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Samenvatting

In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een centrale
eindtoets die op een later tijdstip plaatsvindt dan de huidige Cito-Eindtoets. De verschuiving van de afnameperiode en het moment waarop de uitslagen bekend worden,
maakt de toets voor veel scholen voor voortgezet onderwijs minder goed bruikbaar
voor een zorgvuldige toelatingsprocedure. De verwachting is daarom dat de toetsen uit
het leerlingvolgsysteem in het primair onderwijs aan belang zullen inwinnen voor de
plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Met het oog op deze wetswijziging willen de Almeerse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, verenigd in de BOVOC, laten onderzoeken in hoeverre toetsprestaties
in het basisonderwijs een goede onderbouwing bieden voor het schooladvies en een
goede voorspelling zijn voor later schoolsucces. Hiertoe is in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek een onderzoeksaanvraag ingediend. Oberon heeft dit onderzoek uitgevoerd op basis van een analyse van toets- en schoolloopbaangegevens die
de afgelopen jaren in Almere waren geregistreerd. De volgende onderzoeksvragen waren daarbij leidend:
1. In hoeverre kunnen prestaties op toetsen uit het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) gebruikt worden om het schooladvies te onderbouwen?
2. In hoeverre hangt een dergelijk advies samen met de kans op- en afstroom in het
voortgezet onderwijs in Almere?
3. Welke rol speelt het brugklastype bij deze op- en afstroom?
Uit ons onderzoek blijkt dat toetsprestaties binnen de domeinen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8 goed bruikbaar zijn als onderbouwing voor het schooladvies. Ook nu al is er een nauwe samenhang tussen deze prestaties en het advies dat de leerling krijgt, en ook met de positie die een leerling na vier
jaar in het voortgezet onderwijs heeft behaald. De LOVS-toetsscores verklaren een
groter deel van het schooladvies en de positie na vier jaar dan de Cito-Eindtoets.
Uiteindelijk biedt het schooladvies de beste voorspelling voor later schoolsucces. De
LOVS-scores bieden een iets minder goede voorspelling dan het schooladvies, maar
wel weer iets beter dan de Cito-Eindtoets. Het ligt daarmee niet voor de hand om het
schooladvies van de leerkracht te vervangen door een ‘advies’ dat wordt berekend op
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basis van de toetsprestaties van de leerling. De grote samenhang tussen toetsprestaties
en advies, en met later schoolsucces maakt het wel mogelijk om op basis van toetsscores een ‘advies’ te berekenen, waarmee duidelijk wordt of een leerling ten opzichte
van diens prestaties behoudend, gemiddeld of juist optimistisch is geadviseerd.
Dit ‘berekende advies’ blijkt een goede indicatie te geven van de kans op af- en opstroom.
De invloed van gecombineerde brugklassen op de kans op af- en opstroom blijkt tenslotte beperkt. Leerlingen in een combinatiebrugklas met een lager niveau dan hun advies stromen relatief vaak af, terwijl leerlingen in een combinatiebrugklas boven hun
schooladvies relatief vaak opstromen, maar dit verschil wordt grotendeels ‘wegverklaard’ door de toetsprestaties van de leerlingen. Bij gelijke toetsprestaties en advies
blijkt het voor een leerling weinig uit te maken of hij/zij in een combinatiebrugklas of
enkelvoudige brugklas zit.
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1

Aanleiding en onderzoeksvragen

Aanleiding
De Almeerse scholen hebben met elkaar en met de gemeente afgesproken hard te gaan
werken aan verbetering van het onderwijs. Het doel is dat in Almere elk kind goed onderwijs krijgt, en er in 2014 geen zwakke scholen meer zijn. Een van de terreinen
waarop de Almeerse scholen met elkaar samenwerken is de overgang van het basis
naar voortgezet onderwijs. De Almeerse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben met elkaar afspraken gemaakt over de procedure bij de overgang van
het basis- naar voortgezet onderwijs en het opstellen en onderbouwen van het schooladvies. Ondanks de stedelijke afspraken is uit onderzoek in 2010 gebleken dat in Almere een groot aantal leerlingen binnen enkele jaren na het verlaten van de basisschool
op een lager of juist hoger onderwijsniveau zit dan door de basisschool geadviseerd
(Van Aarsen, Klein & Broekman, 2010).
In 2012 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een
centrale eindtoets; op 21 maart 2013 is dit wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer, waarbij het door een meerderheid werd gesteund. Deze centrale eindtoets kent
een later afnamemoment dan de huidige Cito-Eindtoets, namelijk tussen 15 april en 15
mei. De verschuiving van de afnameperiode en het moment waarop de uitslagen bekend worden, maakt de toets voor veel scholen voor voortgezet onderwijs minder goed
bruikbaar voor een zorgvuldige toelatingsprocedure. De verwachting is daarom dat de
toetsen uit het leerlingvolgsysteem in het primair onderwijs aan belang zullen inwinnen voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Met het oog op deze wetswijziging willen de Almeerse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, verenigd in de BOVOC, laten onderzoeken in hoeverre toetsprestaties
in het basisonderwijs een goede onderbouwing bieden voor het schooladvies en een
goede voorspelling zijn voor later schoolsucces. Daarnaast willen zij laten onderzoeken in de klassenindeling van de vo-school een verklaring biedt voor op- en afstroom.
Onderzoeksvragen
Het onderzoek is te karakteriseren als een ontwerpgericht onderzoek waarbij het ontwikkelen van een betrouwbare onderbouwing van het schooladvies centraal staat. De
volgende onderzoeksvragen waren hierbij leidend:
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1. In hoeverre kunnen prestaties op LOVS-toetsen gebruikt worden om het schooladvies te onderbouwen?
2. In hoeverre hangt een dergelijk advies samen met de kans op- en afstroom in het
voortgezet onderwijs in Almere?
3. Welke rol speelt het brugklastype bij deze op- en afstroom?1
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen we het kader voor dit onderzoek. In hoofdstuk 3 lichten we
onze onderzoeksaanpak kort toe (en in meer detail in Bijlage 1). In hoofdstuk 4 gaan
we in op de advisering in Almere en de doorstroom van leerlingen door het voortgezet
onderwijs. In hoofdstuk 5 beschrijven we de relatie tussen de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en het schooladvies, en in hoofdstuk 6 bekijken we in hoeverre de
toetsprestaties de verdere schoolloopbaan van de leerlingen voorspellen. De belangrijkste conclusies en aanbeveling geven we in hoofdstuk 7.

