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Voorwoord 
 
Voor u ligt de 10e editie van de Drentse Onderwijsmonitor! 

De eerste rapportage verscheen in oktober 2006 met als titel “Drentse kinderen in 
beeld”. De Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor zette daarmee een eerste stap 
om met cijfers en statistieken het primair- en voortgezet onderwijs in Drenthe in 
beeld te brengen. Sindsdien is de monitor steeds verder uitgebreid. Vooral het 
monitoren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen in het primair onderwijs 
en leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs is daarbij belangrijk geweest.  
Het heeft geleid tot verschillende vervolgacties. Gegevens van  Drentse studenten 
in het mbo, hbo- en wo zijn later eveneens toegevoegd.  
 
Niet alleen de onderwerpen zijn uitgebreid, ook wat deelname betreft zijn er 

ontwikkelingen. In de loop der jaren hebben steeds meer schoolbesturen en 

scholen hun medewerking verleend door gegevens aan te leveren.  Dat geldt dit 

jaar voor 93% van de basisscholen en 100% van de vo-scholen.  Een mooi resultaat.  

Er zijn ook onderwerpen uit de rapportage verdwenen. Voor- en Vroegschoolse 

Educatie is zo’n voorbeeld. Niet omdat het geen belangrijk onderwerp is, 

integendeel, maar omdat het tot nu toe moeilijk was, provinciebreed, betrouwbare 

en volledige gegevens te krijgen.  

De Onderwijsmonitor is een belangrijk middel om ons een spiegel voor te houden 

en een vinger aan de pols te houden wanneer het gaat om de kwaliteit van het 

onderwijs in onze provincie. Het heeft op verschillende momenten geleid tot 

initiatieven om die kwaliteit te verbeteren. Zo is het Kwaliteitsakkoord dat in 2010 

werd gesloten tussen het Ministerie van OCW, de provincie, de gemeenten en de 

schoolbesturen  belangrijk geweest. De ambitie om niet alleen de basiskwaliteit in 

de basisscholen op orde te hebben, maar de lat hoger te leggen, kon daarmee een 

impuls krijgen. Het project “Op weg naar Excellente Scholen in Drenthe”  geeft 

scholen de mogelijkheid gericht te werken aan hun kwaliteit en te leren van elkaar. 

De cijfers in de Onderwijsmonitor zeggen niet alles. Er zitten verhalen achter die 

duiding, verklaringen of voorbeelden geven. Een aantal van die verhalen hebben we 

verzameld en opgehaald bij professionals uit het werkveld. Ze geven kleuring aan de 

Onderwijsmonitor 2015. 

Het is duidelijk dat de Onderwijsmonitor geen statisch geheel is, maar continue in 

ontwikkeling. Een instrument dat meebeweegt met de vraagstukken waar we op 

dat moment voor staan. Daarom zoeken we nog meer verbinding met ieder die 

werkzaam is  in en voor het onderwijs. Wat vindt u een onderwerp om in Drenthe 

nader uit te diepen? Welke vraagstukken zouden provinciebreed kunnen worden 

opgepakt? De Regiegroep hoort graag van u. 

Alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan deze Drentse Onderwijsmonitor, 

door het delen van cijfers (databestanden) en ervaringen, willen wij hartelijk 

danken. De monitor komt tot stand in het gezamenlijk streven naar continue 

onderwijskwaliteit, nu en in de toekomst! 
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Drenthe was 10 jaar geleden voorloper met een eigen provinciale 

Onderwijsmonitor. Drenthe is daarin nog steeds uniek. Dat is in 10 jaar niet 

veranderd. En daar mogen we met elkaar trots op zijn! 

 

Eric van Oosterhout, 

Voorzitter Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 
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Inleiding 
 
Met dit rapport heeft u de tiende uitgave van de Drentse Onderwijsmonitor in 
handen. De rapportage van de Drentse Onderwijsmonitor verschijnt jaarlijks en 
bevat ontwikkelingen, statistieken en cijfers over het Drentse onderwijs. Er is 
aandacht voor Drentse leerlingen en scholen in het primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs. Daarnaast gaan we in op keuzes die Drentse leerlingen maken voor het 
vervolgonderwijs in het middelbaar en hoger beroeps onderwijs en het 
wetenschappelijk onderwijs. 
 
We hebben in deze editie van het rapport de cijfers en statistieken aangevuld met 
voorbeelden en meningen uit de praktijk. Daarvoor is een aantal mensen van 
scholen en besturen gevraagd om hun visie en gedachten over bepaalde 
onderwerpen en resultaten uit de monitor te geven. Deze bijdragen vindt u op 
diverse plaatsen in de tekst in kaders weergegeven. 
 
De Drentse Onderwijsmonitor wordt samengesteld in opdracht van de Regiegroep 
Drentse Onderwijskwaliteit. De Regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van 
gemeenten, provincie, schoolbesturen voor basisonderwijs en scholen voor 
voortgezet onderwijs. CMO STAMM verzamelt, bewerkt en analyseert de 
onderwijsgegevens.  
 
De gegevens voor de onderwijsmonitor komen van diverse partijen. Zo 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 doet een voorbewerking op de 
gegevens. In hoofdstuk 2 kunt u hier meer over lezen. Bijna alle Drentse scholen 
voor voortgezet onderwijs leveren inschrijfgegevens van leerlingen in het derde 
leerjaar. Hiermee is na te gaan hoe de schooladviezen van de basisschool zich 
verhouden tot de verdere onderwijsloopbaan van de leerlingen. U kunt de 
resultaten hiervan in hoofdstuk 3 vinden.  
 
Sinds twee jaar worden gegevens opgevraagd over referentietoetsen taal en 
rekenen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De examens 
Nederlands zijn vanaf schooljaar 2014-2015 afgestemd op de referentieniveaus. De 
rekentoets is in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd als verplicht examenonderdeel, 
maar telt in 2015-2016 alleen nog bij vwo leerlingen mee voor de einduitslag. Hoe 
het is gesteld met het taal- en rekenniveau van de leerlingen kunt u zien in 
hoofdstuk 4. Het Cito levert resultaten van de landelijke benchmark, waardoor we 
de resultaten voor Drenthe in perspectief kunnen plaatsen.  
 
Naast de informatie van scholen, maken wij veelvuldig gebruik van gegevens die 
verkrijgbaar zijn bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het gaat dan 
bijvoorbeeld om informatie over aantallen scholen en leerlingen in het primair en 
speciaal onderwijs (hoofdstuk 1) en het voortgezet onderwijs (hoofdstuk 3). Ook 
van DUO komen gegevens die voorheen via de Inspectie van het Onderwijs werden 
verkregen, zoals slaagresultaten in het voortgezet onderwijs en per school de 
gemiddelde scores op de eindtoetsen in het basisonderwijs. DUO heeft tevens 
informatie over aantallen en afstudeerrichtingen van Drentse leerlingen in het mbo, 
hbo en wo (zie hoofdstuk 5).  
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De Inspectie van het Onderwijs levert gegevens over toezichtarrangementen in het 
primair onderwijs (zwakke en zeer zwakke scholen).  
Gegevens over voortijdig schoolverlaters komen in hoofdstuk 5 aan de orde en 
worden verkregen via door de Rijksoverheid gefaciliteerde websites 
(vsvverkenner.nl). 
 
De Drentse Onderwijsmonitor kan niet worden samengesteld zonder al deze 
gegevens. Wij danken dan ook dit jaar weer alle scholen en onderwijs gerelateerde 
instanties die informatie hebben verschaft, waardoor wij u deze tiende editie van 
Drentse Onderwijsmonitor kunnen presenteren! 
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Samenvatting 
 
Belangrijke conclusies zijn in het rapport cursief gedrukt. In deze samenvatting zijn 
deze bevindingen nog eens opgesomd. Allereerst staat een aantal belangrijke 
conclusies in een schema weergegeven. 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 2014-15 vergeleken met die 

van 2013-14.  
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De resultaten samengevat: hoe staat Drenthe ervoor? 

                            

 Taal kleuters groep 2 

 
 

                         
 % gewichtenleerlingen 

 % leerlingen speciaal 
onderwijs 

 Technisch lezen groep 3 

 Technisch lezen groep 4 

 Technisch lezen groep 5 

 Woordenschat groep 3 

 Begrijpend lezen groep 6 

 Rekenen groep 4 

 Slaagpercentage vo-
scholieren 

 Aansluiting vmbo-advies en 
vervolgonderwijs 
 
VMBO BB (extra onderst.): 

 Nederlands woordenschat 

 Nederlands leesvaardigheid 

 Rekenen 

 Taalverzorging 

 Engels leesvaardigheid  
 
VMBO BB: 

 Taalverzorging 
 
VMBO KB: 

 Nederlands woordenschat 

 Taalverzorging 
 
VMBO GT: 

 Taalverzorging 

 Nederlands woordenschat 

 Nederlands leesvaardigheid  
 

HAVO: 

 Nederlands woordenschat 

 Taalverzorging 

 Nederlands leesvaardigheid 

 Rekenen 

 Wiskunde 
 
VWO: 

 Engels leesvaardigheid 

 

                         
 Woordenschat groep 5 

 Rekenen kleuters groep 2 

 Begrijpend lezen groep 8 

 Rekenen groep 3 

 Rekenen groep 6 

 Ontwikkeling leerlingaantal 
vo 

 % voortijdig schoolverlaters 
 
VMBO BB: 

 Nederlands woordenschat 

 Nederlands leesvaardigheid 

 Engels leesvaardigheid  

 Rekenen 
 
VMBO KB: 

 Engels leesvaardigheid  

 Rekenen 
 
VMBO GT: 

 Engels leesvaardigheid 

 Rekenen 
 
HAVO: 

 Engels leesvaardigheid 
 
VWO: 

 Nederlands woordenschat 

 Taalverzorging 

 Nederlands leesvaardigheid 

 Rekenen 

 Wiskunde 

                        
 Ontwikkeling  

leerlingaantal bao 

 % (zeer) zwakke basisscholen 

 Aansluiting vwo-advies en 
         vervolgonderwijs 

                         
 % scholen in impulsgebied* 

 % leerlingen sbao 

 Niveau vo-advies 

 Aansluiting havo-advies en  
vervolgonderwijs 

 Onderwijsniveau bovenbouw 
 
VMBO KB: 

 Nederlands leesvaardigheid  

                         
 Cito eindtoetsscore 

 

 

*Niet beïnvloedbaar  
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Ontwikkeling afgelopen jaren 
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Conclusies kort samengevat 
 
H1. Het primair onderwijs en speciaal onderwijs 
Ook dit jaar is het aantal basisscholen in Drenthe weer afgenomen. Op 1 oktober 
2014 zijn er in Drenthe 273 scholen met in totaal 279 vestigingen. Dit is een afname 
van 2,4% ten opzichte van het jaar daarvoor. In heel Nederland is de afname in 
dezelfde periode 1,5%.  
 
In Nederland heeft ongeveer een vijfde deel (20%) van de scholen minder dan 100 
leerlingen. In Drenthe is dat aandeel twee maal zo hoog namelijk 40%. 
 
Op 1 oktober 2014 zijn er 43.059 leerlingen ingeschreven op de Drentse 
basisscholen. Vergeleken met een jaar daarvoor is dit een afname van 3% (landelijk 
1%). 
 
Gemiddeld zitten er 153 leerlingen op een Drentse basisschool (vorig jaar 155). Het 
landelijke gemiddelde ligt op 217 scholieren. 
 
Volgens de meest recente prognose van de provincie Drenthe (april 2015) zal het 
aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in de periode 2015-2025 met meer dan 
een tiende deel afnemen. Landelijk is de afname in dezelfde periode 5%. Alleen 
voor de gemeente Hoogeveen is de verwachting dat er nauwelijks een verandering 
zal zijn. 
 
In Drenthe is één op de drie scholen gelegen in een impulsgebied (landelijk is dat 
een op de vier scholen). Drenthe heeft relatief iets minder leerlingen met een 
gewichtsfactor (waarbij ouders een lagere opleiding hebben genoten) dan landelijk 
(respectievelijk 9% en 10%). 
 
In Drenthe gaat net als vorig jaar 2,6% (landelijk 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 2014 in totaal 1.080 
leerlingen, een afname van 4% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk daalde het 
aantal met 3%.  
 
Er zijn in Drenthe 11 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met in 
totaal 1.184 leerlingen (vorig jaar: 1.133, de toename is 1%). 
 
H2. Taal en rekenen in het basisonderwijs 
Net als vorig jaar heeft 93% van de Drentse basisscholen resultaten aangeleverd van 
taal- en rekentoetsen van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem.  
 

Het prestatieniveau van Drentse kleuters op taal en rekenen is gemiddeld genomen 
beter dan dat van hun leeftijdgenootjes in Nederland. De Drentse kleuters scoren 
vergelijkbaar met het vorige jaar. Voor taal scoort driekwart van de Drentse 
kleuters op de hoogste niveaus (A en B niveau), voor rekenen scoort 67% op de 
hoogste niveaus (landelijk haalt de helft van de kleuters deze niveaus). 
 
De scores van Drentse leerlingen uit de groepen 3 en 4 op technisch lezen zijn 
vrijwel hetzelfde als van hun leeftijdgenootjes elders in het land. De scores van 
groep 5 zijn, net als eerdere jaren, boven de landelijke norm (61% op de hoogste 
niveaus voor Drenthe en 50% voor Nederland). 
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De prestatie op woordenschat is iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar en 
ruim boven landelijk niveau. Terwijl de landelijke norm 50% is, scoort 66% van de 
groep-3-leerlingen binnen de hoogste niveaus A en B. Ook in groep 5 wordt boven 
de landelijke norm gescoord (55% in Drenthe). 
 
Drentse leerlingen uit groep 6 scoren bovengemiddeld op de begrijpend lezen toets 
(55% binnen de hoogste niveaus A en B). Het prestatieniveau is iets toegenomen 
ten opzichte van vorig jaar. Op begrijpend lezen wordt door de Drentse groep-8-
leerlingen door 56% binnen de hoogste A en B niveaus gescoord (landelijk 50%). Dit 
is een toename van 5 procentpunten ten opzichte van vorig jaar! 
 
De Drentse kinderen in de groepen 3, 4 en 5 scoren bovengemiddeld op de 
rekenen/wiskunde toets. In groep 3 scoort 61% binnen de hoogste A en B niveaus 
(vorig jaar 55%), in groep 4 scoort 58% binnen de hoogste niveaus (vorig jaar 53%) 
en in groep 6 is dit aandeel 57% (vorig jaar 53%).  
 
Zowel in Drenthe (534,9) als Nederland (535,3) zijn de Cito eindtoetsscores iets 
hoger dan vorig jaar. De dalende trend van eerdere jaren lijkt daardoor gekeerd.  
 
In de periode 2009-2014 neemt het aantal (zeer) zwakke basisscholen af. In 2014 is 
er weer sprake van een toename, aan het eind van dat jaar zijn er in Drenthe 4 zeer 
zwakke scholen en 6 zwakke scholen. Het aantal zeer zwakke scholen is eind 2015 
gehalveerd tot 2. Het aantal zwakke scholen is echter toegenomen tot 13.  
 
H3. Het voortgezet onderwijs 
Wat al in eerdere jaren geconstateerd is geldt ook dit jaar: de Drentse basisscholen 
verwijzen vaker door naar vmbo onderwijs en minder vaak naar vwo onderwijs dan 
gemiddeld in Nederland. De helft van de groep-8-leerlingen in Drenthe krijgt een 
vmbo advies (landelijk 45%) en 16% krijgt een vwo advies (landelijk 19%). Het 
aandeel havo advies is gelijk aan landelijk, namelijk 20%. Binnen de provincie zijn er 
wel verschillen. De scholen in Noord- en Midden Drenthe verwijzen wat betreft 
vmbo en vwo meer overeenkomstig het landelijke gemiddelde. De scholen in 
Zuidwest Drenthe geven vaker een dubbel schooladvies dan gemiddeld (vmbo-havo 
of havo-vwo).  
 
Ongeveer 70% van de Drentse leerlingen volgt in leerjaar 3 onderwijs op het niveau 
dat ook door de basisschool werd geadviseerd, 23% volgt onderwijs op een lager 
niveau (hier was sprake van over-advisering) en 8% op een hoger niveau (hier was 
sprake van onder-advisering). Landelijk zijn deze percentages respectievelijk 72% 
(zelfde niveau), 15% (over-advisering) en 13% (onder-advisering).  
In Noord- en Midden Drenthe komen evenals vorig jaar advies en vervolgonderwijs 
het meest overeen. Scholen in Zuidwest en Zuidoost Drenthe adviseren vaak te 
hoog (respectievelijk 25% en 24% zit in leerjaar 3 op een lager niveau dan het 
advies). 
 
Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 zijn er 31.193 Drentse leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Dit is een stijging van 1% ten opzichte van het jaar ervoor.  
 
Het aantal jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 22 jaar zal volgens prognoses in 
de periode 2015-2025 met 10% afnemen (landelijk verwacht men een afname in 
dezelfde periode van 5%). De grootste afname verwacht men voor Aa en Hunze, 
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Borger-Odoorn en Westerveld (rond de 20%). Voor Assen verwacht men een lichte 
groei van het aantal jongeren en voor Tynaarlo, Hoogeveen en Meppel een 
beperkte daling van enkele procenten. 
 
Rond de 82% van de Drentse jongeren in het voortgezet onderwijs gaat ook in 
Drenthe naar een school voor voortgezet onderwijs. Ongeveer 15% gaat naar een 
school in Groningen. 
 
De Drentse jongeren volgen in de bovenbouw iets minder vaak vwo onderwijs en 
iets vaker vmbo onderwijs dan landelijk. Dit is al een aantal jaren een onveranderd 
gegeven. Voor Tynaarlo en Noordenveld geldt overigens een hoger aandeel 
jongeren in het vwo dan landelijk. 
 
Het slaagpercentage in 2015 is evenals het jaar daarvoor voor alle onderwijsniveaus 
in het Drentse voortgezet onderwijs iets hoger dan gemiddeld (voor het totale 
voortgezet onderwijs 94% in Drenthe en 93% landelijk). 
 
H4. Taal en rekenen in het voortgezet onderwijs 
Hoe presteren leerlingen in Drenthe in leerjaar 2 op de toetsen van het leerlingen 
volgsysteem, vergeleken met leerlingen elders in het land? 
 
De vmbo leerlingen scoren op taalverzorging en woordenschat even goed als de 
landelijke benchmark. De leerlingen vmbo gt en vmbo<bb (basisberoepsgericht met 
ondersteuning) scoren op taalverzorging zelfs hoger dan landelijk. De 
leesvaardigheid is bij vmbo kb leerlingen iets lager dan de landelijke benchmark. De 
overige vmbo richtingen scoren vergelijkbaar met klasgenoten in Nederland. Ook 
wat Engelse leesvaardigheid betreft kunnen de vmbo-ers aan de landelijke 
benchmark tippen. Vmbo gt leerlingen scoren zelfs beter. Rekenen doen de vmbo-
ers gelijkwaardig of beter (vmbo gt, vmbo bb en vmbo<bb) dan de landelijke 
klasgenoten. 
Havo-leerlingen zitten vergeleken met de landelijke benchmark op hetzelfde niveau 
wat betreft taalverzorging, leesvaardigheid (zowel Engels als Nederlands) en 
woordenschat. Op rekenen en wiskunde scoren Drentse havo leerlingen net als 
vorig jaar gemiddeld hoger dan landelijk. 
Vwo-leerlingen in Drenthe zijn op taalverzorging veel beter gaan presteren dan 
vorig jaar, zij scoren nu vrijwel gelijk aan de landelijke benchmark. De prestatie op 
Nederlandse leesvaardigheid en woordenschat van Drentse vwo-ers is vrijwel gelijk 
aan dat van hun landelijke klasgenoten. Dat geldt ook voor rekenen en wiskunde. 
Wat betreft Engelse leesvaardigheid overtreffen de Drentse vwo-ers hun landelijke 
klasgenoten. 
 
