
Inleiding 

Wie de kwaliteit van basisscholen wil toetsen, stuit op het probleem dat er weinig indicatoren 

beschikbaar zijn die voor alle scholen gelijk zijn. Wijlen onderwijssocioloog professor Dronkers stelde 

daarop dat de best te gebruiken graadmeter de eindtoets van het basisonderwijs is. Voorheen vooral 

bekend als Citotoets. Tegenwoordig hebben scholen de mogelijkheid te kiezen uit meerdere 

landelijke eindtoetsen, waaronder de Centrale Eindtoets, IEP en Route 8. 

Ook de Onderwijsinspectie gebruikt de gemiddelde scores op de eindtoets als belangrijke indicator 

voor het meten van de kwaliteit van het onderwijs op een school. Dronkers noemde dit de 

‘toegevoegde waarde’, het verschil tussen input bij de start in het basisonderwijs en output op het 

eind daarvan. Omdat het startniveau onbekend is en omdat er een zeker verband is tussen prestaties 

en het thuismilieu van de kinderen (alhoewel dat verband niet heel erg sterk is; zie Driessen, 2017), 

wordt vaak de thuissituatie als substituut voor het startniveau genomen. Dat doet onder meer de 

Inspectie van het Onderwijs bij de beoordeling van de kwaliteit van scholen.  

Dronkers hanteerde met zijn schoolcijferlijsten, waarvan RTL Nieuws later de methode overnam, een 

nog preciezere correctie van de leerlingenpopulatie. Zo is in de correctie van de leerlingenpopulatie 

ook bijvoorbeeld het gemiddeld huishoudinkomen en opleidingsniveau van de postcode van 

leerlingen meegenomen. Zo ontstaat een nog beter beeld van de wat Dronkers noemt ‘toegevoegde 

waarde’ van scholen. En ook het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende begin 2017 in 

opdracht van het Ministerie per school de toegevoegde waarde (https://www.cbs.nl/nl-

nl/maatwerk/2017/04/herziening-gewichtenregeling-primair-onderwijs-fase-ii op basis van niet-

openbare bronnen, die helaas niet konden worden gebruikt voor dit onderzoek). 

Er is veel en divers geschreven over de impact van de etnische samenstelling van scholen. Zo zijn de 

termen zwarte, witte en gemengde scholen ontstaan. Met name aan de eerste term hangt 

regelmatig een negatief oordeel. Onder diverse beleidsmakers heerst dan ook de gedachte dat 

gemengdere scholen kwalitatief beter zijn en witte scholen nog beter. 

Professor Dronkers onderzocht in 2010 al eens het effect van gemengde scholen op de kwaliteit van 

het onderwijs. Dit deed hij op basis van Europese PISA-data met achtergrondkenmerken over 15-

jarige scholieren. Zijn conclusie was dat gemengde scholen slechter scoren dan scholen waarvan de 

leerlingenpopulatie meer gelijk is in termen van etnische achtergrond. De kritiek op het onderzoek 

was dat de Europese situatie niet te vergelijken zou zijn met de Nederlandse. Bovendien zaten er 

geen Nederlandse gegevens in de PISA-data die Dronkers analyseerde. 

Het huidige onderzoek is wel gebaseerd op specifieke Nederlandse data over de resultaten en 

kenmerken van leerlingen in het basisonderwijs en is voor een groot deel gebaseerd op de methode 

die Dronkers ontwikkelde voor het vergelijken van de eindtoetsscores. In dit document wordt 

beschreven welke methode RTL Nieuws heeft gehanteerd. 

