score lager uit. 
 
Engels leesvaardigheid van havisten en vmbo gt-ers in Drenthe op niveau van 
landelijke benchmark. Overige opleidingen scoren onder dit niveau. 
Vergelijken we de scores van de Drentse leerlingen met die van hun Nederlandse 
equivalenten dan is de conclusie als volgt:  
Op de meeste onderwijsrichtingen valt de score in de provincie lager uit dan de 
landelijke benchmark. Havisten en vmbo gt-ers in Drenthe doen echter niet onder 
voor de havisten en vmbo gt-ers in de landelijke steekproef. 
 
 
Tabel 30 Gemiddelde scores voor Engels leesvaardigheid, een vergelijking in de tijd en met de 
Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2012/13 2013/14 ontwikkeling 2013/14 2013/14 Drenthe vs NL 

vwo 265 264 ≈ 264 270 ↓ 

havo 248 248 ≈ 248 249 ≈ 

vmbo gt 238 237 ≈ 237 237 ≈ 

vmbo kb 219 218 ≈ 218 223 ↓ 

vmbo bb 208 200 ↓ 200 213 ↓ 

vmbo <bb 201 202 ≈ 202 205 ↓ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014  
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Van schaalscore naar referentieniveau. 
De volgende tabel geeft voor Drenthe en Nederland per onderwijsniveau het 
aandeel leerlingen dat een bepaald referentieniveau haalt.  
 
 
Tabel 31 Engels leesvaardigheid: % leerlingen per niveau voor Drenthe en Nederland, 2014 

niveau <A1 A1 ≥A2 
 Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL 

vwo 0% 0% 2% 2% 98% 98% 
havo 0% 0% 11% 10% 89% 90% 
vmbo gt 2% 3% 36% 28% 62% 69% 
vmbo kb 12% 7% 59% 50% 29% 43% 
vmbo bb 46% 21% 41% 52% 13% 27% 
vmbo <bb 40% 33% 49% 53% 12% 14% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
Bijna alle vwo-leerlingen halen het niveau A2 of hoger. Uiteindelijk moeten zij bij 
hun eindexamen 85% van de vragen op B2-niveau en 15% van de vragen op C1-
niveau halen. Hoe ver de leerlingen van dit niveau afstaan, is op grond van de 
toetsresultaten niet te zeggen.  
 
Vmbo bb-leerlingen bijvoorbeeld dienen hun vmbo-carrière grotendeels af te 
sluiten op een A2-niveau (90% van de vragen) en deels ook op B1-niveau (10% van 
de vragen). Het merendeel (87%) haalt dit A2-niveau nog niet. De komende twee 
jaar kunnen de leerlingen benutten om naar dit niveau toe te werken.  
 
Behaalde indicatieniveau voor hogere onderwijsrichtingen in Drenthe vergelijkbaar 
met landelijke benchmark. 
Ook hier kunnen we de prestaties van leerlingen in Drenthe vergelijken met 
studiegenoten elders in het land. De Engelse leesvaardigheid van leerlingen met 
een hogere opleiding (vmbo gt/havo/vwo) blijkt nagenoeg overeen te komen met 
het landelijk gemiddelde. Leerlingen met een lagere opleiding scoren iets lager dan 
gemiddeld. 
 
 

4.2.5 Rekenen 
Bij rekenen gaat het om kennis en vaardigheden in de volgende vier subdomeinen: 
getallen, verhoudingen, verbanden en meten en meetkunde. De totale scores voor 
rekenen zijn in één figuur samengevat. 
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Figuur 33 Gemiddelde scores voor rekenen naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
De gemiddelde scores voor Drenthe in 2013/14 zijn weer in een tabel gezet en 
vergeleken met die van vorig jaar en de gemiddelde scores in de landelijke 
steekproef. 
  
Praktisch alle opleidingsniveaus evenaren of overtreffen scores van vorig jaar. 
Vergeleken met vorig jaar hebben havo- en vmbo kb-leerlingen een hogere score 
gehaald. Vwo-ers laten daarentegen dit jaar een lagere score zien. Bij de overige 
onderwijsniveaus zijn de rekenprestaties min of meer gelijk gebleven.  
 
Drentse leerlingen doen het goed in vergelijking met Nederlandse benchmark. Alleen 
vwo-ers kunnen niet aan de landelijke score tippen. 
Vwo-leerlingen in Drenthe blijven onder de landelijke scores steken. Havisten en 
vmbo bb-ers met extra ondersteuning presteren juist beter dan hun 
studiegenootjes in de landelijke steekproef. Voor de overige opleidingsniveaus zien 
we geen verschillen. 
 