H5. Na het voortgezet onderwijs 
Het aantal Drentse mbo-ers neemt (net als landelijk) de laatste jaren iets af.  
In oktober 2014 zijn 16.300 Drentse mbo-leerlingen ingeschreven (vorig jaar 
16.700). In Drenthe is het aandeel leerlingen dat een beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) volgt afgenomen, terwijl het aandeel dat een beroepsopleidende leerweg (bol) 
doet toeneemt. Dit is ook de landelijke trend en het gevolg van een afnemend 
aantal beschikbare leerbanen. Een opleiding binnen de sector zorg en welzijn is 
onder de Drentse mbo-ers nog steeds het meest favoriet (Drenthe 35%, landelijk 
32%). Daarna volgen de sectoren economie (Drenthe 31% , landelijk 33%) en 
techniek (Drenthe 26%, landelijk 27%).  
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Het aantal in Drenthe wonende jongeren op het hoger beroepsonderwijs is 
vergelijkbaar met vorig jaar; namelijk ongeveer 8.400. De sectoren waar Drentse  
hbo-ers voor kiezen komt overeen met de keuze van landelijke hbo leerlingen. 
Meest gekozen is de richting economie (Drenthe 35%, landelijk 37%). Dan volgen op 
afstand onderwijs (Drenthe 18%, landelijk 14%), techniek (Drenthe 16%, landelijk 
17%) en gedrag en maatschappij (Drenthe en landelijk 16%). 
 
Net als vorig jaar volgen bijna 1.400 Drentse jongeren aan het begin van schooljaar 
2014-2015 een wetenschappelijke opleiding. Drentse jongeren kiezen op de 
universiteit nog steeds minder vaak voor techniek en gezondheidszorg dan 
studenten in heel Nederland. Economie is onder Drentse studenten het meest 
favoriet (Drenthe 19%, landelijk 14%), gedrag en maatschappij wordt op landelijk 
niveau het meest gekozen (Drenthe 16%, landelijk 19%). 
 
Er is een dalende trend (al vanaf 2005) wat betreft voortijdig schoolverlaten. Het 
meest recente percentage voortijdig schoolverlaters is 1,4% in schooljaar 2013-
2014 (landelijk 1,9%). In Noord- en Midden Drenthe is het percentage voortijdig 
schoolverlaters 1,2% (was 1,7%), in Zuidwest Drenthe 1,4% (was 1,6%) en in 
Zuidoost Drenthe 1,6% (was 2,0%). 
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1 Het primair onderwijs en speciaal onderwijs 

In dit hoofdstuk presenteren we gegevens over scholen voor primair onderwijs en 
speciaal onderwijs en de ontwikkeling van het aantal leerlingen op deze scholen.  
 

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 weer iets afgenomen, in Drenthe relatief meer kleine scholen 
dan gemiddeld. 
Er zijn op de teldatum 1 oktober 2014 volgens DUO 279 vestigingen voor 
basisonderwijs in Drenthe (behorende tot 273 scholen). In totaal zijn er 7 
vestigingen verdwenen ten opzichte van vorig jaar (en evenzoveel scholen). Het 
aantal vestigingen is hiermee met 2,4% afgenomen (landelijk was in dezelfde 
periode de afname 1,5%). 
 
De volgende figuur geeft de spreiding van de basisscholen weer (naar denominatie). 
 
Figuur 1 
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In onderstaande tabel staat voor elke Drentse gemeente het aantal scholen naar 
grootteklasse. Ook is vermeld hoeveel scholen per gemeente zijn verdwenen sinds 
het vorige schooljaar. In Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Emmen zijn scholen met 
minder dan 25 leerlingen.  
 
Tabel 1 Aantal vestigingen basisscholen per gemeente naar grootteklasse schooljaar 2014-2015 

 aantal 

scholen 

2014-15 

t.o.v. 

vorig 

jaar 

< 25 
leerl. 

25 - 50 
leerl. 

50 - 100 

leerl. 

100 - 199 

leerl. 

≥ 200 

leerl. 

Aa en Hunze 17 0 2 3 5 4 3 

Assen 25 0 0 0 2 9 14 

Borger-Odoorn 17 -1 1 1 7 6 2 

Coevorden 28 0 0 6 12 7 3 

De Wolden 15 -2 0 4 4 3 4 

Emmen 62 -2 2 2 18 25 15 

Hoogeveen 32 0 0 2 8 13 9 

Meppel 14 0 0 0 1 7 6 

Midden-Drenthe 18 0 0 1 6 6 5 

Noordenveld 17 -1 0 2 6 2 7 

Tynaarlo 21 0 0 3 7 5 6 

Westerveld 13 -1 0 2 5 4 2 

Drenthe 279 -7 5 26 81 91 76 

Bron: DUO, 2015 

 
Precies 40% van de Drentse scholen heeft minder dan 100 leerlingen (vorig jaar 
41%). Drenthe heeft heel wat meer kleinere scholen dan landelijk, waar het aandeel 
scholen met minder dan 100 leerlingen net onder de 20% ligt. In de volgende figuur 
is te zien dat alleen Friesland, Groningen en Zeeland een hoger percentage kleinere 
scholen tellen. 
 
Figuur 2 

 
Bron: DUO, 2015 
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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  

Daling aantal basisschoolleerlingen zet door. 
Sinds vorig jaar is het aantal basisschoolleerlingen in Drenthe met ruim 1.200 
afgenomen (een afname van 3%, landelijk is de afname 1%). Op teldatum 1 oktober 
2014 waren er 43.059 leerlingen ingeschreven op de Drentse basisscholen. In 
onderstaande figuur staat het verloop van het leerlingenaantal, voor zowel Drenthe 
als Nederland, sinds schooljaar 2000-2001. Na een aanvankelijke stijging tot de 
jaren 2007-2008 en 2008-2009, is de daling ingezet. Het leerlingaantal in Drenthe is 
sinds 2000-2001 met net geen 6% afgenomen. De landelijke afname in dezelfde 
periode is iets boven de 6%.  
 
Figuur 3 

 
Bron: DUO, 2015  

 
 
In de volgende tabel staat het aantal basisschoolleerlingen per gemeente voor de 
afgelopen twee schooljaren. Overal is er sprake van daling van het leerlingaantal. In 
Tynaarlo is dit miniem. In Westerveld, Aa en Hunze, De Wolden is de daling 5% of 
meer.  Voor de hele provincie geldt een afname van 3% (vorig jaar: 2%).  
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Tabel 2 Aantal leerlingen op de basisscholen, per gemeente, 2013-2014 en 2014-2015, absoluut en 
procentueel  verschil 

 2013-2014 2014-2015 verschil % verschil 

Aa en Hunze 2.062 1.946 -116 -6% 

Assen 6.782 6.594 -188 -3% 

Borger-Odoorn 1.994 1.913 -81 -4% 

Coevorden 3.238 3.110 -128 -4% 

De Wolden 2.006 1.857 -149 -7% 

Emmen 9.402 9.168 -234 -2% 

Hoogeveen 5.298 5.225 -73 -1% 

Meppel 3.401 3.371 -30 -1% 

Midden-Drenthe 2.811 2.695 -116 -4% 

Noordenveld 2.691 2.611 -80 -3% 

Tynaarlo 3.158 3.155 -3 0% 

Westerveld 1.494 1.414 -80 -5% 

Drenthe 44.337 43.059 -1.278 -3% 

Bron: DUO, 2015 

 
Drentse basisscholen hebben gemiddeld 153 leerlingen, landelijk is het gemiddelde 
217. 
Gemiddeld heeft een Drentse basisschool 153 leerlingen, terwijl een school in 
Nederland gemiddeld 217 leerlingen telt. Het gemiddelde aantal op de scholen in 
Assen en Meppel is veel hoger (respectievelijk 264 en 241). Coevorden (107), 
Westerveld (109), Borger-Odoorn (113), Aa en Hunze (114) en De Wolden (124) 
hebben gemiddeld genomen de kleinste leerlingaantallen per school.   
 
Figuur 3 geeft het gemiddeld aantal leerlingen op een basisschool. In oranje staat 
het gemiddeld aantal leerlingen op een school in Drenthe weergegeven. In het 
blauw staan de gemeenten die gemiddeld méér leerlingen op een school hebben. 
Gemeenten met gemiddeld een lager aantal leerlingen per school hebben een rode 
achtergrond met cijfers. 
 
Figuur 4 Gemiddeld aantal leerlingen per basisschool voor (de gemeenten van) Drenthe 
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2015: 107 109 113 114 124 148 150 150 153 154 158 241 264 

              

2014: 116 107 111 116 118 147 156 150 155 150 166 243 271 

Bron Duo, 2015 

 

Volgens nieuwste prognose daalt het aantal basisschoolleerlingen Drenthe ruim 
twee keer zo snel als landelijk. Alleen in Hoogeveen is er vrijwel geen afname.  
Volgens de nieuwste prognose van de provincie Drenthe (april 2015) zal het aantal 
kinderen in de basisschoolleeftijd1 in de periode 2015-2025 met ruim 12% zijn 
afgenomen tot ongeveer 40.270. Landelijk is de afname in dezelfde periode 5%.  
 

                                                             
1 4 tot en met 11 jarigen inclusief 30% van de 12 jarigen. 
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In de volgende figuur is de percentuele verandering in de periode 2015-2025 per 
gemeente afgebeeld. Alleen voor de gemeente Hoogeveen is de prognose dat er 
nauwelijks een verandering zal zijn (een kleine afname van ongeveer 20, dus rond 
de 0%). In Bijlage A staan voor de verschillende leeftijdsgroepen de prognoses voor 
de jaren 2020 en 2025, inclusief de percentuele verandering ten opzichte van 2015. 
 
Figuur 5 Prognose aantal basisschoolleerlingen in Drenthe, procentueel verschil 2015-2025 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose 2015 

 

 

Men verwacht dat de komende 10 jaar het aantal basisschoolleerlingen 
behoorlijk zal dalen. In Westerveld bijvoorbeeld met 25%. Hoe kijken 
schoolbesturen hier tegen aan? 
 
Dhr. Jan Scholte Albers, directeur stichting Talent Westerveld zegt hierover onder meer dat 

minder leerlingen ook betekent dat er meer fluctuatie is in opbrengsten. Daarnaast moet op 

kleine scholen meer met combinatieklassen gewerkt worden, waardoor er meer werkdruk is 

omdat er continue op meer didactische niveaus moet worden les gegeven. Scholen 

proberen individueler te gaan werken en het klassenmanagement aan te passen. Scholte 

Albers benadrukt dat er een minimum grootte van een school moet zijn om een voldoende 

brede kwaliteit te kunnen leveren. 

 

 

 
Het aandeel gewichtenleerlingen in Drenthe stabiel en lager dan het landelijk 
gemiddelde. Meer Drentse scholen in impulsgebied dan landelijk. 
Een school krijgt extra middelen wanneer zij in een impulsgebied (een 
postcodegebied met veel huishoudens met een laag inkomen of een uitkering) 
gevestigd is. In Drenthe is 31% van de scholen gevestigd in een impulsgebied 
(landelijk gemiddeld 25%). Scholen krijgen ook extra middelen op basis van het 
aandeel gewichtenleerlingen. Kinderen krijgen bij de toelating op een basisschool 
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een gewichtsfactor toegekend, op basis van het opleidingsniveau van de ouders (zie 
ook bijlage F).  
 
Het percentage gewichtenleerlingen in Drenthe was aan het begin van het 
schooljaar 2014-2015 net als vorig jaar 9% (landelijk 10%). Het percentage is lager 
dan een aantal jaren geleden. 
De volgende figuur laat per Drentse gemeente zien wat het aandeel 
gewichtenleerlingen op de scholen is, aan het begin van schooljaar 2014-2015. 
Het aandeel gewichtenleerlingen op de scholen in Emmen, Hoogeveen en 
Coevorden is het hoogst en ook meer dan het landelijke gemiddelde. De scholen in 
Tynaarlo en Aa en Hunze hebben naar verhouding de minste gewichtenleerlingen. 
 
Figuur 6 

 
Bron: DUO, 2015 

 
 

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  

Verdere daling aantal leerlingen op Drentse scholen voor speciaal basisonderwijs. 
Op de 8 scholen voor speciaal basisonderwijs2 in Drenthe waren op 1 oktober 2014 
in totaal 1.080 leerlingen ingeschreven. Dit is 4% minder dan vorig jaar. Landelijk is 
de afname 3%. Vorig jaar was de afname ten opzichte van een jaar eerder 5%, het 
jaar daarvoor was de afname 10%. In de volgende tabel staan de leerlingaantallen 
op de peildata 1 oktober 2013 en 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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Tabel 3 Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per school 2013-14 en 2014-15 

gemeente school aantal 

1-10-2013 

aantal 

1-10-2014 

verschil 

Assen PC SSBO De Boei 103 84 -19 

 SSBO De Meander 221 222 +1 

Emmen SBO De Catamaran 163 167 +4 

 SSBO Toermalijn 127 127 0 

Hoogeveen SSBO De Carrousel 160 138 -22 

 SSBO De Kameleon 67 75 +8 

Meppel SSBO Reestoever 158 145 -13 

Noordenveld SSBO t Hoge Holt 127 122 -5 

totaal Drenthe  1.126 1.080 -46 (-4%) 

Bron: DUO, 2015  

 

Aantal leerlingen in Drents speciaal onderwijs (SO) met 1% en in voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO)met 6% toegenomen. 
In Drenthe zijn er 11 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
(clusteronderwijs). In totaal gaan hier 1.184 leerlingen naar toe, 395 naar het SO3 
(een toename van 1% ten opzichte van het vorige schooljaar) en 789 op VSO4 (een 
toename van 6% ten opzichte van het vorige schooljaar). In de tabel zijn de 
aantallen per instelling te zien voor de jaren 2013-2014 en 2014-2015. 
 
  

                                                             
3 Scholen voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs (so en vso) vallen onder de Wet op de 

expertisecentra (WEC). Er bestaan scholen met verschillende expertises, te weten: • Scholen voor 

visueel gehandicapte/meervoudig gehandicapte leerlingen die slechtziend of blind zijn (cluster 1-

scholen). In de Wet passend onderwijs is er een aparte regeling voor deze scholen en hun ambulante 

dienst. • Scholen voor leerlingen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis (cluster 2-

scholen). In de Wet passend onderwijs is er een aparte regeling voor deze scholen en hun ambulante 

dienst. • Scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke handicaps /langdurig zieke 

leerlingen (voorheen cluster 3-scholen). Deze scholen en hun ambulante diensten vallen nu onder de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs. • Scholen voor leerlingen met ernstige 

gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek (voorheen cluster 4-scholen). Deze scholen en 

hun ambulante diensten vallen nu onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. • Scholen 

voor leerlingen met epilepsie. In de Wet passend onderwijs is er een aparte regeling voor deze scholen 

en hun ambulante dienst. 
4 Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. 

Hier kunnen ze blijven tot hun 20e verjaardag.  
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Tabel 4 Aantal leerlingen (V)SO per school 2013-14 en 2014-15 

gemeente school soort 

onder- 

wijs 

cluster aantal SO  

op 1-10-2014  

(en 2013) 

aantal VSO  

op 1-10-2014 

(en 2013) 

Assen V Lieflandschool  SO/VSO 3 / 4 58 (63) 67 (73) 

Assen De Atlas  VSO 3 / 4 - 110 (106) 

Emmen De Atlas  VSO 3 / 4 - 111 (90) 

Emmen Opb. School v. ZMLK  SO/VSO 3 / 4 58 (51) 95 (97) 

Emmen Kentalis T. Marcussch.  SO 2 93 (99) - 

Hoogeveen De Atlas  VSO 3 / 4 - 77 (63) 

Hoogeveen GJ vd Ploegschool  SO/VSO 3 / 4 44 (45) 88 (82) 

Hoogeveen De Aventurijn SO 3 / 4 26 - 

Meppel De Ambelt Oosterenk  VSO 3 / 4 - 111 (98) 

Meppel Opb. Mackaysch. ZML  SO/VSO 3 / 4 40 (42) 66 (59) 

Midden-Drenthe De Aventurijn  SO/VSO 3 / 4 72 (82) 57 (75) 

Tynaarlo Kentalis Guyotsch. B  SO/VSO 2 4 (8) 7 (-) 

    395 (390) 789 (743) 

Bron: DUO, 2015 

 
Passend onderwijs kengetallen 
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 de volgende 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. Voor schooljaar 2014-
2015 zien we nog geen afnemend aantal leerlingen dat naar het speciaal 
(basis)onderwijs gaat. De verwachting en bedoeling is dat dit de komende jaren wel 
zal gebeuren. 
 
In de tabel hierna is aangegeven of het percentage hoger (↑), lager (↓) of gelijk (=) 
is aan dat van vorig jaar.  Zowel voor Drenthe als Nederland geldt dat het aandeel 
kinderen in het speciaal (basis) onderwijs vrijwel hetzelfde is als vorig jaar. Een 
status quo zien we eveneens voor 4 van de 5 samenwerkingsverbanden. Binnen het 
samenwerkingsverband Emmen, Borger-Odoorn is het aandeel leerlingen in het 
speciaal (basis) onderwijs toegenomen. Voor Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, 
Midden-Drenthe  noteren we minder leerlingen in het speciaal onderwijs 
vergeleken met het voorgaande jaar. 
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Tabel 5 Percentage kinderen op speciaal (basis)onderwijs per samenwerkingsverband op 1-10-2014 

 sbao so 

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

 

2,1% = 1,0% ↓ 

PO2202: Emmen, Borger-Odoorn 

 

2,6% ↑ 0,9% ↑ 

PO2203: Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, 

Steenwijkerland, deel Staphorst en Zwartewaterland (Ov) 

2,6% = 1,4% = 

PO2304: Coevorden, Dalfsen, Hardenberg, Ommen 

 

2,3% = 0,9% = 

PO2001: Groninger gemeenten en Noordenveld 3,0% = 1,4% = 

Nederland 2,5% = 1,6% = 

Bron DUO/website Passend onderwijs, 2015 

 

 

 

De Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingevoerd. Hoe verloopt 
de regeling en wat zijn ervaringen? 
 
Ria Hulshof, directeur OBS De Planeet en OBS De Spil geeft aan dat er nog steeds wel zaken 

zijn waaraan ze moeten wennen. Ze noemt als voorbeelden het op tijd opstellen van 

ontwikkelingsperspectieven en toelaatbaarheidsverklaringen, het in beeld brengen van de 

ondersteuningsbehoefte en het voldoende aantonen van handelingsverlegenheid. Ook is ze 

van mening dat er bij het aanvragen van arrangementen nog veel te leren is. Ervaren 

leerkrachten zitten volgens haar niet altijd te wachten op meer adviezen van deskundigen, 

maar komen in de praktijk vaak handen te kort in de klas. Ze vraagt zich verder af in 

hoeverre leerlingen met ondersteuningsbehoefte daar  in de reguliere klas last van hebben 

en zich bijvoorbeeld minder competent voelen, zoals wel eens wordt gedacht. Ze pleit voor 

onderzoek hiernaar.  