1

Hierbij wordt gekeken naar het gehanteerde klassensysteem: zit een leerling in een enkelvoudige klas (bijvoorbeeld havo) of in een combinatieklas (bijvoorbeeld een havo/vwo-klas).
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2

Kader

Het Nederlandse basisonderwijs kent geen centrale examinering, zoals het voortgezet
onderwijs dat bijvoorbeeld wel kent. Wel wordt aan het einde van de basisschool voor
elke leerling een schooladvies opgesteld dat voor een groot deel bepaalt voor welk
vervolgonderwijs de leerling in aanmerking komt. Voor het opstellen van dit advies
zijn geen wettelijke regels vastgelegd. Scholen zijn in principe vrij om zelf te bepalen
hoe zij het schooladvies opstellen. Ook voor de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaan geen landelijk vastgestelde criteria. Criteria kunnen per regio,
gemeente of school verschillen. In ongeveer de helft van de gemeenten stellen voscholen gezamenlijk gemeentelijke of regionale toelatingscriteria op, in goed overleg
met de betrokken basisscholen (Van der Vegt, De Wit, Jongeneel, Kooij, Zuidam &
Van Eck, 2012). Onlangs is met het Wetsvoorstel voor verplichte invoering van de
centrale eindtoets in het basisonderwijs2 gepleit voor het invoeren van een voor iedere
leerling verplichte eindtoets, maar dit voorstel heeft niet tot doel de totstandkoming
van het schooladvies verder in te kaderen. Met het voorstel wordt expliciet beoogd de
invloed van het schooladvies meer centraal te stellen voor de toelating op het voortgezet onderwijs ten opzichte van de eindtoetsscore.3
De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de totstandkoming van
schooladviezen. Zo blijkt uit vragenlijstonderzoek onder directies en leerkrachten van
basisscholen, dat cognitieve competenties4 het sterkst meewegen bij het opstellen van
het advies (Driessen en Doesborgh, 2005), maar dat ook sociaal-emotionele capaciteiten5 behoorlijk sterk meewegen in het advies. Deze capaciteiten worden door de direc-

2

Zie: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2012/01/31/voorstel-van-wet-in-verband-met-de-invoering-vaneen-centrale-eindtoets/voorstel-van-wet.pdf
3

Door deze eindtoets later in het jaar te laten afnemen, is de veronderstelling dat de meeste
leerlingen zich al hebben aangemeld en zijn toegelaten tot een VO-school, waardoor de eindtoets een minder prominente rol zou krijgen in het toelatingsbeleid van scholen.
4

toetsprestaties, capaciteiten en talent

5

interesses, doorzettingsvermogen en de sociaal-emotionele stabiliteit van een leerling
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tie en leerkrachten bijna net zo belangrijk gevonden als de cognitieve capaciteiten
(Driessen, 2005). De ondersteuning die kinderen van huis uit krijgen voor hun
schoolwerk en hun beheersing van de Nederlandse taal blijken minder bepalend voor
het advies. Onderzoek van Driessen (2011) laat verder zien dat, rekening houdend met
competenties en achtergronden, er binnen grote gemeenten niet anders wordt geadviseerd dan in kleine. Uit andere studies blijkt echter dat niet-cognitieve competenties6
maar weinig bijdragen aan het advies; in hun studie constateren Luyten en Bosker
(2004) dat ongeveer 70% van de variantie in schooladviezen verklaard wordt door
toetsprestaties, en dat niet-cognitieve competenties hierop nauwelijks aanvullende verklaringskracht bieden.
Op landelijk niveau is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen toetsprestaties,
schooladviezen en later schoolsucces. De meeste onderzoeken richten zich op de prestaties op de Cito-Eindtoets, of op andere toetsen die worden afgenomen in groep 8.
Het beeld dat uit deze onderzoeken ontstaat is dat het schooladvies de beste voorspeller is voor de verdere schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs; beter dan de CitoEindtoets en ook beter dan andere taal- en reken toetsen in het laatste leerjaar.78 De
vraag of een reeks van Cito-LOVS-toetsen of de Cito-Entreetoets betere voorspellers
zijn dan het schooladvies of de Cito-Eindtoets blijft in deze onderzoeken onbeantwoord. In dit Kortlopend Onderwijsonderzoek proberen we deze vraag te beantwoorden.

6

Zoals de werkhouding van leerlingen, hun autonomie, ordelijkheid en de betrokkenheid van
ouders

7

Zie bijvoorbeeld: Driessen, Doesborgh, Ledoux, Overmaat, Roeleveld & Van der Veen
(2005) ; Mulder & C. Suhre (1995); Uiterwijk (1994 ); Kuyper & Van der Werf( 2001).
8

Timmermans, Kuyper en Van der Werf (2013) concluderen dat het schooladvies en de CitoEindtoets even goed voorspellen.
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3