 
Tabel 32 Gemiddelde scores voor rekenen, een vergelijking in de tijd en met de Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2012/13 2013/14 ontwikkeling 2013/14 2013/14 Drenthe vs NL 

vwo 274 269 ↓ 269 272 ↓ 

havo 246 253 ↑ 253 249 ↑ 

vmbo gt 229 230 ≈ 230 230 ≈ 

vmbo kb 209 211 ↑ 211 212 ≈ 

vmbo bb 201 196 ≈ 196 200 ≈ 

vmbo <bb 194 193 ≈ 193 191 ↑ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
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Van schaalscore naar referentieniveau. 
De volgende tabel laat het aandeel leerlingen zien dat een bepaald niveau voor 
rekenen behaalt. Dat doen we weer voor iedere onderwijsrichting afzonderlijk. 
 
Meer dan twee derde (69%) van de vmbo gt leerlingen in Drenthe haalt aan het 
einde van leerjaar 2 het vereiste eindexamenniveau 2F of hoger. Dit betekent 
overigens niet dat deze leerlingen geen verdere aandacht aan rekenen hoeven te 
besteden. De getoonde kennis en vaardigheden moeten onderhouden worden22. 
Voor de overige vmbo-ers geldt veel vaker dat het vereiste kwalificatieniveau nog 
niet is gehaald. 
 
Havisten en vwo-ers moeten in het eindexamenjaar het niveau 3F hebben bereikt. 
Uit de tabel blijkt dat dit voor de havisten een veel grotere opgave is dan voor de 
vwo-ers. 
 
 
Tabel 33 Rekenen: % leerlingen per niveau voor Drenthe en Nederland 

niveau <1F 1F 2F ≥3F 
 Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL Drenthe NL 

vwo 0% 0% 1% 0% 17% 9% 82% 91% 
havo 1% 0% 3% 1% 45% 46% 52% 53% 
vmbo gt 7% 6% 24% 11% 53% 68% 16% 15% 
vmbo kb 32% 27% 43% 24% 23% 48% 3% 1% 
vmbo bb 66% 56% 27% 23% 7% 21% 0% 0% 
vmbo <bb 74% 77% 23% 16% 3% 7% 0% 0% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
 
Landelijke steekproef voldoet vaker aan vereiste eindniveau dan leerlingen in 
Drenthe. Alleen havisten evenaren de landelijke benchmark. 
We zagen eerder dat de gemiddelde vaardigheidscore voor rekenen bij de vwo-ers 
achterblijft bij hun studiegenoten elders in het land. Dat zien we eveneens terug 
wanneer de leerlingen worden ingedeeld naar behaalde indicatieniveaus. Het 
aandeel havisten met een 3F score is vergelijkbaar voor Drenthe en Nederland. Wel 
zagen we eerder dat de gemiddelde score voor rekenen bij de havo-leerlingen in 
Drenthe hoger ligt. Vmbo-ers in Drenthe lijken minder vaak het vereiste 2F-niveau 
te halen dan hun studiegenoten in de landelijke benchmark. Wel zagen we dat hun 
gemiddelde score niet onderdoet voor de uitslagen in de landelijke peiling. 
 
 
  

                                                             
22

 Doorlopende leerlijnen taal en rekenen.nl (ministerie van OCW) 
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4.2.6 Wiskunde 
Havisten en vwo-ers hebben in hun Citotoets versie ook kennis en vaardigheden op 
het gebied van de pure wiskunde23 kunnen testen. Het gaat dan om algebra, 
formules en grafieken, meetkunde en statistiek en kansrekening. 
 
De behaalde vaardigheidsscores staan hieronder weergegeven. Voor wiskunde zijn 
geen referentieniveaus gedefinieerd. Ze ontbreken daarom in de volgende figuur. 
 
 
Figuur 34 Gemiddelde scores voor rekenen naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014 
 
We hebben de scores voor wiskunde in Drenthe vergeleken met vorig jaar en met 
de landelijke benchmark. De tabel hieronder maakt de verschillen duidelijk. 
 
Vwo-ers scoren lager op wiskunde dan vorig jaar, havisten zijn erop vooruitgegaan.  
Zetten we de scores van dit jaar naast die van vorig jaar, dan zien we hogere scores 
voor de havo-leerlingen en lagere scores voor de vwo-ers. 
 
Havisten scoren boven de benchmark voor wiskunde, vwo-ers blijven onder de 
landelijke score steken. 
Vergeleken met de landelijke benchmark halen de havo-leerlingen in Drenthe hoge 
scores voor wiskunde. Voor vwo leerlingen in Drenthe geldt daarentegen dat deze 
scores achterblijven bij de landelijke scores.  
 