 
‘Wat ik heel mooi vind om te zien is dat de leerkrachten in de voorbereidende jaren steeds 
meer open zijn gaan staan voor het opvangen van ‘zorgleerlingen’ in hun groep. Ze zijn 
deskundiger geworden, maar bovenal zijn ze meer bereid om te leren van elkaar en samen te 
werken om zoveel mogelijk leerlingen een goede plek te geven in hun groep. De 
deskundigheid vanuit SO en SBO heeft, in beginsel, zijn weg gevonden in het regulier 
onderwijs.’ 

 

 
 
In de volgende tabel staat per woongemeente welk deel van de kinderen naar het 
speciale (basis) onderwijs gaat. Kinderen uit Assen, Hoogeveen, Borger-Odoorn en 
Emmen gaan het vaakst naar het speciaal basisonderwijs (sbao)5, het aandeel is 
hoger dan gemiddeld. Kinderen uit Hoogeveen, Meppel, Westerveld, Assen en 
Borger-Odoorn gaan vaker dan gemiddeld naar het speciaal onderwijs.  

 
  

                                                             
5 Aantal leerlingen op speciale basisschool t.o.v. het totale leerlingenaantal in het primair onderwijs. 

Kengetal 

% sbao/so 

 

sbao: 

2014-15: 2,6 

2013-14: 2,6 

2012-13: 2,7 

2011-12: 2,8 

2010-11: 2,8 

2009-10: 2,9 

2008-09: 2,7 

2007-08: 2,7 

 

so/rec: 

2014-15: 1,0 

2013-14: 1,0 

2012-13: 0,9 

2011-12: 1,0 

2010-11: 1,2 

2009-10: 1,2 

2008-09: 1,3 

2007-08: 1,2 
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Tabel 6 Percentage kinderen op speciaal (basis)onderwijs per woongemeente op 1-10-2014 

 % sbao % so 

Aa en Hunze 2,4% 0,9 % 

Assen 3,6% 1,1 % 

Borger-Odoorn 2,8% 1,1 % 

Coevorden 1,8% 0,8 % 

De Wolden 2,1% 0,9 % 

Emmen 2,7% 0,9 % 

Hoogeveen 3,4% 1,5 % 

Meppel 2,4% 1,5 % 

Midden-Drenthe 1,8% 0,9 % 

Noordenveld 2,2% 1,0 % 

Tynaarlo 1,8% 0,6 % 

Westerveld 1,6% 1,3 % 

Drenthe 2,6% 1,0 % 

Nederland 2,5% 1,6 % 

Bron: website Passend Onderwijs, bewerking CMO STAMM, 2015 

 
 

In grotere steden als Assen en Hoogeveen gaan relatief veel leerlingen naar 
het speciaal basisonderwijs. Wat zijn mogelijke verklaringen? 
 
Renate Schenk, coördinator van samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22.01 

geeft aan dat de nabijheid een rol speelt. ‘Het maakt voor zowel de kinderen als ouders 

nogal wat uit of je op de fiets of met de bus naar school moet. 

In hoeverre het een rol speelt dat er in Assen meer jeugdopvang is, valt niet te zeggen.  

In Assen heb je pleegkinderen in gezinnen en gezinsvervangende tehuizen, maar die zijn er in 

de dorpen ook.’ 

 

Het eerste schooljaar van het Passend Onderwijs is er volgens Schenk in Assen fors minder 

doorverwezen van reguliere scholen naar speciale scholen. ‘We zien dat scholen en 

schoolbesturen hard bezig zijn om met de financiële middelen nieuwe, andere en betere 

vormen van begeleiding te organiseren, zodat leerlingen binnen de basisschool een aanbod 

krijgen dat bij hen past. Daarbij wordt ook de samenwerking gezocht met gemeenten voor 

inzet van jeugdhulp en met zorgverzekeraars voor inzet van verzorging en verpleging op 

school. Niet alleen door passend onderwijs, maar ook door de transitie jeugdzorg is er veel 

veranderd. Dit maakt dat het voor ouders, scholen en zorgverleners zoeken is naar de beste 

oplossing.’ 

 

Het samenwerkingsverband heeft streefnormen vastgesteld voor het percentage leerlingen 

dat een speciale school bezoekt en het is van belang dat scholen alles in het werk stellen om 

kinderen op de school in de wijk goed onderwijs te bieden. Het naar beneden brengen van 

de percentages is volgens Schenk geen doel op zich. ‘Uiteindelijk gaat het er om dat een kind 

zich goed ontwikkelt, bij voorkeur op een basisschool, maar als het kind het nodig heeft, kan 

dat ook op speciaal onderwijs’.  

 

Schenk vervolgt: ‘Als je iets wil zeggen over de deelname in een stad aan speciaal 

basisonderwijs, is het van belang om trends over meerdere jaren te volgen en cijfers ook te 

vergelijken met bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat naar een speciaal onderwijs school 

voor cluster 1, 2 of 3 gaat en het aantal leerlingen dat gebruik maakt van bijvoorbeeld 

dagbesteding.’ 
  



Drentse Onderwijsmonitor 2015  23 

2 Taal en rekenen in het basisonderwijs 

In dit hoofdstuk gaat het over de prestaties van leerlingen in het Drents 
basisonderwijs op de taal- en rekentoetsen uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. 
De Toetsservice van het CED in Rotterdam heeft ook dit jaar weer gegevens 
opgevraagd bij de basisscholen. De resultaten van onze analyse op de gegevens 
vindt u hier beschreven. Dit hoofdstuk bevat ook informatie over de prestatie van 
groep 8-leerlingen op de Cito-eindtoets. Daarnaast kijken we 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  

Deelnamepercentage ook dit jaar weer hoog. 
Er zijn aan het begin van schooljaar 2014-2015 279 basisschoolvestigingen in 
Drenthe. De scholen vallen onder 36 besturen, waarvan er 34 toestemming 
verlenen om gegevens op te vragen. Van 259 vestigingen zijn toetsresultaten 
ontvangen. Het responspercentage is 93% en daarmee gelijk aan het vorige jaar.  
 

Tabel 7 Deelname door scholen en schoolbesturen in de afgelopen jaren 

 2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

besturen met schoolvestigingen in Drenthe  37 37 37 37 37 36 

besturen die gegevens levering toestemmen 34 34 34 34 34 34 

aantal schoollocaties dat gegevens levert 248 262 271 262 265 259 

totaal aantal vestigingen in Drenthe 307 301 299 291 286 279 

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

 
Het totaal aantal scholen in de provincie is ook dit jaar weer afgenomen. De 
deelname (het percentage) is gelijk aan het vorige jaar. Dit jaar zijn er weer 6 
gemeenten met een responspercentage van 100%.  
 
Tabel 8 Respons gegevenslevering toetsen per schoolvestiging en gemeente 

 aantal  

school-

vestigingen 

aantal 

deelnemers 

2015 

respons-

percentage 

2015 

aantal 

deelnemers 

2014 

respons-

percentage 

2014 

Aa en Hunze 17 17 100% 17 100% 

Assen 25 23 92% 24 96% 

Borger-Odoorn 17 17 100% 18 100% 

Coevorden 28 23 82% 22 79% 

De Wolden 15 15 100% 17 100% 

Emmen 62 59 95% 60 94% 

Hoogeveen 32 26 81% 30 94% 

Meppel 14 12 86% 12 86% 

Midden-Drenthe 18 18 100% 18 100% 

Noordenveld 17 17 100% 18 100% 

Tynaarlo 21 18 86% 15 71% 

Westerveld 13 13 100% 14 100% 

Drenthe 279 259 93% 265 93% 

Bron: CMO STAMM, 2015  
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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 toetsen waarvan de resultaten in deze paragraaf worden besproken, staan in de 
volgende tabel. Het gaat om de taal- en rekentoetsen van het Cito leerling- en 
onderwijsvolgsysteem (LOVS). In het overzicht staat eveneens per toets hoeveel 
scholen de resultaten hiervan hebben aangeleverd en om hoeveel leerlingen het 
gaat. 
 
Tabel 9 Toetsen waarvan de resultaten worden besproken in de Drentse Onderwijsmonitor 2015 

 naam toets  toets 

code 

afnamemoment aantal 

scholen 

2015 

aantal 

leerlingen 

2015 

Kleutertoetsen 
 

LOVS Taal voor kleuters  
LOVS Rekenen kleuters 

LTK25 
LRK25 

medio groep 2 
medio groep 2 

239 
229 

4.105 
4.022 

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 

240 
242 
246 

4.955 
4.670 
4.543 

Woordenschat LOVS Woordenschat 
LOVS Woordenschat 

LWT39 
LWT59 

eind groep 3 
eind groep 5 

229 
239 

2.724 
2.627 

Begrijpend 
lezen 

LOVS Begrijpend Lezen 
LOVS Begrijpend Lezen 

LBL/XBL65 
LBL85 

medio groep 6 
medio groep 8 

255 
234 

5.088 
4.523 

Rekenen & 
Wiskunde 
 

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

LRA/CRA/XRA396 
LRA/CRA/XRA49 
LRA/CRA/XRA59 

eind groep 3 
eind groep 4 
eind groep 6 

241 
241 
254 

4.540 
4.452 
4.899 

 
 

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 STAMM 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%. 
 
 
 
 
  

                                                             
6 CRA is generatie 3 toets, XRA is toets voor speciale leerlingen met extra onderwijs behoefte 
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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 score 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. 
 
Eind 2013 en in 2014 heeft het Cito de normen van een aantal toetsen herzien7. Het 
gaat, voor wat betreft de onderwijsmonitor om de toetsen voor begrijpend lezen, 
rekenen en wiskunde, spelling en woordenschat. We vergelijken bij deze toetsen 
dan ook alleen met de gegevens van vorig jaar.  
 

                                                             
7 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, 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 
We laten in deze paragraaf de prestaties van de Drentse kleuters zien op de taal- en 
rekentoetsen voor groep 2. 
 

Drentse kleuters doen het ook dit jaar weer goed bij de taaltoetsen! 
Vanaf 2012 (invoering van de ‘nieuwe‘ kleutertoetsen) is jaarlijks een verbetering 
op de taaltoetsen te zien. In 2015 is het prestatieniveau niet verder toegenomen, 
maar stabiel gebleven ten opzicht van vorig jaar. Net als vorig jaar scoort driekwart 
van de kleuters op het A of B niveau, terwijl landelijk de helft van de kleuters dit 
niveau haalt. We zien veel minder risicoleerlingen (D en E niveau) dan landelijk (10% 
versus 25%). 
 
 
Figuur 7 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2012-2015 
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Drentse kleuters overtreffen ook dit jaar de rekenprestaties op landelijk niveau!  
Net als bij taal doen de Drentse kleuters het ook goed bij rekenen. Het aandeel 
scores binnen de hoogste A en B categorie is evenals vorig jaar bijna 70% (de norm 
is 50%). We zien ook dat er relatief weinig kinderen binnen de risicocategorieën D 
en E vallen (14% in Drenthe, 25% is de norm).  
 
Figuur 8 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2012-2015 
 

 
Kleutertoetsen taal en rekenen: de scores per gemeente. 
In de tabel hieronder staan de standaardscores per gemeente. Telkens is  
aangegeven of de score ten opzichte van vorig jaar is toegenomen (↑), afgenomen 
(↓) of gelijk is gebleven (=). 
In  alle gemeenten scoren de kleuters op taal ruim boven de norm van 50. In vier 
gemeenten is de hoge score toch iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit is 
het geval in Coevorden, De Wolden, Emmen en Tynaarlo. In Meppel en Assen is de 
score nog iets verder gestegen. Op de scholen in Aa en Hunze en Midden-Drenthe, 
op de voet gevolgd door De Wolden en Borger-Odoorn, zijn dit jaar de hoogste 
scores behaald.  
Voor rekenen zien we in De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe dat de toch al 
hoge prestaties nog verder zijn toegenomen. In Coevorden, Meppel en 
Noordenveld is de gemiddelde score iets afgenomen. Midden-Drenthe, Aa en 
Hunze, De Wolden en Tynaarlo komen dit jaar als beste uit de bus. 
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Tabel 10 Standaardscores taal voor kleuters en rekenen voor kleuters (medio groep 2), per gemeente, 
2014-2015, (norm = 50) 

 Taal voor kleuters Rekenen voor kleuters 

 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 

Aa en Hunze 59  59 = 56 56 = 

Assen 56 57 ↑ 54 54 = 

Borger-Odoorn 58 58 = 55 55 = 

Coevorden 57 56 ↓ 55 53 ↓ 

De Wolden 59 58 ↓ 55 56 ↑ 

Emmen 56 55 ↓ 54 54 = 

Hoogeveen 54 54 = 52 54 ↑ 

Meppel 55 57 ↑ 55 53 ↓ 

Midden-Drenthe 59 59 = 55 57 ↑ 

Noordenveld 57 57 = 56 55 ↓ 

Tynaarlo 58 57 ↓ 56 56 = 

Westerveld 57 57 = 55 55 = 

Drenthe 57 56 ↓ 54 55 ↑ 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015  

 
 

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 scoort op technisch lezen volgens de landelijke norm. De scores zijn 
vergelijkbaar met eerdere jaren.  
Iets meer dan de helft (51%) scoort op de toets voor technisch lezen op A of B 
niveau. Dit is een procentpunt hoger dan de landelijke norm en een procentpunt 
lager dan vorig jaar. Evenals vorig jaar zijn er in groep 3 iets minder zorgleerlingen 
(niveaus E en D) dan landelijk gezien. 
  
Figuur 9 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/ CMO STAMM, 2011-2015 
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Drentse groep 4 scoort op technisch lezen volgens de landelijke norm. De scores zijn 
vergelijkbaar met eerdere jaren. 
Voor de leerlingen in groep 4 geldt vrijwel hetzelfde als voor groep 3. Net als vorig 
jaar haalt 51% het normniveau A of B. Het aandeel zorgleerlingen (niveau D en E ligt 
net onder de norm. De scores zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 
 
Figuur 10 

 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2011-2015 

 
Drentse groep 5 scoort op technisch lezen ruim boven het landelijk niveau. 
De scores op technisch lezen in groep 5 zijn in de periode 2011-2014 toegenomen. 
De scores van 2015 komen grotendeels overeen met 2014. Net als vorig jaar 
presteert maar liefst 61% van de leerlingen op de twee hoogste niveaus. Het 
aandeel zorgleerlingen is een stuk lager dan de landelijke norm. 
 
Figuur 11 

 
 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2011 -2015  
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Technisch lezen: de scores per gemeente. 
In de tabel hieronder zien we de standaardscores per gemeente. Het volgende is te 
zien: 
Dit jaar wordt in alle gemeenten in groep 3 op of boven de norm gescoord. Borger-
Odoorn scoorde vorig jaar als enige onder de norm, maar heeft de score dit jaar 
goed verbeterd (twee jaar geleden behoorde Borger-Odoorn nog tot de hoogst 
scorende gemeenten). De groep 3 leerlingen in Midden-Drenthe en Meppel halen 
de hoogste scores op technisch lezen. Vooral in Midden-Drenthe is de 
standaardscore gestegen. De positieve ontwikkeling is verder te zien in De Wolden 
en Westerveld. 
 
In groep 4 is de standaardscore voor het technisch lezen in Borger-Odoorn en 
Noordenveld gedaald tot net onder de norm. Andere dalers zijn Aa en Hunze en 
Westerveld. In De Wolden, Midden Drenthe en Tynaarlo is er een toename van de 
score te zien. Midden-Drenthe heeft ook hier de hoogste score. 
 
Voor technisch lezen in groep 5 zijn de scores in een groot aantal gemeenten ruim 
boven de norm. Assen,  Coevorden, Meppel en Tynaarlo laten een kleine daling zien 
ten opzicht van de score van vorig jaar. Stijgers zijn De Wolden, Borger-Odoorn en 
Midden-Drenthe. Midden-Drenthe is tevens het hoogst scorend. 
 
Tabel 11 Standaardscores technisch lezen (LDM) groep 3, 4 en 5, per gemeente 2014-2015 (norm = 50) 

 groep 3  groep 4 groep 5 

 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 

Aa en Hunze 52 51 ↓ 52 51 ↓ 53 53 = 

Assen 51 51 = 50 50 = 52 51 ↓ 

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

Coevorden 51 51 = 50 50 = 52 51 ↓ 

De Wolden 51 52 ↑ 49 52 ↑ 51 53 ↑ 

Emmen 52 51 ↓ 51 51 = 52 52 = 

Hoogeveen 53 52 ↓ 52 52 = 54 54 = 

Meppel 51 53 ↑ 50 50 = 55 54 ↓ 

Midden-Drenthe 51 54 ↑ 52 53 ↑ 55 56 ↑ 

Noordenveld 50 50 = 51 49 ↓ 52 52 = 

Tynaarlo 52 50 ↓ 50 51 ↑ 53 52 ↓ 

Westerveld 51 52 ↑ 52 50 ↓ 54 54 = 

Drenthe 51 51 = 51 51 = 53 53 = 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
 

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). Omdat in juni 2014 de 
normering voor deze toetsen is aangepast, vergelijken we de resultaten van dit jaar 
alleen nog met het vorige jaar. 
 
Woordenschat leerlingen in groep 3 dit jaar weer iets hoger en ruim boven de 
gestelde norm. 
De groep leerlingen die op A- of B-niveau presteert is groter dan de norm van 50%. 
Dit jaar heeft 66% van de leerlingen een score in het A of B niveau. Dit is een 
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toename ten opzichte van het vorige jaar. De risicocategorie (D en E) is vergeleken 
met Nederland als geheel kleiner (20% versus 25%).  
 
Figuur 12 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
 
Woordenschat groep 5 boven de landelijke norm. 
In groep 5 is het woordenschatniveau hoger dan de landelijke norm. De voorsprong 
die we bij Drentse kinderen in groep 3 kunnen zien is wel wat afgenomen. De 
prestaties zijn iets hoger dan vorig jaar.  
 
Figuur 13 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
Woordenschat: de scores per gemeente. 
In de volgende tabel staan resultaten op de woordenschat toets. Scores die tussen 
haakjes staan zijn gebaseerd op een relatief laag aantal leerlingen en moeten dus 
als indicatief beschouwd worden.  
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De provinciale gemiddelde standaardscore op woordenschat is in groep 3 hetzelfde 
als het vorige jaar en daarmee ruim boven de landelijke norm. In Noordenveld zakt 
de score evenals in Assen. In het laatste geval tot onder de norm, maar het gaat 
hier om te weinig leerlingen zodat we de score slechts als indicatief kunnen 
beschouwen. Op Hoogeveen na zijn de scores van de overige gemeenten gestegen. 
Ook de toename in Westerveld is op een te laag aantal leerlingen gebaseerd om als 
hard gegeven te worden aangemerkt. De scores in De Wolden, Meppel (en Midden-
Drenthe) zijn het hoogst.  
In groep 5 zijn de scores van Meppel, Midden-Drenthe (stijging) en Westerveld 
(daling) indicatief vanwege het ontbreken van voldoende gegevens. Provinciaal is er 
een kleine stijging te zien. Het hoogst scoren Tynaarlo en Borger-Odoorn (en 
Meppel en Midden-Drenthe). De score van Assen is tot net onder de norm gedaald. 
 