Onderzoeksopzet in het kort

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we in overleg met de aanvrager
een onderzoeksopzet uitgewerkt die bestaat uit meerdere activiteiten:
• een kort literatuuronderzoek naar de relatie tussen toetsscores, schooladvies en
later schoolsucces;
• het koppelen van historische toetsscores van leerlingen aan gegevens over de positie die zij in het voortgezet onderwijs innemen.9
• een analyse van de relatie tussen toetsscores, advies en schoolloopbaan, en een
eventueel effect van het type brugklas (enkelvoudig of combinatiebrugklas) van
de leerling.
De statistische analyses hebben we uitgevoerd op toetsgegevens uit de groepen 6, 7 en
8 van het basisonderwijs en de doorstroom van leerlingen tot en met hun vierde jaar in
het voortgezet onderwijs. De toetsgegevens zijn afkomstig van leerlingen die op een
basisschool hebben gezeten van de Almeerse Scholengroep (ASG); een van de grootste schoolbesturen van Nederland. Momenteel zit bijna de helft van alle Almeerse basisschoolleerlingen op een school van ASG. De gegevens zijn geëxporteerd uit het
management-informatiesysteem van ASG ten behoeve van dit onderzoek.
Informatie over de schoolloopbaan van leerlingen is afkomstig uit het in Almere gebruikte online-systeem Digidoor (waarover verderop in dit rapport meer), dat op dienst
beurt weer gevuld is met gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van
het Ministerie van OCW. Deze gegevens zijn niet beperkt tot de scholen van ASG,
maar omvatten alle vo-scholen in Almere. In Digidoor wordt van alle leerlingen onder
meer de score op de Cito-Eindtoets geregistreerd (indien leerlingen de toets hebben
afgenomen) en het uiteindelijk schooladvies. In het systeem wordt niet geregistreerd of
dit advies na overleg met de vo-school is aangepast of heeft standgehouden.
In totaal weten we de toetsscores en het schooladvies van 6.351 leerlingen die gestart
zijn in het voortgezet onderwijs tussen 2007/08 en 2012/13.10 Van deze leerlingen

9

Afkomstig van DUO en verzameld in het kader van Digidoor.

10

Leerlingen die na de basisschool zijn ingestroomd in een school voor Praktijkonderwijs
zijn buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.

11
11

heeft ruim 82% ook deelgenomen aan de Cito-Eindtoets. Van een groot deel van de
leerlingen (2.541 ; 40%) weten we in welk leerjaar en onderwijstype ze zitten na vier
jaar in het voortgezet onderwijs, namelijk die leerlingen die in schooljaar 2007/08,
2008/09 en 2009/10 zijn gestart in het voortgezet onderwijs.
In dit onderzoek maken we gebruik van lineaire regressieanalyses. Met deze statistische techniek onderzoeken we in hoeverre we met de toetsscores van leerlingen hun
advies en de onderwijspositie in het voortgezet onderwijs kunnen ‘voorspellen’. In bijlage 1 geven we een toelichting op de methodologische keuzes die we in dit onderzoek
hebben gemaakt.

12
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4

Schooladvies en -loopbaan van leerlingen

Voordat we de schooladviezen en schoolloopbanen onderzoeken in relatie tot de toetsscores, gaan we in dit hoofdstuk eerst kort in op de werkwijze bij het opstellen van het
schooladvies in Almere, de feitelijke verdeling van schooladviezen en het feitelijke
verloop van schoolloopbanen.
Het schooladvies in Almere
In Almere wordt gewerkt met een stedelijke procedure waarbij gebruik wordt gemaakt
van het ‘adviesprotocol primair onderwijs’. In de stedelijke procedure is een tijdpad en
een werkwijze afgesproken. Voor de uitwisseling van gegevens tussen het basis- en
voortgezet onderwijs maken de scholen in Almere gebruik van het online-systeem Digidoor dat in Almere is ontwikkeld. Basisscholen voeren het advies, de CitoEindtoetsscores en eventueel resultaten uit het leerlingvolgsysteem in in Digidoor. De
vo-school kan deze gegevens inzien voor leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld.11 De scholen in Almere hebben met elkaar afgesproken alleen ongedeelde adviezen af te geven.
Op basis van de Cito-Eindtoetsscore wordt in Digidoor een "advies" berekend op basis
van afgesproken normen. In Almere is het tot nu toe gebruikelijk dat in de advisering
scholen maximaal één vo-niveau mogen afwijken van het leerniveau. Dat leerniveau
blijkt uit LVS-gegevens en de Cito Eindtoets. In dat geval moet men de motivering
daarvoor, dus de redenering, in Digidoor aangeven. In alle gevallen leidt dat tot overleg tussen de betrokken basisschool en vo-school (BOVOC, 2012).
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de leerkrachten en intern begeleiders van de
meeste Almeerse basisscholen het schooladvies vooral baseren op de resultaten van
LOVS-toetsen (Van Aarsen, Klein & Broekman, 2010). De Cito-Eindtoets nam in
Almere (in elk geval enkele jaren geleden) dan ook een bescheiden plaats in bij het
opstellen van het schooladvies. Behalve dat een vijfde van de scholen de eindtoetstoets
niet afnam, en leerlingen met voorlopig advies praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs (binnen de beroepsgerichte keerweg van het vmbo) vaak niet deelnamen aan de eindtoets, wogen de resultaten van de eindtoets vaak niet zwaar mee in het

11

Voor zorgleerlingen geldt een aparte procedure, waar we hier niet verder op ingaan.
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advies. Dit was niet zozeer een bewuste keuze van basisscholen, maar een gevolg van
het feit de leerlingen in Almere zich al moeten inschrijven op een vo-school voordat de
resultaten van de Cito-Eindtoets bekend zijn. In het onderzoek bleek dat veel leerlingen een schooladvies kregen dat hoger ligt dan de in Almere afgesproken scoreintervallen, terwijl slechts een klein deel een lager advies kreeg.
In onderstaande tabel geven we de verdeling van de schooladviezen en CitoEindtoetsscore-intervallen (in Almere wordt dit het ‘Digidoor-advies’ genoemd) weer,
zoals we die terugvinden in de onderzoekspopulatie. Te zien is dat er met name veel
schooladviezen voor vwo zijn afgegeven als we dat vergelijken met het aantal leerlingen dat een Cito-Eindtoetsscore haalt binnen het vwo-interval. Als we per leerling de
Eindtoets-score vergelijken met hun schooladvies zien we dat 44% van de leerlingen
een schooladvies heeft dat boven de intervallen ligt, in 50% van de gevallen het
schooladvies gelijk is aan het betreffende interval op de Cito-Eindtoets, en 6% van de
leerlingen een advies krijgt dat lager ligt dan de uitkomst van de Cito-Eindtoets.
Onderwijstype

