
Voor meer cijfers over jongeren in Drenthe: www.meetbaarbeterdrenthe.nl. Hier vindt u bij het thema onderwijs ook de totale rapportage Drentse Onderwijsmonitor.

Drenthe is een van de provincies waar het aantal 
basisschoolleerlingen het snelst daalt!
De afgelopen 5 jaar was de krimp 2 keer zo groot dan landelijk. Op 1 
oktober 2009 werden er nog 48.091 leerlingen geteld. Precies 5 jaar later 
zijn dat er 44.337. En volgens de laatste prognoses zal dit aantal nog 
verder afnemen tot circa 43.480 in 2020. Het gevolg is dat steeds meer 
scholen sluiten of fuseren.

De krimp gaat rap door: zo zijn er op 
1 oktober 2014 nog 279 scholen in de provincie.

Contactpersoon: Mariet Thalens • Tel. 06-52490350 • m.thalens@gmail.com
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Vanaf het schooljaar 2007-2008 worden gegevens verzameld 
over leerprestaties in het basisonderwijs op het terrein van taal/
lezen en rekenen/wiskunde. De gegevens worden geleverd door 
basisscholen waarvan het schoolbestuur hiervoor toestemming 
heeft gegeven. Het deelnamepercentage van basisscholen is in 
2013-14 hoger dan voorheen: 93%!

De scores zijn ingedeeld volgens niveaus A t/m E:

A  goed tot zeer goed  D  zwak tot matig 

B  ruim voldoende tot goed  E  zeer zwak tot zwak 

C  matig tot ruim voldoende 
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Resultaten op toetsen voor Begrijpend lezen

Cito heeft de normering 
voor begrijpend 
lezen aangepast. 
Dat betekent een 
versoepeling van de 
norm voor groep 6, 
terwijl die van groep 
8 is aangescherpt.  
Drentse leerlingen 
uit groep 6 scoren op 
de begrijpend lezen 
toets boven de norm. 
Prestaties blijken met 
de nieuwe norm beter 
dan gedacht. Ook groep 
8 voldoet aan de norm. 

Leerprestaties in het Drentse basisonderwijs 

Resultaten op toetsen voor Rekenen & wiskunde

Ook voor de 
rekentoetsen van 
groep 3, 4 en 6 is de 
norm aangescherpt. 
De prestaties zijn 
in alle groepen 
(ruim) boven de 
norm, net zoals 
voorgaande jaren. 
De vermeende 
voorsprong op 
klasgenootjes elders 
in het land is echter 
minder groot dan 
voorgaande jaren 
werd aangenomen 
(met de oude norm).

Drents onderwijs scoort!
Kerncijfers Drentse Onderwijsmonitor uit de periode 2009-2014

Krimp in het Drentse basisonderwijs 
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Percentage kinderen op speciaal (basis)onderwijs  
(per samenwerkingsverband in 2013)  

Percentage is hoger  , lager  of gelijk  vergeleken met 2012. sbao1 so2

PO2201: Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe 2,1% 1,1% 

PO2202: Emmen, Borger-Odoorn 2,5% 0,7% 

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% 

Provincie Drenthe 2,6% 1% 

Nederland 2,5% 1,6% 

Speciaal (basis)onderwijs

1sbao = speciaal basisonderwijs   2so = speciaal onderwijs

“Drentse leerlingen gaan minder vaak naar het 
speciaal onderwijs dan landelijk.”



Van basisschool naar voortgezet onderwijs
Niveau in het derde leerjaar  
in vergelijking tot het  
advies van de basisschool

Noord- en Midden

Zuidoost

Zuidwest

Hele provincie

Nederland

(iets) lager (iets) hoger

78%

69%

71%

73%

70%

4%

7%

14%

8%

14%

17%

25%

16%

19%

16%

zelfde

Huidig onderwijsniveau t.o.v. schooladvies

Driekwart van de Drentse jongeren zit in het derde leerjaar 
op het onderwijs niveau dat de basisschool adviseerde. Bijna 
één op de vijf volgt een (iets) lager en acht procent een (iets) 
hoger niveau. Leerlingen uit zuidoost Drenthe stromen vaak 
af, terwijl in zuidwest Drenthe relatief veel opstroom is.