Tabel 12 Standaardscores woordenschat (LWT) groep 3 en 5, per gemeente 2014-2015 (norm = 50) 

 LWT39 woordenschat eind groep 3 LWT59 woordenschat eind groep 5 

 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 

Aa en Hunze 54 55 ↑ 52 54 ↑ 

Assen 52 (48) (↓) 51 49 ↓ 

Borger-Odoorn 53 54 ↑ 52 55 ↑ 

Coevorden 53 54 ↑ 51 52 ↑ 

De Wolden 55 57 ↑ 52 50 ↓ 

Emmen 54 55 ↑ 51 52 ↑ 

Hoogeveen 54 54 = 51 51 = 

Meppel 57 58 ↑ 52 (56) (↑) 

Midden-Drenthe 58 (62) (↑) 53 (59) (↑) 

Noordenveld 53 50 ↓ 49 52 ↑ 

Tynaarlo 54 55 ↑ 52 55 ↑ 

Westerveld (47) (52) (↑) 52 (49) (↓) 

Drenthe 54 54 = 51 52 ↑ 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 
 

 
2.3.4 Begrijpend lezen 

Deze paragraaf presenteert de resultaten op de toetsen begrijpend lezen groep 6 
en groep 8 (LBL/XBL65 en LBL85). Eind 2013 is de normering voor deze toetsen 
aangepast, daarom vergelijken we de resultaten van dit jaar alleen met de 
resultaten van het vorige jaar. 
 
Begrijpend lezen in groep 6 boven de landelijke norm. 
Vorig jaar scoorde 53% op A of B niveau, dit jaar is het percentage binnen deze 
niveaus gestegen tot 55%. Vóór 2014 waren de scores minder goed, dit heeft vooral 
met de toen geldende (achteraf gezien te zware) normering te maken. 
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Figuur 14 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
Begrijpend lezen in groep 8 ruim boven de norm. 
Het percentage leerlingen dat op A of B niveau scoort is gestegen ten opzichte van 
2014 van 51% naar maar liefst 56%. Dit is ruim boven de norm. Vóór 2014, volgens 
de oude normering, was het beeld voor Drentse leerlingen vergelijkbaar; een ruime 
score boven de norm. 
 
Figuur 15 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015  
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Begrijpend lezen, de scores per gemeente. 
Tynaarlo en Midden Drenthe hebben de hoogste score op begrijpend lezen in groep 
6. De score van Aa en Hunze is iets lager dan vorig jaar. Bij de overige gemeenten is 
de score gelijk gebleven of iets hoger. 
De prestaties van groep 8 zijn in vrijwel alle gemeenten verbeterd ten opzichte van 
vorig jaar. Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen scoorden vorig jaar 
onder de landelijke norm, maar zitten daar nu boven. Tynaarlo en Aa en Hunze 
scoren iets lager dan vorig jaar. Tynaarlo staat nog wel bovenaan de lijst met 
hoogste scores, gevolgd door Westerveld. 
 
 

Tabel 13 Standaardscores begrijpend lezen (LBL) medio groep 6 en medio groep 8, per gemeente 
2014-2015 (norm = 50) 

 LBL/XBL begrijpend lezen medio groep 6 LBL begrijpend lezen medio groep 8 

 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 

Aa en Hunze 52 51 ↓ 52 51 ↓ 

Assen 52 52 = 53 54 ↑ 

Borger-Odoorn 51 52 ↑ 48 51 ↑ 

Coevorden 52 52 = 49 52 ↑ 

De Wolden 50 51 ↑ 52 52 = 

Emmen 50 50 = 49 50 ↑ 

Hoogeveen 51 52 ↑ 48 52 ↑ 

Meppel 51 51 = 52 54 ↑ 

Midden-Drenthe 51 53 ↑ 53 54 ↑ 

Noordenveld 51 51 = 53 53 = 

Tynaarlo 53 53 = 59 57 ↓ 

Westerveld 51 52 ↑ 50 55 ↑ 

Drenthe 51 51 = 51 52 ↑ 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 
 

 
2.3.5 Rekenen-wiskunde 

Deze paragraaf gaat over de toetsen voor rekenen en wiskunde in de groepen 3, 4 
en 6. Omdat ook bij deze toetsen in 2013 de normering is aangepast, vergelijken we 
de resultaten van dit jaar alleen met de resultaten van het vorige jaar. 
 
De leerlingen in groep 3 presteren weer bovengemiddeld en zelfs iets beter dan vorig 
jaar.  
Maar liefst 61% van de Drentse groep 3 leerlingen scoort in de hoogste A of B 
niveaus. Dit is 6 procentpunten meer dan het vorige jaar, terwijl het aandeel 
leerlingen binnen de risicogroepen D en E is afgenomen. De rekenprestaties van 
Drentse groep 3 leerlingen blijven die van hun landelijke klasgenoten ruimschoots 
overtreffen.  
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Figuur 16 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015  

 
Scores van Drentse groep 4 leerlingen ook verbeterd en bovengemiddeld. 
Drentse leerlingen in groep 4 scoren hoog boven de landelijke norm (58% versus 
50% in niveaus A en B). Er is daarbij sprake van een verdere verbetering ten 
opzichte van vorig jaar. Er zijn minder leerlingen in de risiconiveaus D en E dan 
landelijk.  
 
Figuur 17 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015  
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Drentse rekenprestaties in groep 6 weer iets beter dan vorig jaar en hoger dan 
gemiddeld. 
De rekenprestaties van groep 6 leerlingen zijn bovengemiddeld en zelfs weer iets 
beter dan vorig jaar. Het aandeel leerlingen binnen het A en B niveau is dit jaar 57% 
(vorig jaar 53%). Het aandeel kinderen dat in de risicogebieden D en E scoort is 
relatief laag. 

 
Figuur 18 

 
Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015  

 
 
Rekenen-wiskunde, de scores per gemeente. 
We zien in groep 3 in het merendeel van de gevallen een toename in de score op de 
rekenen-wiskunde toets ten opzichte van het vorige jaar. De gemiddelde provinciale 
score ligt ook ruim boven de norm. Tynaarlo en Midden-Drenthe hebben de 
hoogste scores. 
Op de rekentoets in groep 4 scoren de leerlingen uit De Wolden, Tynaarlo en 
Midden-Drenthe het hoogst. De gemiddelde score in de provincie is gelijk gebleven. 
Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Noordenveld laten een kleine afname van de score 
zien. Overal zijn de scores wel boven de norm. 
Bij de rekentoets van groep 6 zien we dat zeven gemeenten het gemiddelde van 
vorig jaar hebben verbeterd. Voor Hoogeveen en Meppel betekent dit dat zij in 
tegenstelling tot het vorige jaar nu boven de norm uitkomen. Hoogeveen heeft 
eveneens de hoogste gemiddelde standaardscore. De gemeente Emmen scoort net 
onder de norm, evenals vorig jaar. De scores van Tynaarlo en Aa en Hunze zijn iets 
gedaald. 
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Tabel 14 Rekenen-wiskunde standaardscores LRA/CRA/XRA-toets eind groepen 3, 4 en 6, 2014-2015 
per gemeente en provinciaal (norm=50). 

 rekenen- wiskunde 

eind groep 3 
rekenen- wiskunde 

eind groep 4 
rekenen- wiskunde 

eind groep 6 
 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 2014 2015 ’15-‘14 

Aa en Hunze 53 54 ↑ 54 53 ↓ 52 50 ↓ 

Assen 52 53 ↑ 52 53 ↑ 50 50 = 

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

Coevorden 52 53 ↑ 53 53 = 51 51 = 

De Wolden 54 53 ↓ 53 55 ↑ 52 53 ↑ 

Emmen 51 52 ↑ 50 51 ↑ 49 49 = 

Hoogeveen 50 52 ↑ 52 52 = 49 54 ↑ 

Meppel 56 54 ↓ 50 51 ↑ 49 52 ↑ 

Midden-Drenthe 55 56 ↑ 52 55 ↑ 51 53 ↑ 

Noordenveld 51 51 = 53 52 ↓ 50 53 ↑ 

Tynaarlo 56 56 = 53 55 ↑ 53 52 ↓ 

Westerveld 52 53 ↑ 53 54 ↑ 51 53 ↑ 

Drenthe 52 53 ↑ 52 52 = 50 51 ↑ 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
 

Scholen in gemeente Midden Drenthe doen het doorgaans goed op taal en 
rekenen. Wat zijn voor hen succesfactoren? 
 
Immy Rorije, meerschools directeur Harm Smeengeschool/ de Bosvlinder/ ’t Hieker Nust is 

erg te spreken over de gebruikte reken- (Pluspunt) en taalmethoden (Leeslink). De 

werkwijze met digitale versie van de methodes en de inzet van chrome books geeft de 

mogelijkheid om snel en adequaat feedback op de verrichtingen van de leerlingen te geven. 

Ook kan de oefenstof goed afgestemd worden op het niveau van de leerling. Er wordt veel 

aandacht gegeven aan het lezen en het voorlezen. Kits Primair heeft daarnaast ook 

werkgroepen voor rekenen en voor taal, waarin van elke school een leerkracht is 

vertegenwoordigd. Men deelt expertise en ervaringen met lesmethodes en er zijn 

mogelijkheden voor cursussen en bijscholing. Leerlingen krijgen bij de lessen een actieve en 

coöperatieve rol, bijvoorbeeld door hen veel taken zelf te laten nakijken en elkaar uitleg te 

laten geven. 

 

 

 

2.3.6 Zijn er verschillen in toetsresultaten op basis van kenmerken van leerlingen en de 
scholen? 
We zijn voor alle toetsen nagegaan of scholen en leerlingen met bepaalde 
kenmerken anders scoren dan scholen en leerlingen die deze kenmerken niet 
hebben. De kenmerken die we onderscheiden zijn de denominatie van de school 
(openbaar of bijzonder onderwijs), de onderwijsvorm van de school (wel of geen 
vernieuwingsonderwijs), de schoolgrootte (scholen met meer of minder dan 100 
leerlingen) en leerlingen met ouders met een hogere of lager opleidingsniveau (op 
basis van de achterstands- of gewichtencategorie, zie bijlage G).  
 

In de volgende overzichten is te zien waar er statistisch significante verschillen zijn 
op de toetsresultaten tussen scholen en leerlingen met of zonder de onderzochte 
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kenmerken8. Een significant verschil betekent dat het verschil niet op toeval berust. 
In Bijlage E staan alle gemiddelde toetsscores (dus ook waar het verschil niet 
statistisch significant is) uitgesplitst per school- en of leerlingenkenmerk. 
 
Vooral leerlingen met lager opgeleide ouders scoren lager op de toetsen van het 
leerlingen- en onderwijs volgsysteem.  
Leerlingen waarvan de ouders lager opgeleid zijn (achterstands- of 
gewichtenleerlingen, zie bijlage G) scoren lager op alle toetsen die in dit rapport 
worden behandeld. De verschillen zijn groot. Kinderen met lager opgeleide ouders 
scoren gemiddeld 8 punten lager. 
 
Tabel 15 Statistische significante verschillen toetsen LOVS leerlingen met ouders al of niet lager 
opleidingsniveau. 

toets wel achterstandscategorie 

op basis van 

opleidingsniveau ouders 

geen achterstandscategorie 

op basis van  

opleidingsniveau ouders 

rekenen-wiskunde eind groep 3  47 53 

rekenen-wiskunde eind groep 4  48 53 

rekenen-wiskunde eind groep 6  47 52 

technisch lezen eind groep 3 49 51 

technisch lezen eind groep 4 48 51 

technisch lezen eind groep 5 50 53 

taal voor kleuters groep 2 51 57 

rekenen voor kleuters groep 2 49 55 

woordenschat eind groep 3 47 55 

woordenschat eind groep 5 45 53 

begrijpend lezen medio groep 6 47 52 

begrijpend lezen medio groep 8 45 53 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
Denominatie van de school speelt geen eenduidige rol bij de resultaten op de 
toetsen.  
Met het begrip denominatie onderscheiden we openbare en bijzondere scholen. De 
bijzondere scholen zijn scholen met onderwijs vanuit een godsdienstige overtuiging 
en scholen met onderwijs vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging of een 
combinatie daarvan. Binnen de groep met een levensbeschouwelijke overtuiging 
vallen de scholen met al of niet traditioneel of actueel vernieuwingsonderwijs9 .  
De toetsen rekenen/wiskunde en begrijpend lezen in groep 6 worden door 
leerlingen op het onderwijs vanuit een godsdienstige grondslag (44% van het totaal 
aantal basisscholen heeft een godsdienstige grondslag) beter gemaakt dan door 
leerlingen op openbaar onderwijs. Bij zowel taal als rekenen voor kleuters is de 
gemiddelde score op het openbare onderwijs weer hoger. De vernieuwingsscholen 
(18 % van alle basisscholen is vernieuwingsschool) scoren gemiddeld 2 punten 
hoger op de toets Woordenschat in groep 5. Op de andere toetsen zijn er geen 
significante verschillen. 
 

                                                             
8 Voor alle kenmerken is op kindniveau getoetst (t-toets, p<0,05) 
9 Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor de vernieuwde onderwijsvormen  
(ontstaan begin van de 20e eeuw), waarbij men afstand neemt van het mechanische, klassikale  
onderwijs en uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden en leefwereld van het individuele kind.  
Voorbeelden hiervan zijn het Montessorionderwijs, het Daltononderwijs, het Jenaplanonderwijs, het  
Freinetonderwijs en het Vrijeschoolonderwijs. Recentere vormen van vernieuwingsonderwijs zijn  
Ervaringsgericht Onderwijs (EGO) en Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). 
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Tabel 16 Statistische significante verschillen toetsen LOVS openbare en bijzondere scholen. 

 openbaar godsdienstig 

Rekenen-wiskunde eind groep 6  51 52 

Taal voor kleuters groep 2 57 56 

Rekenen voor kleuters groep 2 55 54 

Begrijpend lezen medio groep 6 51 52 

 geen vernieuwingsonderwijs wel vernieuwingsonderwijs 

Woordenschat eind groep 5 54 52 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CED Toetsservice/CMO STAMM, 2014-2015 

 
Geen verschillen in toetsresultaten tussen grote en kleinere scholen. 
Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de gemiddelde scores op de 
toetsen tussen de scholen met 100 of meer leerlingen en de scholen die kleiner zijn. 
 
 

2 . 4  D e  e i n d t o e t s  i n  g r o e p  8  

Het is vanaf schooljaar 2014-2015 verplicht voor basisscholen om bij alle leerlingen 
uit groep 8 een eindtoets af te nemen. De eindtoets meet de kennis en 
vaardigheden die leerlingen aan het eind van de basisschool hebben op gebied van 
rekenen en taal. Facultatief kunnen ook andere onderdelen, zoals wereldoriëntatie 
worden getest. De eindtoets laat zien in hoeverre leerlingen de referentieniveaus 
voor taal en rekenen beheersen en welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. 
De eindtoets is daarmee een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De scholen kunnen gebruik 
maken van de eindtoets van de overheid: de Centrale Eindtoets (voorheen Cito 
Eindtoets) van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), of van de eindtoetsen 
ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. In schooljaar 2014-2015 zijn scholen 
nog niet gebonden aan de drie genoemde eindtoetsen, vanaf 2016 zijn ze dat wel. 
 
De resultaten op de eindtoetsen in 2015 
Scholen konden er in 2014-2015 voor het laatst nog voor kiezen niet een van de 
drie goedgekeurde eindtoetsen af te nemen, maar zich met andere toetsen te 
verantwoorden (bijvoorbeeld met de toetsen van het leerlingvolgsysteem). 12% van 
de scholen in Drenthe heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt (landelijk: 11%). 
88% van de scholen in Drenthe verantwoordde zich wel met een van de 
eindtoetsen: 74% nam de Centrale Eindtoets van Cito af (landelijk: 85%), 8% koos 
voor de IEP Eindtoets (landelijk: 3%) en 6% voor ROUTE 8 (landelijk 1%).  
Binnen een schoolbestuur maken scholen hun eigen afweging welke toets te 
gebruiken. 
 
  

https://www.centraleeindtoetspo.nl/
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Er kan als eindtoets in het basisonderwijs gekozen worden uit drie 
verschillende toetsen. Wat zijn overwegingen om te kiezen voor een 
bepaalde eindtoets?  

André Westerveld, directeur van de scholen De Hoekstee en De Kievitshoek licht de keuze 
voor de ROUTE 8 toets toe: 

‘Route 8 is voor mijn scholen de eindtoets. We hebben hiervoor gekozen omdat deze 
eindtoets adaptief is. Dat houdt in dat de vragen worden afgestemd op de vaardigheid van 
de leerlingen. Hierdoor zullen leerlingen tijdens het maken van de toets minder worden 
gefrustreerd door vragen die ze niet kunnen beantwoorden. Dit verhoogt het 
competentiegevoel. Daarnaast is de afname qua tijd minder intensief dan bijvoorbeeld de 
CITO eindtoets.’ 

Scholen van het schoolbestuur Pricoh hebben gewerkt met de IEP als eindtoets. Arend 
Eilander, directeur van Pricoh, merkt namens zijn schooldirecteuren het volgende op:  

‘De kinderen hebben de IEP toets als minder stressvol ervaren dan de vorige eindtoets. Er is 
een korte spanningsboog door korte periode van toetsen. Er wordt getoetst wat nodig is, 
niet meer en niet minder. Het is heel prettig dat de kinderen in de toetsboekjes mogen 
schrijven. De toetsboekjes sluiten qua vorm, kleur en onderwerpen aan bij de 
belevingswereld van de achtste jaars. De oefenversie is een prima inscholing voor de 
toetsafname. Het resultatenoverzicht is zeer duidelijk. De IEP toets willen we dit schooljaar 
weer afnemen!' 

 
We kijken eerst naar de resultaten op de meest gebruikte Centrale Eindtoets. De 
(provinciale en landelijke) scores hiervan kunnen we vergelijken met eerdere jaren. 
 
Scores Centrale Eindtoets/ Cito eindtoetsscores, zowel in Drenthe als Nederland iets 
hoger dan vorig jaar. Het Drentse gemiddelde is iets lager dan landelijk. 
Tot het vorige schooljaar was er jaarlijks een kleine afname in de gemiddelde 
(gestandaardiseerde) Cito eindtoetsscore (vanaf 2015 de ‘Centrale Eindtoets’). Deze 
trend lijkt zich dit schooljaar te keren. Het landelijke gemiddelde op de eindtoets 
2015 was 535,3, een halve punt hoger dan vorig jaar. Het Drentse gemiddelde in 
2015 is 534,9, dit is 0,6 punt hoger dan vorig jaar. Het is goed om bij vergelijkingen 
over de jaren voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies. Ondanks dat er veel 
leerlingen deelnemen aan de Centrale Eindtoets, zijn de scholen en de groepen 
deelnemende leerlingen niet ieder jaar gelijk. 
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Figuur 19 

 
Bron: Inspectie van het Onderwijs/DUO, 2009-2015 

 

De gemiddelde score voor Drenthe op de Centrale eindtoets komt overeen met een 
vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo als meest passende brugklastype. In 
bijlage F staat in de bijlage voor alle toegestane eindtoetsen wat de best passende 
brugklastypen zijn bij de eindscores die op de toetsen behaald worden. Overigens is 
vanaf schooljaar 2014-2015 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. Wanneer de eindtoets beter wordt 
gemaakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. In 
overleg met ouders en leerlingen kan dan worden besloten om het schooladvies 
aan te passen. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan 
past de basisschool het schooladvies niet aan. 
 
