OKTOBER 2021

Nulmeting
Gelijke Kansen
TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

Colofon
Titel: Nulmeting Gelijke Kansen
Datum: 20 oktober 2021
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Auteurs: Imke oosting
Jessy Snip

Adres: Trendbureau Drenthe,
onderdeel van CMO STAMM
Laan Corpus den Hoorn 100-2
9728 JR GRONINGEN
www.trendbureaudrenthe.nl

© Copyright 2021, CMO STAMM
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMO STAMM.
Voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912j° het Besluit van 20
juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1995, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912,
dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus
882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze opgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot CMO STAMM .

NULMETING GELIJKE KANSEN DRENTHE

Inhoud
1.

Inleiding ....................................................................................................................................... 4
1.1 Achtergrond............................................................................................................................... 4
1.2 Leeswijzer .................................................................................................................................. 4

2.

Drentse leerlingen en hun achtergrond ...................................................................................... 5
2.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 5
2.2 Indicator .................................................................................................................................... 5
2.3 Conclusie ................................................................................................................................... 5

3.

Prestaties basisonderwijs ............................................................................................................ 7
3.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 7
3.2 Indicatoren ................................................................................................................................ 7
3.3 Conclusie ................................................................................................................................... 8

4.

De schooladviezen ..................................................................................................................... 16
4.1 Inleiding ................................................................................................................................... 16
4.2 Indicatoren .............................................................................................................................. 16
4.3 Conclusie ................................................................................................................................. 16

5.

Op- en afstroom voortgezet onderwijs ..................................................................................... 25
5.1 Inleiding ................................................................................................................................... 25
5.2 Indicatoren .............................................................................................................................. 25
5.3 Conclusie ................................................................................................................................. 25

Bijlage 1 ............................................................................................................................................. 29
Bijlage 2 ............................................................................................................................................. 30
Bijlage 3 ............................................................................................................................................. 32
Bijlage 4 ............................................................................................................................................. 33
Bijlage 5 ............................................................................................................................................. 34
Bijlage 6 ............................................................................................................................................. 35
Bijlage 7 ............................................................................................................................................. 36
Bijlage 8 ............................................................................................................................................. 37
Bijlage 9 ............................................................................................................................................. 38
Bijlage 10 ........................................................................................................................................... 39
Bijlage 11 ........................................................................................................................................... 46
Bijlage 12 ........................................................................................................................................... 47

3

NULMETING GELIJKE KANSEN DRENTHE

1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Ontwikkeling Gelijke Kansen Agenda
De provincie Drenthe werkt aan de ontwikkeling van een Gelijke Kansen Agenda waarbij de provincie
en verschillende Drentse gemeenten naar verwachting een alliantie gaan sluiten met het Ministerie
OCW met als inzet kansen te vergroten door school, thuis en leefwereld met elkaar te verbinden.
Een voorbereidingsgroep gaat de komende periode aan de slag met het uitwerken van een concept
Gelijke Kansen Agenda voor Drenthe.
Cijfermatige onderbouwing
Ter onderbouwing van de Gelijke Kansen Agenda en als onderdeel van de Alliantie wensen
bestuurders (PHO 24 juni 2021) zicht op de cijfers rond de ontwikkeling van Gelijke Kansen. Een
nulmeting helpt om te prioriteren op inzet en herhalingsmetingen kunnen een indicatie geven van de
effecten van ingezette actielijnen. Bestuurders hebben tevens aangegeven voor de nulmeting zoveel
mogelijk gebruik te maken van de Drentse Onderwijsmonitor. Deze monitor volgt al jaren
ontwikkelingen op het thema Gelijke Kansen.
De voorbereidingsgroep heeft Trendbureau Drenthe gevraagd om een cijfermatige onderbouwing
(die gezien kan worden als nulmeting). Hiervoor zal in eerste instantie uit de Drentse
Onderwijsmonitor worden geput. Aangevuld met gegevens uit het Regionale Dashboard Gelijke
Kansen en de Kansenkaart.
https://trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor/
https://portal.informatieproducten.duo.rijkscloud.nl/
https://kansenkaart.nl

1.2 Leeswijzer
Gegevens die zijn opgenomen in de nulmeting hebben betrekking op het primair en voortgezet
onderwijs. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
-

Drentse leerlingen en hun achtergrond (hoofdstuk 2)
Prestaties basisonderwijs (hoofdstuk 3)
Schooladviezen (hoofdstuk 4)
Op- en afstroom voortgezet onderwijs(hoofdstuk 5)

