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Inleiding 
 
In het kader van de SLOA-regeling van de VO-raad1 volgt onderzoeksbureau Oberon gedurende drie 
schooljaren (2010-2013)  de  uitvoering  en  de  opbrengsten  van  het  project  ‘Stap  in  rekenen  en  taal’  op  
het Corlaer College. Dat volgen en meten gebeurt in elk van de drie projectjaren op dezelfde manier, 
door: 
 interviews te houden met leerlingen en docenten (halfjaarlijks); 
 toetsresultaten van leerlingen op het Cito Volgsysteem vo te analyseren (een nulmeting en daarna 

jaarlijks). 
 
De onderzoeksactiviteiten worden ingezet om aan het einde van het project de volgende 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden:  
 
Meetbare effecten 
1. Wat zijn de effecten van het ingezette taal- en rekenbeleid op de taalprestaties van de leerlingen 

in het vmbo, havo en vwo? 
2. Wat zijn de effecten van het ingezette taal- en rekenbeleid op de reken- en wiskundeprestaties 

van de leerlingen in het vmbo, havo en vwo?  
Bij deze onderzoeksvragen benadrukken we dat dit onderzoek op het Corlaer College geen 
onderzoek was waarbij alle beïnvloedende factoren onder controle zijn, zoals in een laboratorium. Ook 
was het geen (quasi-)experimenteel onderzoek waarbij met een controlegroep wordt vergeleken of 
leerlingen al dan niet willekeurig aan een bepaalde interventie worden toegewezen. In normale 
schoolomstandigheden zijn dat soort onderzoeken moeilijk uitvoerbaar. We beschrijven in dit 
onderzoeksrapport dan ook de veranderingen die we tijdens de projectjaren hebben waargenomen, 
zonder daarbij te streven naar het leveren van wetenschappelijk bewijs voor de oorzaak daarvan.   
 
Gepercipieerde effecten 
3. Welke effecten zien de leerlingen zelf van het ingezette taal- en rekenbeleid op hun taal- en 

rekenprestaties? Door welke aspecten van dit beleid wordt dit veroorzaakt? 
4. Welke effecten zien de docenten van het ingezette taal- en rekenbeleid op de taal- en 

rekenprestaties van de leerlingen? Door welke aspecten van dit beleid wordt dit veroorzaakt?  
 
Dit is het derde en laatste rapport Stap in rekenen en taal voor het Corlaer College. Dat betekent dat 
we niet alleen verslag doen van het schooljaar 2012/13, maar ook een overzicht geven van de 
resultaten van het volgsysteem gedurende het hele driejarige project. Bovendien doen we in de bijlage 
suggesties voor de werkgroep Stap in rekenen en taal om de analyses de komende tijd zelf uit te 
voeren onder  de  titel  ‘doe  het  zelf’. 
 
We beginnen in hoofdstuk 1 met de verslagen van de interviewrondes die zijn gehouden in het 
schooljaar 2012/13 (de eerste ronde in november 2012, de tweede in mei 2013). Hoofdstuk 2  is een 
algemeen hoofdstuk waarin we enige uitleg geven bij het Cito Volgsysteem vo. Vervolgens bespreken 
we in hoofdstuk 3 de resultaten van de toetsafnames in het schooljaar 2012/13 voor leesvaardigheid, 
woordenschat en rekenen/wiskunde. Hoofdstuk 4 is interessant voor wie een overzicht wil krijgen over 
het de resultaten van het Cito Volgsysteem over de drie projectjaren gezamenlijk. Het rapport eindigt 
met hoofdstuk 5 en 6, waarin we achtereenvolgens conclusies trekken en aanbevelingen doen voor 
het Corlaer College.  

  
                                                      
1  SLOA staat voor Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten. In het kader van de SLOA-regeling 

kunnen scholen een aanvraag indienen voor bekostiging van een Research & Development project. De VO-raad 
heeft in 2010 de regeling ingesteld voor verdeling van de SLOA-middelen aan scholen. Zie www.vo-raad.nl.  

http://www.vo-raad.nl/
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1 De interviewrondes in het schooljaar 2012/13  
 
Naast alle cijfers, tabellen en grafieken in deze rapportage hebben we ook kwalitatieve informatie over 
het project Stap in rekenen en taal verzameld door middel van gesprekken. De informatie uit deze 
gesprekken (gevoerd in november 2012 en in mei 2013) presenteren we in dit hoofdstuk, om het 
cijfermatige materiaal uit de andere hoofdstukken te illustreren en te verdiepen.  
 
De werkwijze was als volgt: van alle interviews zijn verslagen gemaakt. Deze gespreksverslagen 
hebben we aan de geïnterviewden voorgelegd en zij hebben de tekst goedgekeurd, soms met enkele 
wijzigingen of opmerkingen. 
 

1.1 De eerste interviewronde (november 2012)2 
 
Op 28 november  2012  heeft  Marleen  Kieft  gesprekken  gevoerd  over  het  project  ‘Stap  in  rekenen  en  
taal’  met: 
 een docent Nederlands (havo/vwo) en een docent wiskunde (vmbo) (beide niet nader betrokken 

bij het project); 
 afdelingsleider havo/vwo; 
 schoolleider; 
 projectleider Stap in rekenen en taal; 
 groepje leerlingen uit L1d. 
In deze paragraaf beschrijven we de bevindingen uit deze interviews op hoofdlijnen.  
 
Het project Stap in rekenen en taal 
De beide docenten hebben niet of nauwelijks iets gemerkt van het project; de ene hoort wel eens iets 
over  ‘SLOA’,  de  ander  vermoedt  dat  de  invoering  van  het  Cito  Volgsysteem  vo  met  het  project  te  
maken heeft en herinnert zich een studiemiddag. De projectleider en schoolleider erkennen dat de 
verspreiding van het project onder de docenten nog aandacht verdient. De afdelingsleider merkt dat 
het project Stap in rekenen en taal de afgelopen zes maanden zichtbaarder is geworden binnen de 
school. Dat ziet ze vooral op het punt van het Cito Volgsysteem, waarvan de toetsscores inmiddels 
terechtkomen  op  docentniveau  “waar  het  ook  hoort  uiteindelijk”. 
 
De projectleider constateert dat er het afgelopen half jaar van het project veel is gebeurd; daar is hij 
tevreden over. Hij noemt het beleidsplan dat met behulp van het KPC is opgesteld en hij is vooral blij 
dat  dit  beleidsplan  ook  al  terug  te  vinden  is  in  de  afdelingsplannen  en  op  de  agenda’s  van  
verschillende  vergaderingen.  Daarnaast  is  hij  tevreden  dat  “we  in  hele  korte  tijd  de  secties  Nederlands  
en  wiskunde  hebben  meegekregen”.  Knelpunt  is wat hem betreft nog de aandacht voor het rekenen 
op de vmbo-afdeling. Ziekte, bevoegdheden/capaciteiten, overbelasting en het daaruit volgende 
tijdgebrek  spelen  een  rol.  Ook  signaleert  hij  dat  het  tijd  kost  om  veranderingen  door  te  voeren.  “Als  je  
verandering wilt doorvoeren met mensen die er geen of weinig affiniteit mee hebben, dan kost dat 
gewoon  moeite.  Dat  moet  je  in  fases  doen  en  dat  kost  tijd.”   
 
De  projectleider  beschouwt  het  komende  half  jaar  niet  als  het  laatste  half  jaar  van  het  project  ‘Stap  in 
rekenen  en  taal’.  “We  gaan  van  de  projectgroep  over  naar  taal- en rekencoördinatoren en het gaat 
gewoon  door”.  Voor  de komende tijd ziet de projectleider als doelen:  
- Taal- en rekenbeleid onder de aandacht brengen van meer docenten. 
- Meer interventies op leerling- en docentniveau (zoals bijvoorbeeld vrij lezen) uitzetten.  
- Plan maken voor het vergroten van de eigen taal- en rekenvaardigheden van docenten. 
                                                      
2  Dit hoofdstuk is halverwege het schooljaar als aparte rapportage aan de projectgroep gestuurd. 
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- Plan maken voor hoe er vervolg wordt gegeven aan gesignaleerde achterstanden bij leerlingen. 
- Doorgaan met het opbouwen van nauwere samenwerking met basisscholen.  
 
Taal- en rekenbeleid 
De beide docenten kennen de beleidsplannen taal en rekenen niet. Maar zij lopen vanuit hun 
lespraktijk (de een geeft onder andere wiskunde, de ander onder andere Nederlands) wel aan tegen 
zaken waarover school- of afdelingsbrede afstemming wenselijk is. Bijvoorbeeld: wat moeten 
leerlingen bij wiskunde uit het hoofd kunnen qua rekenen en wat mag met de rekenmachine? En: 
strepen docenten van andere vakken taal- en spellingfouten aan? Beiden onderstrepen het belang 
van  taal  en  rekenen.  “Eigenlijk  zou  je  bij  wiskunde,  natuurkunde,  verzorging,  biologie,  overal  waar  je  
maar iets met een sommetje te maken hebt, dat op dezelfde manier moeten aanpakken. Het is al wel 
eens  besproken  dat  dat  moet,  maar  het  is  niet  gebeurd,  nee.”   
 
Ook  de  leerlingen  vinden  rekenen  en  taal  op  zichzelf  belangrijk  “voor  de  toekomst”.  Maar:  ze  begrijpen 
niet zo goed waarom ze bij rekenen sommen uit het hoofd moeten maken, terwijl ze die bij wiskunde 
met de rekenmachine mogen doen. Ze zijn zich er wel van bewust dat het raar overkomt als je veel 
spellingfouten maakt in teksten, hoewel ze hoop koesteren dat er nog uitvindingen worden gedaan die 
hen  helpen  bij  het  spellen:  “Later  hebben  ze  daar  vast  wel  allemaal  apparaten  voor.  Dus  we  leren  
misschien  wel  voor  niets.  Tja.”  Ten  slotte  vertellen  ze  dat  alle  leerlingen  in  het  rekenuur  dezelfde  
sommen moeten  maken  en  dat  dat  niet  ideaal  is:  “Kijk,  je  hebt  kinderen  die  goed  zijn  in  rekenen  en  je  
hebt kinderen die niet goed zijn in rekenen. Als je die dan op verschillende niveaus laat werken, dan 
hebben de kinderen die het makkelijker vinden ook moeilijke sommen.” 
 
De beleidsplannen zijn voor de zomervakantie van 2012 in samenwerking met het KPC opgesteld, 
maar zullen gaandeweg nog worden aangevuld. Er gebeurt namelijk meer op het gebied van taal en 
rekenen op school dan in de beleidsplannen opgenomen is. Zo zijn er bijvoorbeeld het gebruik van 
Nieuwsbegrip in de STIP-uren en de posters met leesstrategieën (die opnieuw worden vormgegeven 
en in de klassen komen te hangen). Ook het vrij lezen en de aandacht voor leesbevordering wil de 
projectleider opnieuw leven inblazen. Een docent benadrukt dat er wat gedaan moet worden aan de 
taalvaardigheid van docenten, bijvoorbeeld in de vorm van een verplichte toets voor hen. De 
projectleider denkt dat dit niet meest geschikte weg is, omdat dat weerstand zou kunnen veroorzaken.  
 
Als extra motivatie voor het opstellen van taal- en rekenbeleid wordt de invoering van de nieuwe 
verplichte taal- en rekentoetsen genoemd. Met het invoeren van deze toetsen is het doel in één klap 
duidelijk geworden: de leerlingen moeten die toetsen halen. Binnen de school ligt het accent tot nu toe 
meer op de rekentoets; h/a-leerlingen die op basis van de Cito-toetsen dreigen uit te vallen krijgen 
extra rekenlessen met behulp van het programma StudyFlow. Op de h/a-afdeling werkt dit 
“bijspijkertraject”  inmiddels  goed,  op  de  vmbo-afdeling nog niet. Taalbeleid is nog wat achter 
gebleven,  volgens  de  afdelingsleider  “is  taalbeleid  niet  iets  wat  al  echt  schoolbreed  is  geworden”.   
 
Cito Volgsysteem vo 
Uit de interviews blijkt dat het Cito Volgsysteem inmiddels redelijk is geïntegreerd op school, aldus de 
projectleider.  “Het  Cito-verhaal was al bekend bij docenten, maar daar zien ze nu over het algemeen 
echt  de  meerwaarde  van  in.”  Wat  goed  heeft  gewerkt  is  een  hele  praktische  studiemiddag  over  het  
Cito-systeem,  “waarbij  docenten  bij  elkaar  zitten  en  worden  gedwongen  in  de  computer  te  kijken”.  
Inderdaad beginnen de beide geïnterviewde docenten tijdens het interview uit zichzelf over de Cito-
toetsen. Ook de leerlingen melden dat ze de toetsen hebben gemaakt en dat ze de toetsscores 
hebben gekregen van hun mentor en dat ze de uitslag mee hebben gekregen voor hun ouders. Wat 
nog wel een aandachtspunt is, is het vervolg op de toetsuitslagen. Een docent vertelt dat ze, toen ze 
per e-mail de toetsscores van haar mentorklas  kreeg  (waarvan  “best  veel  met  een  lage  score”),  heeft  
teruggemaild:  “En  nu?”  Op  die  vraag  heeft  ze  nooit  antwoord  gehad,  met  als  gevolg,  zoals  ze  het  zelf  
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verwoordt:  “Er  is  verder  geen  terugkoppeling  en  dan  verwatert  het  weer  snel.”  Volgens  de  projectleider 
zullen de secties Nederlands en wiskunde daar een rol bij moeten gaan spelen.  
 
De resultaten op het onderdeel Nederlands - woordenschat in het Cito Volgsysteem bleken in het 
schooljaar 2011/12 bij relatief veel leerlingen achter te blijven. De docenten Nederlands herkennen dit: 
“Sommige  leerlingen,  ook  in  de  bovenbouw,  kennen  echt  heel  weinig  woorden.  Ik  vind  het  soms  
bijzonder  dat  ze  nog  zover  gekomen  zijn.  Ze  hebben  goede  strategieën  aangeleerd,  denk  ik!”  De  
sectie Nederlands h/a is naar aanleiding daarvan kritisch gaan kijken naar het PTA en heeft 
geconstateerd dat woordenschat daarin eigenlijk geen plaats had. Daarom is gezamenlijk besloten 
woordenschat daarin op te nemen.  
 
Afnameomstandigheden bij toetsen 
In voorgaande schooljaren bleek dat de instructie die docenten geven bij het afnemen van de toetsen 
niet altijd volgens de richtlijnen van het Cito was. Dat maakte dat de afnameomstandigheden niet voor 
elke klas optimaal waren. Van een docent hoorden we dat de instructie weliswaar duidelijk is, maar 
tekort  schiet  op  het  punt  van  het  ‘waarom’:  “Er  staat  wel  in  de  instructie  dat  leerlingen  de  toetsen  
serieus moeten maken, maar niet waarom dat  belangrijk  is.”  Deze  docent  heeft  daar  op  eigen  initiatief  
zelf een draai aan gegeven, maar ze denkt dat de instructie op dat punt verbeterd kan worden. Dat 
wordt  bevestigd  door  de  leerlingen:  “Ja,  alle  toetsen  zijn  belangrijk,  maar  ja,  ik  wist  niet  waarvoor.  Ze  
hebben  gezegd  van  nou,  het  is  wel  belangrijk,  doe  er  je  best  voor.” 
  