In de volgende tabel is te zien dat de Drentse scholen op de IEP toets gemiddeld iets 
hoger scoren dan landelijk. Het bijbehorende brugklasadvies (zie bijlage F) komt 
met deze score zowel in Drenthe als landelijk overeen met havo. Op de ROUTE 8 
toets is in Drenthe ook gemiddeld iets hoger gescoord dan landelijk. Hierbij is het 
meest passende brugklastype vmbo theoretische leerweg. De resultaten voor de IEP 
en ROUTE 8 toetsen zijn gebaseerd op veel lagere deelname dan bij de Centrale 
Eindtoets. We kunnen de resultaten dan ook slechts als voorzichtige indicatie 
gebruiken.  
 
Tabel 17 

toets deelname 

Drentse 

scholen 

score 

Drenthe 

brugklastype Drenthe score 

Nederland 

brugklastype 

Nederland 

Centr. Eindtoets 202 (71%) 534,9 vmbo gl/tl/havo 535,3 vmbo gl/tl/havo 

IEP 23 (8%) 83,9 havo 82,1 havo 

ROUTE 8 17 (6%) 202,3 vmbo tl 201,9 vmbo tl 

Bron: DUO, 2015 
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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 houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en 
doet dit onder meer door voortdurend risicoanalyses uit te voeren op scholen. 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 was er in Drenthe een hoog aantal (zeer) zwakke scholen, namelijk 38. Dit 
leidde tot afspraken die werden vastgelegd in het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs 
Drenthe 2010 en 2011 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. 
 
In de volgende tabel is te zien dat het aantal zeer zwakke scholen is gehalveerd ten 
opzichte van het vorige jaar (het meetmoment is telkens het eind van het jaar). Er 
waren eind december 2015 2 zeer zwakke scholen in Drenthe, in de gemeenten 
Hoogeveen en Meppel. Het aantal zwakke scholen echter is meer dan verdubbeld 
ten opzichte van vorig jaar. Eind december 2015 zijn er 13 zwakke scholen in 
Drenthe. 
 
Tabel 18 Aantal scholen met toezichtarrangement zwak/ zeer zwak per gemeente eind 2012, 2013, 
2014, 2015 

 2012 2013 2014 2015 

 zeer 

zwak 

zwak tot zeer 

zwak 

zwak tot zeer 

zwak 

zwak tot zeer 

zwak 

zwak tot 

Aa en Hunze - 1 1 - 1 1 - - - - 2 2 

Assen - - - - - - - - - - 1 1 

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

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

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

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

Hoogeveen - - - - 1 1 1 1 2 1 4 5 

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

Mid.-Drenthe - - - - - - - - - - - - 

Noordenveld - 2 2 - - - - - - - - - 

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

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

Drenthe - 8 8 2 4 6 4 6 10 2 13 15 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2012, 2013, 2014, 2015 
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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  

Evenals voorgaande jaren hebben we gekeken welke scholen het best presteren op 
de toetsen die we in het kader van de Drentse Onderwijsmonitor volgen (zie 
paragraaf 2.2). 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 van schooljaar 2014-2015 binnen de drie categorieën zijn: 
 
Tabel 19 Best scorende scholen op taal- en rekentoetsen  

categorie school met hoogste  

gemiddelde totaalscore  

taal&rekenen 

gemiddelde 

standaard 

score school 

gemiddelde 

standaard 

score in de 

categorie 

categorie 1 De Bosvlinder in Hooghalen 

(gemeente Midden Drenthe) 

61 53 

categorie 2 Basisschool ’t Hieker Nust in Hijken 

(gemeente Midden Drenthe) 

63 52 

categorie 3 Het Hoeltien, lokatie Oostenbrink in Hollandscheveld 

(gemeente Hoogeveen) 

52 49 

Bron: basisscholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
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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  

In deze paragraaf bekijken we wat het schooladvies is dat basisschoolleerlingen 
mee krijgen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij alle Drentse vo-scholen 
zijn hiervoor gegevens opgevraagd van leerlingen in het derde leerjaar. 
Van 19 scholen voor vmbo, havo of vwo hebben we de gevraagde informatie 
ontvangen. 
 
Drentse basisscholen verwijzen iets vaker door naar vmbo en iets minder vaak naar 
vwo dan gemiddeld in Nederland. 
In de volgende tabel staan de adviezen van de scholen gevestigd in de Drentse 
regio’s10, de provincie Drenthe en Nederland.  
 
De afgelopen 2 jaren is het percentage vmbo verwijzingen in Drenthe iets gestegen 
(in 2013 46%, in 2014 49% en nu 50%). Gemiddeld in Nederland krijgt 45% van de 
basisschoolleerlingen een vmbo advies. Het percentage havo adviezen is al een 
aantal jaren stabiel en gelijk aan het landelijke. Het aandeel met een vwo advies is 
lager dan landelijk (nu 16%, vorig jaar 17%).  
 
Tabel 20 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 <1% 1% <1% <1% <1% 

vmbo/lwoo 47% 45% 51% 50% 45% 

vmbo-havo 4% 12% 7% 7% 6% 

havo 27% 14% 20% 20% 20% 

havo-vwo 2% 14% 6% 7% 9% 

vwo 19% 15% 16% 16% 19% 

vmbo-havo-vwo 0% 0% <1% <1% <1% 

Bron: vo-scholen Drenthe, Inspectie van het Onderwijs, bewerking CMO STAMM, 2015 

 

Scholen in Noord- en Midden Drenthe verwijzen vaker door naar vwo dan scholen in 
de rest van Drenthe. 
Het percentage verwijzingen naar vmbo/lwoo is in Zuidoost Drenthe het hoogst. Er 
zijn opvallende verschillen in het aandeel verwijzingen naar brugklassen havo-vwo; 
in Noord- en Midden Drenthe is er veel minder vaak een verwijzing naar een 
brugklas havo-vwo, maar vaker naar havo of vwo. Noord- en Midden Drenthe heeft 
het hoogste aandeel vwo verwijzingen, met 19% is het gelijk aan het landelijke 
percentage. Scholen in Zuidwest Drenthe geven opvallend vaak gecombineerde 
adviezen (vmbo-havo of havo-vwo) in plaats van een enkelvoudig advies vmbo, 
havo of vwo. Bij twijfel is een dubbel schooladvies zinvol. De middelbare school 
beslist dan in welke brugklas een leerling geplaatst wordt. Een goede vaststelling 
van het niveau is van belang. Zo wordt voorkomen dat een leerling in een late fase 
alsnog moet afstromen. 

                                                             
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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Scholen in Zuidwest Drenthe geven vaak gecombineerde adviezen (vmbo-
havo of havo-vwo) in plaats van een enkelvoudig advies vmbo, havo of 
vwo. 
 
Saskia de Boer, Intern Begeleider obs de Wezeboom over gecombineerde adviezen:  
‘Het voortgezet onderwijs in Meppel had destijds meestal gecombineerde brugklasgroepen. 
Dit was de reden ook om een gecombineerd advies te geven. Zo konden wij goed duidelijk 
maken naar ouders en het voortgezet onderwijs in welke groep wij de leerling vinden passen. 
Tegenwoordig kunnen wij met hulp van de plaatsingswijzer een gerichter advies geven. 
Hieruit volgt 1 niveau. De plaatsing in de groepen laten we (in principe) aan het voortgezet 
onderwijs over, tenzij wij een duidelijk verzoek hebben.’ 
 
Dick Oelen van Wolderwijs heeft redenen voor gecombineerde adviezen geïnventariseerd 
bij scholen in de regio De Wolden. Hieruit komt naar voren dat er in deze regio een aantal 
relatief kleine scholen voor voortgezet onderwijs zijn, die veelal dakpan-klassen aanbieden. 
Ook is genoemd dat het voortgezet onderwijs op aanmeldformulieren soms verschillende 
opties hanteren, waardoor men eerder geneigd is tot gecombineerde adviezen. 
 
Greetje Smid, directeur afdeling havo van de Nieuwe Veste (Coevorden/Hardenberg), 
noemt dat gecombineerde adviezen voor VO-scholen soms een uitkomst kunnen zijn en 
positief kunnen uitpakken: soms doet het optimaal recht aan het kind; kleine scholen voor 
voortgezet onderwijs kunnen soms, financieel gezien, geen klassen vormen op één niveau. 
Ook wijst ze er op dat het geven van gecombineerde adviezen soms gunstiger uitpakt voor 
het voortgezet onderwijs met betrekking tot het onderbouwrendement zoals genoemd in 
het Toezichtkader van de Onderwijsinspectie.  
‘Anderzijds is het belangrijk dat een kind het onderwijs krijgt dat aansluit bij het niveau, de 
capaciteiten en talenten van een leerling; een enkelvoudig advies kan in dat geval optimaal 
recht doen aan het kind wanneer de leerling ook in een homogene onderwijsstroom 
geplaatst wordt. 
Voor het basisonderwijs zijn gecombineerde adviezen soms een uitkomst: daar waar een 
enkelvoudig advies niet recht doet aan de vorderingen van het kind op dat moment, of daar 
waar de leerkracht(en) en de ouders een verschil van inzicht hebben over het niveau van het 
kind ten aanzien van de relevante bepalende onderdelen, biedt een gecombineerd advies 
soms een opening voor een vervolg.’ 
 

 

 

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 lager11 is dan het advies dat 
zij destijds van de basisschool hebben gekregen. De figuren hierna geven voor 
Nederland, de provincie Drenthe en de drie regio’s (Noord- en Midden Drenthe, 
Zuidoost Drenthe en Zuidwest Drenthe) een overzicht. 
 
  

                                                             
11 De categorieën ‘iets hoger’ en ‘hoger’ en ‘iets lager’ en ‘lager’ zijn samengevoegd. De categorieën 

‘iets hoger’ en ‘iets lager’ slaan 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.  
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Nederland 
Nederland: match schooladviezen en vervolgopleiding blijft vergelijkbaar met 
eerdere jaren. 
Landelijk geldt dat 15% van leerlingen met een vwo-advies van de basisschool lager 
(dus op havo of vmbo) terecht is gekomen in leerjaar 3. Bij de leerlingen met havo-
advies geldt dat 20% lager terecht is gekomen. Bij hen was dus sprake van over-
advisering. Daarnaast is 18% op vwo terecht gekomen, bij hen is sprake van onder-
advisering. De meeste leerlingen met vmbo-advies volgen in het derde leerjaar ook 
vmbo-onderwijs (94%), 6 procent komt op een hoger niveau terecht.  
 
Met de termen over- en onder-advisering doen we geen uitspraak over de kwaliteit 
van het advies van de basisschool. Het onderwijsniveau dat een leerling aankan 
wordt uiteindelijk ook bepaald door de ontwikkeling die het doormaakt op sociaal-
emotioneel, mentaal en fysiek vlak tijdens zijn opleiding in het voortgezet 
onderwijs. 
 
Vegen we alle vo-adviezen op een hoop, dan blijkt 72% op hetzelfde niveau te zijn 
terechtgekomen, 15% lager en 13% hoger. Vorig jaar zagen we hetzelfde beeld. 
 
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 STAMM, 2015 

 
Drenthe  
Drenthe: havo en vwo adviezen relatief vaak te hoog gegrepen. 
In de onderstaande figuur is te zien dat ruim een kwart van de vwo geadviseerde 
leerlingen op een lager niveau terecht is gekomen in het 3e leerjaar. Bij havo is dit 
zelfs 36%. De over-advisering ten aanzien van vwo en havo is daarmee hoger dan 
landelijk. Net als vorig jaar volgen de meeste leerlingen met vmbo advies 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 STAMM, 2015 
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Als alle schooladviezen bij elkaar worden genomen blijkt 70% op hetzelfde niveau te 
zijn terechtgekomen, 23% op een lager niveau en 8% op een hoger niveau. Vo-
leerlingen in Drenthe blijken dus iets minder vaak dan landelijk gezien een advies 
mee te krijgen waar ze uiteindelijk vervolgonderwijs in volgen. Bij Drentse vo-
leerlingen is relatief vaker sprake van over-advisering en minder vaak van onder-
advisering. 
 
 
Noord- en Midden Drenthe 
Noord- en Midden Drenthe: advies en vervolgonderwijs komen evenals vorig jaar het 
meest overeen. 
De basisscholen uit Noord- en Midden Drenthe geven hun leerlingen vaker een vwo 
advies mee dan in andere regio’s, zo bleek uit de vorige paragraaf. In het 3e leerjaar 
blijkt 16% van de leerlingen met een vwo advies lager te zijn terecht gekomen. Dit is 
vrijwel gelijk aan het landelijke beeld. Leerlingen die een havo advies kregen zijn in 
34% van de gevallen lager terecht gekomen. De over-advisering ten aanzien van 
havo is hoger dan landelijk. Alle adviezen bij elkaar opgeteld blijkt 79% onderwijs te 
volgen op het adviesniveau, 16% lager en 5% hoger. Advies en vervolgonderwijs 
komen in deze regio dus het vaakst met elkaar overeen.  
 
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 STAMM, 2015 

 
 
Zuidwest Drenthe 
Zuidwest Drenthe: adviseert vaak te hoog. 
Leerlingen die van een school in deze regio afkomen volgen in 63% van de gevallen 
de opleiding op het geadviseerde niveau, 25% lager en 12% hoger. Er is dus vaak 
sprake van over-advisering. Bij de vwo adviezen is er in een kwart van de gevallen 
sprake van over-advisering, bij de havo adviezen in 35% van de gevallen. 
 
Het is opvallend dat na jaren van ‘onder-advisering’ het aandeel dat in het derde 
leerjaar onder het basisschooladvies zit nu zo groot is, namelijk een kwart! 
Die toename wordt allereerst veroorzaakt doordat het aandeel leerlingen met een 
enkel havo- of vwo-advies dat in leerjaar 3 onder het adviesniveau zit, is 
toegenomen vergeleken met vorig jaar. Zo zat vorig jaar 15% in leerjaar 3 onder het 
eerder afgegeven vwo-adviesniveau, dit jaar is dat 24%. Voor leerlingen met een 
havo-advies zien we hetzelfde: vorig jaar zat 21% in leerjaar 3 onder dit niveau, dit 
jaar is dat 35%. 
Daarnaast hebben we gezien dat er in Zuidwest Drenthe relatief veel 
gecombineerde adviezen zijn afgegeven (3 jaar geleden). Juist leerlingen met een 
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havo-vwo-advies komen iets lager terecht (maar dat is dan vaak op havo-niveau):  
67% om precies te zijn. En dat percentage is ook nog eens hoger dan vorig jaar 
(57%)! 
 
De vraag waarom in deze regio relatief veel gecombineerde adviezen zijn afgegeven 
is in dit rapport eerder beantwoord door het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs (pagina 45). 
 
 
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 STAMM, 2015 

 
 
Zuidoost Drenthe 
Zuidoost Drenthe: veel over-advisering, advies en vervolgopleiding komen iets vaker 
overeen dan vorig jaar. 
Leerlingen met een vwo advies uit deze regio zijn in 40% van de gevallen op een 
lager niveau terecht gekomen. Bij de havo adviezen gaat het om 36% die lager 
terecht komt. Scholen in deze regio adviseren in 71% van de gevallen op het juiste 
niveau, dit is een kleine toename ten opzichte van vorig jaar. In 24% van de gevallen 
was het advies hoger dan waar de leerling in klas 3 is terecht gekomen.  
 
 
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 STAMM, 2015 
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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. 
Er zijn bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 31.193 jongeren uit Drenthe 
ingeschreven in het voortgezet onderwijs. Dit is een toename van 1% ten opzichte 
van het vorige jaar. Er is al een aantal jaren sprake van een lichte toename. De 
verwachting is dat het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs binnen enkele 
jaren zal dalen. 
 
Het aantal voortgezet onderwijsleerlingen woonachtig in Noordenveld en Tynaarlo 
is met 1% afgenomen, het aantal in Borger-Odoorn is met 4% afgenomen (vorig jaar 
gold voor Borger-Odoorn nog een toename van 2%). In de overige gemeenten is er 
sprake van een toename, vooral in Westerveld en Meppel en in iets mindere mate 
in Coevorden, Hoogeveen en Midden-Drenthe.  
 
 
Tabel 21 Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs per woongemeente schooljaren 2013-2014 en 
2014-2015 

 2013-2014 2014-2015 % verschil 

Aa en Hunze 1.630 1.646 1% 

Assen 4.183 4.273 2% 

Borger-Odoorn 1.678 1.615 -4% 

Coevorden 2.278 2.339 3% 

De Wolden 1.607 1.613 0% 

Emmen 6.559 6.584 0% 

Hoogeveen 3.270 3.353 3% 

Meppel 2.024 2.096 4% 

Midden-Drenthe 2.100 2.166 3% 

Noordenveld 2.011 1.995 -1% 

Tynaarlo 2.298 2.273 -1% 

Westerveld 1.188 1.240 4% 

Drenthe 30.826 31.193 1% 

Bron: DUO, 2015 

 
 
Prognoses aantal jongeren in de voortgezet onderwijsleeftijd12: afname aantal 
jongeren met 10% verwacht in periode 2015-2025. Grote verschillen tussen 
gemeenten. Afname het grootst in Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Westerveld. 
Alleen in Assen lichte groei.  
Volgens de meest recente prognose (Provincie Drenthe, 2015) zal het aantal 
jongeren in de voortgezet onderwijs leeftijd de komende jaren fors afnemen. Men 
verwacht voor 2025 een afname van ongeveer 10% ten opzichte van 2015. Het 
aantal Drentse jongeren in de vo-leeftijd zal dan naar verwachting uitkomen op iets 
meer dan 54.600. Landelijk wordt een afname van 5% verwacht.  
 
Voor de afzonderlijke gemeenten zijn de prognoses in het volgende kaartje 
afgebeeld. Er zijn behoorlijk grote verschillen tussen gemeenten. Voor Aa en Hunze, 
Borger Odoorn en Westerveld is de prognose een afname van maar liefst 20%. Ook 
voor De Wolden en Midden-Drenthe verwacht men een forse afname (18% en 

                                                             
12 Aantal jongeren van 13 tot en met 22 jaar, vermeerderd met 70% van de 12 jarigen. 
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16%). Voor Coevorden, Emmen en Noordenveld is de afname respectievelijk 12%, 
14% en 12%. Tynaarlo, Hoogeveen en Meppel krijgen met een relatief lagere 
afname te maken (3%, 4% en 2%). Alleen voor Assen wordt een lichte toename van 
1% verwacht. In bijlage A staan de bij de prognoses behorende aantallen.  
 
 
Figuur 25 Prognose aantal jongeren in Drenthe in de voortgezet onderwijs leeftijd, procentueel verschil 
2015-2025 

 
 
Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose 2015 

 
 

Hoe gaan de scholen voor het voortgezet onderwijs in Emmen met een 
dalend leerlingenaantal om? 
 

Mattias Kooistra, directeur van het Esdal College, ziet samenwerking als belangrijkste 

middel om een breed en innovatief onderwijsaanbod in stand te houden, hij vertelt over de 

samenwerking tussen het Carmel College, Hondsrugcollege en het Esdal College: 

 

‘De samenwerking kan afhankelijk van de opleiding een andere vorm krijgen, zo zijn we voor 

vmbo bb en kb op dit moment de mogelijkheid van een samenwerkingsschool voor klas 3 en 

4 aan het verkennen.  Deze opleidingen worden het hardst geraakt door krimp. Daarnaast 

hebben we als drie scholen samen met de betrokken gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn 

en Emmen een regionaal procesbegeleider leerlingendaling aangetrokken. De huidige 

regelgeving biedt steeds meer mogelijkheden aan scholen om samen te werken en daar 

waar de regels nog beperkingen opleggen wordt er samen met de werkgroep krimp van de 

VO-raad het overleg aan gegaan met het Ministerie om de beperkingen op te heffen.’ 
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Waar gaan de jongeren naar school? 
Voor zowel het vmbo, havo als vwo is in kaart gebracht waar in de provincie deze 
onderwijsvormen worden aangeboden én of leerlingen hier de onderbouw en 
bovenbouw kunnen volgen.  
 