Tabel 34 Gemiddelde scores voor wiskunde, een vergelijking in de tijd en met de Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2012/13 2013/14 ontwikkeling 2013/14 2013/14 Drenthe vs NL 

vwo 225 220 ↓ 220 223 ↓ 

havo 206 210 ↑ 210 208 ↑ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2014  

                                                             
23

 Het gaat hier om vragen die alleen wiskunde gerelateerd zijn en een eigen  
vaardigheidsschaal vormen. 
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5 Na het voortgezet onderwijs 

In dit hoofdstuk staan cijfers over deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). 
We kijken hierbij ook naar de afstudeerrichting (sector) die leerlingen kiezen. We 
sluiten het hoofdstuk af met de meest recente cijfers over het voortijdig 
schoolverlaten. 

5 . 1  L e e r l i n g e n  o p  h e t  m i d d e l b a a r  b e r o e p s o n d e r w i j s  

Aantal Drentse mbo-ers iets afgenomen. Driekwart volgt beroepsopleidende 
leerweg. 
Aan het begin van schooljaar 2013-2014 zijn er bijna 16.700 Drentse mbo- 
leerlingen. Dat is 2% minder dan vorig jaar toen er nog  rond de 17.100 
inschrijvingen waren.  
Driekwart van de mbo-leerlingen volgt een beroepsopleidende leerweg (BOL). Een 
kwart combineert leren en werken in een beroepsbegeleidende leerweg  (BBL). 
Onderstaande figuur laat zien welke leerwegen en niveaus het meest worden 
gekozen. We zien hierin nauwelijks verschillen tussen Drentse mbo-ers en die van 
heel Nederland.  Veruit de meeste mbo-ers volgen een beroepsopleidende leerweg 
(BOL) op niveau 4. 
 
 

Figuur 35 

 
 

Bron: DUO, 2014 
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Opleiding in zorg en welzijn meest favoriet onder Drentse mbo-ers. 
Ruim een derde van de Drentse mbo-ers volgt een opleiding binnen de sector zorg 
en welzijn. Economie is daarna het populairst, gevolgd door techniek. De agrarische 
sector en gecombineerde sector worden minder vaak gekozen.  
De verdeling naar sectoren komt aardig overeen met die op landelijk niveau. 
Drentse mbo-ers kiezen iets vaker een opleiding in de sector zorg en welzijn. 
Mannen volgen vaker een technische of economische opleiding en vrouwen vaker 
een opleiding in de sector zorg en welzijn.  
 

Tabel 35 deelname per sector in het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2013-14, Drenthe, 
Nederland 

 Drenthe Nederland 

zorg en welzijn 36% 32% 

economie 31% 32% 

techniek 26% 26% 

agrarisch 7% 6% 

combinatie 2% 3% 

Bron: DUO, 2014 

 
In onderstaande figuur is per woongemeente de verdeling van de mbo-leerlingen 
over de sectoren weergegeven.24. De verschillen zijn klein. We noemen de 
nuanceverschillen: 
Leerlingen uit Midden-Drente (12%), Aa en Hunze (11%) en De Wolden (10%) kiezen 
naar verhouding vaak voor de agrarische sector. Economie is het meest in trek 
onder jongeren uit Meppel (36%), Noordenveld (34%) en Assen, Hoogeveen en 
Tynaarlo (alle drie 33%). Techniek wordt relatief vaak gekozen door leerlingen uit 
Borger-Odoorn (30%), De Wolden en Emmen (beide 29%). Zorg en welzijn is relatief 
populair onder jongeren uit Assen en Hoogeveen (beide 39%), Emmen, Meppel en 
Midden-Drenthe (alle drie 37%). 
 
Figuur 36 

 
Bron: DUO, 2014   

                                                             
24

 De combinatiesector is voor deze figuur buiten beschouwing gelaten vanwege de kleine  
aantallen per gemeente. 
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5 . 2  H e t  h o g e r  b e r o e p s o n d e r w i j s  e n  w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r w i j s  

Meer Drentse jongeren volgen hoger beroepsonderwijs. Economie nog steeds 
populairste richting. 
Iets meer dan 8.400 in Drenthe wonende jongeren staan ingeschreven op het hoger 
beroepsonderwijs. Hiermee is een einde gekomen aan de  dalende trend van de 
afgelopen jaren. Vorig jaar stonden nog geen 8.100 Drentse jongeren geregistreerd 
bij een hbo-opleiding. Economie is al jaren veruit de meest populaire richting onder 
hbo-studenten. De keuze van Drentse jongeren voor een hbo-richting komt overeen 
met het landelijk beeld. De figuur hieronder toont slechts kleine verschillen. Hoewel 
de interesse voor een opleiding in de onderwijssector de afgelopen jaren is 
afgenomen, volgen hbo-ers uit Drenthe nog relatief vaak een studie in deze richting. 
 