Wat overigens ook in de gesprekken naar voren kwam is dat dyslectische leerlingen de toetsen 
moesten  maken  “op  een  gewoon  papiertje”  in  plaats  van  op  uitvergrote  vellen.  Een  docent  constateert  
over  zo’n  dyslectische  leerling:  “Hij  was  in  vijf  minuten  klaar  en  heeft  hem  dus  niet  serieus kunnen 
maken.  Ik  kan  van  deze  leerling  nu  niet  beoordelen  hoe  hij  groeit  in  de  loop  van  het  jaar.” 
 
Basisscholen (aansluiting po-vo) 
Aan de aansluiting tussen het Corlaer College en de toeleverende basisscholen wordt op 
verschillende niveaus gewerkt; bijvoorbeeld via de werkgroep LEA, maar ook doordat de projectgroep 
tijdens een studiemiddag persoonlijk contact heeft gezocht met de leerkrachten van groep 8. Hij 
signaleert dat niet altijd de goede gegevens worden overgedragen: van een leerling uit zijn mentorklas 
kreeg hij wel stapels scores uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool, maar niet de uitslag van 
een nogal cruciale psychologische test die was uitgevoerd door een extern bureau. Die informatie is 
uiteindelijk via de ouders bij hem terecht gekomen.  
 
Leerlingen vinden dat de stof die wordt behandeld bij taal en rekenen een herhaling is van wat ze op 
de basisschool al hebben gehad. Ook een van de geïnterviewde docenten (oud-leerkracht 
basisonderwijs) weet zeker dat leerlingen op de basisschool feilloos leren spellen en ontleden. 
Tegelijkertijd  ziet  hij  dat  “onze  leerlingen  daarop  zitten  te  zweten,  dat  mag  helemaal  niet  kunnen.  Dat  
moeten  ze  in  den  treure  geoefend  hebben.  Heel  raar,  dat  dat  zo  snel  wegzakt.”  Hij  denkt  dat  het  te  
maken heeft met de onderlinge verschillen tussen de docenten in de brugklas; waar in groep 8 één 
leerkracht op alles let, werken hier allemaal verschillende docenten die niet allemaal zo letten op taal 
en spelling.  
 
Aanbevelingen voor de projectgroep op basis van deze interviewronde 
 Het Cito Volgsysteem vo begint op docentniveau te leven. We kregen de indruk dat het invoeren 

van  het  Cito  Volgsysteem  voor  docenten  het  eerste  is  waar  ze  aan  denken  bij  ‘taal- en 
rekenbeleid’.  Toch  zijn  toetsen  vooral  bedoeld  als  opstap  naar  veranderingen in het curriculum – 
daar is nu een slag te slaan.  

 De instructie van de Cito-toetsen voor de docenten die de toetsen afnemen kan verbeterd worden 
op het punt van uitleg waarom het Cito Volgsysteem belangrijk is.  
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 Het lijkt erop dat er bij de afname van de Cito-toetsen geen rekening wordt gehouden met 
dyslectische leerlingen. Klopt dat? Is daar iets aan te doen? Dat beïnvloedt de resultaten 
natuurlijk.  

 De beleidsplannen taal en rekenen kunnen aangevuld worden met zaken op taal- en rekengebied 
die nu eigenlijk al, zij het op kleine schaal, plaatsvinden. Dan worden ze zichtbaar en kunnen ze 
op grotere verspreid worden. Bijvoorbeeld: de afspraak dat leerlingen een boek bij zich moeten 
hebben. Of de actie van de sectie Nederlands bovenbouw h/a om woordenschat in het PTA op te 
nemen.   

 De taal- en rekenlessen in de eerste vmbo-klassen houden volgens de leerlingen geen rekening 
met niveauverschillen. Klopt dat? Is daar wat aan te doen? Wellicht kan de h/a-rekenmodule 
inspirerend werken. 

 

1.2 De tweede interviewronde (mei 2013) 
 
Op 21 mei 2013 hebben Marleen Kieft en Afke Donker gesproken met: 
 een docent wiskunde en een docent Nederlands van de vmbo-afdeling; 
 drie docenten van de locatie h/a (in de vakken: wiskunde, scheikunde, themaonderwijs); 
 docent-onderzoeker; 
 rekencoördinator (dit schooljaar h/a en vanaf 2013/14 schoolbreed rekencoördinator).  
Ook gebruiken we een aantal fragmenten uit het verslag van het gesprek dat projectleider Martin 
Timmer en Marleen Kieft hadden met Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) in het kader van zijn 
promotieonderzoek over het SLOA-project. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste punten 
uit deze gesprekken en formuleren we op basis daarvan ook enkele aanbevelingen. 
 
Het project Stap in rekenen en taal 
Net als in voorgaande interviewrondes valt ook nu weer op dat docenten positief staan tegenover 
extra aandacht voor rekenen en taal op school. Vaak motiveren ze deze positieve houding door te 
verwijzen naar de invoering van de verplichte reken- en taaltoetsen, die beleid op het gebied van taal 
en  rekenen  urgent  maakt.  Maar  ook  de  observatie  van  een  van  de  docenten  “dat  leerlingen  die  in  
groep  8  goed  kunnen  hoofdrekenen  dat  in  een  jaar  op  het  Corlaer  helemaal  kwijt  zijn”  wijst  volgens  
haar op de noodzaak van aandacht voor rekenbeleid. Overigens denkt zij dat dit verschijnsel zich niet 
alleen voordoet op het Corlaer College, maar ook op andere scholen. De rekencoördinator constateert 
dat door de deelname aan de pilot rekentoets de docenten veel meer aandacht hebben gekregen voor 
rekenen in de bovenbouw.  
 
Een andere overeenkomst met vorige interviewrondes is dat ook nu weer de invoering van het Cito 
Volgsysteem als het meest zichtbare element van het project wordt beschouwd. Verder zeggen de 
docenten niet zo gek veel van het project gemerkt te hebben, hoewel de h/a-docenten hier stelliger 
over zijn dan de vmbo-docenten. De drie h/a-docenten  vinden  dat  “het  project  niet  breed  genoeg  
wordt  gedeeld  met  het  personeel.”  Wat  zij  er  over  weten,  komt  veelal door een specifieke taak (zoals 
voorzitter sectie wiskunde) of persoonlijke interesse. Kortom, volgens hen is de communicatie over het 
project voor verbetering vatbaar. De vmbo-docenten die we hebben gesproken zijn wat positiever over 
de bekendheid van het project. Zij constateren dat er op school dankzij het project belangrijke 
veranderingen  in  gang  zijn  gezet,  vooral  in  de  houding  van  hun  collega’s  ten  opzichte  van  rekenen  en  
taal.  Zie  daarvoor  de  paragraaf  ‘Veranderingen’. 
 
Cito Volgsysteem vo 
Vrijwel alle docenten die we hebben gesproken vinden het een goede zaak dat het Cito Volgsysteem 
is ingevoerd. De docent-onderzoeker vindt een belangrijk voordeel van het volgsysteem, dat de school 
meer inzicht heeft in het niveau van de leerlingen als ze de school  binnenkomen.”Het  is  belangrijk  om  
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een beeld te hebben dat is gebaseerd op feitelijke informatie. Anders krijg je al snel mythevorming 
onder  docenten.”  Maar  het  levert  niet  alleen  informatie  op  die  relevant  is  voor  de  Corlaer-docenten, 
maar ook informatie  die  ze  nuttig  vindt  in  de  communicatie  met  toeleverende  basisscholen  en  mbo’s  
waar de Corlaer-leerlingen heengaan na hun eindexamen. Vaak hoorden we dat docenten het Cito 
Volgysteem vooral zien als nuttig met het oog op het klaarstomen van leerlingen voor de rekentoets. 
Anderen hebben een veelzijdiger visie op het volgsysteem. Zo geven de beide vmbo-docenten aan 
dat  ze  de  rekentoets  los  zien  van  het  volgsysteem.  “Het  volgsysteem  is  een  instrument  om  de  
leerlingen door de jaren heen te volgen, de rekentoets  is  echt  een  momentopname.”   
 
Uit de interviews blijkt dat tot nu toe vooral de mentoren betrokken zijn bij het volgsysteem en de 
toetsscores. Zij krijgen de toetsresultaten voor hun mentorklas aangeleverd - en wat ze daarmee 
doen, dat is aan hen. Naast mentoren zijn ook de secties wiskunde en Nederlands op de hoogte 
gebracht van het Cito volgysteem vo. Hoe? Dat is volgens de geïnterviewden vooral informeel en in 
de wandelgangen gegaan. Bijvoorbeeld door het delen van een gezamenlijke vakgroepruimte of door 
korte lijnen met de taal- en rekencoördinator. Op de h/a-afdeling werd vooral in de sectie wiskunde het 
project en het volgsysteem wel genoemd tijdens vergaderingen. Bij een minder direct betrokken sectie 
zoals scheikunde was dit het afgelopen jaar niet het geval.  
 
Gebruik van de toetsresultaten 
De toetsscores worden met heel verschillende doeleinden en op heel verschillende manieren gebruikt 
door mentoren en docenten wiskunde/Nederlands, namelijk: 
 Om leerlingen extra oefenmaterialen mee naar huis te geven. 
 Om risicoleerlingen te identificeren / leerlingen naar RT door te verwijzen.  
 Om te differentiëren in de les. 
 Om meer aandacht besteden aan bepaalde onderwerpen als dat nodig is (bv. extra vaak 

begrijpend lezen en speciale aandacht voor signaalwoorden omdat die daarbij zo belangrijk zijn). 
 Om in de plattegrond van de klas plusjes en minnetjes te zetten om snel te weten hoe het ook 

alweer zat met de scores. 
 Om gemixte koppels samen te kunnen stellen bij opdrachten. 
 Om leerlingen vooraan te zetten om ze gemakkelijk extra uitleg te kunnen geven. 
 Om bij twijfel over een niveau- of leerwegadvies de toetsscores te betrekken bij het wel of niet 

adviseren van een niveau hoger (of lager). 
 Om de resultaten met leerlingen te bespreken. Met het oog daarop geven twee docenten aan dat 

ze het prettig zouden vinden om niet alleen de actuele toetsresultaten, maar ook de resultaten 
van eerdere jaren erbij geleverd te krijgen. Dan zouden ze in één oogopslag de ontwikkeling van 
een leerling kunnen zien.  

Eén ding wordt duidelijk uit deze interviews: het verschilt per mentor wat hij of zij doet met de 
toetsresultaten. Mentoren bepalen zelf of ze actie ondernemen, en welke actie zij ondernemen naar 
aanleiding van de toetsresultaten van een leerling. 
 
Een aandachtspunt is het plafondeffect dat de rekencoördinator constateert in de afdeling h/a: alle 
leerlingen  zaten  daar  al  bij  de  nulmeting  op  niveau  1F  of  hoger.  “Wat  voor  beleid  moet  je  daar  dan  nog  
aan  koppelen?”  vraagt  hij  zich  af.  Hij  denkt  dat  er  daardoor  onder  de  docenten  ook  weinig  animo  was  
om zich verder te gaan verdiepen in de analyses en precieze scores op leerling-, klas- of 
leerjaarniveau of in toetsscores op de subdomeinen.  
 
Docenten verschillen van mening over de vraag of de toetsresultaten een goed beeld geven van de 
taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen. De beide vmbo-docenten hebben geen aanleiding te 
twijfelen aan de betrouwbaarheid van de toetsen. De h/a-docenten wel, zij vinden de Cito-toetsen een 
te positief beeld geven van de werkelijkheid en varen daarom liever op eigen scores en inschattingen. 
Ze vermoeden dat er op de h/a-afdeling veel en op een pittig niveau wiskunde wordt gegeven en dat 
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daardoor de resultaten vertekend worden. Ook de rekencoördinator heeft de indruk dat het 
volgsysteem een wat rooskleurig beeld schetst. Zijn ervaring is dat de h/a-leerlingen op de 
volgsysteemtoetsen wat hoger scoren dan in de klas.  
 
Communicatie en verantwoordelijkheid 
Naast de docenten Nederlands en wiskunde en de mentoren hebben andere docenten nog niet echt 
te maken gehad met het volgsysteem, hoogstens met surveilleren bij de afname ervan. Verschillende 
geïnterviewden noemen dat de communicatie hierover verder moet worden uitgedacht en uitgevoerd. 
Dit beeld wordt bevestigd door de docent-onderzoeker en projectleider, zij constateren ook dat het 
taal- en rekenbeleid nog onvoldoende is gecommuniceerd naar andere secties dan Nederlands en 
wiskunde. Kortom: langzamerhand wordt het volgsysteem dus een vast onderdeel van het schooljaar, 
maar nog niet bij alle docenten.  
 
De verantwoordelijkheid moet nog breder komen te liggen, vinden enkele docenten. De vmbo-
docenten:  “Als  docent  heb  je  er  geen  omkijken  naar,  we  krijgen  alles  aangereikt  en  praktische  zaken  
worden allemaal geregeld. Daardoor voel je je ook niet heel betrokken. Mentoren moeten het ook zélf 
willen  weten.”  Een  grotere  gezamenlijke  verantwoordelijkheid  zou  ook  een  verlichting  kunnen  
betekenen voor de docent-onderzoeker. Het coördineren en organiseren van het volgsysteem kosten 
veel tijd, zo heeft zij ervaren. Ze vindt de taak van  docent-onderzoeker lastig te combineren met veel 
lesuren en een mentorklas. Docent-onderzoeker zijn kost veel tijd, maar in de praktijk gaan lessen en 
mentorzaken  altijd  voor  op  onderzoeksuren.  “Je  zit  daardoor  altijd  in  een  spagaat.  De  uren  vliegen  
weg!”   
 
Veranderingen  
De geïnterviewde vmbo-docenten vinden (meer dan de h/a-docenten) dat er een omslag in het 
denken  merkbaar  is  op  school:  “Je  komt  er  tegenwoordig  niet  meer  mee  weg  door  te  zeggen:  ‘Ik  geef  
geen  Nederlands  en  dus  heb  ik  niets  met  taal  te  maken’.  Dat  is  not done, ook leerlingen zeggen daar 
wat van. Taal wordt echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle docenten, niet alleen van de 
docenten  Nederlands.”  Niet  alle  docenten  denken  zo,  volgens  de  projectleider  heerst  er  bij  sommige  
vmbo-docenten  aversie  tegen  het  motto  ‘iedere  docent  een  taaldocent’.  “Iemand  die  bij  de afdeling 
Elektrotechniek de praktijklessen verzorgt, die ís geen taaldocent en die zal ook nooit taaldocent 
worden. Want dat wíl die niet. En dat hoeft ook niet. Wat we wél verwachten is dat hij zich houdt aan 
de afspraken die globaal binnen de school worden gemaakt over taal en rekenen. Maar daarmee is 
het  nog  geen  taaldocent.” 
 