 
Figuur 26 Schoollocaties voor vmbo onderwijs 

 
 
 
Figuur 27 Schoollocaties voor havo onderwijs 
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Figuur 28 Schoollocaties voor vwo onderwijs 

 
 
In het volgende overzicht is per woongemeente te zien waar de jongeren naar het 
voortgezet onderwijs gaan. De schoolgemeenten waar minimaal 1% van de 
jongeren naar toe gaat is opgenomen in de tabel. Het beeld verschilt nauwelijks 
met dat van vorig jaar. Aan het begin van schooljaar 2014-2015 ging 82% van de 
Drentse jongeren in het voortgezet onderwijs binnen de eigen woonprovincie naar 
school. Ongeveer 15% gaat naar een school in Groningen, 3% naar een school in 
Overijssel en minder dan 1% naar een school in Friesland. 
 
Tabel 22 Waar gaan jongeren in 2014-2015 vooral naar school? Een opsomming per woongemeente. 

woongemeente meest voorkomende schoolgemeente 

Aa en Hunze Assen (35%), Stadskanaal (15%), Haren (12%), Aa en Hunze (17%), Veendam 

(7%), Tynaarlo (7%), Groningen (4%), Borger-Odoorn (2%), Emmen (1%) 

Assen Assen (91%), Groningen (6%), Haren (1%), Noordenveld (1%) 

Borger-Odoorn Emmen (44%), Stadskanaal (32%), Borger-Odoorn (13%), Vlagtwedde (6%), 

Groningen (2%), Assen (1%), Aa en Hunze (1%) 

Coevorden Coevorden (65%), Emmen (29%), Hoogeveen (4%), Hardenberg (2%) 

De Wolden Meppel (50%), Hoogeveen (38%), Hardenberg (10%), Zwolle (2%) 

Emmen Emmen (92%), Vlagtwedde (4%), Coevorden (3%) 

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

Meppel Meppel (96%), Zwolle (3%) 

Midden-Drenthe Assen (46%), Midden Drenthe (35%), Hoogeveen (10%), Emmen (6%), 

Westerveld (1%), Groningen (1%) 

Noordenveld Groningen (23%), Leek (29%), Noordenveld (24%), Assen (7%), Haren (6%), 

Tynaarlo (4%), Oostellingwerf (3%), Grootegast (3%) 

Westerveld Meppel (41%), Steenwijkerland (27%), Westerveld (18%), Midden-Drenthe (6%), 

Assen (4%), Oostellingwerf, Westellingwerf, Hoogeveen, Zwolle (elk 1%) 

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

Sappemeer (1%) 

Drenthe Drenthe (82%), Groningen (15%), Overijssel (3%), Friesland (<1%) 

Bron: DUO, 2015 
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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  

Nog steeds doen Drentse jongeren vaker een opleiding op vmbo niveau en minder 
vaak op vwo niveau dan landelijk.13 
Een stabiel beeld over de jaren is dat Drentse jongeren in de bovenbouw vaker 
vmbo onderwijs volgen en minder vaak vwo onderwijs dan landelijk. Drentse 
jongeren volgen vooral vaker een beroepsgerichte vmbo opleiding in vergelijking 
met hun landgenoten. Landelijk doet 39% jongeren in het voortgezet onderwijs 
vanaf leerjaar 3 een vmbo opleiding. Voor Drentse jongeren is dit percentage 45%. 
Landelijk is het percentage vwo-ers 29%, in Drenthe is dit 24%. Voor havo en 
praktijkonderwijs zijn de verschillen miniem.  
 
Figuur 29 

 
Bron: DUO, 2015 

 
Jongeren uit Tynaarlo en Noordenveld vaker in het vwo dan landelijk. 
In de volgende tabel is te zien dat er behoorlijke verschillen tussen de Drentse 
gemeenten zijn voor wat betreft het onderwijsniveau vanaf leerjaar 3 in het 
voortgezet onderwijs. Van de leerlingen uit Tynaarlo en Noordenveld is het aandeel 
in het vwo respectievelijk 37% en 30% en daarmee hoger dan landelijk.  
Ook jongeren uit Aa en Hunze, Meppel, Westerveld, Assen en De Wolden volgen 
relatief vaak een vwo opleiding. Jongeren uit Emmen en Hoogeveen gaan 
verhoudingsgewijs vaak naar het praktijkonderwijs. Het gevolgde onderwijsniveau is 
voor jongeren uit deze gemeenten in zijn algemeenheid lager dan elders in de 
provincie. 
 
 
  

                                                             
13 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 23 Onderwijssoort in het voortgezet onderwijs, na het derde leerjaar per woongemeente, 2014-2015 

 vwo 3-6 havo 3-5 vmbo tl/gl 3-4 vmbo bl/kl 3-4 pro14 

Aa en Hunze 28% 29% 23% 17% 3% 

Assen 25% 29% 22% 21% 4% 

Borger-Odoorn 21% 27% 27% 22% 4% 

Coevorden 21% 30% 25% 20% 4% 

De Wolden 25% 27% 23% 23% 2% 

Emmen 20% 24% 23% 27% 5% 

Hoogeveen 16% 26% 26% 26% 6% 

Meppel 28% 28% 21% 20% 2% 

Midden-Drenthe 23% 26% 24% 23% 3% 

Noordenveld 30% 29% 20% 17% 3% 

Tynaarlo 37% 28% 18% 15% 2% 

Westerveld 26% 30% 22% 20% 2% 

Drenthe 24% 27% 23% 22% 4% 

Bron: DUO, 2015 

 
Slaagpercentage vo-scholieren in Drenthe hoger dan landelijk. 
In schooljaar 2014-2015 was het slaagpercentage voor het totale voortgezet 
onderwijs landelijk 93% en voor Drenthe 94%. Het hoogst zijn de slaagpercentages 
in het vmbo, zowel landelijk als provinciaal slaagde 94% voor de gemengde en 
theoretische leerweg. Op de beroepsgerichte leerwegen was het slaagpercentage 
nog iets hoger; landelijk 96% en in Drenthe 97%. Havo leerlingen slagen het minst 
vaak; landelijk 87% en in Drenthe 90%. Het Drentse slaagpercentage in vwo (93%) is 
1 procentpunt hoger dan landelijk.  
 
Figuur 30 

 
 
Bron: DUO, 2015  

                                                             
14 Praktijkonderwijs. 
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Eindcijfers schoolexamen en centraal examen Drentse vo-scholen vergelijkbaar met 
rest van Nederland 
Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen (door 
scholen zelf opgesteld) en het centraal schriftelijk examen aan het eind van het 
laatste schooljaar. Het schoolexamen bestaat meestal uit 2 of meer mondelinge, 
praktische of schriftelijke toetsen per vak. De Inspectie van het Onderwijs hanteert 
als norm dat de score voor het schoolexamen op schoolniveau voor alle vakken en 
leerlingen gemiddeld niet meer dan een half punt hoger mag zijn dan de score van 
het centraal examen. 
 
In de volgende tabel staan de behaalde gemiddelde eindcijfers op de verschillende 
onderwijsniveaus. De Drentse scholieren halen gemiddeld vergelijkbare cijfers als in 
de rest van Nederland, zowel op het schoolexamen als het centraal examen.  De 
verschillen tussen schoolexamen en centraal examen zijn nooit meer dan 0,2 punt 
(vmbo bl is het centraal examen hoger terwijl het schoolexamen hoger is op vmbo 
kl ). De gemiddelde cijfers op de eindlijsten zijn op Drentse vmbo kl, havo en vwo 
0,1 punt lager dan landelijk.  
 
Tabel 24 Gemiddeld eindcijfer per onderwijsniveau schoolexamen, centraal examen en eindcijfer in 
schooljaar 2014-2015, Drenthe en Nederland. 

 gemiddeld eindcijfer 

schoolexamen 

gemiddeld eindcijfer  

centraal examen 

gemiddeld eindcijfer  

eindlijst 

 Drenthe Nederland Drenthe Nederland Drenthe Nederland 

vmbo bl 6,5 6,4 6,7 6,7 6,6 6,6 

vmbo kl 6,4 6,4 6,2 6,3 6,4 6,5 

vmbo gl/tl 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 

havo 6,4 6,4 6,4 6,3 6,4 6,5 

vwo 6,6 6,7 6,5 6,6 6,7 6,8 

Bron: DUO, 2015 
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4 Taal en rekenen in het voortgezet onderwijs 

In de Drentse Onderwijsmonitor 2013 presenteerden we voor het eerst resultaten op 
de taal- en rekenprestaties van tweedejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
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 en referentieniveaus 
De wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ van augustus 2010 beoogt 
een bijdrage te leveren aan het verhogen van het niveau van taal en rekenen.  
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. 
Men wil hiermee programma’s van de verschillende schooltypen beter op elkaar 
aan laten sluiten.  
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 31 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. 
  

                                                             
15 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 domeinen genoemd: mondelinge taalvaardigheid, 
lezen, schrijven, 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: 
getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en 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 tussentijds, in 
verschillende leerjaren van de opleiding, toetsen afgenomen. De centrale 
rekentoets is daarnaast in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd als verplicht 
examenonderdeel (ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun eindpakket 
hebben). De rekentoets telt in 2015-2016 alleen nog bij vwo leerlingen mee voor de 
einduitslag. De examens Nederlands zijn sinds schooljaar 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. 
Dit jaar hebben we van 8 Drentse vo-scholen (met 17 schoollocaties) taal- en 
rekenprestaties van 2481 leerlingen ontvangen.16 Op 1 oktober 2014 waren er 6.160 
tweedejaars leerlingen in het Drentse voortgezet onderwijs, we hebben dus 
gegevens van 40% van deze groep 17. Omdat van een aantal leerlingen het 
opleidingsniveau ontbrak, bleef er netto een groep van 2214 leerlingen over (36% 
van alle tweedejaars leerlingen). Daarmee zijn de prestaties 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 8 scholen (21 locaties) gegevens aan met toetsresultaten van 2685  
leerlingen. 
17 Vorig jaar was het percentage 45%. 
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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 25 Aantal leerlingen waarvan de resultaten bekend zijn, naar afgenomen Cito toets en 
onderwijsniveau 

 <bb bb kb gt havo vwo totaal 

toets 2 vmbo bb 158 104 5 0 0 0 267 

toets 2 vmbo kb/gt 0 0 356 796 0 0 1.152 

toets 2 havo/vwo 0 0 0 106 433 256 795 

totaal 158 104 361 902 433 256 2.214 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 

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 om de schriftelijke taalproductie van leerlingen inclusief 
spelling en grammatica. 
 
De Drentse resultaten van 2015 op taalverzorging zijn te zien in de figuur hieronder.  
In de oranje bolletjes staan de gemiddelde scores. De staven in de figuur geven per 
onderwijsniveau de prestaties van 90% van de leerlingen weer. 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. Het witte deel van de staven aan de 
linkerkant zijn de 20% laagste scores en het witte deel aan de rechterkant de 20% 
hoogste scores. In het donkerblauwe deel van de staaf staan 50% van de scores 
rond het gemiddelde. 
 
Zo is bij het vwo bijvoorbeeld te zien dat de 20% laagste scores liggen tussen 240 en 
260, de 20% hoogste scores liggen tussen 286 en 317. Het donkerblauwe deel met 
50% van de scores loopt van 260 tot en met 286. Gemiddeld genomen hebben de 
vwo-ers een score van 275 behaald, zoals in het oranje bolletje te zien is. 
 
 
Figuur 32 Gemiddelde scores voor taalverzorging naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 2015 

 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
De scores van leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus overlappen elkaar 
voor een deel. 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. 
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Een vergelijking met vorig jaar: hogere score voor vwo, overige onderwijsniveaus 
vrijwel gelijk gebleven. 
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 (↑).  
 
Vergeleken met het vorige schooljaar is er een significante vooruitgang bij het vwo 
niveau. Leerlingen van het havo en vmbo scoren vergelijkbaar. 
 
Drentse scores taalverzorging vergelijkbaar met of hoger dan die van Nederland. 
De gemiddelde score voor taalverzorging in Drenthe is voor vmbo gt en vmbo bb 
met ondersteuning hoger dan de landelijke benchmark. Drentse vwo, havo en vmbo 
kb en bb leerlingen verschillen niet met de landelijke cijfers. 
 
Tabel 26 Gemiddelde scores voor taalverzorging, een vergelijking in de tijd en met de Nederlandse 
benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2013/14 2014/15 ontwikkeling 2014/15 2014/15 Drenthe vs NL 

vwo 268 275 ↑ 275 274 ≈ 

havo 250 251 ≈ 251 251 ≈ 

vmbo gt 241 240 ≈ 240 237 ↑ 

vmbo kb 226 226 ≈ 226 225 ≈ 

vmbo bb 220 218 ≈ 218 216 ≈ 

vmbo <bb 214 213 ≈ 213 210 ↑ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
Van schaalscore naar referentieniveau20. 
De behaalde vaardigheidsscore staat voor een bepaald referentieniveau (zie ook 
paragraaf 4.1). In de voorgaande figuur zijn de referentieniveaus met behulp van 
pijlen weergegeven. In volgende tabel staat per niveau het aandeel leerlingen dat 
een bepaald referentieniveau haalt. 
 
Tabel 27 Taalverzorging: % leerlingen per niveau voor Drenthe en Nederland, 2015 

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

vwo 0% 0% 0% 1% 9% 8% 90% 91% 
havo 1% 1% 5% 6% 37% 35% 58% 58% 
vmbo gt 8% 9% 14% 21% 43% 43% 36% 27% 
vmbo kb 26% 26% 23% 32% 39% 34% 13% 8% 
vmbo bb 32% 45% 32% 31% 20% 21% 5% 3% 
vmbo <bb 48% 60% 32% 27% 18% 12% 3% 1% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
In de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is omschreven welk 
niveau leerlingen in de eindexamenklassen moeten hebben behaald.  

                                                             
19 T-toets (p<0,05). 
20 Overal waar o.b.v. gegevens van Toets 2 gesproken wordt over een referentieniveau, is  
dat een indicatie. 
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Vmbo-ers dienen aan het einde van hun opleiding voor taal en rekenen op het 
indicatieniveau 2F of hoger te zitten. Voor wat betreft taalverzorging slaagt 
halverwege de opleiding meer dan driekwart van de vmbo gt-ers hierin (43%+36%). 
Iets meer dan de helft van de vmbo kb-ers lukt dit en een kwart van de vmbo bb-
ers. Ongeveer 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 en een grote meerderheid van de vwo-ers 
(90%) haalt het niveau 3F of hoger. 
 
Leerlingen in Drenthe halen ongeveer even vaak vereiste niveau als landelijke 
benchmark.  
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. Vorig jaar was het nog zo dat Drentse vwo 
leerlingen iets lager scoorden in vergelijking met landelijk. Dit jaar is deze 
achterstand verdwenen. 
 

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 zijn in de figuur hieronder 
voor de diverse onderwijsniveaus weergegeven. 
 
Figuur 33 Gemiddelde scores voor NL leesvaardigheid naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 
2015 

 
Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
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Een vergelijking leesvaardigheid met vorig jaar: hogere scores voor vwo en vmbo bb. 
Vwo-ers en vmbo bb-ers hebben vergeleken met vorig jaar hogere scores voor 
Nederlands leesvaardigheid gehaald. Bij de overige onderwijsniveaus zien we geen 
verschillen. 
 
Drentse scores leesvaardigheid in vrijwel alle gevallen gelijk aan landelijke 
benchmark. 
Vorig jaar waren de Drentse scores veelal lager dan de landelijke benchmark. Dit 
jaar  zijn in Drenthe alleen de scores voor het vmbo kb niveau lager dan landelijk 
gemiddeld (respectievelijk 225 en 228).  
 
 
Tabel 28 Gemiddelde scores voor Nederlands leesvaardigheid, een vergelijking in de tijd en met de 
Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2013/14 2014/15 ontwikkeling 2014/15 2014/15 Drenthe vs NL 

vwo 263 267 ↑ 267 266 ≈ 

havo 249 250 ≈ 250 250 ≈ 

vmbo gt 238 240 ≈ 240 240 ≈ 

vmbo kb 223 225 ≈ 225 228 ↓ 

vmbo bb 213 220 ↑ 220 221 ≈ 

vmbo <bb 215 218 ≈ 218 215 ≈ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
Van schaalscore naar referentieniveau. 
In volgende tabel staat per onderwijsniveau het aandeel leerlingen dat een bepaald 
referentieniveau haalt.  
 
Tabel 29 Nederlands leesvaardigheid: % leerlingen per niveau voor Drenthe en Nederland, 2015 

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

vwo 1% 0% 0% 1% 10% 8% 89% 92% 
havo 1% 0% 2% 1% 34% 38% 63% 61% 
vmbo gt 5% 2% 3% 3% 54% 59% 38% 36% 
vmbo kb 19% 9% 9% 11% 60% 68% 12% 12% 
vmbo bb 33% 21% 12% 16% 41% 56% 14% 7% 
vmbo <bb 34% 34% 10% 18% 50% 45% 6% 3% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
Een grote meerderheid van de vmbo gt-ers haalt het voor de vmbo vastgestelde  
indicatie niveau van 2F of hoger. De vmbo kb-ers halen in bijna driekwart van de 
gevallen halverwege hun studie het vereiste niveau. Voor de vmbo bb-ers (met of 
zonder steun) schommelt dit aandeel rond de 50%. Meer dan de helft van de havo-
leerlingen (63%) haalt een 3F of hoger en 89% van de vwo-ers haalt in het tweede 
leerjaar dit niveau. 
 
Havo leerlingen zitten wat betreft leesvaardigheid even vaak op het vereiste 
eindexamenniveau als de landelijke benchmark.  
De Drentse havo leerlingen evenaren hun landelijke studiegenoten wat betreft het 
behaalde referentieniveau voor leesvaardigheid. Voor de overige onderwijsniveaus 
geldt dat het aandeel dat de vereiste norm haalt (iets) lager uitvalt dan de landelijke 
benchmark. 
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4.2.3 Nederlandse woordenschat 
Bij Nederlandse woordenschat gaat het om de mate waarin leerlingen in staat zijn 
de juiste betekenis aan Nederlandse woorden te geven.  
 
De bandbreedte waar binnen er op Drentse scholen gescoord wordt op 
Nederlandse woordenschat en de gemiddelde scores staan in de volgende figuur. Er 
is voor woordenschat geen vertaling naar referentieniveaus beschikbaar. Deze zijn 
dan ook niet, in de vorm van de pijlen, terug te vinden in de figuur hieronder. 
 
Figuur 34 Gemiddelde scores voor NL woordenschat naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 
2015 

 
Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
 
Een vergelijking met vorig jaar: scores woordenschat vmbo bb en vwo hoger. 
Op vwo en vmbo bb zijn dit jaar hogere gemiddelden behaald dan in 2014. Op de 
overige onderwijsniveaus worden vergelijkbare scores gehaald. Vorig jaar scoorde 
alleen havo hoger dan het jaar daarvoor.  
 
Drentse scores gelijk aan die van Nederland. 
Vorig jaar scoorde alleen vwo beneden de landelijke benchmark. Dit jaar zijn de 
gemiddelden overal vergelijkbaar met de landelijke benchmark. 
 