Aantal inschrijvingen op het mbo, hbo en universiteit

Taal- en rekenprestaties in leerjaar 2
In Nederland moet het niveau van taal en rekenen omhoog. 
Met het afleggen van een centrale  reken- en taaltoets 
kunnen eindexamenleerlingen laten zien dat zij het vereiste 
eindniveau in het voortgezet onderwijs hebben gehaald.
 
Voor tweedejaars leerlingen in het Drents voortgezet onderwijs maken 
we een tussentijdse balans op. In 2013 en 2014 
zijn de resultaten op Toets 2 van het Cito 
Volgsysteem voortgezet onderwijs verzameld. 
Hoe is het met de taal- en 
rekenvaardigheden 
gesteld? Is er het 
afgelopen jaar 
vooruitgang 
geboekt? En doen 
leerlingen op vo-
scholen in Drenthe 
het even goed, 
beter of minder 
goed vergeleken 
met studiegenootjes in 
Nederland.

Tweedejaars 
havisten doen 

het over gehele 
linie goed!

Prestaties van 
tweedejaars 
vmbo-ers op 

veel onderdelen 
goed! 

Vwo-leerlingen 
in leerjaar 2 blijven 

in scores achter, 
vooral op rekenen 

en wiskunde!

Resultaten van scholen voor voortgezet  
onderwijs in Drenthe op Toets 2 van het Cito Volgsysteem

VMBO BB:
• Rekenen 
• Nederlands woordenschat 

VMBO KB:
• Nederlands woordenschat 

VMBO GT:
• Taalverzorging 
• Nederlands woordenschat
• Engels leesvaardigheid
• Rekenen 

HAVO:
• Engels leesvaardigheid

VMBO BB:
• Taalverzorging
• Nederlands leesvaardigheid 

VMBO KB:
• Taalverzorging
• Rekenen 

HAVO:
• Taalverzorging 
• Nederlands leesvaardigheid 
• Nederlands woordenschat 
• Rekenen 
• Wiskunde

VWO:
• Rekenen 
• Wiskunde

VMBO BB:
• Engels leesvaardigheid  

VMBO KB:
• Nederlands leesvaardigheid 
• Engels leesvaardigheid 

VMBO GT:
• Nederlands leesvaardigheid 

VWO:
• Taalverzorging
• Nederlands woordenschat 
• Engels leesvaardigheid 

VWO:
• Nederlands leesvaardigheid
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  Ontwikkeling afgelopen jaren 
 Verslechtering Gelijk gebleven Verbetering

  pluspunten     
  aandachtspunten     
  verbeterpunten

Drentse jongeren na het voortgezet onderwijs

De voorkeur van Drentse jongeren 
voor een bepaalde afstudeerrichting 
(sector) in het mbo en hbo 
komt overeen met die van hun 
studiegenootjes in heel Nederland.
Drentse jongeren aan de universiteit 

maken opvallende keuzes. Zo wordt 
er minder vaak gekozen voor techniek 
en gezondheidszorg dan studenten in 
Nederland gemiddeld doen. Zij kiezen 
relatief vaker voor de studierichtingen 
taal en cultuur, natuur, economie en recht.

Populairste afstudeerrichting
mbo hbo wo

36%

zorg en 
welzijn

35%

economie economie

20%

‘09/’10 ‘10/’11 ‘11/’12 ‘12/’13 ‘13/’14

mbo 17.185 17.581 17.270 17.051 16.692

hbo 8.149 8.353 8.247 8.068 8.422

wo 1.351 1.455 1.437 1.400 1.365

Studierichting van Drentse jongeren 
aan de universiteit, 2013-2014
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 gedrag en 
maatschappij 
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Nederland Drenthe

Meer dan het jaar daarvoor   Minder dan het jaar daarvoor 

“Drentse 
jongeren aan de 

universiteit kiezen 
minder vaak voor 

techniek”

Nederland Drenthe

VMBO  94,4% 95,7%

HAVO  87,9% 89,3%

VWO 89,7% 93,2%

Slaagresultaten 2013-14