Aandacht voor rekenen 
Volgens de rekencoördinator is er de afgelopen drie jaren binnen de hele school meer aandacht 
gekomen voor rekenen. Dat geldt vooral in de bovenbouw, denkt hij, want in de onderbouw was er al 
langer aandacht voor rekenen, door de rekenmodule die daar werd en wordt gebruikt. De toegenomen 
aandacht valt echter niet los te zien van de invoering van de verplichte rekentoets en de deelname 
aan de pilot rekentoets. Die hebben de urgentie wel een stuk groter gemaakt. De projectleider 
constateert dat taal gedurende de afgelopen drie projectjaren minder prominent naar voren is 
gekomen dan rekenen. Hoe komt dat? Hij denkt dat dat komt doordat op de a/h-afdeling het rekenen 
al redelijk ver was qua ontwikkeling, het is dan gemakkelijker om daar op voort te bouwen. Bovendien: 
“Er  komt  geen  aparte  taaltoets,  maar  die  maakt  onderdeel  uit  van  het  examen  Nederlands.  Daardoor  
wordt het wat minder zichtbaar, is het minder urgent.”  De  docent-onderzoeker ziet ondanks dat wel 
opbrengsten op taalgebied. Zij denkt dat docenten er, dankzij het Cito Volgsysteem, goed van 
doordrongen zijn geraakt dat de woordenschat van de leerlingen aandacht behoeft, zowel in de onder- 
als in de bovenbouw. Een van de maatregelen die met het oog daarop is genomen op de vmbo-
afdeling, is het werken met Nieuwsbegrip in de Stip-uren. 
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Onderzoeksmatig denken 
De docent-onderzoeker denkt dat ook het onderzoeksmatig denken binnen de school is veranderd. 
Zeker op de vmbo-afdeling was het heel goed dat er voor het eerst een project werd gedaan waar 
onderzoek aan gekoppeld was, vindt ze. Docenten hebben daardoor geleerd op een andere manier 
naar leerlingen te kijken: los van de lessituatie en het gedrag dat leerlingen daarin vertonen. Vooral 
ook  de  interviews  met  leerlingen  waren  in  dat  opzicht  waardevol,  vindt  zij:  “We  praten  natuurlijk  veel  
met leerlingen, over een concert waar ze zijn geweest ofzo, maar normaal gesproken vragen we ze 
niet wat ze van het onderwijs op  school  vinden.”     
 
Contact met basisscholen 
Sommige geïnterviewden noemen als verandering nog het verbeterde contact met de toeleverende 
basisscholen, maar het wordt niet duidelijk wat dat dan concreet heeft opgeleverd. Bespreekpunten 
zijn er wel: bijvoorbeeld het talige karakter van rekenen/wiskunde op de basisschool, waardoor 
leerlingen in de eerste klas van het Corlaer College vrijwel alleen ervaring hebben met 
contextsommen.  “Leerlingen  vinden  het  moeilijk  om  een  formule  in  te  vullen  en  een  vergelijking op te 
lossen.”  Dat  gebrek  aan  ervaring  met  rijtjessommen  botst  met  de  ingevoerde  rekentoets,  die  juist  
gericht is op het maken van sommen. De h/a-docenten vragen zich af of nauwe afstemming wel een 
haalbare kaart is. Ze weten dat de ervaring leert dat mensen graag aan hun eigen manier vasthouden 
en liever willen dat de ander zich aanpast. Een docent zou het goed vinden als in de bovenbouw van 
basisscholen een vakleerkracht rekenen zou werken – zeker omdat veel aanstaande leerkrachten al 
op de pabo moeite hebben met rekenen. 
 
Onderlinge afstemming 
Een verandering waar nog aan wordt gewerkt, is het onderling afstemmen van rekentechnieken bij de  
docenten. Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij de manier waarop leerlingen staartdelingen of tafels 
leren. De rekencoördinator  vertelt:  “Nog  in  het  schooljaar  2012/13  zal  onder  de  h/a-docenten een 
rekenkaart verspreid worden waarop staat welke rekentechnieken standaard gebruikt worden om 
bepaalde problemen op te lossen. Docenten kunnen natuurlijk nog wel andere technieken noemen, 
als  ze  ook  maar  naar  deze  standaardtechnieken  verwijzen.”  Ook  is  hij  van  plan  een  doorlopende  
leerlijn op te zetten waarmee leerlingen goed voorbereid worden op de rekentoets.  
 
Aanbevelingen voor de projectgroep op basis van de tweede interviewronde 
 Begeleid mentoren bij het doelmatig inzetten van de toetsscores van het Cito Volgsysteem. Dit 

schooljaar verschilde van persoon tot persoon wat er met de resultaten gebeurde. Het was dus 
min of meer toevallig of en hoe de gegevens gebruikt worden. Een mogelijke manier om 
mentoren meer te laten nadenken over de toetsresultaten is ze in groepjes of tweetallen samen 
naar de resultaten van een klas te laten kijken, en ze dan te vragen na te denken over 
actiepunten.  

 Communicatie blijft een knelpunt: er zijn nog steeds docenten die (vrijwel) niets over het project 
Stap in rekenen en taal zeggen te weten. Dat geldt met name voor docenten die geen 
Nederlands of wiskunde geven en ook geen mentor zijn. 

 Bij de h/a-leerlingen laten de resultaten uit het volgsysteem zien dat de leerlingen goed op niveau 
zitten; zij zaten bij de nulmeting al op 1F of hoger. Wat te doen met een dergelijk plafondeffect? 
Betekent dat tevreden achterover leunen of is er nadere analyse nodig bij deze groep leerlingen? 
Of is het nodig de doelen bij te stellen?  

 Voor mentoren zou het prettig zijn als ze niet alleen de leerling-scores van de meest recente 
toets uit het volgsysteem aangeleverd krijgen, maar de gegevens van meerdere jaren bij elkaar. 
Dan kunnen zij eenvoudig de ontwikkeling van een leerling volgen.  

 Het Cito Volgsysteem vo leunt op de schouders van een klein clubje mensen. Diverse docenten 
geven aan dat die verantwoordelijkheid best breder gedragen kan worden.  
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 In de interviews werd veel meer gesproken over rekenen dan over taal. Het zou goed zijn als taal 
komend schooljaar wat meer in de aandacht zou komen te staan.  

 Het doel van het aanhalen van de contacten met toeleverende basisscholen blijft wat vaag. Het 
spreekt veel mensen best aan, zo blijkt, maar wat wil de projectgroep er precies mee bereiken? 
Formuleer heldere doelen en communiceer die naar de docenten en mentoren.  
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2 Introductie Cito Volgsysteem vo 
 
Sinds schooljaar 2010/2011 maken de leerlingen van het Corlaer College toetsen uit het Cito 
Volgsysteen vo. In het eerste SLOA-projectjaar maakten de leerlingen uit het eerste leerjaar toets 0 
aan het begin van het schooljaar en toets 1 aan het eind van het schooljaar. Het jaar daarop werd ook 
toets 2 afgenomen (en toets 3 als pilot bij de havo/vwo-leerlingen). Het derde schooljaar van het 
SLOA-project Stap in rekenen en taal werden wederom alle vier de toetsen afgenomen (toets 3 
uitsluitend bij havo/vwo-leerlingen). Schematisch ziet dit er als volgt uit:  
 
Tabel 2.1 Afgenomen toetsen 
 Cohort 2009/10 Cohort 2010/11 Cohort 2011/12 Cohort 2012/13 
Schooljaar 10/11  Toets 0 en 1 - - 
Schooljaar 11/12 Toets 3 (h/v) Toets 2 Toets 0 en 1 - 
Schooljaar 12/13  Toets 3 (h/v) Toets 2 Toets 0 en 1 
 
In de volgende hoofdstukken bespreken we de resultaten van deze toetsen. Allereerst beschrijven we 
in hoofdstuk 3 de resultaten van de toetsen die dit schooljaar zijn afgenomen. We presenteren deze 
resultaten per afdeling en per klas. Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 4 per afdeling een beeld van 
de resultaten over de gehele projectperiode. Dit geeft een goed overzicht van de vooruitgang die 
leerlingen geboekt hebben. In de paragrafen 2.1 en 2.2 beschrijven we hoe we deze resultaten 
presenteren. Ook leggen we de maten uit die we in deze hoofdstukken gebruiken om de resultaten 
van leerlingen te presenteren.  
 

2.1 Presentatie van de resultaten van het huidige schooljaar 
(2012/2013) 

 
In hoofdstuk 3 laten we zien hoe de toetsresultaten van de leerlingen in het schooljaar 2012/13 waren. 
Op basis van de toetsresultaten berekent het Cito per leerling voor ieder onderdeel van de gemaakte 
toets een aantal maten die de prestaties van de leerling in beeld brengen. Wij gebruiken in  de 
resultaathoofdstukken een aantal van deze maten. Hieronder bespreken we deze maten kort.  
 
Percentielscores 
De percentielscore van een leerling geeft aan hoeveel leerlingen landelijk een lagere score halen dan 
de betreffende leerlingen. De hoogste score is dus een percentielscore 100, de laagste een 
percentielscore 0. De percentielscores worden per leerweg / niveau berekend. Het Cito maakt hierbij 
onderscheid tussen: 
 basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning 
 basisberoepsgerichte leerweg 
 kaderberoepsgerichte leerweg 
 gemengd/theoretische leerweg 
 havo 
 vwo 
 Iedere leerling krijgt, afhankelijk van de toetsversie die hij gemaakt heeft, op drie niveaus een 
percentielscore. Dit geeft aan hoe goed de leerling presteert in vergelijking met leerlingen die landelijk 
op een bepaald niveau les krijgen. Een havo-percentiel 23 betekent bijvoorbeeld dat 23% van de 
havo-leerlingen landelijk dezelfde of een lagere score gehaald heeft. Een hoge percentielscore 
betekent dus een relatief betere prestatie. We presenteren steeds de percentielscore die hoort bij het 
niveau waarop de leerlingen op het Corlaer College les krijgen.   
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Lesniveau 
De leerlingen of mentoren geven op het antwoordformulier aan wat het ingeschatte niveau van de 
leerling is. In deze rapportage maken we steeds gebruik van de percentielscore die past bij het niveau 
van de leerling. Omdat het in voorgaande jaren soms onduidelijk was hoe de inschatting van het 
niveau tot stand was gekomen en het binnen een klas sterk kon verschillen, gaan we dit jaar op 
advies van het Cito en in overleg met het Corlaer College uit van het niveau waarop leerlingen les 
krijgen. We konden dit veelal per klas vaststellen. In de enkele klassen waarin leerlingen 
daadwerkelijk op verschillende niveaus les krijgen en boeken op verschillende niveaus gebruiken (de 
sport- en techniekklassen), hebben we de eigen inschatting van de leerlingen overgenomen.  
 
Risicoleerlingen 
Leerlingen met een score die landelijk tot de laagste 25% van de scores behoort op het betreffende 
lesniveau, beschouwen we als leerlingen die risico lopen om op dit onderdeel uit te vallen. We 
presenteren het aantal risicoleerlingen met een percentage erachter. Landelijk is dit percentage dus 
25%.  
 
Referentieniveaus 
Vanaf het huidige schooljaar 2012/23 rekent Cito de toetsscores van leerlingen om naar de landelijk 
vastgestelde referentieniveaus voor taal en rekenen. Voor ieder schooltype (basisonderwijs, vmbo, 
havo en vwo)3  is een fundamenteel (F) en een streefniveau (S) vastgesteld. Het fundamentele niveau 
zou in ieder geval door 75% van de leerlingen van een school gehaald moeten worden, het 
streefniveau, bedoeld als extra uitdaging voor de betere leerlingen, door 50%. Het streefniveau is 
steeds het fundamentele niveau van een onderwijsniveau hoger. Een grafische weergave hiervan 
staat in figuur 2.1. 
 
Figuur 2.1 Referentieniveaus basis- en voortgezet onderwijs 

  
In het primair onderwijs zou 75% van de leerlingen aan het eind 1F moeten halen en 50% 1S (het 
niveau dat gelijk is aan 2F). Aan het eind van het vmbo zou 75% 2F moeten halen en 50% 2S (het 
niveau dat gelijk is 3F). Afhankelijk van de toets rekent Cito de score om tot en met het niveau 2F(/1S) 
of 3F (2S). We presenteren de referentieniveaus per afdeling en we leggen uit hoe 
mentoren/docenten dit voor hun klas(sen) in beeld kunnen brengen. 
 
We beschrijven de referentieniveaus bij het toetsdomein waar het aan gerelateerd is. De domeinen 
die wij in algemene zin in beeld brengen zijn Nederlands leesvaardigheid, Nederlands woordenschat 

                                                      
3  Er zijn ook referentieniveaus voor het mbo. Deze vallen buiten het bereik van de rapportage. 
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en rekenen/wiskunde. Omdat het referentieniveau taal de woordenschat van leerlingen buiten 
beschouwing laat, beschrijven we dit bij het domein leesvaardigheid.  
 

2.2 Presentatie van resultaten over het hele project 
 
De resultaten over de gehele projectperiode van drie jaar brengen we in hoofdstuk 4 met behulp van 
lijngrafieken in beeld. Hierin worden de resultaten van cohorten leerlingen afgezet tegen de landelijk 
gemiddelde ontwikkeling van leerlingen met bepaalde lesniveaus. We gebruiken daarvoor de 
zogenaamde P50-normen. Deze normen geven de score weer waar landelijk 50% van de leerlingen 
onder en 50% boven scoort. De normen zijn beschikbaar voor leerlingen met een vmbo-bb, -kb, -gtl, 
havo of vwo-niveau. Als we de normen per toets met elkaar verbinden, wordt zichtbaar wat een 
landelijk gemiddelde ontwikkeling is. Als we de resultaten van de leerlingen van het Corlaer College 
daarnaast presenteren, blijkt of hun scores zich ontwikkelen volgens een soortgelijke lijn als die  
landelijk gemiddeld is.   
 

2.3 Doe het zelf – een blik op de toekomst 
 
Dit is het laatste jaar dat Oberon vanuit het SLOA-project de toetsanalyses voor het Corlaer College 
verzorgt. Volgend jaar zal de school de analyses zelf uitvoeren. Als voorzet hiervoor geven we in de 
bijlage van deze rapportage aan hoe vergelijkbare gegevens in de digitale rapportage van het Cito 
gepresenteerd worden en hoe deze tabellen en grafieken gelezen kunnen worden.  
 
Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de rapportagemodule van het Cito na de zomer vernieuwd 
zal worden. Belangrijke knelpunten, zoals het feit dat gegevens van de verschillende toetsversies 
momenteel uitsluitend los gepresenteerd kunnen worden, zullen daarin waarschijnlijk worden 
opgelost. Ook zal mogelijk het uiterlijk van een aantal tabellen en grafieken veranderen. We 
vertrouwen erop dat de voorbeelden die we hier geven, voldoende houvast bieden om ook de nieuwe 
grafieken en tabellen te lezen. 
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3 Resultaten in schooljaar 2012/2013 
 
Als leerlingen binnenkomen op het Corlaer College maken zij toets 0 uit het Cito Volgsysteem. Dit 
brengt in beeld met welk startniveau de leerlingen op school zijn gekomen. Aan het eind van de eerste 
klas maken ze toets 1. Vervolgens maken ze aan het eind van de tweede klas toets 2 en aan het eind 
van de derde klas toets 3. Op het Corlaer College zijn in schooljaar 2012/2013 deze vier toetsen 
allemaal afgenomen, toets 3 hebben we alleen de havo/vwo-afdeling geanalyseerd. Dit jaar is veel 
zorg besteed aan de instructie van surveillanten en leerlingen. Hierin wordt duidelijk uitgelegd hoe het 
antwoordformulier moet worden ingevuld, hoeveel tijd leerlingen beschikbaar hebben en welke 
hulpmiddelen zij mogen gebruiken. Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreidere inleiding in de werking en 
terminologie van het Cito Volgsysteem.  
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk bespreken we de toetsresultaten van de leerlingen in het 
eerste leerjaar, dus toets 0 en 1. Toets 2 en 3 komen in de volgende paragrafen aan de orde. We 
bespreken de resultaten steeds per domein: eerst Nederlands leesvaardigheid, vervolgens 
Nederlands woordenschat en tenslotte rekenen/wiskunde. Voor de liefhebber geven we in de bijlage 
de resultaten uitgesplitst voor de verschillende subdomeinen van rekenen/wiskunde. 
 

3.1 Het eerste leerjaar 
 

3.1.1 De leerlingen 
Hieronder in tabel 3.1 staat per klas weergegeven op welk niveau de leerlingen les krijgen en hoeveel 
leerlingen uit de klas hebben deelgenomen aan toets 0 en 1.  
 
Tabel 3.1  Lesniveau en aantal leerlingen per klas (schooljaar 2012/13) 
Afdeling klas lesniveau aantal leerlingen T0 aantal leerlingen T1 
h/v A1A vwo 21 21 
h/v A1B vwo 20 20 
h/v AH1A havo 27 27 
h/v AH1B havo 25 24 
h/v AH1C havo 24 23 
h/v HT1A4 havo 26 54 h/v HT1B havo 28 
vmbo BK1A vmbo-bb 22 23 
vmbo K1A vmbo-kb 27 27 
vmbo K1B vmbo-kb 25 24 
vmbo L1A vmbo-bb + lwoo 15 15 
vmbo L1B vmbo-bb + lwoo 15 15 
vmbo L1C vmbo-bb + lwoo 14 12 
vmbo L1D vmbo-kb + lwoo 16 16 
vmbo SP1A vmbo-kb 

vmbo-gt 
18 
6 24 (allen vmbo-gt) 

vmbo T1A vmbo-gt 21 22 
vmbo T1B vmbo-gt 21 21 
vmbo T1C vmbo-gt 21 21 
vmbo TN1A vmbo-bb 

vmbo-kb 
9 
14 

12 
11 

                                                      
4  Op de antwoordformulieren van toets 1 werden door de leerlingen uit de klassen HT1A en HT1B drie klascodes 

gebruikt. Omdat het niet mogelijk was om te achterhalen welke klascode bij welke klas hoorde, hebben we deze 
twee klassen bij de rapportage van toets 1 samengenomen. 



 

 

3.1.2 Nederlands leesvaardigheid 
Per afdeling 
In tabel 3.2 brengen we eerst de resultaten op het onderdeel leesvaardigheid in beeld per afdeling. 
We presenteren:  
 De gemiddelde percentielscore van de leerlingen. Dit geeft aan of zij hoog (>50) of laag (<50) 

presteren ten opzichte van landelijke leerlingen met hetzelfde lesniveau. 
 Het aantal risicoleerlingen (leerlingen met een percentielscore lager dan 25%). Dit zijn leerlingen 

die op dit onderdeel risico lopen om uit te vallen. Landelijk is dit percentage 25%. 
 
Tabel 3.2  Leesvaardigheid. Percentielscore en risicoleerlingen per afdeling. 
Afdeling Percentielscore T0 Risicoleerlingen T0 Percentielscore T1 Risicoleerlingen T1 
vmbo 49 62 (28%) 51 68 (28%) 
havo/vwo 59 28 (16%) 55 39 (23%) 
 
De leerlingen op de vmbo-afdeling van het Corlaer College scoren ongeveer op het landelijke niveau. 
Er zijn iets meer risicoleerlingen (28% op beide toetsen) dan wat landelijk normaal is (25%), maar de 
percentielscores liggen wel op het landelijk gemiddelde (percentielscore 49 op toets 0 en 51 op toets 
1). Dit betekent dat er ook relatief veel leerlingen zijn die (hoog) boven het landelijk gemiddelde 
scoren. De leerlingen op de havo/vwo-afdeling halen wat hogere scores in vergelijking met leerlingen 
landelijk met hetzelfde lesniveau. Bij toets 1 scoren deze leerlingen wat dichterbij het landelijk 
gemiddelde en is het aantal risicoleerlingen toegenomen.  
 
Per klas 
In tabel 3.3 kijken we meer specifiek naar de prestaties per klas. Ook hierbij kijken we naar de 
gemiddelde percentielscore en het aantal risicoleerlingen.  
 
Tabel 3.3  Leesvaardigheid. Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T0 Risicoleerlingen T0 Percentielscore T1 Risicoleerlingen T1 
A1A 63 2 (10%) 48 7 (33%) 
A1B 61 5 (25%) 48 7 (35%) 
AH1A 68 4 (15%) 60 4 (15%) 
AH1B 70 1 (4%) 77 0 (0%) 
AH1C 70 2 (8%) 67 2 (9%) 
HT1A 43 8 (31%) 44 19 (35%) HT1B 43 6 (21%) 
BK1A 58 4 (19%) 58 4 (17%) 
K1A 55 3 (14%) 60 6 (22%) 
K1B 62 2 (8%) 53 7 (29%) 
L1A 47 3 (21%) 51 6 (40%) 
L1B 45 3 (20%) 56 1 (8%) 
L1C 33 7 (54%) 42 6 (55%) 
L1D 43 6 (38%) 47 4 (25%) 
SP1A 32 12 (57%) 35 10 (42%) 
T1A 55 4 (21%) 41 8 (36%) 
T1B 54 3 (16%) 64 4 (19%) 
T1C 49 6 (29%) 66 1 (5%) 
TN1A 43 9 (45%) 39 11 (48%) 
 
Op de havo/vwo-afdeling presteren vooral de AH-klassen erg goed op hun lesniveau (havo). De HT-
klassen presteren logischerwijs minder. Dit zijn de klassen waarin op havo-niveau wordt onderwezen, 
maar waarvan ook leerlingen naar de theoretische leerweg van het vmbo zullen gaan. Wat verder 
opvalt, is dat de resultaten van de A-klassen in het eerste leerjaar sterk zijn afgenomen. Aan het begin 
van het jaar haalde deze leerlingen scores die gemiddeld tot de beste 40% landelijk hoorden, aan het 
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eind van het jaar scoren ze net onder het landelijk gemiddelde. Dit wordt weerspiegeld in het groter 
aantal risicoleerlingen in de klas.  
 
Op de vmbo-afdeling scoren de meeste klassen onder of rond het landelijk gemiddelde. De klas K1B 
haalt op toets 0 een relatief hoge score (met maar 8% risicoleerlingen), maar aan het eind van het jaar 
is deze score flink gedaald. Er zijn meer klassen waarin de resultaten aan het eind van het jaar 
slechter zijn dan aan het begin van het jaar. Bij het merendeel van de klassen blijven de resultaten 
ongeveer gelijk en een klein aantal, met name L1B en T1C, maakt een grote groei door in het eerste 
leerjaar. Klas L1C valt op: de leerlingen halen beduidend lagere scores dan leerlingen die landelijk op 
hetzelfde niveau les krijgen.  
 
Ook de sportklas valt qua taalprestaties op, er zitten veel risicoleerlingen in deze klas. Toch dalen 
deze leerlingen tussen toets 0 en 1 niet in percentielscore. Dat is opvallend omdat deze klas op twee 
niveaus les krijgt. Daarom hebben we de leerlingen zelf hun niveau laten aangeven. Aan het begin 
van het jaar geeft een deel van de leerlingen aan dat zij les krijgen op kb-niveau. Aan het eind van het 
jaar zeggen alle leerlingen les te krijgen op gt-niveau. Aan het eind van het jaar wordt de klas dus met 
betere leerlingen vergeleken, wat relatief een negatiever beeld zou opleveren. De matige vooruitgang 
van de leerlingen in SP1A van percentielscore 32 naar 35, kan in werkelijkheid dus een grote toename 
zijn. Dit onderstreept het belang van een eenduidige inschatting van het lesniveau zodat 
vergelijkingen tussen toetsen waardevol blijven.  
 
Referentieniveaus Leesvaardigheid 
Op basis van de Cito-toetsen wordt vastgesteld welk referentieniveau een leerling zou behalen. Voor 
toets 0 is dit uitgewerkt tot en met referentieniveau 3F, voor toets 1 slechts tot en met 2F. In figuur 3.1 
staat weergegeven hoeveel procent van de leerlingen op de vmbo- of h/v-afdeling van het Corlaer op 
toets 0 en 1 een bepaald referentieniveau behaalden.  
 
Figuur 3.1  Leesvaardigheid. Referentieniveaus per afdeling 

 
 
Op het moment dat leerlingen op de vmbo-afdeling kwamen, haalde een groot deel van hen nog niet 
niveau 1F, het niveau einde basisschool. Aan het eind van het jaar ziet het beeld er al veel beter uit. 
Bijna de helft van de leerlingen haalt dan 2F of hoger, het niveau dat past bij het eind van het vmbo . 
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vmbo T0 

vmbo T1 

  

h/v T0 

h/v T1 

< 1F 
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(>=) 2F 

>= 3F 



 

 

Meer dan een derde van de leerlingen voldoet op dat moment echter nog steeds niet aan de eisen 
voor 1F. De verschillen zijn dus nogal groot.  
 
Op de havo/vwo-afdeling hebben de meeste leerlingen aan het begin van het jaar niveau 2F 
leesvaardigheid al behaald. Aan het eind van het jaar haalt nog maar een heel klein deel dit niet. Bij 
toets 0 zijn er zelfs al leerlingen die niveau 3F behalen (niveau einde havo); hoeveel dat er bij T1 zijn 
weten we niet, omdat het op dit moment nog niet mogelijk is in het volgsysteem om dit ook in beeld te 
brengen. Maar niveau 2F, het niveau einde vmbo, is al een uitstekend niveau voor  einde eerste klas 
havo/vwo.  
 

3.1.3 Nederlands woordenschat 
Per afdeling 
In tabel 3.4 brengen we eerst de resultaten op het onderdeel woordenschat in beeld per afdeling. Net 
als bij leesvaardigheid brengen we de gemiddelde percentielscore en het aantal risicoleerlingen in 
beeld.  
 
Tabel 3.4  Woordenschat. Percentielscore en risicoleerlingen per afdeling 
Afdeling Percentielscore T0 Risicoleerlingen T0 Percentielscore T1 Risicoleerlingen T1 
vmbo 54 38 (17%) 44 81 (34%) 
havo/vwo 47 53 (31%) 50 48 (29%) 
 
Beide afdelingen scoren op het onderdeel woordenschat rond het landelijk gemiddelde. De vmbo-
afdeling haalt aan het begin van het jaar een iets hogere score die in de loop van het jaar afneemt, bij 
de leerlingen op de havo/vwo-afdeling is dat andersom. Het percentage risicoleerlingen ligt op beide 
afdelingen aan het eind van de eerste iets boven wat landelijk gemiddeld is (25%).  
 
Per klas 
Het bovenstaande beeld kan natuurlijk anders zijn voor de klassen binnen een afdeling. Daarom 
brengen we in tabel 3.5 dezelfde resultaten per klas in beeld.  
 
Tabel 3.5  Woordenschat. Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T0 Risicoleerlingen T0 Percentielscore T1 Risicoleerlingen T1 
A1A 46 8 (38%) 52 7 (33%) 
A1B 53 6 (30%) 56 3 (15%) 
AH1A 49 7 (26%) 53 9 (33%) 
AH1B 57 3 (12%) 69 1 (4%) 
AH1C 53 6 (25%) 62 3 (13%) 
HT1A 40 11 (42%) 33 25 (48%) HT1B 35 12 (43%) 
BK1A 61 2 (10%) 57 3 (13%) 
K1A 58 0 (0%) 45 9 (33%) 
K1B 61 4 (17%) 45 6 (25%) 
L1A 61 3 (21%) 53 4 (27%) 
L1B 51 2 (14%) 50 2 (17%) 
L1C 46 3 (23%) 45 4 (36%) 
L1D 43 4 (29%) 42 6 (38%) 
SP1A 46 4 (19%) 28 15 (63%) 
T1A 43 6 (32%) 46 8 (38%) 
T1B 67 2 (11%) 44 7 (33%) 
T1C 61 1 (5%) 44 6 (29%) 
TN1A 43 7 (35%) 37 11 (48%) 
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De klassen op de havo/vwo-afdeling laten allemaal ongeveer hetzelfde beeld zien: een vooruitgang op 
woordenschat tussen toets 0 en toets 1. Op de vmbo-afdeling dalen alle klassen iets en zijn er aan het 
eind van het jaar meer leerlingen die het risico lopen om uit te vallen op woordenschat. Dit is met 
name het geval in de sportklas en in klas T1C. De sterke daling in prestaties in de sportklas kan deels 
veroorzaakt zijn doordat tijdens toets 0 een aantal leerlingen in deze klas heeft aangegeven les te 
krijgen op niveau vmbo-kb. Tijdens toets 1 gaven alle leerlingen aan dat ze les kregen op niveau 
vmbo-gt. Omdat de percentielscore berekend wordt in relatie tot het lesniveau, kan deze verschuiving 
grote invloed hebben. De achteruitgang binnen klas TN1A kan hierdoor niet worden verklaard.  
 

3.1.4 Rekenen/wiskunde 
Per afdeling 
Hieronder in tabel 3.6 brengen we de resultaten op het onderdeel rekenen/wiskunde in beeld van de 
leerlingen in het eerste leerjaar. In tabel 3.6 brengen we eerst de resultaten in beeld per afdeling.  
 