Gebruikte gegevens 

Eindtoetsscores 

Voor de ruwe eindtoetsresultaten van scholen heeft RTL Nieuws gebruik gemaakt van de openbaar 

gemaakte gemiddelde eindtoetsscores per school en per toets over de jaren 2015, 2016 en 2017 

(https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bo-sbo/bo-sbo-

eindscores.jsp, alleen data over regulier basisonderwijs zijn gebruikt). De cijfers over de verschillende 

jaren zijn op basis van BRIN- en vestigingsnummer aan elkaar gekoppeld. Voor de analyse is alleen 

gebruik gemaakt van de scores van scholen die deelnamen aan de Centrale Eindtoets van Cito. 
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Daarnaast zijn enkel de resultaten van scholen die in minimaal twee van de drie schooljaren de 

Centrale Eindtoets afnamen bij minimaal vijf leerlingen meegenomen. In totaal gaat het om gegevens 

van 4707 van de ruim 6300 basisscholen in Nederland, bijna driekwart.  

 

Gewichtenleerlingen 

Het aantal ‘gewichtenleerlingen’ (leerlingen met laagopgeleide ouders) per school, waarvoor ook de 

Onderwijsinspectie corrigeert, is verkregen door de betreffende bestanden voor de schooljaren 

2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 te downloaden via de website van DUO 

(https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/bo-sbo/po-owsoort-

leeftijd.jsp). Opnieuw zijn de cijfers op basis van BRIN- en vestigingsnummer aan elkaar gekoppeld. 

Zowel het percentage leerlingen met gewicht 0,3 als het percentage met gewicht 1,2 zijn 

meegenomen. 

NOAT-leerlingen 

Om de diversiteit per school in kaart te brengen is gekeken naar het aandeel leerlingen met een niet-

Nederlandse culturele achtergrond. Hiervoor is eveneens gebruik gemaakt van een bestand van 

DUO. Basisscholen krijgen voor leerlingen met deze achtergrond namelijk een vergoeding in het 

kader van de NOAT-regeling (Nederlands onderwijs aan anderstaligen). Een uitleg van de regeling is 

te vinden op de website van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-

onderwijs/leerlingenadministratie/nnca-uitwisselen-met-bron.jsp).  

Het percentage NOAT-leerlingen (leerlingen met een Niet Nederlandse Culturele Achtergrond) is 

berekend door het aantal NOAT-leerlingen per school te delen door het totaal aantal leerlingen en te 

vermenigvuldigen met 100. Hiervoor is het bestand met als peildatum 1 oktober 2016 gebruikt  

(https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/po-totaal/po-bron.jsp). 

Op basis van het percentage zijn scholen ingedeeld in een diversiteitscategorie volgens het 

onderstaande principe. 

0-30% NOAT-leerlingen Wit 

30-70% NOAT-leerlingen Gemengd 

70-100% NOAT-leerlingen Zwart 

 

Op gemengde scholen ligt het percentage leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond 

dus tussen de 30 en 70%. Voor deze verdeling is gekozen, omdat deze vaker is gebruikt in 

wetenschappelijke analyses.  

In onderstaande tabel is te zien dat het aandeel van de scholen dat wel en niet is meegenomen 

weinig varieert. 

school meegenomen niet meegenomen 

gemengd 468 (9,9%) 153 (9,1%) 

wit 4081 (86,7%) 1479 (88,3%) 

zwart 158 (3,4%) 43 (2,6%) 

 

Gegevens postcode leerlingen 

Omdat over de sociaaleconomische positie van ouders geen gegevens per school beschikbaar zijn, is 

gebruikt gemaakt van de 4-cijferige postcode van leerlingen om deze te schatten. Ook deze zijn van 

de website van DUO (https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/po-
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totaal/leerlingen-po-3.jsp) gedownload en op basis van BRIN- en vestigingsnummer aan de scholen 

gekoppeld. Bovendien is ook hier gekozen voor de totale leerlingenpopulatie van een school.  