Verdeling school- Verdeling
adviezen12
Cito-Eindtoetsscore-intervallen
(het ‘Digidoor-advies’)

vmbo-bl

16%

14%

vmbo -kl

16%

18%

vmbo-tl

26%

28%

havo

26%

30%

vwo

17%

11%

Totaal

100%

100%

N=

6.351

5.218

Tabel 1. Verdeling schooladviezen en Cito-Eindtoets in de onderzoekspopulatie

De doorstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Almere
Als we 'inzoomen' op de leerlingen die we kunnen volgen tot en met de start van het
vierde schooljaar dat zij op het voortgezet onderwijs zitten, zien we dat vrijwel alle

12

Deze verdeling wijkt heel licht af van de verdeling in schooladviezen van alle Almeerse
leerlingen (ook die waarvan geen of weinig LOVS-scores bekend zijn): 15% vmbp-bl, 14%
vmbo-kb, 25% vmbo-tl/gl, 26% havo, 19% vwo.
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leerlingen in de brugklas starten in een onderwijstype dat in lijn is met hun schooladvies. 3% start op een lager niveau dan geadviseerd door de basisschool, terwijl 4%
start in een onderwijstype dat hoger ligt. De vo-scholen volgen dus in meerderheid het
advies van de basisschool, of het advies wordt in overleg tussen het vo en po bijgesteld. Gedurende de daarop volgende schooljaren, stroomt een deel van de leerlingen
af (of doubleert), terwijl een kleiner deel van de leerlingen opstroomt naar een hoger
niveau dan door de basisschool geadviseerd. Na vier jaar zit iets meer dan de helft van
de leerlingen onvertraagd op het niveau van het advies, terwijl bijna een derde vertraging heeft opgelopen of een of meer niveaus is afgestroomd.13
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

3%

7%

21%

32%

Positie gelijk aan advies* 92%

83%

63%

52%

Positie hoger dan advies

4%

10%

16%

16%

100%

100%

100%

100%

Positie lager dan advies

Tabel 2. Doorstroom van Almeerse leerlingen door de leerjaren heen (N=2.541)

* Combinatieklassen waarvan één van de onderwijstypen gelijk is aan het advies tellen
als gelijk.
Afstroom en doublures vinden met name plaats bij leerlingen op de havo en het vwo
(zie tabel 3). Na vier jaar zit minder dan de helft van de leerlingen met een havo-advies
in havo-4.

13

Uit recent onderzoek van Timmermans, Kuyper & Van der Werf (2013) blijkt dat landelijk
60% van de leerlingen zich aan de start van het vierde jaar op het zelfde niveau zit als geadviseerd. 10% is blijven zitten, 15% is afgestroomd (dus 25% afstroom volgens onze definitie)
en 15% is opgestroomd. Hierbij speelt wel mee dat sommige scholen in de rest van Nederland
combinatie-adviezen afgeven (bijvoorbeeld tl/havo), terwijl dat in Almere niet het geval is.

15
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vmbo-bl

vmbo-kb

vmbo-tl

havo

vwo

Afstroom/doublure

8%

27%

32%

45%

38%

Gelijk

57%

54%

54%

41%

62%

Opstroom

35%

19%

14%

14%

0%

100%
(414)

100% (384)

100% (661)

100% (661) 100% (421)

Tabel 3. Doorstroom van Almeerse leerlingen door de leerjaren heen (N=2.541)

16
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5

Relatie tussen LOVS-toetsprestaties en
het schooladvies

Om als betrouwbare onderbouwing te kunnen dienen moeten de toetsprestaties op de
basisschool en het schooladvies sterk met elkaar samenhangen. Uit ons onderzoek
blijkt dat dit inderdaad het geval is: hoe hoger leerlingen scoren op de toetsen binnen
het leerlingvolgsysteem, des te hoger is het schooladvies dat de leerling krijgt. De
toetsscores van leerlingen op de toetsen voor begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en
spelling in de groepen 6, 7 en 8 verklaren tezamen zo'n 78% van de variantie in adviezen.14 Ter vergelijking: de Cito-Eindtoetsscore van deze leerlingen verklaart zo'n 71%
van de variantie.15
Overeenkomst tussen voorspelling en het feitelijke schooladvies
In de praktijk betekent het bovenstaande, dat we met alleen de LOVS-toetsscores van
de leerling een voorspelling van het advies kunnen maken, die voor 60% van de leerlingen gelijk is aan het echte schooladvies, en in bijna alle overige gevallen één niveau
hoger of lager ligt (zie tabel 4).
Een voorspelling op basis van de Cito-Eindtoetsscore (rechterkolom in tabel 4) komt
iets vaker overeen met het feitelijke schooladvies (62%). Omdat er echter in de onderzoeksgroep relatief weinig leerlingen zijn met een lage Cito-Eindtoetsscore16, komen
in de berekening ook maar weinig leerlingen uit op een advies vmbo-bl. Het model als
geheel presteert daarom minder goed. In bijlage 2 maken we per schooladvies een uitsplitsing naar de overeenkomst met de voorspelling.

14

De proportie verklaarde variante (R2) bedraagt 0.779

15

De proportie verklaarde variante (R2) bedraagt 0.711. De eindtoetsscore is van 82% van
deze leerlingen bekend.