Tabel 3.6  Rekenen/wiskunde. Percentielscore en risicoleerlingen per afdeling 
Afdeling Percentielscore T0 Risicoleerlingen T0 Percentielscore T1 Risicoleerlingen T1 
vmbo 58 35 (16%) 60 49 (21%) 
havo/vwo 52 41 (24%) 55 33 (20%) 
 
De leerlingen die dit jaar op school gekomen zijn, haalden aan het begin van het schooljaar 
rekenscores die boven het landelijk gemiddelde lagen. De vmbo-leerlingen scoorden in vergelijking 
met landelijk leerlingen met hetzelfde niveau nog iets beter dan de havo/vwo-leerlingen. Slechts 16% 
van de vmbo-leerlingen liep aan het begin van het jaar risico om uit te vallen. Tijdens het eerste 
leerjaar zijn de leerlingen nog iets beter geworden. Wel zijn er op de vmbo-afdeling dan wat meer 
risicoleerlingen dan aan het begin van het jaar (leerlingen met een score die landelijk tot de 25% 
laagste scores hoort op hun lesniveau). Dat de gemiddelde percentielscore wel gestegen is, geeft aan 
dat ook het aantal leerlingen met hoge scores is toegenomen. Er treedt dus een soort polarisatie op.   
 
Per klas 
In tabel 3.7 staan wederom de percentielscores en risicoleerlingen weergegeven, maar dan per klas.  
 
Tabel 3.7  Rekenen/wiskunde. Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T0 Risicoleerlingen T0 Percentielscore T1 Risicoleerlingen T1 
A1A 64 4 (19%) 68 3 (14%) 
A1B 62 2 (10%) 59 2 (10%) 
AH1A 59 6 (22%) 61 3 (11%) 
AH1B 59 3 (12%) 69 0 (0%) 
AH1C 58 3 (13%) 71 1 (4%) 
HT1A 29 13 (50%) 32 24 (45%) HT1B 41 10 (36%) 
BK1A 61 2 (10%) 77 1 (4%) 
K1A 64 2 (10%) 64 3 (11%) 
K1B 53 3 (13%) 61 5 (21%) 
L1A 42 5 (36%) 41 4 (27%) 
L1B 61 3 (20%) 64 1 (8%) 
L1C 51 3 (23%) 45 4 (36%) 
L1D 53 5 (31%) 57 4 (25%) 
SP1A 56 2 (10%) 34 10 (42%) 
T1A 60 1 (5%) 60 5 (23%) 
T1B 66 2 (11%) 77 1 (5%) 
T1C 64 5 (24%) 73 2 (10%) 
TN1A 53 2 (10%) 56 9 (39%) 
 



 

 

Op de havo/vwo-afdeling scoren de meeste klassen hoog, logischerwijs met uitzondering van de HT-
klassen, waar ook een groep latere vmbo-tl-leerlingen in zit. Vooral de leerlingen in AH1B en AH1C 
zijn in de loop van het jaar veel beter geworden.  
 
Op de vmbo-afdeling zijn een aantal klassen, met name BK1A en T1B, waarin de leerlingen 
gedurende het jaar vooruit gegaan zijn. In de meeste klassen is de vooruitgang minder groot en soms 
is er zelfs sprake van een lichte achteruitgang. Weer schiet klas SP1A wat uit naar beneden, maar dat 
komt door de eerder genoemde verschuiving in opgegeven lesniveaus.  
 
Referentieniveaus rekenen/wiskunde 
Op basis van de toetsen wordt vastgesteld welk referentieniveau een leerling zou behalen. Voor toets 
0 is dit uitgewerkt tot en met referentieniveau 3F, voor toets 1 slechts tot en met 2F. In figuur 3.2 staat 
weergegeven hoeveel procent van de leerlingen op de vmbo- of h/v-afdeling van het Corlaer op toets 
0 en 1 een bepaald referentieniveau behaalden.  
 
Figuur 3.2  Rekenen/wiskunde. Referentieniveaus per afdeling 

 
 
Op de vmbo-afdeling komt de helft van de leerlingen binnen op niveau 1F. In de loop van het jaar gaat 
een deel van de leerlingen vooruit, maar het aandeel leerlingen met een wat hoger niveau (2F of 
hoger) neemt juist af.  De oorzaak hiervan hoeft niet te liggen in de prestatie van de leerlingen, maar 
kan ook komen omdat de cesuur tussen de referentieniveaus is aangepast naar aanleiding van de 
eerste rekentoets. Het Cito heeft de verandering in cesuur uiteraard doorgevoerd in haar toetsen. De 
referentieniveaus  zijn  dus  “strenger”  geworden.  De  vmbo-leerlingen hebben na toets 1 (aan het eind 
van het eerste leerjaar) nog drie schooljaren de tijd om hun gewenste eindniveau (2F) te behalen. Aan 
het eind van de eerste klas is al bijna een kwart van hen op dat niveau.  
 
Op de havo/vwo-afdeling halen bijna alle leerlingen bij binnenkomst niveau 2F of hoger. Aan het eind 
van het jaar is dit percentage afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van de strengere normering. Aan 
het eind van het eerste leerjaar blijft bijna een op de vijf leerlingen op of onder 1F. Deze leerlingen 
moeten in vier jaar tijd naar niveau 3F.   
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3.2 Het tweede leerjaar 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de toetsresultaten van de leerlingen die in schooljaar 2012/2013 in 
leerjaar 2 zaten. Zij hebben aan het eind van het schooljaar toets 2 uit het Cito Volgsysteem vo 
gemaakt. We bespreken de resultaten weer per domein, eerst leesvaardigheid, dan woordenschat en 
tot slot rekenen/wiskunde. In dit hoofdstuk bespreken we alleen hoe de leerlingen uit het tweede jaar 
dit jaar op de toetsen scoorden; in hoofdstuk 4 geven we een beeld van de toetsscores over meerdere 
schooljaren.  
 

3.2.1 De leerlingen 
In tabel 3.8 staat weergegeven hoeveel leerlingen op het Corlaer College in schooljaar 2012/2013 in 
de tweede klas zaten, in welke klas zij zaten en op welk niveau zij les kregen.  
 
Tabel 3.8  Lesniveau en aantal leerlingen per klas 
Afdeling klas lesniveau aantal leerlingen T2 
h/v AH2A havo 26 
h/v AH2B havo 25 
h/v AH2C havo 26 
h/v AH2D havo 27 
vmbo B2A vmbo-bb 14 
vmbo K2A vmbo-kb 27 
vmbo K2B vmbo-kb 27 
vmbo L2A vmbo-bb + lwoo 15 
vmbo L2B vmbo-bb + lwoo 18 
vmbo L2C vmbo-bb + lwoo 18 
vmbo SP2A vmbo-kb 

vmbo-gt 
14 
8 

vmbo T2A vmbo-gt 28 
vmbo T2B vmbo-gt 26 
vmbo T2C vmbo-gt 21 
vmbo TN2A vmbo-bb 

vmbo-kb 
10 
13 

 

3.2.2 Nederlands leesvaardigheid 
 
Per afdeling 
Allereerst ziet u hieronder de resultaten voor leesvaardigheid per afdeling. Zowel de percentielscores 
als het aantal en het percentage risicoleerlingen word weergegeven.  
 
Tabel 3.9  Leesvaardigheid. Percentielscore en risicoleerlingen per afdeling5 
Afdeling Percentielscore T2 Risicoleerlingen T2 
vmbo 55 48 (23%) 
havo/vwo 73 6 (6%) 
 
De leerlingen op de havo/vwo-afdeling presteren heel goed in vergelijking met leerlingen die landelijk 
op hetzelfde niveau (havo) les krijgen. Op de vmbo-afdeling halen de leerlingen gemiddeld een score 
die landelijk net iets boven het gemiddelde ligt. 
 

                                                      
5  Klas L2C is bij de analyses voor deze tabel buiten beschouwing gelaten, zie pagina 26 en tabel 3.10 voor een 

toelichting.  



 

 

Per klas 
In tabel 3.10 vindt u in vervolg op de afdelingsresultaten de resultaten per klas. Hier kunt u duidelijker 
zien wat de verschillen tussen de klassen zijn.  
 
Tabel 3.10  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T2 Risicoleerlingen T2 
AH2A 75 2 (8%) 
AH2B 79 0 (0%) 
AH2C 65 3 (12%) 
AH2D 74 1 (4%) 
B2A 55 3 (21%) 
K2A 64 3 (11%) 
K2B 59 6 (22%) 
L2A 38 5 (45%) 
L2B 44 4 (40%) 
L2C 1 14 (100%) 
SP2A 59 5 (23%) 
T2A 57 5 (18%) 
T2B 54 7 (27%) 
T2C 49 4 (19%) 
TN2A 52 6 (26%) 
 
Op de havo/vwo-afdeling halen de klassen erg hoge scores in vergelijking met de landelijke havo-
leerlingen (zoals ook te verwachten was, omdat er ook latere vwo-leerlingen in deze klassen zitten). 
Zelfs de klas met gemiddeld de minst hoge score haalt nog een gemiddelde percentielscore van 65. 
Klas AH2B valt in positieve zin op. Deze leerlingen halen gemiddeld een score die landelijk tot de 
beste 80% behoort en er zitten in deze klas geen leerlingen die het risico lopen om uit te vallen.  
 
Op de vmbo-afdeling wisselt het beeld sterker. De L-klassen scoren aan de lage kant in vergelijking 
met de landelijke bb+lwoo-leerlingen. In de overige klassen ligt de percentielscore op of boven de 50 
en is het aantal risicoleerlingen meestal lager dan de landelijk gemiddelde 25%. Klas L2C valt op, 
deze leerlingen hebben de toets heel slecht gemaakt. Deze klas doet het op rekenen/wiskunde en 
woordenschat echter helemaal niet zo slecht, dus bij de afname van de toets leesvaardigheid is er 
waarschijnlijk iets misgegaan. Daarom hebben we deze klas buiten beschouwing gelaten voor de 
berekening van de afdelingsgemiddelden in tabel 3.9.  
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Referentieniveaus Leesvaardigheid 
Voor leesvaardigheid brengt Cito het referentieniveau van leerlingen in beeld. In figuur 3.3 ziet u de 
referentieniveaus van de leerlingen per afdeling (bij de vmbo-afdeling hebben we klas L2C weer 
buiten beschouwing gelaten).   
 
Figuur 3.3  Leesvaardigheid. Referentieniveaus per afdeling 

 
 
Aan het eind van het tweede leerjaar is er nog een klein deel van de leerlingen op de vmbo-afdeling 
dat niveau 1F niet haalt. Aan het eind van de vierde klas zouden de vmbo-leerlingen niveau 2F 
moeten halen en ruim driekwart van de leerlingen haalt dit niveau nu al. Een kwart haalt zelfs al 
niveau 3F of hoger, een niveau dat is bedoeld voor de  leerlingen aan het eind van de havo. De 
havo/vwo-leerlingen halen bijna allemaal niveau 3F, het niveau dat zij bij het eindexamen havo 
zouden moeten halen. Ook dat is dus een goede prestatie. 
 

3.2.3 Nederlands woordenschat 
 
Per afdeling 
Allereerst staan in tabel 3.11 de relatieve prestaties van de twee afdelingen op het Corlaer College. 
 
Tabel 3.11  Woordenschat. Percentielscore en risicoleerlingen per afdeling 
Afdeling Percentielscore T2 Risicoleerlingen T2 
vmbo 47 63 (28%) 
havo/vwo 58 14 (13%) 
 
De woordenschat van leerlingen op beide afdelingen ligt rond of boven wat landelijk gemiddeld is voor 
leerlingen met hetzelfde lesniveau. Wel zijn er op de vmbo-afdeling veel leerlingen met een score die 
landelijk gezien tot de 25% laagste scores op hun niveau. 
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Per klas 
Om een en ander beter te kunnen duiden presenteren we in tabel 3.12 de resultaten per klas.  
 
Tabel 3.12  Woordenschat. Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T2 Risicoleerlingen T2 
AH2A 57 4 (15%) 
AH2B 67 2 (8%) 
AH2C 64 4 (15%) 
AH2D 46 4 (15%) 
B2A 35 6 (43%) 
K2A 61 3 (11%) 
K2B 50 4 (15%) 
L2A 38 4 (36%) 
L2B 23 6 (60%) 
L2C 44 4 (29%) 
SP2A 48 5 (23%) 
T2A 52 7 (25%) 
T2B 59 4 (15%) 
T2C 36 9 (43%) 
TN2A 36 11 (48%) 
 
Op de havo/vwo-afdeling halen de leerlingen in AH2B duidelijk de hoogste score in vergelijking met 
landelijke leerlingen met hetzelfde niveau. Er zijn in deze klas ook maar twee leerlingen die risico 
lopen om uit te vallen. De klas AH2D haalt een minder goede score, al scoren ook zij nog rond het 
landelijk gemiddelde. Dat er in deze klas toch weinig risicoleerlingen zijn, geeft aan dat mogelijk een 
klein aantal leerlingen met erg lage scores de gemiddelde percentielscore heeft doen zakken.  
 
Op de vmbo-afdeling valt klas K2A positief op. Deze leerlingen scoren hoog in vergelijking met de 
landelijke kb-leerlingen. De leerlingen in de L-klassen halen wederom scores die laag zijn in 
vergelijking met de landelijke vmbo-bb-leerlingen met leerwegondersteuning.  
 

3.2.4 Rekenen/wiskunde 
Per afdeling 
In tabel 3.13 staan de gemiddelde resultaten van leerlingen op de twee afdelingen van het Corlaer 
College.  
 
Tabel 3.13  Rekenen/wiskunde. Percentielscore en risicoleerlingen per afdeling 
Afdeling Percentielscore T2 Risicoleerlingen T2 
vmbo 65 26 (12%) 
havo/vwo 78 2 (2%) 
 
Beide afdelingen halen opvallend goede scores op rekenen/wiskunde. De leerlingen halen hoge 
percentielscores en er zijn maar weinig leerlingen die het risico lopen op dit onderdeel uit te vallen.  
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Per klas 
Hieronder brengen we in tabel 3.14 de resultaten op het onderdeel rekenen/wiskunde per klas in 
beeld. We presenteren de gemiddelde percentielscore en het aantal en percentage risicoleerlingen. 
 
Tabel 3.14  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T2 Risicoleerlingen T2 
AH2A 78 0 (0%) 
AH2B 84 0 (0%) 
AH2C 81 1 (4%) 
AH2D 68 1 (4%) 
B2A 74 1 (7%) 
K2A 59 3 (11%) 
K2B 65 3 (11%) 
L2A 64 2 (18%) 
L2B 48 4 (40%) 
L2C 81 0 (0%) 
SP2A 73 0 (0%) 
T2A 54 5 (18%) 
T2B 68 3 (12%) 
T2C 68 2 (10%) 
TN2A 67 3 (13%) 
 
Het beeld van de meeste klassen weerspiegelt het positieve beeld per afdeling. Alleen klas L2B wijkt 
wat af naar beneden. De percentielscore van de leerlingen in deze klas ligt net iets onder de 50, maar 
het aantal risicoleerlingen in de klas is erg hoog. Dit betekent dat er ook heel hoog scorende 
leerlingen in de klas zitten.  
 
Referentieniveaus rekenen/wiskunde 
Ook voor rekenen/wiskunde bepaalt Cito welk referentieniveau leerlingen beheersen op basis van de 
toetsscore. In figuur 3.4 staat dit grafisch weergegeven per afdeling.  
 