Op basis het aantal leerlingen per viercijferige postcode zijn vervolgens per school de gemiddelden 

uitgerekend van vijf variabelen uit twee bronnen: 

 Gemiddeld huishoudinkomen, aandeel laagopgeleiden, aandeel middelbaar opgeleiden en aandeel 

hoogopgeleiden (op basis van CBS-data https://www.cbs.nl/nl-

nl/maatwerk/2017/19/persoonskenmerken-op-postcode-4-digit-niveau-2014) 

 Bevolkingssamenstelling (uit Leefbaarometer BZK, 2012, 

https://data.overheid.nl/OpenDataSets/LBM2012/LBM4pc9812_0.2.0.csv)  

Berekening 

Op basis van bovenstaande gegevens heeft RTL Nieuws eerst per jaar een toetsscore berekend, die 

vervolgens is omgezet naar een gemiddelde toetsscore over drie jaar.  

Toetsscores 

Om de scores op de verschillende toetsen per jaar te berekenen, zijn met behulp van SPSS 

regressievergelijkingen gemaakt met de toetsscores per jaar als afhankelijke variabele en de 

variabele ‘bevolkingssamenstelling’ als onafhankelijke variabele. Daarnaast is per toets per jaar de 

standaarddeviatie berekend.  

De toetsen zijn vervolgens genormaliseerd door de constante uit de regressievergelijking (de score 

voor een school met bevolkingssamenstellingsscore 0) van de score af te trekken, en de uitkomst te 

delen door de standaarddeviatie. Per toets per jaar gaat het om de volgende constanten en 

standaarddeviaties: 

 Constanten    Standaarddeviaties   

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

CET 534,306 533,720 534,394 3,994 4,034 3,995 

 

Per school is daarna het gemiddelde van de gestandaardiseerde residuen over het aantal beschikbare 

jaren (minimaal twee) als gemiddelde toetsscore gebruikt.  

Vergelijking 

De verkregen toetsscores zijn als afhankelijke variabele gebruikt in een regressievergelijking. De 

onafhankelijke variabelen in deze vergelijking zijn het percentage gewichtenleerlingen 0,3 en 1,2 en 

de gemiddelden voor de postcodes van de leerlingen van de bevolkingssamenstelling, 

huishoudinkomen, aandeel middelbaar opgeleiden en aandeel hoogopgeleiden. Om de effecten van 

de diversiteit op scholen te meten is gebruik gemaakt van dummyvariabelen voor gemengde en 

zwarte scholen. 

Dat leverde de volgende regressievergelijking op: 

 B Standaardfout Beta t Significantie 

(Constante) 0,406 0,168  2,421 0,016 

Aandeel gewichtenleerlingen 0,3 -2,676 0,243 -0,151 -11,020 0,000 

Aandeel gewichtenleerlingen 1,2 -2,680 0,224 -0,239 -11,989 0,000 

Aandeel middelbaar opgeleiden -0,023 0,003 -0,113 -6,783 0,000 

Aandeel hoogopgeleiden 0,010 0,002 0,106 5,111 0,000 

Huishoudinkomen 0,000 0,000 0,124 6,061 0,005 

Bevolkingssamenstelling 0,007 0,001 0,173 9,169 0,000 
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Zwart -0,033 0,080 -0,007 -0,409 0,683 

Gemengd -0,159 0,041 -0,061 -3,904 0,000 

 

Hieruit blijkt dat gemengde scholen met vergelijkbare leerlingenpopulatie significant slechter scoren 

dan witte en zwarte scholen. 

 

Als extra toets voor het gevonden kromlijnige verband is ook nog een regressievergelijking gemaakt 

met daarin het percentage NOAT-leerlingen en het kwadraat van het percentage NOAT-leerlingen. 

Die vergelijking onderschrijft de gevonden conclusie dat de prestaties van scholen afnemen 

naarmate de diversiteit (uitgedrukt in het verschil tussen noat-leerlingen en niet-noat-leerlingen) 

toeneemt. 

De gehanteerde methode en verantwoording zijn waar nodig aangescherpt dankzij de kritische blik 

van onderwijsonderzoeker dr. Hans Luyten van de Universiteit Twente en dr. Geert Driessen, semi-

gepensioneerd onderwijsonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

RTL Nieuws / Jasper Bunskoek, december 2017. 