Figuur 37 

 
 

 

Bron: DUO, 2014 

 
 
Drentse jongeren aan de universiteit kiezen minder vaak voor techniek en 
gezondheidszorg dan studenten in heel Nederland. 
Bijna 1.400 in Drenthe wonende jongeren volgen een wetenschappelijke opleiding. 
Dit aantal is de laatste jaren mondjesmaat afgenomen. Opleidingen in de richtingen 
economie, taal en cultuur en gedrag en maatschappij zijn het meest geliefd. De 
sectorkeuze is de afgelopen jaren aardig stabiel. Er zijn wel keuzeverschillen tussen 
Drentse jongeren en alle in Nederland wonende jongeren bij elkaar. Drentse 
jongeren kiezen minder vaak voor een opleiding in de techniek en gezondheidszorg. 
Zij kiezen relatief vaker voor de studierichtingen taal en cultuur, natuur, economie 
en recht. 
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Figuur 38 

 
 

Bron: DUO, 2014 

 
 

5 . 3  V o o r t i j d i g  s c h o o l v e r l a t e r s 25 

Jongeren met een startkwalificatie (= minimaal diploma havo of mbo-niveau 2) 
hebben een grotere kans op de arbeidsmarkt. Bovendien komen zij minder vaak 
voor in criminaliteitscijfers. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder deze 
startkwalificatie noemen we voortijdig schoolverlaters (vsv-ers).  
 
In Nederland zijn in het schooljaar 2012-13 (meest recente telling) 28.182 nieuwe 
voortijdig schoolverlaters geregistreerd: 23.000 mbo-ers en 4.939 vo-ers. Het 
landelijk streefcijfer ligt op maximaal 25.000 in 2016. 
 
Om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan zijn er samenwerkingsverbanden 
van gemeenten opgericht. Dit zijn de regionale meld- en coördinatiepunten 
(RMC’s). Deze hebben tot taak, om de voortijdig schoolverlaters voor zo ver 
mogelijk alsnog een startkwalificatie te laten behalen. In Drenthe zijn 3 RMC’s: 
Noord- en Midden Drenthe26, Zuidoost Drenthe27 en Zuidwest Drenthe 28. 
 
De intensieve aanpak van het voortijdig schoolverlaten werpt inmiddels zijn 
vruchten af. Percentage nieuwe vsv-ers in Drenthe verder gedaald en onder landelijk 
gemiddelde. 
Sinds het schooljaar 2005-06 is het aantal Drentse jongeren dat de school zonder 
startkwalificatie verlaat bijna gehalveerd (van 1344 leerlingen in schooljaar 2005-06 
naar 754 in 2012-13). Drenthe heeft daarmee relatief minder vsv-ers (1,8%) dan 
landelijk (2,1%). 
  

                                                             
25

 Het betreft hier nieuwe voortijdig schoolverlaters 
26

 Voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Tynaarlo en Noordenveld. 
27

 Voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen. 
28

 Voor de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld. 
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De figuur hierna laat voor de drie Drentse RMC-regio’s de dalende trend zien. 
 
De jaarlijkse daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in Zuidoost Drenthe lijkt 
op het landelijk verloop. Volgens de meest recente cijfers (schooljaar 2012-13) is 
het percentage vsv-ers 2,0%, net onder het landelijk gemiddelde van 2,1%. De RMC-
regio’s Zuidwest Drenthe en Noord- en Midden Drenthe doen het iets beter met 
respectievelijk 1,6% en 1,7% vsv-ers. Na een tussentijdse stijging van het aantal vsv-
ers in deze regio’s (schooljaar 2010-11) is de dalende trend in 2012-13 voortgezet. 
 