Figuur 3.4  Referentieniveaus rekenen/wiskunde per afdeling 

 
 
De leerlingen op de vmbo-afdeling zouden als ze eindexamen gaan doen het niveau 2F moeten 
halen. Ongeveer de helft van de leerlingen haalt dit niveau nu al volgens het volgsysteem. Een klein 
deel haalt zelfs 3F, het streefniveau voor het einde van het vmbo. Op de havo/vwo-afdeling halen 
bijna alle leerlingen 3F of hoger, het functioneringsniveau voor het eind van een havo-opleiding.  
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3.3 Het derde leerjaar 
 
Hieronder bespreken we de resultaten van het Cito volgsysteem vo uit het derde leerjaar in schooljaar 
2012/2013; de gegevens voor toets 3 zijn alleen geanalyseerd voor de havo/vwo-afdeling. We 
bespreken de resultaten per domein. 
 

3.3.1 De leerlingen 
Hieronder in tabel 3.15 staan de leerlingen uit het derde leerjaar van de havo/vwo-afdeling op het 
Corlaer College. De leerlingen zijn verspreid over één vwo-klas en drie havo-klassen.  
 
Tabel 3.15  Lesniveau en aantal leerlingen per klas 
klas lesniveau aantal leerlingen T3 
A3A vwo 22 
H3A havo 24 
H3B havo 26 
H3C havo 24 
 

3.3.2 Nederlands leesvaardigheid 
Allereerst bespreken we de resultaten op leesvaardigheid, per klas en voor de gehele afdeling.  
 
Tabel 3.16  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T3 Risicoleerlingen T3 
A3A 70 1 (5%) 
H3A 68 3 (13%) 
H3B 78 2 (8%) 
H3C 72 2 (8%) 
h/v-afdeling 72 8 (8%) 
 
De leerlingen presteren uitzonderlijk goed op leesvaardigheid. Ze halen gemiddeld hoge 
percentielscores en er zijn maar weinig riscoleerlingen. Ook de vwo-leerlingen doen het goed in 
vergelijking met de landelijk vwo-leerlingen.  
 
Figuur 3.5  Referentieniveaus  

 
 
Het referentieniveau van de leerlingen is navenant hoog (zie figuur 3.5). Alle leerlingen halen niveau 
3F, het niveau dat aan het eind van de havo gehaald moet worden. Het zou interessant zijn om te 
bezien hoeveel van deze leerlingen ook al een niveau hoger beheerst. Dat kan helaas op dit moment 
binnen het Cito Volgysteem nog niet in beeld gebracht worden.  
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3.3.3 Nederlands woordenschat 
In tabel 3.17 staat vervolgens per klas, en samengevat voor de afdeling, de gemiddelde 
percentielscore en het aantal risicoleerlingen op woordenschat.  
 
Tabel 3.17  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T3 Risicoleerlingen T3 
A3A 53 2 (9%) 
H3A 39 8 (33%) 
H3B 59 3 (12%) 
H3C 49 6 (25%) 
h/v-afdeling 50 19 (20%) 
 
De woordenschat van de leerlingen in de derde is aanzienlijk minder goed dan hun leesvaardigheid, al 
halen leerlingen in de meeste klassen nog wel scores rond het landelijk gemiddelde. Vooral in klas 
H3A en H3C zitten veel leerlingen met scores die zo laag zijn, dat de leerlingen misschien zullen 
uitvallen op woordenschat.  
 

3.3.4 Rekenen/wiskunde 
Het laatste domein, rekenen/wiskunde, staat in de tabel 3.18 weergegeven.  
 
Tabel 3.18  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Percentielscore T3 Risicoleerlingen T3 
A3A 76 0 (0%) 
H3A 79 0 (0%) 
H3B 72 2 (8%) 
H3C 64 4 (17%) 
h/v-afdeling 73 6 (6%) 
 
In dit domein zijn de resultaten weer erg goed. In de klassen A3A en H3A zijn zelfs helemaal geen 
leerlingen die het risico lopen om op rekenen/wiskunde uit te vallen.  
 
 
Figuur 3.6  Referentieniveaus  

 
 
De goede resultaten worden weerspiegeld in de referentieniveaus van de leerlingen (zie figuur 3.6). 
Ruim 80% haalt het niveau dat ze aan het eind van de havo zouden moeten halen (3F).  
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4 Drie jaar toetsresultaten 
Het einde van het schooljaar 2012/13 (dat we in hoofdstuk 3 beschreven) betekent ook het einde van 
het driejarige SLOA-project, waarbij Oberon het Corlaer College ondersteunde bij het analyseren van 
de toetsscores uit het Cito Volgsysteem vo. Het is daarom interessant om aan het einde van dit traject 
te kijken naar de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen over meerdere jaren. In dit hoofdstuk  
geven we dan ook een globaal overzicht van de resultaten van de ontwikkeling van de 
leerlingcohorten op het gebied van taal en rekenen.  
 
We presenteren de resultaten per afdeling om de overzichten hanteerbaar en overzichtelijk te houden 
en bruikbaar op beleidsniveau. Op basis van de grafieken en figuren die we hier presenteren, kan het 
Corlaer College per afdeling zien of de leerlingen op die afdeling zich ontwikkelen conform het 
landelijk gemiddelde dat aansluit bij het niveau van de leerlingen. Een weergave per klas zou voor 
beleidsdoeleinden te gedetailleerd zijn. In de bijlage doen we suggesties aan mentoren of docenten 
om zelf de ontwikkeling van hun klassen en leerlingen in beeld te kunnen brengen (dus voor het 
gebruiken van het Volgsysteem op uitvoerend niveau).  

4.1 De leerlingcohorten 
 
We beginnen dit hoofdstuk met een schematisch overzicht van de beschikbare toetsresultaten per 
cohort. In tabel 4.1 staat weergegeven welke toetsen door welke leerlingcohorten gemaakt zijn.  
 
Tabel 4.1 Afgenomen toetsen per cohort 
 Cohort 2009/10 Cohort 2010/11 Cohort 2011/12 Cohort 2012/13 
Toets 0  X X X 
Toets 1  X X X 
Toets 2  X X  
Toets 3 X (h/v) X (h/v)   
 
Aantal leerlingen 
Hieronder staat in een tabel weergegeven hoeveel leerlingen zijn opgenomen in de gemiddelden die 
in de grafieken gepresenteerd worden. Dit aantal fluctueert. Tussen toetsafnamen wisselt het 
leerlingaantal doordat leerlingen blijven zitten of van afdeling veranderen. Binnen een toetsafname 
(maar tussen onderdelen) wisselt het omdat leerlingen tijdens de toetsafname soms afwezig zijn. 
Deze laatste afwijkingen zijn vaak klein. We vermelden in de onderstaande tabellen 4.2 en 4.3 het 
hoogste en laagste aantal deelnemers op de onderdelen van een toets.  
 
Tabel 4.2  Deelnemende leerlingen op de vmbo-afdeling 

 cohort 2010/2011 cohort 2011/2012 cohort 2012/2013 
toets 0 156-182 167 221-224 
toets 1 174-177 201-203 242-243 
toets 2 212 239  
 
Het aantal deelnemers neemt binnen een cohort op de vmbo-afdeling gestaag toe. Uit de 
onderstaande tabel blijkt dat tegelijkertijd het aantal leerlingen op de havo/vwo-afdeling langzaam 
daalt. Dat het aantal leerlingen per toets niet helemaal gelijk is, kan invloed gehad hebben op de 
resultaten. Immers, de gemiddelden worden niet over precies dezelfde leerlingen berekend. 
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Tabel 4.3  Deelnemende leerlingen op de havo/vwo-afdeling 
 cohort 2009/2010 cohort 2010/2011 cohort 2011/2012 cohort 2012/2013 
toets 0  128-136 128 171 
toets 1  138 128 167-169 
toets 2  115 104  
toets 3 97 96   
 
Niveau leerlingen 
In de figuren hieronder ziet u op welk niveau leerlingen les krijgen of wat zij hun eigen niveau vinden 
(zie voor uitleg hierover hoofdstuk 2). 
 
In figuur 4.1 is te zien dat het gemiddelde niveau van de leerlingen op de vmbo-afdeling zich rond het 
kb-niveau bevindt. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een hoger of een lager niveau. Op basis 
hiervan zou je dat ook verwachten dat de prestaties van deze leerlingen ongeveer gelijk zijn aan het 
niveau van de landelijk kb-leerlingen.  
 
 
Figuur 4.1 Het niveau van leerlingen op de vmbo-afdeling 

 
 
Het niveau van de leerlingen op de havo/vwo-afdeling wordt vrij eenduidig ingeschat op havo-niveau. 
In het cohort 2010/2011 zijn er wel wat verschuivingen in niveau. Op toets 0 en 1 hebben een aantal 
leerlingen een vmbo-gt-niveau en een aantal een vwo-niveau. Bij toets 2 zijn er vrijwel alleen 
leerlingen op havo-niveau en op toets 3 wel weer enkele leerlingen op vwo-niveau. Dit kan uiteraard 
zijn weerslag hebben op de resultaten. In het cohort 2011/2012 geven de leerlingen heel stabiel aan 
dat ze een havo-niveau hebben en in het cohort 2012/2013 heeft een klein deel van de leerlingen wel 
een vwo-niveau. Op basis van bovenstaande verdelingen zou je verwachten dat de leerlingen op of 
net boven het landelijke havo-niveau scoren.   
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Figuur 4.2 Het niveau van leerlingen op de havo/vwo-afdeling 

 
  
 

4.2 Vmbo-afdeling 
 
In deze paragraaf staat per afgenomen toetsonderdeel wat de afgelopen jaren de gemiddelde 
vaardigheidsscore was van de leerlingen op de vmbo-afdeling. Dit staat afgezet tegen de landelijk 
gemiddelde scores. We presenteren de resultaten per domein: Nederlands leesvaardigheid, 
Nederlands woordenschat en rekenen/wiskunde.  
 
In iedere figuur staan enkele lijnen die de ontwikkeling van een cohort leerlingen in beeld brengen.  
Ter vergelijking hebben we in de grafieken in dit hoofdstuk de landelijke P50-normen opgenomen (de 
grijze lijnen). Dit is de lijn waar landelijk 50% van de betreffende leerlingen boven en onder scoort. De 
vmbo-bb-lijn geeft bijvoorbeeld een indicatie van de gemiddelde ontwikkeling van bb-leerlingen 
landelijk.  
 
Leesvaardigheid 
Leerlingen op de vmbo-afdeling starten in het eerste leerjaar gemiddeld met een vaardigheidsscore 
net iets onder de 210. Dat is op of net boven het landelijke kb-niveau. Op toets 2, aan het eind van het 
tweede leerjaar, halen ze een vaardigheidsscore rond 227, wederom op het kb-niveau. Op toets 1 
wisselen de prestaties. Door een wat rommelig verlopen afname op de vmbo-afdeling vielen de 
resultaten van het cohort 2010/11 van het project op toets 1 laag uit; de scores op toets 0 en 2 zijn wel 
conform verwachting. De leerlingen ontwikkelen zich grofweg volgen de landelijk gemiddelde lijn van 
kb-leerlingen. Zie figuur 4.3. 
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Figuur 4.3 Vaardigheidsscore Nederlands leesvaardigheid op de vmbo-afdeling 

 
 
 
Woordenschat 
Ook op woordenschat scoren de leerlingen op de vmbo-afdeling van het Corlaer rond het niveau van 
de kb-leerlingen landelijk. Ook hier valt toets 1 in het eerste cohort wat tegen, evenals trouwens de 
ontwikkeling in het eerste jaar van het derde cohort, de leerlingen die in schooljaar 2012/2013 in het 
eerste leerjaar zaten. De leerlingen uit het eerste cohort hebben hun tegenvallende prestatie 
ingehaald in hun tweede leerjaar. Aan het eind van dat jaar scoren ze weer rond het landelijk 
gemiddelde van de kb-leerlingen. In het tweede cohort is het beeld omgekeerd: deze leerlingen zijn in 
hun eerste leerjaar juist veel gegroeid en in hun tweede jaar wat minder. Zie figuur 4.4. 
 
Figuur 4.4 Vaardigheidsscore Nederlands woordenschat op de vmbo-afdeling 

  
 
Rekenen/wiskunde 
Op rekenen/wiskunde behalen de vmbo-leerlingen aan het begin van hun eerste leerjaar over het 
algemeen een hoge vaardigheidsscore. In vergelijking met de landelijke normen is deze prestatie wat 
beter dan op leesvaardigheid of woordenschat, namelijk tussen het landelijke kb- en gtl-gemiddelde. 
Dit is voor de drie cohorten nagenoeg gelijk. De groei die leerlingen tijdens het eerste leerjaar 
doormaken, is de afgelopen jaren groter geworden. In het cohort 2010/2011 nam de prestatie van 
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leerlingen af, voornamelijk door de rommelige afname. In het cohort 2011/2012 groeiden de vmbo-
leerlingen op het Corlaer College ongeveer even hard als wat landelijk gemiddeld is en in het cohort 
2012/2013 groeiden de leerlingen duidelijk harder. Hun groeilijn loopt steiler dan de grijze lijnen die de 
landelijk gemiddelde ontwikkeling weergeven. We verwachten dat dit cohort leerlingen het meeste 
baat heeft gehad bij het rekenbeleid dat is ingezet in het kader van het project Stap in rekenen en taal. 
(Zie figuur 4.5) 
 
Figuur 4.5 Vaardigheidsscore rekenen/wiskunde op de vmbo-afdeling 

 
 
Conclusie vmbo-afdeling 
De leerlingen op de vmbo-afdeling ontwikkelen zich over het algemeen langs dezelfde groeilijnen als 
wat landelijk gemiddeld is. Op Nederlands leesvaardigheid en woordschat volgen de leerlingen van 
het  Corlaer College de lijn van de landelijke kb-leerlingen. Op rekenen/wiskunde zijn hun prestaties 
wat beter. Dat was al zo op het moment dat ze op school kwamen, maar ook hun groei in 
rekenen/wiskunde is sterker dan wat landelijk gemiddeld is.  
 

4.3 Havo/vwo-afdeling 
 
In de onderstaande figuren staat de ontwikkeling weergegeven van de drie cohorten op de havo/vwo-
afdeling die hebben deelgenomen aan het project Stap in rekenen en taal. De gemiddelde 
vaardigheidsscores worden afgezet tegen landelijke gemiddelden voor leerlingen met een bepaald 
niveau. We presenteren de resultaten per domein.  
 
Leesvaardigheid  
Wat direct opvalt in figuur 4.6, is dat de leerlingen op de havo/vwo-afdeling een stevige groei hebben 
doorgemaakt op het gebeid van leesvaardigheid. Aan het begin van de brugklas halen de leerlingen 
uit alle drie de cohorten een vaardigheidsscore die landelijk ligt tussen het gemiddelde van de havo-
leerlingen en de vwo-leerlingen. Aan het eind van de tweede halen ze op toets 2 scores die bijna zo 
hoog zijn als het landelijk gemiddelde van de vwo-leerlingen. Dit is zeker uitzonderlijk te noemen 
omdat meer dan de helft van de leerlingen op deze afdeling havo-examen zal gaan doen. Het cohort 
uit 2010/2011 scoort op toets 3 zelfs boven het landelijke vwo-gemiddelde. Overigens is deze toets 
ook gemaakt door de leerlingen uit cohort 2009/2010, een cohort dat niet heeft deelgenomen aan 
Stap in rekenen en taal. Zij haalden op die toets eenzelfde hoge score.  
  



