
Verantwoording 

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 telt de rekentoets verplicht mee voor het eindexamen op middelbare scholen. 

In 2014 is deze toets voor het eerst gemaakt. De toets oogst veel kritiek. De inhoud van de toets zou niet 

goed zijn, dat is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Echter zouden ook de resultaten niet zomaar 

te vergelijken zijn tussen scholen, omdat deze geen rekening houden met achtergrondkenmerken van de 

leerlingen.  

 

RTL Nieuws heeft een methode ontwikkeld waarop scores van scholen te vergelijken zijn. Het ministerie 

van Onderwijs heeft naar aanleiding van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur van journalisten 

van De Onderwijspers in mei 2015 de resultaten van de rekentoets (2014) van scholen in het voortgezet 

onderwijs gepubliceerd. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/publicaties/2015/05/06/resultaten-rekentoets-2014.html 

 

De publicatie stuitte net als die van de Cito-scores op weerstand. Scholen zouden niet zomaar te 

vergelijken zijn aan de hand van een gemiddeld cijfer dat zij behaald zouden hebben. Zaken als 

achtergrond en opleidingsniveau van ouders zijn namelijk niet meegenomen in de harde cijfers. Professor 

Jaap Dronkers ontwikkelde in 2013 samen met RTL Nieuws een methode om de cijfers naar waarde te 

wegen op basis van beschikbare open data. 

 

Dronkers is gezien zijn leeftijd in 2014 gestopt met het omrekenen van de cijfers. RTL Nieuws gaat wel door 

en gebruikt daarvoor een berekening die overeenkomt met de berekening van professor Dronkers. Zo is er 

een berekening gemaakt voor scholen, waarbij gegevens over het opleidingsniveau (CBS), het gemiddeld 

huishoudinkomen (CBS) en de bevolkingssamenstelling (Leefbarometer) van de viercijferige postcodes 

waar zij wonen (DUO, http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/default.asp) gebruikt zijn. Gekozen 

is voor de postcode, omdat er geen gegevens per school over de sociaaleconomische positie van ouders 

beschikbaar is.  

 

Verder is een bestand met het gemiddeld advies van derdeklassers toegevoegd (DANS). De resultaten zijn 

verder gecorrigeerd voor de grootte van de school. Scholen met minder dan tien leerlingen die deelnamen 

aan de rekentoets zijn niet meegenomen.  

 

Voor de analyse en regressievergelijking is gebruik gemaakt van PSPP en Excel. De eindscore voor een 

school is berekend door het verschil tussen het te verwachten cijfer (op basis van achtergrondkenmerken) 

en het harde cijfer op de rekentoets  te delen door de standaardafwijking. De uitkomst wordt opgeteld bij het 

getal 7. Een 7 staat zo voor het Nederlands gemiddelde op basis van de regressievergelijking. Een school 

die exact één standaardafwijking beter scoort dan verwacht, krijgt dus een 8 als eindscore. Een school die 

exact één standaardafwijking slechter scoort dan verwacht, krijgt een 6.  

 

Meer over de methode van berekenen en vergelijken is te vinden op de website van professor Jaap 

Dronkers (http://www.schoolcijferlijst.nl/Toelichting_2013.pdf). 
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