Alle indicatoren zijn in een overzicht samengevat met daarin uitkomsten op landelijk, provinciaal en
gemeenteniveau.
De meest recente gegevens betreffen in een aantal gevallen schooljaar 2018-2019 omdat in 20192020 geen eindtoets is afgenomen (als gevolg van corona) en cijfers over schooljaar 2020-2021 nog
niet beschikbaar zijn.
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2. Drentse leerlingen en hun achtergrond
2.1 Inleiding
Schoolsucces zou niet afhankelijk moeten zijn van de achtergronden van leerlingen, zoals het
inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. Dat blijkt wel zo te zijn. Verschillende onderzoeken
wijzen uit dat kansenongelijkheid toeneemt. Het maakt voor de kansen die kinderen krijgen uit waar
je wieg staat. Sommige kinderen staan al vanaf hun geboorte op achterstand. Ze groeien op in een
gezin en (school)omgeving die complexer is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent
ieder jaar voor elke basisschool een maat om de complexiteit van de leerlingpopulatie aan te geven:
de schoolweging. Dat gebeurt aan de hand van de volgende kenmerken:
-

het opleidingsniveau van de ouders
het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
het land van herkomst van de ouders
de verblijfsduur van de moeder in Nederland
of ouders in de schuldsanering zitten.

“Onderzoek van de inspectie wees onlangs uit dat vooral kleuters op scholen met een hoge
schoolweging, minder leerden tijdens de coronacrisis (12 oktober 2021).”
De schoolweging loopt op van 20 tot 40 en zegt iets over de leerlingenpopulatie van een school. Zijn
het gemiddeld genomen leerlingen met een meer belemmerende of meer stimulerende
achtergrondsituatie voor een doorsnee schoolse ontwikkeling? Komen ze uit een meer of minder
kansrijke omgeving? Een lage schoolweging staat voor een minder complexe leerlingpopulatie (meer
kansrijk) en een hogere schoolweging voor leerlingen met een meer complexe achtergrond (minder
kansrijk).
Het getal geeft ook de onderwijsbehoeften van het grootste deel van de leerlingpopulatie aan; van
de behoefte aan uitdaging bij een lagere schoolweging tot de behoefte aan ondersteuning bij een
hogere schoolweging.
Daarnaast drukt het getal de collectieve opbrengstverwachting uit. Wat is het verwachte taal- en
rekenniveau waarop leerlingen uitstromen aan het einde van de basisschool?

2.2 Indicator
-

Indicator: Verdeling basisscholen naar schoolweging, per gemeente
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Een verdeling van basisscholen naar schoolweging, per schoolbestuur staat in bijlage 1.

2.3 Conclusie
Gelet op herkomst, opleiding en financiële situatie van ouders hebben Drentse basisscholen vaker te
maken met leerlingen met een iets minder gunstige uitgangspositie dan basisscholen gemiddeld in
Nederland. De achtergrondsituatie van leerlingen op Drentse basisscholen verschilt sterk per
gemeente. De gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden hebben relatief de meeste scholen met
een bovengemiddelde schoolweging (complexe leerlingpopulatie).
De schoolwegingen helpen een inschatting te maken van de wenselijkheid of noodzaak van vvemiddelen voor kinderen die het risico lopen op onderwijsachterstanden. Gemeenten en
onderwijsbesturen kunnen in gesprek gaan over locaties voor vve-programma’s voor deze doelgroep.
Door deze kinderen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan vve-programma’s, vergroten zij
hun onderwijskansen.
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Indicator: Verdeling basisscholen naar schoolweging, per gemeente