Figuur 39 

 
 
Bron: website VSV Verkenner Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014 

 
 
De volgende tabel laat per RMC-regio de (procentuele) verandering in het aantal 
vsv-ers zien ten opzichte van het voorafgaande jaar. Voor alle regio’s geldt dat de 
jaarlijkse afname het grootst is geweest in het schooljaar 2012-2013. 
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Tabel 36 Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, per schooljaar en onderwijstype, RMC regio’s 

Drenthe 

  MBO VO totaal 

VO + MBO 

verandering 

t.o.v. vorige jaar 

Zuidoost-Drenthe 2005-06 432 126 558  
 2006-07 384 120 504 -10% 
 2007-08 369 107 476 -6% 
 2008-09 316 91 407 -14% 
 2009-10 334 75 409 0% 
 2010-11 332 88 420 3% 
 2011-12 

2012-13 

315 

244 

102 

44 

417 

288 

-1% 

-31% 

Zuidwest-Drenthe 2005-06 247 71 318  
 2006-07 248 77 325 2% 
 2007-08 239 67 306 -6% 
 2008-09 218 70 288 -6% 
 2009-10 189 63 252 -13% 
 2010-11 241 49 290 15% 
 2011-12 

2012-13 

193 

142 

72 

39 

265 

181 

-9% 

-32% 

Noord- en Midden Drenthe 2005-06 367 101 468  
 2006-07 379 104 483 3% 
 2007-08 360 116 476 -1% 
 2008-09 299 80 379 -20% 
 2009-10 302 90 392 3% 
 2010-11 334 141 475 21% 
 2011-12 

2012-13 

257 

250 

125 

35 

382 

285 

-20% 

-25% 

Bron: website VSV Scanner, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014  
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Bijlage A:  Bevolkingsprognoses onderwijsleeftijden 
 

De provincie Drenthe maakt al een aantal jaren bevolkingsprognoses. De meest 
recente is uitgekomen in maart 2012. Hieruit blijkt dat het aantal inwoners tot 2020 
iets zal toenemen, namelijk met 0,4%, terwijl voor de totale Nederlandse bevolking 
een stijging van 3,9% wordt verwacht. Voor de gemeenten Assen, Meppel en in 
mindere mate Hoogeveen is de verwachting dat er nog groei zal zijn. In de overige 
gemeenten zal het aantal inwoners afnemen. 
 
In deze bijlage staan de prognoses voor de bevolkingsontwikkeling per gemeente, 
onderverdeeld naar drie leeftijdsgroepen die voor het onderwijs relevant zijn. 
 
 
Prognose totale bevolking 

 2010 2015 2020 verschil % verschil 

Aa en Hunze 25.560 25.700 25.410 -150 -0,6% 

Assen 66.860 68.880 71.260 4.400 6,6% 

Borger-Odoorn 26.070 25.570 25.070 -1.000 -3,8% 

Coevorden 36.120 35.730 35.160 -960 -2,7% 

De Wolden 23.580 23.660 23.440 -140 -0,6% 

Emmen 109.490 108.830 108.230 -1.260 -1,2% 

Hoogeveen 54.810 55.420 56.080 1.270 2,3% 

Meppel 32.380 33.230 34.220 1.840 5,7% 

Midden-Drenthe 33.560 33.510 33.440 -120 -0,4% 

Noordenveld 30.810 30.660 30.080 -730 -2,4% 

Tynaarlo 32.410 32.220 31.840 -570 -1,8% 

Westerveld 19.340 19.020 18.690 -650 -3,4% 

Provincie 490.980 492.440 492.910 1.930 0,4% 

Nederland 16.574.990 16.941.210 17.228.780 653.790 3,9% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (maart 2012) 

 
0 tot en met 3 jarigen 

 2010 2015 2020 verschil % verschil 

Aa en Hunze 920 810 780 -140 -15,2% 

Assen 3.310 3.280 3.240 -70 -2,1% 

Borger-Odoorn 960 840 820 -140 -14,6% 

Coevorden 1.470 1.410 1.320 -150 -10,2% 

De Wolden 850 780 790 -60 -7,1% 

Emmen 4.420 4.310 4.240 -180 -4,1% 

Hoogeveen 2.620 2.790 2.810 190 7,3% 

Meppel 1.550 1.560 1.540 -10 -0,6% 

Midden-Drenthe 1.270 1.180 1.170 -100 -7,9% 

Noordenveld 1.130 1.000 970 -160 -14,2% 

Tynaarlo 1.300 1.050 880 -420 -32,3% 

Westerveld 640 580 560 -80 -12,5% 

Provincie 20.480 19.590 19.110 -1.370 -6,7% 

Nederland 737.360 724.180 737.310 -50 0,0% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (maart 2012) 
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Basisgeneratie: 4 tot en met 11 jaar (plus 30% van de 12-jarigen) 