38 Oberon 
 

 

Figuur 4.6 Vaardigheidsscore Nederlands leesvaardigheid op de havo/vwo-afdeling 

  
 
Woordenschat 
Ook op woordenschat zijn de resultaten op de havo/vwo-afdeling goed (zie figuur 4.7). De leerlingen 
starten aan het begin van de brugklas iets op of boven het landelijk gemiddelde voor de havo-
leerlingen en ze ontwikkelen zich iets beter dan wat landelijk gemiddeld is. Dit gold met name voor de 
leerlingen in cohort 2011/2012, die aan het begin van hun eerste leerjaar op toets 0 wat lager 
scoorden dan de andere cohorten, maar deze achterstand op toets 2 helemaal hadden weggewerkt. 
 
Figuur 4.7 Vaardigheidsscore Nederlands woordenschat op de havo/vwo-afdeling 

 
 
Rekenen/wiskunde 
De leerlingen op de havo/vwo-afdeling ontwikkelen zich op rekenen/wiskunde over het algemeen 
vergelijkbaar met de landelijk gemiddelde groei. In een aantal jaren groeien de leerlingen harder dan 
wat landelijk gemiddeld is. Dat geldt met name voor het tweede leerjaar van cohort 2011/2012, die 
tussen toets 1 en 2 groeien van net boven havo-niveau tot net onder vwo-niveau. Cohort 2010/2011 
maakt vooral tijdens hun eerste leerjaar, tussen toets 0 en 1 een wat hogere groei door dan wat 
landelijk gemiddeld is. 
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Figuur 4.8 Vaardigheidsscore rekenen/wiskunde op de havo/vwo-afdeling 

  
 
 
Conclusie havo/vwo-afdeling 
De leerlingen op de havo/vwo-afdeling presteren aan het begin van hun eerste leerjaar op alle 
domeinen tussen het landelijke havo- en vwo-niveau. Op leesvaardigheid scoren ze dan al wat hoger 
dan op woordenschat en rekenen/wiskunde. In de loop van de onderbouw groeien de leerlingen hard, 
wat harder dan wat landelijk gemiddeld is. Hun groei op leesvaardigheid is helemaal indrukwekkend te 
noemen. Hierop scoren de leerlingen uiteindelijk zelfs boven het niveau dat gemiddeld is voor vwo-
leerlingen landelijk. Zij doen het dus veel beter dan wat op basis van hun niveau kon worden 
verwacht.  
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5 Conclusies 
In dit slothoofdstuk geven we antwoord op de onderzoeksvragen die aan het begin van dit rapport zijn 
geformuleerd, namelijk naar de meetbare en gepercipieerde effecten van het project Stap in rekenen 
en taal op het Corlaer College.  

5.1 Gepercipieerde opbrengsten 
 
 Cito Volgsysteem inmiddels stevig geworteld op school 

Docenten die we in het kader van een van de interviewrondes hebben gesproken, waren goed op 
de hoogte van het Cito Volgsysteem. Grote weerstand ertegen hebben wij niet geconstateerd. De 
meeste docenten zien het nut er wel van in; de leerlingen zagen dat minder. Voor hen is het niet 
altijd zo duidelijk waar die toetsen nu eigenlijk voor dienen. Een aantal studiemiddagen waarbij 
ook heel praktisch achter de computer in het systeem werd gekeken werden als motiverend 
genoemd. Minder duidelijk is wat docenten nu eigenlijk doen met de toetsresultaten. Sommige 
mentoren koppelen de scores terug naar leerlingen en hun ouders, maar dat is nogal afhankelijk 
van persoonlijk initiatief. Bovendien zijn het tot nu toe vooral de mentoren en de docenten 
Nederlands en wiskunde die op de hoogte zijn van het Volgsysteem en de mogelijkheden die het 
biedt. Ten slotte blijft de instructie een punt van aandacht, als docenten niet goed op de hoogte 
zijn van de instructie die ze leerlingen moeten geven bij het maken van de toetsen, heeft dat 
meteen op zijn minst wisselende, soms zelfs rommelige, afnameomstandigheden tot gevolg.  
 

 Vooral vmbo-docenten merken mentaliteitsverandering  
In de interviewrondes hebben we docenten gevraagd naar de veranderingen die zij op school zien 
door het project Stap in rekenen en taal. De meesten noemen meteen de invoering van het Cito 
Volgsysteem. Anderen, vooral vmbo-docenten, merken ook andere veranderingen op. Zoals een 
groei in het onderzoeksmatig denken. In de jaren 2010 – 2013 kwamen de vmbo-docenten 
immers voor het eerst in aanraking met onderwijsonderzoek (zowel door de Expeditie Corlaer 2 
als door het SLOA-onderzoek). Docenten  hebben daardoor geleerd op een andere manier naar 
leerlingen te kijken, namelijk los van de lessituatie en het gedrag dat leerlingen daarin vertonen. 
Enkele vmbo-docenten constateren ook dat taalvaardigheid steeds meer als verantwoordelijkheid 
van het hele team wordt gezien en niet meer alleen van de sectie Nederlands. De geïnterviewde 
havo/vwo-docenten zeggen minder van het project gemerkt te hebben. Zij waren door de 
Expeditie durven, delen, doen al meer gewend aan onderzoek doen binnen de school. 

 
 Invoering verplichte taal- en rekentoets heeft als katalysator gewerkt 

Gedurende het project Stap in rekenen en taal werd steeds meer bekend over de invoering van de  
verplichte taal- en rekentoets. Bij veel docenten, vooral op de vmbo-afdeling, leefde veel zorg en 
onzekerheid over met name de rekentoets en hoe leerlingen op de toets moesten worden 
voorbereid. Langzamerhand werd er steeds meer duidelijk over hoe de toets er uit komt te zien en 
werd de invoering ervan uitgesteld. Die duidelijkheid kwam er vooral doordat de school meedeed 
aan de pilot rekentoets - waar de school zo goed uitkwam dat er zelfs ambtenaren van het 
ministerie van OCW op het Corlaer College willen komen praten over de aanpak op het gebied 
van rekenen. Los van de vraag of de zorgen of leerlingen de toets zullen halen terecht zijn of niet 
– de invoering van de taal- en rekentoets heeft taal en rekenen en het project Stap in rekenen en 
taal wel nadrukkelijker op de kaart gezet.  
 

 Vmbo-leerlingen willen ook gedifferentieerde rekenlessen 
Op de havo/vwo-afdeling wordt in de brugklas al een aantal jaar gewerkt met een rekenmodule 
die is ontwikkeld door de sectie wiskunde. Leerlingen maken een instaptoets die duidelijk maakt of 
ze extra lesmateriaal moeten doorwerken of niet en zo ja, op welke onderwerpen. Op die manier 
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wordt gedifferentieerd  tussen leerlingen. De vmbo-leerlingen kregen de afgelopen jaren 
weliswaar een uur rekenles per week, maar die rekenles was niet gedifferentieerd qua niveau.  
Leerlingen begonnen in de interviews uit zichzelf over hun wens tot differentiatie. Ze zouden dan 
veel meer gemotiveerd zijn voor de rekenlessen, denken ze.  

 
 Taal kreeg minder aandacht dan rekenen 

Taal is tijdens het project minder prominent naar voren gekomen dan rekenen. Dat valt te 
verklaren doordat de verplichte taaltoets deel gaat uitmaken van het examen en wel meetelt, geen 
apart onderdeel van de zak-/slaagregeling wordt. Op de vmbo-afdeling is dat ook terug te zien in 
de resultaten van de toetsen uit het volgsysteem, die op rekenen/wiskunde gemiddeld beter zijn 
dan op leesvaardigheid en woordenschat (zie de volgende paragraaf over de meetbare 
opbrengsten). De projectactiviteiten die zijn opgezet waren het invoeren van Nieuwsbegrip in de 
stipuren (vmbo-afdeling) en in het derde leerjaar (havo/vwo-afdeling) is een korte pilot geweest 
rond het stimuleren van lezen en leesplezier. Die pilot is echter niet goed uit de verf gekomen. 

 
 Leerlingen hebben behoefte aan schoolbrede afspraken 

Leerlingen constateerden in de gesprekken dat er verschillen bestaan tussen de vakken wat 
betreft taal en rekenen. Docenten van andere vakken strepen taalfouten soms wel aan, soms niet.  
Bij rekenen mag de rekenmachine niet gebruikt worden, bij het maken van dezelfde sommen bij 
wiskunde weer wel. Verschillende docenten gaan op verschillende manieren om met 
staartdelingen. Kortom, leerlingen zouden schoolbrede afspraken op het gebied van taal en 
rekenen waarderen.  

 
 

5.2 Meetbare opbrengsten 
 
 Vmbo-cohorten 2010-2013 scoren relatief goed op rekenen/wiskunde 

Voor leesvaardigheid en woordenschat volgen de vmbo-leerlingen op het Corlaer College min of 
meer de landelijke ontwikkeling van kb-leerlingen. Bij analyse van de verschillende 
leerlingcohorten over meerdere jaren blijkt dat het gemiddelde rekenniveau van de vmbo-
leerlingen bij binnenkomst op het Corlaer College ook vergelijkbaar is met het gemiddelde 
landelijke kb-niveau. Maar, hun prestaties namen gedurende  de projectjaren sterker toe dan 
landelijk. Met name interessant is dit bij het cohort 2012/2013, het cohort waarvan verondersteld 
mag worden dat die het meeste baat heeft gehad bij  het project. Dit beeld komt overeen met de 
constatering dat binnen het project ‘Stap in rekenen en taal’ meer aandacht is geweest voor 
rekenen dan voor taal.  
 

 Havo/vwo-cohorten 2010-2013 goed in leesvaardigheid 
Bij de havo/vwo-leerlingen valt de ontwikkeling op het gebied van leesvaardigheid op. Gemiddeld 
komen ze binnen op niveau dat ligt tussen het landelijke havo- en vwo-gemiddelde. Bij toets twee 
(aan het einde van het tweede leerjaar) ligt het gemiddelde van de Corlaer-leerlingen ongeveer op 
het landelijke vwo-gemiddelde. Voor woordenschat en rekenen/wiskunde is hun ontwikkeling nog 
steeds prima en volgens het landelijk gemiddelde, maar minder opvallend dan voor 
leesvaardigheid.  
 

 Vergelijking met de referentieniveaus  
Het Cito Volgsysteem is een dynamisch systeem; in de loop van de projectjaren 2010-2013 werd 
het onder andere mogelijk om de toetsscores te relateren aan de referentieniveaus. Bij de 
eindmeting van het schooljaar 2012/13 bleek dat de derdeklassers havo/vwo voor leesvaardigheid 
allemaal op niveau 3F zitten en 80% van hen ook niveau 3F voor rekenen/wiskunde behaalt. 
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Driekwart van de tweede klassen vmbo halen aan het einde van het schooljaar niveau 2F voor 
leesvaardigheid. Ongeveer de helft van de leerlingen haalt op datzelfde moment niveau 2F voor 
rekenen en wiskunde. Er zijn ook groepen leerlingen die duidelijk achterblijven, maar gemiddeld 
genomen presteren de leerlingen dus goed.   
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6 Aanbevelingen 
 
 Maak schoolbrede afspraken rond terugkoppeling van de toetsresultaten  

Het volgsysteem heeft inmiddels een vaste plek gekregen binnen de school. De toetsen leveren 
een berg aan informatie op die door iedereen te gebruiken is. Maar waar blijft al die informatie? 
Dat blijkt nogal willekeurig. Sommige mentoren koppelen de resultaten terug aan hun leerlingen 
en/of hun ouders, andere weten niet goed wat ze aan moeten met de toetsresultaten. De een 
neemt het ook serieuzer dan de ander. Het is dus nodig om schoolbrede afspraken te maken over 
wie  welke  informatie  terugkoppelt  aan  leerlingen,  ouders,  collega’s  etc.  Doel  daarvan  is  dat  alle  
docenten en mentoren weten wat er van ze verwacht wordt met betrekking tot het terugkoppelen 
van de toetsresultaten.  
 

 Gebruik de toetsresultaten in het curriculum 
Toetsresultaten terugkoppelen is van belang, maar het gebruiken van de toetsresultaten in het 
curriculum is minstens zo belangrijk. Een voorbeeld: de uitkomst dat de vmbo-leerlingen relatief 
veel moeite hebben met woordenschat, vraagt om afdelingsbrede actie om de woordenschat een 
stevige plaats te geven in het curriculum. Dat is niet alleen van belang voor de docent Nederlands, 
maar voor alle docenten van alle vakken. Ook hier moeten school- of afdelingsbrede afspraken 
over gemaakt worden. Taal– en rekencoördinator zijn de aangewezen personen om 
toetsresultaten te vertalen naar algemene lespraktijk. 
 

 Maak schoolbrede en schooloverstijgende afspraken over taal en rekenen  
Taal en rekenen spelen een rol bij alle vakken. Hoe lees je een tekst, hoe maak je een 
staartdeling, dat zijn vragen die ook buiten het schoolvak Nederlands of wiskunde aan de orde 
van de dag zijn. Leerlingen hebben er moeite mee als ze steeds verschillende aanpakken en 
strategieën horen. Juist hierbij is het ook goed om aan te sluiten bij het basisonderwijs en bij de 
manier waarop zij kinderen leren staartdelen. Dit is ook een nuttige en concrete manier om 
aansluiting te zoeken bij het basisonderwijs.  

 
 Nadenken over normen voor de school  

De verschillende toetsresultaten roepen de vraag op welke normen voor het volgsysteem het 
Corlaer College wil hanteren. Als leerlingen blijken grotendeels volgens landelijke gemiddelde 
cijfers te presteren of zelfs hoger, betekent dat misschien wel dat de lat hoger gelegd kan worden. 
Gezien de samenstelling van de leerlingpopulatie  van het Corlaer College is er misschien wel iets 
voor dat laatste te zeggen. Er zijn ook docenten die de toetsresultaten uit het volgsysteem te 
rooskleurig vinden en vinden dat de leerlingen wel een wat hoger niveau aankunnen. Ook dat zou 
reden kunnen zijn om hogere eisen te stellen dan de gemiddelden die het Cito hanteert.  
 

 Investeer in communicatie naar docenten 
De aandacht voor taal en rekenen en taal is gedurende het driejarige project in een steeds 
bredere kring van docenten verspreid. Toch zijn er ook aan het einde van de drie jaar nog steeds 
docenten die zeggen niet of nauwelijks iets van het project te weten of te merken. Dat geldt vooral 
voor de docenten die andere vakken geven dan Nederlands of wiskunde. Kortom: de 
communicatie naar de docenten vraagt om actie.  
 