16

Van de leerlingen met een BBL-advies heeft minder dan 16% een cito-eindtoetsscore.
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Overeenkomst
voorspelling o.b.v.
LOVS met schooladvies

Overeenkomst
voorspelling
o.b.v.
Eindtoets
met schooladvies

Schooladvies 3 niveaus lager dan 0%
voorspelling

0%

Schooladvies 2 niveaus lager dan 1%
voorspelling

1%

Schooladvies 1 niveau lager dan 18%
voorspelling

18%

Schooladvies gelijk aan voorspelling

60%

62%

Schooladvies 1 niveau hoger dan 19%
voorspelling

19%

Schooladvies 2 niveaus hoger dan 1%
voorspelling

0%

Schooladvies 3 niveaus hoger dan 0%
voorspelling

0%

Totaal

100% (N=5218)

100% (N-6351)

Tabel 4. Overeenkomst tussen voorspelling en het feitelijke schooladvies

Onderliggende verhouding van de toetsdomeinen
Het feit dat de toetsscores van leerlingen zo sterk samenhangen met het schooladvies
onderstreept de bevinding uit 2010 dat scholen zich bij het opstellen van het advies
vooral baseren op het leerling en onderwijsvolgsysteem. (Van Aarsen, Klein &
Broekman, 2010). De meeste scholen zullen hierbij geen rekenkundige aanpak hanteren, maar de toetsresultaten ‘globaal’ bekijken. 17

17

Dit is ook de observatie van onderwijsonderzoeker Paul Jungbluth (Universiteit Maastricht) die in Trouw stelt: "Een goed advies veronderstelt dat de leerkracht een heleboel statistisch inzicht heeft, ook om de toetsresultaten die leerlingen in eerdere jaren hebben gehaald
erin te kunnen verwerken (..). Maar ik ken geen scholen waar men werkelijk al die lijnen kan
uittekenen en dat ook doet”. Advies van basisschool zegt weinig :Trouw, 15 april 2013. Geraadpleegd via
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3425964/2013/04/15/Advies-vanbasisschool-zegt-weinig.dhtml
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Door onze analyses kunnen we wel de onderliggende verhouding van toetsdomeinen
zichtbaar maken. 18 Daarmee zien we dat de leerkrachten in Almere ‘als geheel’ een
groot gewicht geven aan de rekenscores van de leerlingen, meer nog dan het niveau
van begrijpend lezen. De scores voor spelling spelen een ondergeschikte rol.

Spelling;
17%

Begrijpend
Lezen; 37%

RekenenWiskunde;
47%

Figuur 1. Verhouding domeinen in voorspelling van het advies

18

We kijken daarbij naar de verhouding van de gestandaardiseerde beta-coëfficenten. Deze
berekeningswijze corrigeert voor verschillen in scoresbereik.

19
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6

Voorspellende waarde voor de positie na
vier jaar in het vo

In het vorige hoofdstuk hebben we gezocht naar een berekeningswijze op basis van
toetsscores die het meest dicht in de buurt komt bij de advisering van de leerkracht.
Van een deel van de leerlingen is echter ook het verloop van hun schoolloopbaan bekend tot en met hun vierde jaar in het voortgezet onderwijs.19 We weten of deze leerlingen in de loop der jaren zijn blijven zitten, of een niveau zijn af- of opgestroomd.
Deze informatie kunnen we gebruiken om te komen tot een betere voorspelling van de
schoolloopbaan waarbij ook rekening wordt gehouden met de kans op doublures, afof opstroom. Voordat we dat doen, bekijken we eerst de samenhang tussen het schooladvies en de positie die een leerling na vier jaar inneemt op de leerjarenladder. Het
schooladvies dat de leerling krijgt, verklaart zo’n 60% van de variantie in de positie op
de leerjarenladder20. In de praktijk betekent dit dat 52% van de leerlingen vier jaar na
het verlaten van de basisschool daadwerkelijk in het vierde leerjaar van het door de
basisschool geadviseerde onderwijstype zit. Hierbij speelt mee dat het schooladvies in
Almere bij bijna alle leerlingen (92%) wordt opgevolgd door de vo-school, al dan niet
binnen een combinatiebrugklas.
Overeenkomst tussen voorspelling en de feitelijke schoolpositie na vier jaar
Als we het schooladvies niet betrekken in ons model zien we dat de LOVS-scores voor
begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling tezamen zo’n 56% van de variantie in
de positie op de leerjarenladder verklaren.21 In de praktijk betekent dit, dat we met de
scores van een leerling een inschatting kunnen maken die in 46% van de gevallen
exact overeenkomt met de feitelijke positie die de leerling na vier jaar inneemt. Het
schooladvies biedt dus een betere voorspelling van de positie van leerlingen na vier
jaar dus dan de toetsprestaties van de leerling (zie onderstaande tabel).

19

Het gaat om 2541 van de 6351 leerlingen; namelijk die leerlingen die in schooljaar
2007/08, 2008/09 en 2009/10 zijn gestart in het VO en nu tenminste vier jaar in het VO zitten

20

De proportie verklaarde variante (R2) bedraagt 0.603

21

De proportie verklaarde variante (R2) bedraagt 0.557. Ter vergelijking: de score op de Cito-Eindtoets verklaart 48% (R2 .484) van de variantie in het vierde jaar dat een leerling in het
vo zit. Deze toets is door 79% van de leerlingen afgenomen.

20

21

Schooladvies Voorspelling
o.b.v. LOVS
Leerling zit 4 tredes lager

0%

0%

Leerling zit 3 tredes lager

1%

1%

Leerling zit 2 tredes lager

7%

5%

Leerling zit 1,5 trede lager

1%

0%

Leerling zit 1 trede lager

22%

21%

Leerling zit 0,5 trede lager

1%

1%

Positie gelijk

52%

46%

Leerling zit 0,5 trede hoger 0%

0%

Leerling zit 1 trede hoger

22%

14%

Leerling zit 1,5 trede hoger 0%

0%

Leerling zit 2 tredes hoger

1%

3%

Leerling zit 3 tredes hoger

0%

0%

Totaal

100%

100%

Tabel 5. Overeenkomst tussen voorspelling en de feitelijke schoolpositie na vier jaar
(N=2.541)

Onderliggende verhouding van de toetsdomeinen
Net als voor de voorspelling van het schooladvies (hoofdstuk 5) kunnen we ook voor
de voorspelling van de schoolloopbaan de verhouding van de verschillende toetsdomeinen berekenen. In onderstaande figuur geven we deze verhouding weer. Met name
de verschillen tussen figuur 1 (in hoofdstuk 5) en 2 zijn interessant. Het valt op dat de
invloed van de scores op begrijpend lezen op later schoolsucces hoger is dan op het
schooladvies (42% ten opzichte van 37% voor het schooladvies, zie figuur 1) voor rekenen-wiskunde geldt het tegenovergestelde. Dit impliceert dat basisscholen bij de advisering wellicht te weinig belang hechten aan het niveau van begrijpend lezen en iets
te veel aan rekenen-wiskunde.