 2010 2015 2020 verschil % verschil 

Aa en Hunze 2.600 2.230 1.920 -680 -26,2% 

Assen 7.270 7.240 7.250 -20 -0,3% 

Borger-Odoorn 2.550 2.130 1.900 -650 -25,5% 

Coevorden 3.740 3.320 3.120 -620 -16,6% 

De Wolden 2.640 2.120 1.810 -830 -31,4% 

Emmen 10.750 9.630 9.240 -1510 -14,0% 

Hoogeveen 5.650 5.540 5.770 120 2,1% 

Meppel 3.510 3.440 3.400 -110 -3,1% 

Midden-Drenthe 3.570 3.000 2.640 -930 -26,1% 

Noordenveld 3.120 2.770 2.380 -740 -23,7% 

Tynaarlo 3.370 3.170 2.740 -630 -18,7% 

Westerveld 1.920 1.560 1.320 -600 -31,3% 

Provincie 50.690 46.160 4.3480 -7.210 -14,2% 

Nederland 1.651.500 1.567.570 1.519.690 -131.810 -8,0% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (maart 2012) 

 
 
12 tot en met 22 jaar (70% van de 12 jarigen) 

 2010 2015 2020 verschil % verschil 

Aa en Hunze 2.890 3.020 2.880 -10 -0,3% 

Assen 8.370 8.760 9.020 650 7,8% 

Borger-Odoorn 3.140 3.190 2.850 -290 -9,2% 

Coevorden 4.090 4.230 4.090 0 0,0% 

De Wolden 2.940 3.240 3.080 140 4,8% 

Emmen 13.320 13.420 12.830 -490 -3,7% 

Hoogeveen 6.790 6.900 6.860 70 1,0% 

Meppel 3.820 4.060 4.240 420 11,0% 

Midden-Drenthe 4.050 4.210 3.940 -110 -2,7% 

Noordenveld 3.540 3.690 3.570 30 0,8% 

Tynaarlo 3.840 4.080 4.160 320 8,3% 

Westerveld 2.130 2.210 2.100 -30 -1,4% 

Provincie 58.910 61.010 5.9610 700 1,2% 

Nederland 2.147.370 2.185.720 2.160.380 13.010 0,6% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (maart 2012) 
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Bijlage B:  Uitslagen Cito toetsen, naar niveau I t/m V 

 

Taal voor kleuters medio groep 2 (LTK25) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

norm 

I 45% 42% 20% hoogst scorend 

II 18% 20% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 21% 21% 20% landelijk gemiddelde 

IV 11% 12% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 6% 6% 20% laagst scorende leerlingen 

 

Rekenen voor kleuters medio groep 2 (LRK25) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

norm 

I 30% 38% 20% hoogst scorend 

II 25% 19% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 22% 17% 20% landelijk gemiddelde 

IV 13% 16% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 11% 10% 20% laagst scorende leerlingen 

 

Technisch lezen eind groep 3 (LDM39) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

norm 

I 23% 22% 20% hoogst scorend 

II 19% 20% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 19% 22% 20% landelijk gemiddelde 

IV 21% 17% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 18% 19% 20% laagst scorende leerlingen 

 

Technisch lezen eind groep 4 (LDM49) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

norm 

I 23% 23% 20% hoogst scorend 

II 19% 20% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 19% 20% 20% landelijk gemiddelde 

IV 22% 18% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 17% 20% 20% laagst scorende leerlingen 

 
Technisch lezen eind groep 5 (LDM59) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

norm 

I 27% 27% 20% hoogst scorend 

II 19% 24% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 19% 17% 20% landelijk gemiddelde 

IV 18% 17% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 17% 15% 20% laagst scorende leerlingen 
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Woordenschat eind groep 3 (LWT39) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

 

Drenthe 

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 41% 43% 31% 20% hoogst scorend 

II 21% 20% 23% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 16% 15% 18% 20% landelijk gemiddelde 

IV 13% 13% 13% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 9% 9% 16% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Woordenschat eind groep 5 (LWT59) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

 

Drenthe 

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 24% 21% 24% 20% hoogst scorend 

II 21% 17% 18% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 21% 26% 21% 20% landelijk gemiddelde 

IV 20% 21% 16% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 13% 15% 20% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Begrijpend lezen medio groep 6 (LBL65) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 19% 19% 24% 20% hoogst scorend 

II 17% 18% 19% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 25% 26% 21% 20% landelijk gemiddelde 

IV 24% 21% 19% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 15% 16% 18% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Begrijpend lezen medio groep 8 (LBL85) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 27% 28% 24% 20% hoogst scorend 

II 22% 18% 18% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 16% 20% 21% 20% landelijk gemiddelde 

IV 18% 17% 19% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 18% 17% 19% 20% laagst scorende leerlingen 
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Rekenen en wiskunde eind groep 3 (LRA39) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe  

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 48% 43% 28% 20% hoogst scorend 

II 24% 28% 15% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 15% 14% 23% 20% landelijk gemiddelde 

IV 8% 10% 17% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 6% 6% 17% 20% laagst scorende leerlingen 