 Blijf leerlingen om hun mening vragen 
De onderzoeksactiviteit die de afgelopen jaren misschien wel de meeste positieve reacties kreeg, 
was het interviewen van leerlingen. Vaak hoorden we hoe nuttig docenten juist dit deel van het 
onderzoek vonden. Door de gesprekken met leerlingen kregen we nuttige informatie over de 
afnameomstandigheden bij de toetsen, over de verschillen tussen leraren in hoe ze omgaan  met 
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taal en rekenen en dat ze differentiatie zo op prijs stellen. We geven in overweging om af en toe 
gesprekken met leerlingen over onderwijs  te blijven voeren. Het levert veel nuttige informatie op 
en zowel leerlingen als docenten waarderen dergelijke gesprekken zeer.  
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7 Bijlagen 

7.1 Subdomeinen rekenen/wiskunde  
 
In dit hoofdstuk presenteren we voor de liefhebber de resultaten van de subdomeinen 
rekenen/wiskunde per klas. We bespreken deze resultaten niet, maar geven kort aan waar de 
rekencoördinator en/of mentoren op kunnen letten bij het analyseren van de gegevens: 
 Welke klassen halen een percentielscore die veel lager is dan 50? Dit betekent dat de 

gemiddelde score van de leerlingen in deze klas laag is.  
 In welke klassen zijn meer dan 25% risicoleerlingen? Dit betekent dat in deze klas veel leerlingen 

laag scoren.  
De bovenstaande twee punten kunnen gecombineerd worden. Als een klas wel een lage 
percentielscore heeft, maar niet veel risicoleerlingen, zijn er waarschijnlijk veel leerlingen in de klas die 
een score gehaald hebben net boven het risiconiveau. Als er wel veel risicoleerlingen zijn, maar geen 
lage percentielscore, zitten in de klas waarschijnlijk ook een aantal heel goede leerlingen die de 
gemiddelde percentielscore omhoog brengen.  
 Wat zijn de subdomeinen waarop een klas hoog of juist laag scoort?  
 Wat zijn subdomein waarop veel klassen een hoge/lage score halen? 
 

7.1.1 Toets 0 
 
Tabel 7.1  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Meten meetkunde Verbanden Getallen Verhoudingen 
A1A 55 5 (24%) 56 7 (33%) 60 4 (19%) 67 2 (10%) 
A1B 49 5 (25%) 73 3 (15%) 46 7 (35%) 61 2 (10%) 
AH1A 50 9 (33%) 60 7 (26%) 59 5 (19%) 58 4 (15%) 
AH1B 58 5 (20%) 65 4 (16%) 50 4 (16%) 54 3 (12%) 
AH1C 48 7 (29%) 62 4 (17%) 65 2 (8%) 54 3 (13%) 
HT1A 30 14 (54%) 35 11 (42%) 37 12 (46%) 25 15 (58%) 
HT1B 36 12 (43%) 45 9 (32%) 45 10 (36%) 43 9 (32%) 
BK1A 62 3 (14%) 49 9 (43%) 63 3 (14%) 58 3 (14%) 
K1A 65 4 (19%) 49 6 (29%) 66 3 (14%) 65 2 (10%) 
K1B 55 8 (33%) 50 5 (21%) 51 3 (13%) 53 3 (13%) 
L1A 39 7 (50%) 48 6 (43%) 42 6 (43%) 42 6 (43%) 
L1B 65 4 (27%) 57 5 (33%) 64 3 (20%) 52 4 (27%) 
L1C 53 5 (38%) 51 6 (46%) 49 4 (31%) 49 4 (31%) 
L1D 51 4 (25%) 61 3 (19%) 52 6 (38%) 48 4 (25%) 
SP1A 52 7 (33%) 54 6 (29%) 53 3 (14%) 55 3 (14%) 
T1A 69 3 (16%) 47 10 (53%) 57 4 (21%) 56 5 (26%) 
T1B 68 4 (21%) 60 5 (26%) 69 1 (5%) 57 3 (16%) 
T1C 56 8 (38%) 65 6 (29%) 64 5 (24%) 59 4 (19%) 
TN1A 63 5 (25%) 54 6 (30%) 53 5 (25%) 51 4 (20%) 
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7.1.2 Toets 1 
 
Tabel 7.2 Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Meten meetkunde Verbanden Getallen Verhoudingen 
A1A 57 6 (29%) 75 1 (5%) 64 3 (14%) 61 4 (19%) 
A1B 50 5 (25%) 61 3 (15%) 60 4 (20%) 56 3 (15%) 
AH1A 54 9 (33%) 64 3 (11%) 62 2 (7%) 61 5 (19%) 
AH1B 63 2 (8%) 75 1 (4%) 65 5 (21%) 61 5 (21%) 
AH1C 66 4 (17%) 70 1 (4%) 64 3 (13%) 71 2 (9%) 
HT1AB 30 33 (62%) 37 24 (45%) 36 28 (53%) 34 27 (51%) 
BK1A 70 3 (13%) 66 4 (17%) 85 0 (0%) 68 2 (9%) 
K1A 60 6 (22%) 61 8 (30%) 63 6 (22%) 65 2 (7%) 
K1B 60 4 (17%) 68 5 (21%) 57 6 (25%) 48 8 (33%) 
L1A 49 4 (27%) 45 5 (33%) 50 4 (27%) 25 9 (60%) 
L1B 62 2 (17%) 56 1 (8%) 66 1 (8%) 51 0 (0%) 
L1C 45 4 (36%) 48 4 (36%) 48 5 (45%) 41 4 (36%) 
L1D 56 4 (25%) 60 3 (19%) 73 2 (13%) 47 5 (31%) 
SP1A 35 11 (46%) 36 11 (46%) 47 10 (42%) 35 11 (46%) 
T1A 73 3 (14%) 50 8 (36%) 56 7 (32%) 50 7 (32%) 
T1B 77 3 (14%) 78 1 (5%) 72 3 (14%) 59 4 (19%) 
T1C 73 3 (14%) 74 3 (14%) 63 3 (14%) 68 3 (14%) 
TN1A 56 7 (30%) 54 10 (43%) 66 4 (17%) 51 9 (39%) 
 
 

7.1.3 Toets 2 
 
Tabel 7.3 Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Meten meetkunde Verbanden Getallen Verhoudingen 
AH2A 80 1 (4%) 71 3 (12%) 69 3 (12%) 75 1 (4%) 
AH2B 82 1 (4%) 79 1 (4%) 75 1 (4%) 82 2 (8%) 
AH2C 75 3 (12%) 80 1 (4%) 73 3 (12%) 80 1 (4%) 
AH2D 50 11 (41%) 70 2 (7%) 65 3 (11%) 71 1 (4%) 
B2A 58 4 (29%) 58 3 (21%) 83 2 (14%) 65 2 (14%) 
K2A 70 5 (19%) 38 15 (56%) 42 12 (44%) 48 9 (33%) 
K2B 54 9 (33%) 43 11 (41%) 73 3 (11%) 48 9 (33%) 
L2A 46 4 (36%) 65 2 (18%) 67 3 (27%) 56 3 (27%) 
L2B 38 3 (30%) 47 5 (50%) 65 3 (30%) 50 2 (20%) 
L2C 59 1 (7%) 66 2 (14%) 95 0 (0%) 63 1 (7%) 
SP2A 86 0 (0%) 52 6 (27%) 67 4 (18%) 49 5 (23%) 
T2A 45 10 (36%) 32 17 (61%) 56 6 (21%) 48 6 (21%) 
T2B 62 5 (20%) 46 7 (28%) 50 8 (32%) 69 5 (20%) 
T2C 63 4 (19%) 40 9 (43%) 53 4 (19%) 70 1 (5%) 
TN2A 59 4 (17%) 45 10 (43%) 70 4 (17%) 60 7 (30%) 
 

7.1.4 Toets 3 
 
Tabel 7.4  Percentielscore en risicoleerlingen per klas 
Klas Meten meetkunde Verbanden Getallen Verhoudingen 
A3A 65 2 (9%) 74 0 (0%) 67 3 (14%) 76 0 (0%) 
H3A 78 2 (8%) 73 2 (8%) 77 3 (13%) 77 3 (13%) 
H3B 70 2 (8%) 75 3 (12%) 68 2 (8%) 67 5 (19%) 
H3C 68 3 (13%) 60 5 (21%) 62 5 (21%) 60 5 (21%) 
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7.2 Doe het zelf: resultaten per jaar 
 
Tabellen en grafieken zoals wij hierboven gepresenteerd hebben, kunt u zelf laten opstellen door de 
rapportagemodule (bereikbaar via portal.cito.nl) die hoort bij het Cito Volgsysteem vo. Op dit moment 
is het nog niet mogelijk om gegevens van leerlingen die verschillende toetsversies gemaakt hebben 
samen te voegen (zoals wij hierboven wel gedaan hebben). Na de zomer wordt dit waarschijnlijk wel 
mogelijk. Dan zal de functionaliteit van de internetrapportage ook iets veranderen.  
 
U kunt in het selectiescherm steeds aangeven welke leerlingen in een overzicht moeten worden 
meegenomen. Dit kunnen leerlingen zijn met een bepaald lesniveau, leerlingen die thuis Nederlands 
spreken (of juist niet) of leerlingen uit een bepaalde klas. De klascode die in het selectiescherm 
genoemd staat, verwijst naar de letter die leerlingen invullen op hun antwoordformulier. Als u 
resultaten per klas wilt presenteren, is het belangrijk dat alle leerlingen uit een klas dezelfde code 
gebruiken.   
 
Op dit moment zijn de meest waardevolle tabellen en rafieken om de prestaties van de leerlingen in 
het huidige schooljaar te presenteren de volgende:  
 
De niveaurapportage groep 

 
Hier ziet u per onderdeel hoe goed de leerlingen in een bepaalde groep gescoord hebben. Voor 
rekenen/wiskunde ziet u bijvoorbeeld dat de vaardigheidsscore van deze leerlingen gemiddeld 226 
was. Dit is hoog in vergelijking met landelijke vmbo-bb leerlingen, maar beduidend lager in vergelijking 
met landelijke havo-leerlingen. In het selectiescherm waar u kiest voor de niveaurapportage groep, 
kunt u leerlingen selecteren die tot een bepaalde groep behoren. Dit kunnen leerlingen zijn die bij 
elkaar in de klas zitten, maar ook leerlingen met hetzelfde lesniveau of alleen de leerlingen die thuis 
geen Nederlands spreken.  
 
 
Groepsrapport Referentieniveaus 
Ook kunt u in beeld brengen hoeveel leerlingen uit een groep een bepaald referentieniveau bereikt 
hebben. In het onderstaande voorbeeld staat dit in beeld gebracht voor alle 166 leerlingen die dit jaar 
de kbgt-versie van toets 0 gemaakt hebben.  
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Het gaat hier om leerlingen die net op school zijn. Zij halen op taalverzorging vaak nog niet 1F, maar 
op rekenen/wiskunde haalt een groot deel van de leerlingen dit wel. Het is niet mogelijk om de 
resultaten van verschillende klassen, afdelingen of leerlingen met een bepaald lesniveau naast elkaar 
te presenteren. Wellicht dat dit na de herziening van de internetrapportage wel mogelijk is.  
 
Groepsoverzichten 
In groepsoverzichten ziet u de resultaten van een groep leerlingen overzichtelijk in een lijst 
weergegeven. Dit geeft voor vakdocenten en mentoren in een blik een overzicht van hun klas. In het 
onderstaande voorbeeld ziet u de resultaten van een klas op toets 1. Aan de linkerkant staan normaal 
gesproken de namen van de leerlingen. Deze zijn onherkenbaar gemaakt om hun privacy te 
waarborgen.  
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U ziet in dit overzicht per leerling steeds de percentielscore in vergelijking met verschillende landelijke 
normgroepen. De eerste leerling haalt op taalverzorging bijvoorbeeld een redelijk hoge 
percentielscore (60) in vergelijking met landelijke kb-leerlingen. Op leesvaardigheid is zijn 
percentielscore op dat niveau extreem hoog (99).  
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7.3 Doe het zelf: resultaten over meerdere jaren 
 
Grafieken zoals wij hierboven gepresenteerd hebben, worden door het Cito ook gepresenteerd. De 
grafieken heten voortgangsrapoprtages en u kunt deze door de internetrapportage  laten opmaken per 
leerjaar. Eventueel kunt u een specifieke klas of leerlingen met een bepaald lesniveau selecteren. De 
weergave kent momenteel echter twee beperkingen die onze weergave meer betekenisvol maakt:  
1. De weergave is alleen mogelijk voor leerlingen die allemaal dezelfde toetsversie gemaakt 

hebben. Het is dus niet mogelijk om leerlingen uit één klas waarvan een aantal de bb-versie en 
een aantal de kb-versie gemaakt heeft, in dezelfde grafiek mee te nemen. Dit zorgt voor een 
vertekend beeld. Na de zomer zullen deze gegevens waarschijnlijk wel gecombineerd 
weergegeven kunnen worden.  

2. Het is niet mogelijk om meerdere cohorten in dezelfde grafiek weer te geven. Dat maakt het iets 
omslachtiger om verschillende cohorten met elkaar te vergelijken, maar het zorgt er ook voor dat 
de grafieken prettig leesbaar blijven. Het is overigens ook niet mogelijk om op deze manier 
klassen, of jongens/meisjes met elkaar te vergelijken. 

 
De grafiek uit de internetrapportage van het Cito ziet er als volgt uit:  

 
U ziet hier de resultaten van de havo/vwo-leerlingen die afgelopen schooljaar toets 3 gemaakt hebben 
in vergelijking met hun eerdere resultaten (uitsluitend als ze de havo/vwo-versie van een toets 
gemaakt hebben). U ziet hierboven dat deze leerlingen op toets 0 op havo-niveau scoorden en dat zij 
meer gegroeid zijn dan wat landelijk gemiddeld is. Onder de grafiek staan de gemiddelde 
vaardigheidsscores en het bijbehorende referentieniveau.  
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In de grafiek worden alle leerlingen meegenomen. In het selectiescherm (zie hieronder) kunt u zien 
welke toetsgegevens van alle leerlingen beschikbaar zijn. Hier kunt u ook selecteren welke leerlingen 
in de grafiek moeten worden meegenomen. De klascode die hier genoemd staat, is de letter die 
leerlingen invullen op hun antwoordformulier. Als u resultaten per klas wilt presenteren, is het 
belangrijk dat alle leerlingen uit een klas dezelfde code gebruiken.   
 
In het selectiescherm kunt u erachter komen dat een leerling geen toetsresultaten heeft waar u die wel 
verwacht had. Het kan dan zijn dat er iets verkeerd gegaan is bij het koppelen van de gegevens 
omdat een leerling bijvoorbeeld een foutje gemaakt heeft bij het aangeven van zijn naam. U kunt dan 
handmatig aangeven dat bepaalde toetsgegevens gekoppeld mogen worden. Meer informatie 
hierover vindt u in de handleiding van het Cito.  
 

 
 
 
 
 