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: In Drenthe relatief minder scholen met een kansrijke leerlingenpopulatie
In Drenthe zijn relatief minder scholen met een lage schoolweging. Kortom er zijn minder scholen
(14%) met gemiddeld genomen meer kansrijke leerlingen dan landelijk (20%). En er zijn iets meer
scholen met een bovengemiddelde schoolweging en dus minder kansrijke leerlingen (Drenthe 45%
en landelijk 40%).
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
In De Wolden, Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen en Westerveld is geen of een enkele
school die valt binnen de groep met de meest kansrijke leerlingenpopulatie. In Aa en Hunze, de
Wolden, Tynaarlo en Westerveld is er geen enkele school in de groep van scholen met de minst
kansrijke leerlingen.
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3. Prestaties basisonderwijs
3.1 Inleiding
Om te kunnen participeren in de maatschappij en voor goede loopbaankansen zijn voldoende taalen rekenvaardigheden van belang. Welk taal- en rekenniveau een leerling bereikt hangt niet alleen af
van de eigen capaciteiten, maar ook van de kwaliteit van de school, verwachtingen van een
leerkracht en ouders en de gezinssituatie.
“Zo heeft een groep-8-leerling van ouders met een hoog inkomen in Assen bijna 2 keer zoveel kans als
een kind van ouders met een laag inkomen om het streefniveau voor rekenen te halen
(Kansenkaart).”
Voor verschillende momenten in de schoolloopbaan is vastgesteld wat leerlingen moeten kennen en
kunnen als het gaat om taal en rekenen. Of leerlingen in groep 8 het vereiste niveau hebben gehaald,
blijkt uit de eindtoets. Het streven is dat alle leerlingen in groep 8 minimaal basisniveau 1F halen. Het
merendeel van de leerlingen haalt het hogere streefniveau voor taal en rekenen.
We kijken naar het aandeel leerlingen dat onder het fundamentele 1F-niveau voor taal en rekenen
blijft. Daarnaast kijken we hoeveel leerlingen het hogere streefniveau weten te bereiken. Dat levert
onderstaande indicatoren op.

3.2 Indicatoren
-

Aandeel leerlingen met leesvaardigheidsscore onder 1F-niveau
Aandeel leerlingen met leesvaardigheidsscore op of boven streefniveau (1S/2F)
Aandeel leerlingen met taalvaardigheidsscore onder 1F-niveau
Aandeel leerlingen met taalvaardigheidsscore op of boven streefniveau (1S/2F)
Aandeel leerlingen met rekenvaardigheidsscore onder 1F-niveau
Aandeel leerlingen met rekenvaardigheidsscore op of boven streefniveau (1S/2F)
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Wat mag je echter van een school verwachten als het gaat om het taal- en rekenniveau van
leerlingen in groep 8? Dat hangt af van de achtergrond van leerlingen. Een aantal
achtergrondkenmerken vormen samen de schoolweging. Scholen met een hogere schoolweging
hebben meer leerlingen met een veronderstelde onderwijsachterstand. De Inspectie van het
Onderwijs houdt daar rekening mee. Op deze scholen hoeven minder leerlingen het hogere
streefniveau (1S/2F) te halen. We kijken daarom ook naar onderstaande indicator:
-

Scholen met voldoende leerlingen op het streefniveau voor taal en rekenen
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Bijlage 2 geeft een tabel met per Drentse gemeente en naar inkomenspositie van ouders de kansen
van kinderen om het streefniveau voor lees, taal en rekenvaardigheid te halen. De tabellen laten zien
dat kinderen van ouders met een hoog inkomen vaker het streefniveau bereiken dan kinderen van
ouders met een laag inkomen (Kansenkaart).
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3.3 Conclusie
Iets minder Drentse leerlingen op streefniveau voor taal en rekenen dan landelijk.
Houden we rekening met de leerlingpopulatie, dan behalen op 10% van de scholen in Drenthe en
Nederland te weinig leerlingen het streefniveau voor taal en rekenen.
Drentse leerlingen bereiken eind groep 8 iets minder vaak het fundamentele leesvaardigheidsniveau
dan leerlingen gemiddeld in Nederland. Ook het aandeel leerlingen dat het hogere streefniveau voor
leesvaardigheid haalt, blijft iets onder het landelijk gemiddelde steken.
Voor taalvaardigheid is het aandeel Drentse leerlingen dat het fundamentele niveau haalt even groot
als landelijk. Het streefniveau wordt in Drenthe wel minder vaak gehaald.
Drentse leerlingen behalen vaker dan gemiddeld in Nederland het fundamentele niveau voor
rekenen. Het hogere streefniveau wordt iets minder vaak gehaald dan landelijk.
Houden we rekening met de leerlingpopulatie op Drentse scholen, dan weet 90% van deze scholen
voldoende leerlingen op het streefniveau voor taal en rekenen te brengen. 10% brengt onvoldoende
leerlingen op dit streefniveau. Uit berekeningen van Pointer blijkt het landelijk aandeel ook op 10%
te liggen. Die scholen blijven daarmee onder de inspectienorm.
Leerlingen uit Midden-Drenthe maakten in 2018-2019 ruim 1½ keer zoveel kans om het streefniveau
voor rekenen te halen als leerlingen in Emmen. Bijlage 2 laat zien dat binnen deze gemeenten
leerlingen van ouders met een hoog inkomen grotere kans maken het streefniveau te halen dan
leerlingen van ouders met een laag inkomen. Maar ook als we binnen de groep leerlingen van ouders
met een laag inkomen kijken, zien we verschillen per gemeente. Zo hebben leerlingen in MiddenDrenthe bijna 2 keer zoveel kans om het streefniveau voor rekenen te halen, dan leerlingen in
Meppel.
De kansen voor kinderen blijken dus niet alleen te verschillen voor kinderen met een verschillende
achtergrond (inkomen), maar ook per gemeente voor kinderen met dezelfde achtergrond (inkomen).
Het is goed om als gemeenten en schoolbesturen hierover het gesprek aan te gaan om te
achterhalen hoe die verschillen zijn weg te werken.
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Indicator: Aandeel leerlingen met leesvaardigheidsscore onder 1F-niveau