22
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Spelling;
16%
Begrijpend
Lezen; 42%

RekenenWiskunde;
42%

Figuur 2. Verhouding van de domeinen in de voorspelling van de positie na vier jaar

Toetsprestaties als voorspeller van kans op af- en opstroom
Hoewel het advies de beste voorspeller is van de positie na vier jaar, geven de toetsprestaties van een leerling wel een goede indicatie van de kans op af- en opstroom. In
onderstaande figuur geven we dit weer. Van de leerlingen die gegeven hun toetsscores
in het basisonderwijs een relatief hoog advies hebben gekregen22 zit bijna de helft na
vier jaar onder het door de school geadviseerde niveau. Van de leerlingen waarbij het
schooladvies gelijk of relatief laag is ten opzichte van de voorspelling stroomt respectievelijk 27% en 11% af ten opzichte van het advies. Voor opstroom zien we het tegenovergestelde patroon.

22

Dat wil zeggen: hoger dan voorspeld op basis van ons model.
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100%
80%

7%

15%

90%
40%

70%

45%

60%

58%

50%
40%
30%

49%
48%

20%
10%
0%

27%
11%
Relatief laag advies

Gemiddeld

Afstroom/doublure

Gelijk

Relatief hoog advies
Opstroom

Figuur 3. Af- en opstroom van leerlingen in relatie tot de wijze van adviseren

Invloed van combinatiebrugklassen?
Op het eerste gezicht lijkt het brugklastype een grote rol te spelen in de op- en afstroom van Almeerse leerlingen. Immers: leerlingen die in een combinatiebrugklas zitten dat lager ligt dan hun advies (bijvoorbeeld havo-leerlingen die in een tl/havobrugklas zitten) stromen relatief vaak af, terwijl leerlingen die in een combinatiebrugklas zitten boven het niveau van hun advies (bijvoorbeeld havo-leerlingen in een havo/vwo-klas) vaker opstromen dan leerlingen die in ongedeelde brugklassen zitten (zie
onderstaande figuur).23

23

Het brugklastype is bepaald aan hand van de ILT-code dat aangeeft binnen welk onderwijstype de leerling bij DUO geregistreerd is.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6%

12%

22%

47%
61%

52%

46%

Combiklas half onder
niveau van advies

28%

26%

Enkelvoudige bruglas
op niveau

Combiklas half boven
niveau van advies

Afstroom/doublure

Gelijk

Opstroom

Figuur 4. Af- en opstroom in combinatiebrugklassen en enkelvoudige brugklassen24

In dit onderzoek hebben we gekeken of combinatiebrugklassen een mogelijke verklaring bieden voor de op- en afstroom in Almere.
Uit onze analyses blijkt dat de invloed van het type brugklas veel kleiner is dan bovenstaande cijfers doen vermoeden.25 Dit komt doordat er in Almere, doelbewust of niet,
samenhang is tussen het brugklastype, het advies en de LOVS-toetsscores van de leerling. Met andere woorden: leerlingen in een combiklas half onder hun adviesniveau
hadden op de basisschool doorgaans lagere scores dan leerlingen in een enkelvoudige
brugklas op hun adviesniveau, die op hun beurt weer lagere scores hadden dan leerlingen in een combiklas half boven hun adviesniveau. In onderstaande grafiek geven wij
dit weer. De gemiddelde percentielscores voor begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en

24

Daarnaast zijn er 86 leerlingen die in een brugklastype zitten dat lager ligt dan het advies,
en 105 leerlingen die in een brugklastype instromen dat boven het advies ligt (bijv. leerlingen
met advies havo in een vwo-brugklas)
25

Als we de informatie over het soort brugklas (Enkelvoudige brugklas, combinatiebrugklas
half onder het niveau van advies of combinatiebrugklas half boven het niveau van advies )
waarin de leerling heeft gezeten toevoegen aan het model neemt de proportie verklaarde variantie toe met 0.004 van .568 naar .572. Deze toename is statistisch wel significant, maar in
praktische zin nihil.
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BBL

KBL
Begrijpend lezen

TL
Rekenen-wiskunde

Havo

VWO

H/V

H/V

HAVO

T/H

T/H

TL

KBL/TL

KBL/TL

KBL

BBL/KBL

BBL/KBL

BBL

spelling zijn hier per advies en brugklastype op elkaar ‘gestapeld’ als eenvoudige indicator van het toetsprestatieniveau. Te zien is bijvoorbeeld dat leerlingen met een havoadvies in een tl/Havo-brugklas (de 9e staaf) gemiddeld lagere scores halen dan leerlingen met havo-advies in een havo-brugklas (10e staaf) en in een havo/vwo-brugklas
(11e staaf).

VWO

Spelling

Figuur 5. Toetsprestaties in verschillende brugklastypen
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7

Conclusies en aanbeveling

In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
•
•
•

In hoeverre kunnen prestaties op LOVS-toetsen gebruikt worden om het schooladvies te onderbouwen?
In hoeverre hangt een dergelijk advies samen met de kans op- en afstroom in het
voortgezet onderwijs in Almere?
Welke rol speelt het brugklastype bij deze op- en afstroom?