 

 

Rekenen en wiskunde eind groep 4 (LRA49) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 37% 35% 25% 20% hoogst scorend 

II 24% 26% 20% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 17% 21% 20% 20% landelijk gemiddelde 

IV 15% 12% 19% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 7% 6% 16% 20% laagst scorende leerlingen 

 

 

Rekenen en wiskunde eind groep 6 (LRA69) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2014 

nieuwe norm 

norm 

I 31% 32% 22% 20% hoogst scorend 

II 23% 23% 20% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 24% 25% 17% 20% landelijk gemiddelde 

IV 16% 13% 23% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 7% 7% 17% 20% laagst scorende leerlingen 
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Bijlage C:  De hoogst scorende scholen in eerdere jaren 

 
Het eerste schooljaar waarin de Drentse Onderwijsmonitor publiceerde over 
prestaties in het basisonderwijs was 2008-2009. Sindsdien werden de best scorende 
scholen genoemd. Zo ontstond een top-3 voor de rekentoetsen en een top 3 voor 
de taaltoetsen. Vanaf 2010-11 wordt een gemiddelde score berekend over alle taal- 
en rekentoetsen samen.  
 
Best scorende scholen op taal- en rekentoetsen 

jaar cateorie school gemeente toetsen score 

school 

gemiddelde 

score 

alle scholen 

2012-13 1 PCBS Het Anker 

Emmen 

Emmen taal en 

rekenen 

58 54 

 2 CBS De Schutse 

Aalden  

Coevorden taal en 

rekenen 

58 53 

 3 OBS De Runde 

Emmer-

Compascuum 

Emmen taal en 

rekenen 

56 51 

2011-12 1 OBS ’t Eenspan 

Emmen 

Emmen taal en 

rekenen 

57 54 

 2 Basisschool Triangel 

Nieuw Annerveen 

Aa en Hunze taal en 

rekenen 

58 53 

 3 OBS Viersprong 

Klazienaveen 

Emmen taal en 

rekenen 

57 53 

2010-11 1 OBS Triangel, 

Nw. Annerveen 

Aa en Hunze taal en 

rekenen 

59 54 

 2 RKBS Mariaschool, 

Paterswolde 

Tynaarlo taal en 

rekenen 

60 54 

 3 De Vaarboom, 

Veeningen 

De Wolden taal en 

rekenen 

58 52 
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Bijlage D:  Van schaalgemiddelden naar 
referentieniveaus 

 
 
De bandbreedtes voor de indicatie van de referentieniveaus zijn als volgt: 
 
 
 
Nederlands leesvaardigheid: 
 

 
Engels leesvaardigheid: 
 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie niveau 
 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie 
niveau 
 

0-207 < 1F 0-195 < A1 
 

208-215 1F 196-226 A1 
 

216-244 2F 227 of hoger >= A2 
 

245 of hoger >= 3F 
 

  

Bron: Cito 

 
 
 
Rekenen:  

 
Taalverzorging: 
 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie niveau 
 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie 
niveau 
 

0-201 < 1F 0-213 < 1F 
 

202-220 1F 214-227 1F 
 

221-250 2F 228-248 2F 
 

251 of hoger >= 3F 249 of hoger >= 3F 
 

Bron: Cito 

 
 
  



 

Drentse Onderwijsmonitor 2014  77 

Bijlage E:  ERK-niveaus voor het examen Engels 

 
De volgende ERK-niveaus zijn vereist om het eindexamen goed te maken: 

  

 vmbo bb vmbo kb vmbo gt 

Luistervaardigheid A2 A2 A2 / B1 

Gespreksvaardigheid A2 A2 A2 

Schrijfvaardigheid A1 A2 A2 / B1 

    

Leesvaardigheid 

 

A2 (90%) 

B1 (10%) 

A2 (50%) 

B1 (50%) 

A2 (10%) 

B1 (75%) 

B2 (15%) 

Bron: Cito 

 

 

 

 havo vwo 

Luisteren B1 B2 

Gesprekken voeren B1+ B2 

Spreken B1+ B2 

Schrijven B1 B2 

   

Lezen 

 

B1 (30%) 

B2 (70%) 

B2 (85%) 

C1 (15%) 

Bron: Cito 

 

 

  



 

  CMO Groningen 78 

Bijlage F:  Definities en afkortingen  

 
Absoluut verzuim: Van absoluut verzuim is sprake wanneer een leerplichtig kind 
niet is ingeschreven op een school en er geen grond voor vrijstelling aanwezig is.  
 