Tabel 30 Gemiddelde scores voor Nederlands woordenschat, een vergelijking in de tijd en met de 
Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2013/14 2014/15 ontwikkeling 2014/15 2014/15 Drenthe vs NL 

vwo 269 273 ↑ 273 274 ≈ 

havo 258 257 ≈ 257 258 ≈ 

vmbo gt 252 251 ≈ 251 250 ≈ 

vmbo kb 238 240 ≈ 240 239 ≈ 

vmbo bb 226 232 ↑ 232 229 ≈ 

vmbo <bb 226 226 ≈ 226 223 ≈ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
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4.2.4 Engels leesvaardigheid 
De scores 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 31 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 
zijn in de volgende figuur weergegeven. 
 
Figuur 35 Gemiddelde scores voor Engels leesvaardigheid naar onderwijsniveau, voor Drenthe en 
Nederland, 2015 

 
Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
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De scores voor schooljaar 2014/15 en de vergelijking met de scores van vorig jaar 
en de landelijke benchmark staan in de tabel hieronder. 
 
Prestaties Engels leesvaardigheid op alle onderwijsniveaus hoger dan vorig jaar. 
Vooral de score vmbo bb gestegen. 
Op bijna alle onderwijsniveaus zijn de resultaten significant gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Bij vmbo bb  is de gemiddelde score zelfs van 200 naar 211 gegaan. 
Vmbo kb is met 4 punten gestegen en havo en vwo met 3 punten. De toename bij 
vwo is overigens niet significant. 
 
Engels leesvaardigheid vmbo gt-ers in Drenthe hoger dan landelijke benchmark. 
Overige opleidingen scoren vergelijkbaar met de benchmark. 
Het verschil tussen de gemiddelde Drentse en landelijke score op Engels 
leesvaardigheid is statistisch significant. Bij de overige onderwijsniveaus is de score 
in de provincie vergelijkbaar met de landelijke benchmark.  
 
 
Tabel 32 Gemiddelde scores voor Engels leesvaardigheid, een vergelijking in de tijd en met de 
Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2013/14 2014/15 ontwikkeling 2014/15 2014/15 Drenthe vs NL 

vwo 264 267 ≈ 267 270 ≈ 

havo 248 251 ↑ 251 249 ≈ 

vmbo gt 237 239 ↑ 239 237 ↑ 

vmbo kb 218 222 ↑ 222 223 ≈ 

vmbo bb 200 211 ↑ 211 213 ≈ 

vmbo <bb 202 204 ≈ 204 205 ≈ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 

 

 
 

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 scores voor 
rekenen behaald op de Drentse scholen zijn in de volgende figuur samengevat. 
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Figuur 36 Gemiddelde scores voor rekenen naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 2015 

 
Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
De gemiddelde scores voor Drenthe in schooljaar 2014/15 worden in de volgende 
tabel vergeleken met die van vorig jaar en de gemiddelde scores in de landelijke 
steekproef. 
  
Vmbo en vwo scoren hoger op rekenen dan vorig jaar. 
Vergeleken met vorig jaar hebben de vwo leerlingen en de vmbo leerlingen (m.u.v. 
de bb met extra ondersteuning) een hogere score gehaald. Ook vwo-ers behaalden 
een hogere score. Op het havo is de score iets lager, maar dit verschil is niet 
significant.  
 
Drentse leerlingen doen het op rekenen in de meeste gevallen beter dan de 
Nederlandse benchmark. 
Vwo-leerlingen en vmbo kb leerlingen in Drenthe scoren iets hoger (het verschil is 
niet significant) dan landelijk. Vorig jaar scoorden Drentse vwo-ers overigens lager 
dan landelijk. De havo leerlingen en de overige vmbo-ers presteren beter dan hun 
studiegenootjes in de landelijke steekproef.  
 
Tabel 33 Gemiddelde scores voor rekenen, een vergelijking in de tijd en met de Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2013/14 2014/15 ontwikkeling 2014/15 2014/15 Drenthe vs NL 

vwo 269 274 ↑ 274 272 ≈ 

havo 253 251 ≈ 251 249 ↑ 

vmbo gt 230 233 ↑ 233 230 ↑ 

vmbo kb 211 214 ↑ 214 212 ≈ 

vmbo bb 196 206 ↑ 206 200 ↑ 

vmbo <bb 193 194 ≈ 194 191 ↑ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
Van schaalscore naar referentieniveau. 
De volgende tabel laat voor Drenthe en Nederland het aandeel leerlingen zien dat 
een bepaald niveau voor rekenen behaalt. Dat doen we weer voor iedere 
onderwijsrichting afzonderlijk. 
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Tabel 34 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% 8% 9% 91% 91% 
havo 0% 0% 4% 1% 46% 46% 51% 53% 
vmbo gt 7% 6% 21% 11% 54% 68% 18% 15% 
vmbo kb 29% 27% 41% 24% 26% 48% 4% 1% 
vmbo bb 50% 56% 35% 23% 12% 21% 4% 0% 
vmbo <bb 75% 77% 24% 16% 1% 7% 0% 0% 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO STAMM, 2015 
 
Ruim 80% van de vmbo gt leerlingen in Drenthe haalt aan het einde van leerjaar 2 
het vereiste eindexamenniveau 2F of hoger. Voor de overige vmbo-ers geldt veel 
vaker dat het vereiste kwalificatieniveau nog niet is gehaald. 
De havo en vwo leerlingen moeten in het eindexamenjaar het niveau 3F hebben 
bereikt. Uit de tabel blijkt dat dit voor het merendeel van de vwo-ers al geldt. Bij 
het havo niveau heeft ongeveer de helft het referentieniveau al bereikt.  
 
Drentse vwo en havo leerlingen voldoen even vaak aan het vereiste eindniveau voor 
rekenen dan landelijk. Vmbo-ers blijven achter. 
Het percentage leerlingen van vwo niveau dat op of boven 3F niveau scoort op 
rekenen is in Drenthe gelijk aan landelijk, namelijk 91%. Voor havo geldt ook dat het 
Drentse percentage vergelijkbaar is met het landelijke (respectievelijk 51% en 53%). 
Vmbo-ers in Drenthe zijn minder vaak op het vereiste 2F-niveau op de helft van hun 
opleiding dan hun studiegenoten in de landelijke benchmark.   
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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 wiskunde kunnen testen. Het gaat dan om algebra, formules 
en grafieken, meetkunde en statistiek en kansrekening. De vragen vormen een 
eigen vaardigheidsschaal. 
 
De behaalde vaardigheidsscores staan hieronder weergegeven. Voor wiskunde zijn 
geen referentieniveaus gedefinieerd.  
 
Figuur 37 Gemiddelde scores voor rekenen naar onderwijsniveau, voor Drenthe en Nederland, 2015 

 
 

 
Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2015 
 
De scores voor wiskunde in Drenthe zijn vergeleken met vorig jaar en met de 
landelijke benchmark. De gegevens staan in de tabel hieronder. 
 
Tabel 35 Gemiddelde scores voor wiskunde, een vergelijking in de tijd en met de Nederlandse benchmark 

  Drenthe   Drenthe NL  

  2013/14 2014/15 ontwikkeling 2014/15 2014/15 Drenthe vs NL 

vwo 220 224 ↑ 224 223 ≈ 

havo 210 210 ≈ 210 208 ↑ 

Bron: vo-scholen Drenthe, bewerking CMO Groningen, 2015 

 

Vwo-ers scoren iets hoger op wiskunde dan vorig jaar, de scores van de havisten zijn 
gelijk gebleven.  
Zetten we de scores van dit jaar naast die van vorig jaar, dan zien we een verhoging 
van 220 naar 224 gemiddeld voor de vwo leerlingen en dezelfde score voor de havo 
leerlingen, namelijk 210. 
 
Leerlingen op havo niveau scoren boven de benchmark voor wiskunde, vwo-ers 
scoren vergelijkbaar met de landelijke score. 
Net als vorig jaar halen de havo leerlingen in Drenthe vergeleken met de landelijke 
benchmark hogere scores voor wiskunde. De vwo leerlingen in Drenthe scoren 
ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vorig jaar bleef vwo hierop overigens 
nog achter. 
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Gedifferentieerd onderwijs, een voorbeeld uit de praktijk 
 
Behaalde toetsscores zijn maar een onderdeel van de kwaliteit van onderwijs. Ook de wijze 
waarop het onderwijs wordt aangeboden is belangrijk voor kwaliteit. Een voorbeeld uit de 
praktijk is gedifferentieerd onderwijs. Greetje Smid, directeur afdeling havo van De Nieuwe 
Veste vertelt over de locatie in Hardenberg:  
 
‘Het curriculum is volledig ingericht op de individuele leerdoelen van leerlingen. Leerlingen 
kiezen zelf welke leerdoelen ze willen behalen. Er wordt 50% van de tijd besteed aan de 
uitleg van alle lesstof (instructietijd) en de overige 50% is gereserveerd voor de verwerking 
van de lesstof (flexuren). Dit laatste doen leerlingen in hun eigen tempo. Een vakdocent is 
beschikbaar tijdens de flexuren. Verder bekijken leerlingen 3 x per week welke leerdoelen zij 
moeten halen en welke tijd in de flex uren daarvoor nodig is (Log in moment). Twee keer per 
week evalueert de leerling of de doelen zijn behaald en waarom dat wel of niet is gelukt (Log 
out moment).’ 
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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). 
Welke afstudeerrichting (sector) is onder Drentse studenten favoriet? En hoe zit het 
met het aandeel voortijdig schoolverlaters, zowel in het MBO als voortgezet 
onderwijs?  

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 licht gedaald.  
De afgelopen jaren is het aantal mbo-ers woonachtig in de provincie Drenthe iets 
gedaald. Van bijna 16.700 studenten in 2013/14 tot circa 16.300 in schooljaar 
2014/15. Dit is ook de landelijke trend. 
 
Verschuiving van BBL naar BOL 
Naast een daling van het aantal mbo-ers in Nederland, zien we de laatste jaren ook 

een verschuiving in de leerweg die studenten kiezen. In de beroepsbegeleidende 

leerweg (BBL) in het mbo staat lerend werken centraal. De meeste BBL-studenten 

volgen een leerroute waarbij zij vier dagen werken bij een leerbedrijf en 1 dag naar 

school gaan. De afgelopen jaren blijkt de deelname aan deze leerweg flink gedaald. 

De belangrijkste oorzaak is de economische crisis waardoor er minder leerbanen 

beschikbaar zijn. Aangezien mbo-ers alleen een BBL-opleiding kunnen volgen als ze 

een leerbaan hebben, kiezen meer jongeren voor een beroepsopleidende leerweg 

(BOL). Als BOL-student ga je vier of vijf dagen per week naar school. Een deel van de 

opleiding loop je stage (beroepspraktijkvorming) bij een erkend leerbedrijf. 

Voor Drentse mbo-studenten zien we die verschuiving eveneens. Zo volgde in 
2013/14 nog 26% van de mbo-ers een BBL-opleiding, terwijl dat in 2014/15 gedaald 
is naar 21%. Dit komt overeen met het landelijk aandeel BBL-studenten (dit was 
25% in 2013/14). 
 

Figuur 38 

 
 

Bron: DUO, 2015 
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Evenals voorgaande jaren volgen veruit de meeste mbo-ers een beroepsopleidende 
leerweg (BOL) op niveau 4. Dit aandeel is als gevolg van bovengenoemde 
ontwikkelingen toegenomen tot 46%. 
 
Opleiding in zorg en welzijn nog steeds 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 verdeling 
naar sectoren komt aardig overeen met voorgaande jaren. 
De top 3 van meest favoriete sectoren ziet er op landelijk niveau iets anders uit. 
Economie prijkt hier bovenaan, op de voet gevolgd door zorg en welzijn.  
In het Techniekpact Noord-Nederland21 staat de ambitie meer jongeren te laten 

kiezen, leren en werken in de techniek. Een van de gestelde doelen luidt: “In 2020 

kiest 30% van de jongeren voor een technische beroepsopleiding in het MBO.” 

Onderstaande tabel laat zien dat dit aandeel in 2014 26% bedraagt. 

Tabel 36 deelname per sector in het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2014-15, Drenthe, 
Nederland 

 Drenthe Nederland 

zorg en welzijn 35% 32% 

economie 31% 33% 

techniek 26% 27% 

agrarisch 7% 5% 

combinatie 1% 2% 

Bron: DUO, 2015 

 

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  

Aantal Drentse jongeren dat hoger beroepsonderwijs volgt is stabiel. Economie nog 
steeds populairste richting. 
Bijna 8.400 in Drenthe wonende jongeren staan ingeschreven op het hoger 
beroepsonderwijs. Een vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Ook de verdeling naar 
onderwijsrichting is identiek aan het jaar daarvoor. Zowel voor Drenthe als 
Nederland. Economie is al jaren veruit de meest populaire richting onder hbo-
studenten. Vergelijken we de keuzes van Drentse studenten met die op landelijk 
niveau dan zien we nuanceverschillen. Drentse jongeren kiezen iets vaker voor een 
opleiding in de onderwijssector en iets minder vaak voor taal en cultuur.  
 
Ook voor het HBO zijn in het Techniekpact Noord-Nederland doelen geformuleerd. 
Zoals: “In 2020 kiest 30% van de jongeren voor een technische beroepsopleiding.”  
De afgelopen jaren is het aandeel in Drenthe woonachtige jongeren dat voor 
techniek kiest vrij stabiel, rond 16%. 
 

                                                             
21 Groningen, Friesland, Drenthe 
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Figuur 39 

 
Bron: DUO, 2015 

 
 
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. 
Een vergelijkbaar aantal met vorig jaar. Onder Drentse jongeren zijn de opleidingen 
in de richtingen economie, taal en cultuur en gedrag en maatschappij het meest 
geliefd. Landelijk gezien worden andere keuzes gemaakt. Gedrag en maatschappij 
staat bovenaan de keuzelijst, gevolgd door techniek en economie.  
 
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 economie, recht, taal en cultuur en 
natuur . 
 
Voor 2020 is de ambitie dat, ten opzichte van 2013, 10% meer jongeren zullen 
kiezen voor een techniek master (Techniekpact Noord-Nederland).  
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Figuur 40 

 
 

Bron: DUO, 2015 
 

Waarom is een hogere instroom in techniek belangrijk en welke 
initiatieven zijn er om meer jongeren te laten kiezen voor een technische 
opleiding?  

Anneke Bosch van de provincie Drenthe:  

‘De noordelijke arbeidsmarkt verandert in een aantal technische sectoren steeds meer van 
een aanbod gestuurde naar een vraag gestuurde markt. De demografische veranderingen -
we worden met elkaar steeds ouder en we hebben minder mensen om het werk te doen -  
zullen deze transitie de komende jaren verder versterken. Zo gaan werknemers in de 
technische sector de komende jaren massaal met pensioen. Kortom: we hebben jonge 
mensen nodig die kiezen voor techniek’ 

Anneke Bosch noemt het Techniekpact Noord-Nederland, als belangrijk middel om de 
toestroom naar technische opleidingen te vergroten. Het Techniekpact is heeft als doel de 
samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Noord-Nederland te bevorderen 
en zo de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en meer jongeren te 
interesseren voor de techniek.  

Anneke Bosch: ‘Zo is in het kader van het Techniekpact door de Provincie Drenthe o.a. de 
‘Uitvoeringsregeling subsidies 3D-printers Primair Onderwijs Drenthe’ vastgesteld! Hiermee 
wordt het regionale primair onderwijs in staat gesteld om op een moderne wijze invulling te 
geven aan de verplichte invoering van het vak Wetenschap en Techniek. Daarmee draagt de 
provincie bij aan het enthousiasmeren van jongeren voor een opleiding en loopbaan in de 
technieksector en wordt een stevige impuls gegeven aan de doelstellingen van het 
Techniekpact Noord-Nederland en aan de innovatieve ontwikkelingen in de voor Drenthe 
belangrijke maakindustrie op de lange termijn.’ 

Volgens Anneke Bosch zijn behoud en stimulering van werkgelegenheid speerpunten van de 
provincie Drenthe. Dit blijkt onder meer uit de Drentse Acquisitieagenda, het gezamenlijk 
werken aan goed en beter onderwijsklimaat en het stimuleren van innovatie doormiddel 
van voorbeeldprojecten als ROSF (Region Of Smart Industrie). 
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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 22 

Jongeren met een startkwalificatie (= minimaal diploma havo of mbo-niveau 2) 
hebben een grotere kans op de arbeidsmarkt. Zo heeft eind maart 2015 43% van de 
jongeren tot 27 jaar die bij UWV als werkzoekende staan ingeschreven geen 
startkwalificatie.23 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 is het aantal voortijdig schoolverlaters verder gedaald van 28.182 in 
schooljaar 2012-13 naar 25.622 in 2013-14. Het gaat om 20.549 mbo-ers, 4.349 vo-
ers en 724 vavo-deelnemers24. Het landelijk streefcijfer ligt op maximaal 25.000 in 
2016. 
 
Drentse aanpak van schooluitval succesvol 
In Drenthe zijn drie regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s):  Noord- en 
Midden Drenthe25, Zuidoost Drenthe26 en Zuidwest Drenthe.27 Deze 
samenwerkingsverbanden moeten voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie 
hun school verlaten. 
 
Succesvolle ingrediënten in de Drentse aanpak van schooluitval blijken: persoonlijke 
aandacht, maatwerk en samenwerking. Sinds het schooljaar 2005-06 is het aantal 
Drentse jongeren dat de school zonder startkwalificatie verlaat meer dan 
gehalveerd (van 1344 leerlingen in schooljaar 2005-06 naar 601 in 2013-14). 
Drenthe heeft daarmee relatief minder vsv-ers (1,4%) dan landelijk (1,9%).  
 
Drentse regio’s behoren tot regio’s met laagste schooluitval 
De figuur hierna laat zien dat deze dalende trend ook voor de drie afzonderlijke 
Drentse RMC-regio’s opgaat. Drenthe als geheel behaalt goede resultaten.  
 
In alle Drentse regio’s is het aandeel nieuwe vsv-ers ruim onder het landelijk 
percentage (1,9%). Het aandeel vsv-ers is in Noord- en Midden Drenthe het laagst 
(1,2%), gevolgd door Zuidwest Drenthe (1,4%) en Zuidoost Drenthe (1,6%). In 
laatstgenoemde regio is het aandeel vsv-ers sinds 2005/06 wel het meest gedaald.  
 

                                                             
22 Het betreft hier nieuwe voortijdig schoolverlaters 
23 Basiscijfers jeugd regio Drenthe, UWV en SBB, mei 2015 
24 deze behoren alleen in de landelijke definitie tot de startpopulatie. 
25 Voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe, Tynaarlo en Noordenveld. 
26 Voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen. 
27 Voor de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld. 
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Figuur 41 

 
 
Bron: website VSV Verkenner Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015 

 
Schooluitval is met name onder mbo-ers een probleem. In het voortgezet onderwijs 
komt het minder vaak voor. Hoe lager het mbo-niveau des te vaker voortijdig 
schoolverlaten voorkomt. Beide volgende grafieken illustreren dit. 
 
In alle Drentse RMC-regio’s wordt het streefpercentage voor vsv-ers in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs gehaald (<0,20%).  
In de bovenbouw komt voortijdig schoolverlaten vaker voor op het vmbo en minder 
vaak op havo/vwo. Alle Drentse RMC-regio’s blijven voor de vmbo-ers onder de 
maximaal gestelde norm (1,50%). Dat geldt niet voor het aandeel vsv-ers op 
havo/vwo: alleen in Zuidoost Drenthe wordt de norm gehaald (max. 0,10%) . 
 