Uit ons onderzoek blijkt dat toetsprestaties binnen de domeinen begrijpend lezen,
rekenen-wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8 goed bruikbaar zijn als onderbouwing voor het schooladvies. Ook nu al is er een nauwe samenhang tussen deze prestaties en het advies dat de leerling krijgt, en ook met de positie die een leerling
na vier jaar in het voortgezet onderwijs heeft behaald. De LOVS-toetsscores verklaren
een groter deel van het schooladvies en de positie na vier jaar dan de Cito-Eindtoets.26
Uiteindelijk biedt het schooladvies de beste voorspelling voor later schoolsucces,
waarbij opgemerkt dient te worden dat dit advies ook vrijwel altijd wordt overgenomen door de vo-scholen in Almere, en dus als een ‘selffulfilling prophecy’ kan werken.
De LOVS-scores bieden een iets minder goede voorspelling dan het schooladvies,
maar wel weer iets beter dan de Cito-Eindtoets. Het ligt daarmee niet voor de hand om
het schooladvies van de leerkracht te vervangen door een ‘advies’ dat wordt berekend
op basis van de toetsprestaties van de leerling. De grote samenhang tussen toetsprestaties en advies, en met later schoolsucces maakt het wel mogelijk om op basis van
toetsscores een ‘advies’ te berekenen. Dit berekend ‘advies’ laat zien dat de toetsprestaties van een leerling vergelijkbaar zijn met die van leerlingen die na vier jaar in de
vierde zitten van dat schooltype. Betrokkenen (ouders, leerkrachten, brugklascoördinatoren) kunnen hiermee zien of een leerling ten opzichte van diens prestaties behoudend, gemiddeld of juist optimistisch is geadviseerd, waarvoor allerlei legitieme redenen zijn aan te voeren. Uit ons onderzoek blijkt al dat bijna de helft van de leerlingen
die relatief hoog worden geadviseerd ten opzichte van hun toetsprestaties afstroomt of

26

Zoals gezegd, speelt hierbij mee dat in de onderzoeksgroep relatief weinig leerlingen met
een advies voor vmbo-bbl aan de Cito-Eindtoets hebben deelgenomen.
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doubleert in hun eerste jaren in het voortgezet onderwijs. Andersom zien we dat 40%
van de leerlingen die behoudend worden geadviseerd, opstroomt. Het ‘berekende advies’ geeft daarmee een goede indicatie van de kans op af- en opstroom.
De invloed van gecombineerde brugklassen op de kans op af- en opstroom blijkt
beperkt. Leerlingen in een combinatiebrugklas met een lager niveau dan hun advies
stromen relatief vaak af, terwijl leerlingen in een combinatiebrugklas boven hun
schooladvies relatief vaak opstromen, maar dit verschil wordt grotendeels ‘wegverklaard’ door de toetsprestaties van de leerlingen. In een combiklas half onder hun adviesniveau hadden op de basisschool doorgaans lagere scores dan leerlingen in een enkelvoudige brugklas op hun adviesniveau, die op hun beurt weer lagere scores hadden
dan leerlingen in een combiklas half boven hun adviesniveau. Bij gelijke toetsprestaties en advies blijkt het voor een leerling weinig uit te maken of hij/zij in een combinatiebrugklas of enkelvoudige brugklas zit.
Aanbeveling:
Op grond van de bevindingen uit dit onderzoek komen we tot de volgende aanbeveling
voor de BOVOC: Maak in Digidoor een nieuwe berekening van het 'Digidoor-advies'
die uitgaat van de gemiddelde prestaties van een leerling op begrijpend lezen, rekenenwiskunde en spelling in groep 6 t/m 8. Dit 'Digidoor-advies' geeft aan op welk onderwijstype Almeerse leerlingen met vergelijkbare scores doorgaans zitten aan de start
van hun 4 jaar in het VO. Het 'Digidoor-advies' krijgt dan de rol van onafhankelijke
onderbouwing voor de toelating voor het VO. Basis- en vo-scholen kunnen van het
Digidoor-advies afwijken in de advisering of plaatsing als zij menen dat de leerling
een boven- of juist ondergemiddelde werkhouding/motivatie/ambitie etcetera heeft,
waardoor de prestaties van de leerling geen goede graadmeter zijn van diens potentie.
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Bijlage 1

Methodologische keuzes

In deze bijlage gaan we dieper in op de in dit onderzoek gemaakte methodologische
keuzes.
Keuze voor toetsdomeinen
We hebben gekozen de medio-toetsen voor begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en
spelling mee te nemen in ons onderzoek. Graag hadden we de toetsen voor woordenschat hieraan toegevoegd, maar deze bleken onvoldoende vaak afgenomen. Ook van
de eind-versies van de toetsen die in de laatste maanden van elk schooljaar worden afgenomen, ontbraken van veel leerlingen de scores.
Selectie van toetsscores
Van elke leerling hebben we een toetsscore opgezocht die behaald is op de medio-toets
op de domeinen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling in groep 6, in groep 7
en groep 8. Alleen scores die halverwege het schooljaar behaald zijn (januari t/m
maart) telden mee.27 In gevallen waar de leerling de toets meerdere keren heeft afgenomen, telde alleen de hoogst behaalde score mee. Uiteindelijk zijn alleen de leerlingen meegerekend waarvan op elk van de domeinen, twee of alledrie de scores per domein bekend zijn (bijvoorbeeld een score uit groep 6 en groep 8).
Omzetten van toetsscores in gestandaardiseerde scores
De scores van de voor dit onderzoek gebruikte toetsen van Cito worden uitgedrukt in
vaardigheidsscores. Voor elk van de domeinen geldt een eigen schaal, waardoor scores
op het ene domein niet vergelijkbaar zijn met die op een ander domein. Wel zijn alle
scores uit te drukken in een niveau-indicatie (A t/m E en voor de nieuwe toetsen ook
een alternatieve indeling I tm V). De niveaus geven aan hoe een leerling scoort in vergelijking met het landelijk niveau van leerlingen in dat leerjaar. Een belangrijk nadeel
van die methode is dat hij erg grofmazig is: niveau B zegt bijvoorbeeld dat een leerling
behoort tot de 50% beste leerlingen van Nederland, maar in werkelijkheid ligt de score
‘ergens’ tussen de 50% en 26% best scorende leerlingen. Hoewel Cito uit commerciële

27

Met uitzonderling van de leerlingen waarvoor een alternatieve toetsversie is ingezet betreft
het de medio-toets behorend bij het leerjaar. Ook deze alternatieve toetsversies kunnen op dezelfde wijze worden genormeerd als de toets behorend bij het leerjaar.