Gewichtenregeling basisonderwijs: Voor het bepalen van het gewicht van de 
leerling is het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers/voogden van belang. Er 
worden drie categorieën onderscheiden: 

 Categorie 1 - maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk  

 Categorie 2 - maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of 
kaderberoepsgerichte leerweg 

 Categorie 3 - overig voortgezet onderwijs en hoger 
 

 Leerlinggewichten: 
De regeling kent drie gewichten. De gewichten zijn gekoppeld aan de eerder 
genoemde opleidingscategorieën. 

 0,3: toegekend aan leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is 
met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 heeft gehad. 

 1,2: toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding 
heeft gehad uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 óf 2. 

 0: toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders of beide ouders een 
opleiding heeft gehad uit categorie 3. 

 
Leerplicht en kwalificatieplicht: De volledige leerplicht duurt tot en met het 
schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 
augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht 
geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een 
diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding, hebben behaald. 
 
Startkwalificatie: De leerling heeft een startkwalificatie als hij/zij een havo diploma, 
een vwo diploma of een diploma op minimaal niveau twee van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (MBO) heeft behaald.  
 
Voortijdige schoolverlater: Iedere jongere tot 23 jaar die de school verlaat zonder 
een startkwalificatie wordt beschouwd als een voortijdig schoolverlater.  
 
Regionale expertisecentra: REC’s (vso-rec en so-rec): Er zijn vier clusters voor 
speciaal onderwijs: 
Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen (blinden en slechtzienden) en 
kinderen die daarnaast nog een andere handicap hebben;  
Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 
spraakmoeilijkheden en kinderen die daarnaast nog een andere handicap hebben;  
Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende 
kinderen, langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap en kinderen die 
daarnaast nog een andere handicap hebben;  
Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen 
anders dan met een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die 
verbonden zijn aan pedologische instituten (instituten die onderzoek doen naar en 
behandelingen verzorgen voor psychisch gestoorde kinderen). 
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Afkortingen: 
 
BBL  beroepsbegeleidende leerweg (mbo) 
BOL  beroepsopleidende leerweg (mbo) 
DUO  Diens Uitvoering Onderwijs 
HAVO  hoger algemeen voortgezet onderwijs 
HBO  hoger beroepsonderwijs 
LDM (toets) technisch lezen 3-minutentoets (Cito toets LOVS, leerling en 

onderwijsvolgsysteem) 
LOVS  leerling en onderwijs volgsysteem 
LRA (toets) reken en wiskunde (Cito toets LOVS: leerling en 

onderwijsvolgsysteem) 
LRK (toets) rekenen voor kleuters (Cito toets LOVS: leerling en 

onderwijsvolgsysteem) 
LTK (toets) taal voor kleuters (Cito toets LOVS: leerling en 

onderwijsvolgsysteem) 
LWT (toets) woordenschat (Cito toets LOVS: leerling en onderwijsvolgsysteem) 
LWOO  leerwegondersteunend onderwijs 
MBO  middelbaar beroepsonderwijs 
PO  primair onderwijs 
REC  regionaal expertisecentrum 
RMC  regionaal meld- en coördinatie punt voor voortijdig schoolverlaters 
VO  voortgezet onderwijs 
VWO  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
SBO/SBAO speciaal basisonderwijs 
S(V)O  speciaal (voortgezet) onderwijs 
VMBO  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VMBO-BL (BB) VMBO basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO-GL VMBO gemengde leerweg 
VMBO-KL (KB) VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 
VMBO-TL VMBO theoretisch leerweg 
VMBO-GT VMBO gemengd theoretische leerweg  
VMBO <BB aanduiding bij Toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem voortgezet  
  onderwijs voor leerlingen VMBO BB die extra ondersteuning krijgen  
VSV  voortijdig schoolverlaten 
WO  wetenschappelijk onderwijs 
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Gegevensbronnen 

 

Cito: landelijke referentiescores voor taal- en rekentoetsen (toets 2) van het Cito 

Volgsysteem voortgezet onderwijs 

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  

Wetenschap: databestanden primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs, hoger onderwijs. Basisgegevens bekostigd onderwijs (Bbo). 

 

Inspectie van het Onderwijs: toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet 

Onderwijs 2014 (Data Archiving and Networked Services, KNAW) 

 

Inspectie van het Onderwijs: Cito-eindtoetsscores en toezichtarrangementen 

Drentse scholen primair onderwijs 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met de PO–

Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad. Website Passend onderwijs 

(www.passendonderwijs.nl) 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: aanval op schooluitval: VSV 

Verkenner (www.vsvverkenner.nl) 

 

http://www.vsvverkenner.nl/




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