Figuur 42 

 
Bron: website VSV Verkenner Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015 
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Schooluitval op mbo-1-niveau grootste probleem 
De volgende grafiek laat zien dat er binnen de regio’s Zuidoost Drenthe en Zuidwest 
Drenthe meer vsv-ers op mbo-1-niveau zijn dan de landelijk ‘opgelegde’streefnorm 
(27,50%). Voor de hogere mbo-niveaus valt het aandeel vsv-ers (veel) gunstiger uit. 
In alle Drentse RMC-regio’s is het aandeel vsv-ers minder dan de landelijk gestelde 
norm (mbo 2: 11,50% en mbo 3+4: 3,50%). 
 
Figuur 43 

 
 

Meer schooluitval in grotere gemeenten 
De volgende tabel maakt duidelijk in hoeverre de mate van schooluitval per 
gemeente verschilt. In grotere gemeenten als Hoogeveen, Emmen, Assen en 
Coevorden komt schooluitval vaker voor dan in kleinere gemeenten als Westerveld, 
De Wolden, Borger-Odoorn en Aa en Hunze.  
 
De groene vlakken in de tabel maken duidelijk dat het aandeel vsv-ers in veel 
gevallen op of onder de streefnorm uitkomt. 
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Tabel 37 Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters, naar RMC regio en gemeente in Drenthe 

 Totaal Totaal 
VO 

VO 
onderbouw 

VMBO 
bovenbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Totaal 
MBO 

MBO 
niveau 
1 

MBO 
niveau 
2 

MBO 
niveau  
3 + 4 

Noord en 
Midden 
Drenthe 

1,20% 0,20% 0,10% 0,40% 0,20% 3,70% 27,30% 7,10% 1,90% 

Noordenveld 1,30% 0,30% 0,00% 1,20% 0,20% 3,80% 29,40% 7,40% 2,20% 

Tynaarlo 1,30% 0,20% 0,00% 0,70% 0,20% 4,70% 30,00% 7,50% 3,20% 

Assen 1,60% 0,30% 0,40% 0,20% 0,40% 4,40% 33,30% 8,80% 1,70% 

Aa en Hunze 0,30% 0,10% 0,00% 0,30% 0,00% 1,00% 7,10% 2,60% 0,40% 

Midden 
Drenthe 

1,20% 0,10% 0,00% 0,20% 0,20% 3,40% 18,20% 6,30% 2,10% 

Zuidwest 
Drenthe 

1,40% 0,30% 0,10% 0,80% 0,40% 4,00% 29,40% 6,30% 2,60% 

Westerveld 1,00% 0,30% 0,20% 0,80% 0,00% 2,90% 22,20% 5,50% 1,70% 

Meppel 1,50% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 5,10% 20,00% 8,80% 3,80% 

De Wolden 1,20% 0,30% 0,00% 0,70% 0,60% 3,30% 20,00% 2,80% 3,30% 

Hoogeveen 1,70% 0,50% 0,10% 1,20% 0,50% 4,10% 34,10% 6,80% 2,00% 

Zuidoost 
Drenthe 

1,60% 0,30% 0,20% 0,80% 0,00% 4,40% 31,90% 8,40% 2,50% 

Borger-
Odoorn 

1,30% 0,30% 0,00% 1,00% 0,00% 3,50% 46,20% 4,80% 2,00% 

Coevorden 1,70% 0,50% 0,30% 1,30% 0,20% 4,50% 53,30% 11,10% 1,60% 

Emmen 1,70% 0,20% 0,20% 0,60% 0,00% 4,70% 23,80% 8,50% 2,90% 

norm   0,20% 1,50% 0,10%  27,50% 11,50% 3,50% 

Bron: website VSV Scanner, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2015 
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Bijlage A:  Bevolkingsprognoses onderwijsleeftijden 
 

De meest recente bevolkingsprognose gemaakt door de provincie Drenthe is van 
voorjaar 2015. Hieruit blijkt dat het aantal inwoners tot 2025 zal afnemen, namelijk 
met 1%, terwijl voor de totale Nederlandse bevolking een stijging van 3% wordt 
verwacht. Voor Assen en in mindere mate voor Hoogeveen en Meppel verwacht 
men nog een groei. In de overige gemeenten zal het aantal inwoners volgens de 
prognose 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 

 2015 2020 2025 verschil 

2025-2015 

% verschil 

2025-2015 

Aa en Hunze 25.164 24.358 23.655 -1.509 -6% 

Assen 67.088 68.990 70.536 3.448 5% 

Borger-Odoorn 25.424 24.778 24.268 -1.156 -5% 

Coevorden 35.548 34.675 33.907 -1.641 -5% 

De Wolden 23.652 23.397 23.017 -635 -3% 

Emmen 107.777 106.229 104.744 -3.033 -3% 

Hoogeveen 54.938 55.217 55.718 780 1% 

Meppel 32.783 33.117 33.421 638 2% 

Midden-Drenthe 33.266 32.924 32.469 -797 -2% 

Noordenveld 31.143 30.796 30.290 -853 -3% 

Tynaarlo 32.502 32.446 32.340 -162 0% 

Westerveld 19.075 18.573 18.006 -1.069 -6% 

Provincie 488.360 485.500 482.371 -5.989 -1% 

Nederland 16.902.100 17.132.800 17.376.830 474.730 3% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose 2015 

 
0 tot en met 3 jarigen 

 2015 2020 2025 verschil 

2025-2015 

% verschil 

2025-2015 

Aa en Hunze 708 648 650 -58 -8% 

Assen 2.879 3.014 3.059 180 6% 

Borger-Odoorn 795 811 814 19 2% 

Coevorden 1.283 1.198 1.167 -116 -9% 

De Wolden 784 732 736 -48 -6% 

Emmen 3.991 4.028 4.118 127 3% 

Hoogeveen 2.490 2.705 2.782 292 12% 

Meppel 1.411 1.370 1.362 -49 -3% 

Midden-Drenthe 1.121 1.123 1.068 -53 -5% 

Noordenveld 986 984 1.024 38 4% 

Tynaarlo 1.202 1.189 1.175 -27 -2% 

Westerveld 507 536 520 13 3% 

Provincie 18.157 18.338 18.475 318 2% 

Nederland 700.700 728.900 754.200 53.500 8% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose 2015 
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Basisgeneratie: 4 tot en met 11 jaar (plus 30% van de 12-jarigen) 

 2015 2020 2025 verschil 

2025-2015 

% verschil 

2025-2015 

Aa en Hunze 2.189 1.774 1.595 -594 -27% 

Assen 6.872 6.488 6.482 -390 -6% 

Borger-Odoorn 2.164 1.897 1.799 -365 -17% 

Coevorden 3.267 2.910 2.671 -596 -18% 

De Wolden 2.143 1.887 1.773 -370 -17% 

Emmen 9.523 8.657 8.427 -1.096 -12% 

Hoogeveen 5.491 5.393 5.466 -25 0% 

Meppel 3.401 3.097 3.005 -396 -12% 

Midden-Drenthe 3.024 2.649 2.588 -436 -14% 

Noordenveld 2.829 2.469 2.325 -504 -18% 

Tynaarlo 3.220 3.019 2.899 -321 -10% 

Westerveld 1.619 1.251 1.218 -401 -25% 

Provincie 45.742 41.491 40.248 -5.494 -12% 

Nederland 1.568.000 1.493.000 1.497.100 -70.900 -5% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose 2015 
 
 
12 tot en met 22 jaar (70% van de 12 jarigen) 

 2015 2020 2025 verschil 

2025-2015 

% verschil 

2025-2015 

Aa en Hunze 2.928 2.719 2.343 -585 -20% 

Assen 8.647 8.910 8.714 67 1% 

Borger-Odoorn 3.215 2.933 2.575 -640 -20% 

Coevorden 4.314 4.120 3.784 -530 -12% 

De Wolden 3.172 3.044 2.590 -582 -18% 

Emmen 13.412 12.762 11.523 -1889 -14% 

Hoogeveen 6.937 6.868 6.677 -260 -4% 

Meppel 3.988 4.124 3.906 -82 -2% 

Midden-Drenthe 4.235 4.015 3.541 -694 -16% 

Noordenveld 3.800 3.700 3.350 -450 -12% 

Tynaarlo 3.986 3.987 3.875 -111 -3% 

Westerveld 2.190 2.150 1.760 -430 -20% 

Provincie 60.822 59.331 54.637 -6.185 -10% 

Nederland 2.184.300 2.162.500 2.073.100 -111.200 -5% 

Bron: Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose 2015 
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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 

Drenthe 

2015 

norm 

I 45% 42% 40% 20% hoogst scorend 

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

III 21% 21% 21% 20% landelijk gemiddelde 

IV 11% 12% 13% 20% onder het landelijk gemiddelde 

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

 
 
Rekenen voor kleuters medio groep 2 (LRK25) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2015 

norm 

I 30% 38% 39% 20% hoogst scorend 

II 25% 19% 17% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 22% 17% 19% 20% landelijk gemiddelde 

IV 13% 16% 15% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 11% 10% 10% 20% laagst scorende leerlingen 

 

Technisch lezen eind groep 3 (LDM39) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2015 

norm 

I 23% 22% 22% 20% hoogst scorend 

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

III 19% 22% 23% 20% landelijk gemiddelde 

IV 21% 17% 17% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 18% 19% 20% 20% laagst scorende leerlingen 

 

Technisch lezen eind groep 4 (LDM49) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2015 

norm 

I 23% 23% 23% 20% hoogst scorend 

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

III 19% 20% 19% 20% landelijk gemiddelde 

IV 22% 18% 19% 20% onder het landelijk gemiddelde 

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

 

Technisch lezen eind groep 5 (LDM59) 

niveau Drenthe 

2013 

Drenthe 

2014 

Drenthe 

2015 

norm 

I 27% 27% 27% 20% hoogst scorend 

II 19% 24% 25% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 19% 17% 17% 20% landelijk gemiddelde 

IV 18% 17% 16% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 17% 15% 16% 20% laagst scorende leerlingen 

 



Drentse Onderwijsmonitor 2015  81 

Woordenschat eind groep 3 (LWT39) 

niveau Drenthe 

2014 

Drenthe 

2015 

norm 

I 31% 31% 20% hoogst scorend 

II 23% 24% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 18% 18% 20% landelijk gemiddelde 

IV 13% 12% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 16% 15% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Woordenschat eind groep 5 (LWT59) 

niveau Drenthe 

2014 

Drenthe 

2015 

norm 

I 24% 28% 20% hoogst scorend 

II 18% 19% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 21% 21% 20% landelijk gemiddelde 

IV 16% 16% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 20% 17% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Begrijpend lezen medio groep 6 (LBL/XBL65) 

niveau Drenthe  

2014 

Drenthe  

2015 

norm 

I 24% 25% 20% hoogst scorend 

II 19% 19% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 21% 20% 20% landelijk gemiddelde 

IV 19% 18% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 18% 18% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Begrijpend lezen medio groep 8 (LBL85) 

niveau Drenthe 

2014 

Drenthe  

2015 

norm 

I 24% 27% 20% hoogst scorend 

II 18% 21% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 21% 19% 20% landelijk gemiddelde 

IV 19% 17% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 19% 16% 20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Rekenen en wiskunde eind groep 3 (LRA/CRA/XRA39) 

niveau Drenthe 

2014 

Drenthe  

2015 

norm 

I 28% 26% 20% hoogst scorend 

II 15% 22% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 23% 24% 20% landelijk gemiddelde 

IV 17% 15% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 17% 13% 20% laagst scorende leerlingen 
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Rekenen en wiskunde eind groep 4 (LRA/CRA/XRA49) 

niveau Drenthe 

2014 

Drenthe  

2015 

norm 

I 25% 27% 20% hoogst scorend 

II 20% 21% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 20% 22% 20% landelijk gemiddelde 

IV 19% 16% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 16% 14% 20% laagst scorende leerlingen 

 

 
Rekenen en wiskunde eind groep 6 (LRA/CRA/XRA69) 

niveau Drenthe 

2014 

Drenthe  

2015 

norm 

I 22% 25% 20% hoogst scorend 

II 20% 20% 20% boven het landelijk gemiddelde 

III 17% 19% 20% landelijk gemiddelde 

IV 23% 21% 20% onder het landelijk gemiddelde 

V 17% 15% 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 categorie school gemeente score 

school 

gemiddelde score 

alle scholen 

2013-14 1 Basisschool Triangel 

Nieuw Annerveen 

Aa en Hunze 58 53 

 2 Basisschool ’t 

Echtenest  Echten 

De Wolden 56 52 

 3 Basisschool ’t 

Kienholt Hoogeveen 

Hoogeveen 53 50 

2012-13 1 PCBS Het Anker 

Emmen 

Emmen 58 54 

 2 CBS De Schutse  

Aalden  

Coevorden 58 53 

 3 OBS De Runde 

Emmer-Compascuum 

Emmen 56 51 

2011-12 1 OBS ’t Eenspan  

Emmen 

Emmen 57 54 

 2 Basisschool Triangel 

Nieuw Annerveen 

Aa en Hunze 58 53 

 3 OBS Viersprong 

Klazienaveen 

Emmen 57 53 

2010-11 1 Basisschool Triangel, 

Nieuw Annerveen 

Aa en Hunze 59 54 

 2 RKBS Mariaschool, 

Paterswolde 

Tynaarlo 60 54 

 3 De Vaarboom, 

Veeningen 

De Wolden 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: 
 

 
Taalverzorging: 
 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie niveau 
 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie 
niveau 
 

0-207 < 1F 0-213 < 1F 
 

208-215 1F 214-227 1F 
 

216-244 2F 228-248 2F 
 

245 of hoger >= 3F 
 

249 of hoger >= 3F 
 

Bron: Cito 

 
 
 
Rekenen:  
 

 

vaardigheidsscore 
 

Indicatie niveau 
 

 
 

 
 

0-201 < 1F   
 

202-220 1F   
 

221-250 2F   
 

251 of hoger >= 3F   
 

Bron: Cito 
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Bijlage E:  Gemiddelde standaardscores LOVS toetsen 
naar school- en leerling-kenmerken 

 
In de tabellen staan de gemiddelde standaard scores op alle in dit rapport 
besproken CITO LOVS toetsen. De gemiddelden zijn berekend voor leerlingen met 
of zonder gewichtsfactor. Ook is gekeken naar verschillen in scores naar kenmerken 
van scholen: bijzondere en openbare scholen, scholen met of zonder 
vernieuwingsonderwijs en scholen met 100 leerlingen of meer en kleinere scholen. 
Telkens is aangegeven of de verschillen statistisch significant zijn28. 

 rekenen-wiskunde 

eind groep 3 
rekenen-wiskunde 

eind groep 4 
rekenen-wiskunde 

eind groep 6 

gewichtenleerling wel niet sign wel niet sign wel niet sign 

 47 53 ja 48 53 ja 47 52 ja 

denominatie ob. bijz. sign ob. bijz. sign ob. bijz. sign 

 53 53 nee 53 52 nee 51 52 ja 

trad. vern. onderwijs ja nee sign ja nee sign ja nee sign 

 52 53 ja 52 52 nee 51 51 nee 

grootte < of ≥ 100 < > sign < > sign < > sign 

 52 53 nee 53 52 nee 51 52 nee 

 

 technisch lezen 

eind groep 3 
technisch lezen  

eind groep 4 
technisch lezen 

eind groep 5 

gewichtenleerling wel niet sign wel niet sign wel niet sign 

 49 51 ja 48 51 ja 50 53 ja 

denominatie ob. bijz. sign ob. bijz. sign ob. bijz. sign 

 51 51 nee 50 51 nee 52 53 nee 

trad. vern. onderwijs ja nee sign ja nee sign ja nee sign 

 51 51 nee 51 51 nee 52 53 nee 

grootte < of ≥ 100 < > sign < > sign < > sign 

 51 51 nee 50 50 nee 53 52 nee 

 

 taal voor kleuters 

medio groep 2 
rekenen voor kleuters 

medio groep 2 

gewichtenleerling wel niet sign wel niet sign 

 51 57 ja 49 55 ja 

denominatie ob. bijz. sign ob. bijz. sign 

 57 56 ja 55 54 ja 

trad. vern. onderwijs ja nee sign ja nee sign 

 57 56 nee 54 55 nee 

grootte < of ≥ 100 < > sign < > sign 

 54 55 nee 56 57 nee 

 

  

                                                             
28 T-toets, p<0,05 
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 woordenschat 

eind groep 3 
woordenschat 

eind groep 5 
gewichtenleerling wel niet sign wel niet sign 

 47 55 ja 45 53 ja 

denominatie ob. bijz. sign ob. bijz. sign 

 54 55 nee 53 52 nee 

trad. vern. onderwijs ja nee sign ja nee sign 

 54 54 nee 54 52 ja 

grootte < of ≥ 100 < > sign < > sign 

 53 55 nee 52 52 nee 

 

 begrijpend lezen 

medio groep 6 
begrijpend lezen 

medio groep 8 

gewichtenleerling wel niet sign wel niet sign 

 47 52 ja 45 53 ja 

denominatie ob. bijz. sign ob. bijz. sign 

 51 52 ja 53 52 nee 

trad. vern. onderwijs ja nee sign ja nee sign 

 52 51 nee 54 52 ja 

grootte < of ≥ 100 < > sign < > sign 

 52 51 nee 52 53 nee 
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Bijlage F:  Eindtoetsen basisonderwijs en best passend 
brugklastype 

In het volgende overzicht staan de best passende brugklastypen bij de 
standaardscores die op de Centrale Eindtoets, de IEP toets en de ROUTE 8 toets 
behaald kunnen worden.  
 
Centrale eindtoets:  

501 - 520  basisberoepsgerichte leerweg 

519 - 525  basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

523 - 528  kaderberoepsgerichte leerweg 

529 - 533  gemengde / theoretische leerweg 

533 - 536  gemengde / theoretische leerweg en havo 

537 - 540  havo 

540 - 544  havo / vwo 

545 - 550  vwo 

 

ROUTE 8: 

<141   praktijkonderwijs 

141 - 168  basisberoepsgerichte leerweg 

169 - 190  kaderberoepsgerichte leerweg 

191 - 210  theoretische leerweg 

211 - 234  havo 

> 234   vwo 

 

IEP: 

50 - 61   basisberoepsgerichte leerweg/ basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

62 - 70   kaderberoepsgerichte leerweg/ kader- en theoretische leerweg 

71 - 76   theoretische leerweg 

77 - 81   theoretische leerweg en havo 

82 - 86   havo 

87 - 92   havo / vwo 

93 - 100   vwo 
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Bijlage G:  Definities en afkortingen  

 
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 
LBL/XLBL toets begrijpend lezen (Cito toets LOVS, leerling en 

onderwijsvolgsysteem) 
LDM (toets) technisch lezen 3-minutentoets (Cito toets LOVS, leerling en 

onderwijsvolgsysteem) 
LOVS  leerling en onderwijs volgsysteem 
LRA/CRA/XRA toets rekenen en wiskunde (Cito toets LOVS: leerling- en 

onderwijsvolgsysteem), CRA generatie 3 toets, XRA versie voor 
extra onderwijsbehoeftigen 

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). Cito-

eindtoetsscores. 

 

Inspectie van het Onderwijs: toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet 

Onderwijs 2014 (Data Archiving and Networked Services, KNAW), 

toezichtarrangementen Drentse scholen primair onderwijs 2015 

 

Inspectie van het Onderwijs: en  

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/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