31
31

overwegingen geen inzage geeft in de exacte verdeling van toetsscores, kan op grond
van de grenswaarden van elk niveau voor elke toetsscore een schatting worden gemaakt van de positie binnen elk niveau (ligt de score bijvoorbeeld dicht bij de bovenkant van B, dicht bij de onderkant of ergens tussenin).28 Voor elk elke leerling hebben
we voor elk domein de percentielscores in groep 6, 7 en 8 met elkaar gemiddeld. Elke
leerling heeft daarmee één gemiddelde percentielscore voor begrijpend lezen, één voor
rekenen-wiskunde en één voor spelling
Bepalen van de positie in het 4e jaar VO
De positie in het vierde jaar van het VO is bepaald aan de hand van een aangepaste
variant op de leerjarenladder van Bosker, Van der Velden en Hofman (1985). De leerjarenladder drukt de afstand in leerjaren uit tot de top van het onderwijssysteem. Voor
dit onderzoek is het maximale niveau 9: leerlingen die in vier jaar zijn gekomen tot 4vwo. De leerjarenladder houdt rekening met zittenblijven en doorstroom. Een leerling
die blijft zitten, blijft steken op de leerjarenladder. Dit zelfde geldt voor afstroom naar
een lager onderwijstype. Voor gecombineerde onderwijstypen geldt een tussenliggende waarde.
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Praktijkonderwijs

trede 1

2

3

4

vmbo-bl

2

3

4

5

vmbo-b/k

2,5

3,5

vmbo-kl

3

4

5

6

vmbo-tl/gl

4

5

6

7

tl/havo

4,5

5,5

havo

5

6

7

8

havo/vwo

5,5

6,5

7,5

vwo

6

7

8
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Het leerlingvolgsysteem ParnasSys maakt gebruik van een vergelijkbare methode, waarbij
wij echter wel de nodige kanttekeningen plaatsen.
29

Het praktijkonderwijs werkt niet met leerjaren. In plaats daarvan zijn verblijfsjaren als leerjaren beschouwd.
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Bijlage 2
Overeenkomst voorspelling en advies
uitgesplitst

vmbobl

vmbokb

vmbotl

havo

vwo

Totaal

3 niveaus lager dan voorspelling

0%

-

-

-

-

0%

2 niveaus lager dan voorspelling

5%

1%

0%

-

-

1%

1 niveau lager dan voorspelling

53%

23%

13%

11%

-

18%

gelijk aan voorspelling

42%

69%

60%

60%

72%

60%

1 niveau hoger dan voorspelling

-

7%

26%

27%

27%

19%

2 niveaus hoger dan voorspelling

-

-

1%

2%

1%

1%

3 niveaus hoger dan voorspelling

-

-

-

-

0%

0%

Totaal aantal

990

987

1676

1624

1074

6.351

Tabel 6. Overeenkomst schooladvies en voorspeld advies op basis van LOVS-scores

vmbobl

vmbokb

vmbotl

havo

vwo

Totaal

2 niveaus lager dan voorspelling

11%

1%

0%

-

-

1%

1 niveau lager dan voorspelling

62%

42%

26%

7%

-

18%

gelijk aan voorspelling

27%

51%

60%

74%

58%

62%

1 niveau hoger dan voorspelling

-

5%

13%

19%

41%

19%

2 niveaus hoger dan voorspelling

-

-

0%

1%

0%

0%

Totaal aantal

154

836

1592

1576

1060

5218

Tabel 7. Overeenkomst schooladvies en voorspeld advies op basis van Cito-Eindtoetsscore

Hoewel een voorspelling op basis van de Cito-eindtoets (tabel 7) als geheel iets vaker
dan die op basis van LOVS-scores (tabel 6) overeenkomt met het feitelijke schooladvies, presteert de berekening op basis van LOVS-scores het meest constant. Dit komt
voor een deel omdat er maar weinig leerlingen zijn met een laag advies (vmbo-bl) die
hebben deelgenomen aan de eindtoets. Ook voor de adviezen vmbo-kb en vwo ‘presteert’ het LOVS beter.
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Voorspellende waarde van LOVS-toetsen in Almere
Met het oog op de invoering van een verplichte, maar later afgenomen centrale
eindtoets hebben de Almeerse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, verenigd in de BOVOC, laten onderzoeken in hoeverre toetsprestaties in het basisonderwijs een goede onderbouwing bieden voor het schooladvies en een goede
voorspelling zijn voor later schoolsucces. Drie onderzoeksvragen waren daarbij
leidend:
1. In hoeverre kunnen prestaties op toetsen uit het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS) gebruikt worden om het schooladvies te onderbouwen?
2. In hoeverre hangt een dergelijk advies samen met de kans op- en afstroom in
het voortgezet onderwijs in Almere?
3. Welke rol speelt het brugklastype bij deze op- en afstroom?
De toetsprestaties binnen de domeinen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en
spelling in de groepen 6 t/m 8 blijken goed bruikbaar als onderbouwing voor het
schooladvies. De LOVS-toetsscores verklaren een groter deel van het schooladvies
en de positie na vier jaar dan de Cito-Eindtoets.
Uiteindelijk biedt het schooladvies de beste voorspelling voor later schoolsucces.
De LOVS-scores bieden een iets minder goede voorspelling dan het schooladvies,
maar wel weer iets beter dan de Cito-Eindtoets. De grote samenhang tussen toetsprestaties en advies, en met later schoolsucces maakt het wel mogelijk om op basis
van toetsscores een ‘advies’ te berekenen, waarmee duidelijk wordt of een leerling
ten opzichte van diens prestaties behoudend, gemiddeld of juist optimistisch is
geadviseerd. Dit ‘berekende advies’ geeft een goede indicatie van de kans op af- en
opstroom.
De invloed van gecombineerde brugklassen op de kans op af- en opstroom blijkt
tenslotte beperkt. Bij gelijke toetsprestaties en advies blijkt het voor een leerling
weinig uit te maken of hij/zij in een combinatiebrugklas of enkelvoudige brugklas zit.