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Steeds meer leerlingen bereiken vereiste fundamentele niveau voor leesvaardigheid.
Landelijk gemiddelde wordt net niet gehaald
1,8% van de Drentse basisschoolleerlingen verlaat het onderwijs onder het vereiste 1F-niveau voor
leesvaardigheid. Landelijk gaat het om 1,6%. De afgelopen jaren weten steeds meer leerlingen dit
minimale niveau te bereiken.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
Voor veel gemeenten zien we dat het aandeel leerlingen dat het vereiste 1F-niveau niet weet te
halen structureel afneemt: De Wolden, Tynaarlo, Coevorden, Emmen, Meppel, en Westerveld. Voor
de 4 laatstgenoemde gemeenten is die afname behoorlijk groot. Dat is anders voor Borger-Odoorn
waar de afgelopen jaren een toename is van het aandeel leerlingen dat het vereiste leesniveau niet
haalt. In 2019 gaat het hier om 3,1%. In Borger-Odoorn was het percentage leerlingen dat onder het
vereiste leesniveau bleef het grootst, in De Wolden en Tynaarlo het kleinst. De helft van de Drentse
gemeenten heeft een lager percentage leerlingen dat onder het fundamentele niveau blijft dan
landelijk en doet het wat dat betreft beter: Aa en Hunze, De Wolden, Midden-Drenthe, Noordenveld,
Tynaarlo en Westerveld.
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Indicator: Aandeel leerlingen met leesvaardigheidsscore op of boven het streefniveau (1S/2F)

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Drentse leerlingen halen iets minder vaak het streefniveau dan landelijk
Het aandeel leerlingen dat het streefniveau voor leesvaardigheid haalt neemt de afgelopen jaren toe.
Zowel in Drenthe als landelijk. In Drenthe halen relatief iets minder leerlingen dit streefniveau dan op
landelijk niveau.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
In de meeste gemeenten zien we de stijgende lijn in het aandeel leerlingen dat het streefniveau haalt
terug. In Westerveld en De Wolden (geldt met name voor het laatste meetjaar) is die stijging
behoorlijk groot. In Coevorden was het percentage leerlingen dat het streefniveau wist te halen het
laagst, in De Wolden en Tynaarlo het grootst. In bijna de helft van de Drentse gemeenten is het
aandeel leerlingen dat het streefniveau wist te halen groter dan landelijk: Assen, De Wolden,
Midden-Drenthe, Tynaarlo en Westerveld.
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Indicator: Aandeel leerlingen met een taalvaardigheidsscore onder 1F-niveau

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Meer leerlingen bereiken vereiste fundamentele niveau voor taalvaardigheid dan
voorgaande jaren. Drenthe scoort vergelijkbaar met het Landelijk gemiddelde
3,1% van de Drentse basisschoolleerlingen verlaat het onderwijs onder het vereiste 1F-niveau voor
leesvaardigheid. Dat is een verbetering vergeleken met voorgaande jaren toen meer leerlingen onder
het fundamentele 1F-niveau bleven steken. Landelijk gaat het om 1,6%.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
Een aantal gemeenten laten forse afnames zien van het aandeel leerlingen dat het fundamentele
niveau niet haalt. Bijvoorbeeld Westerveld (2017-18: 10% en 2018-19: 1%) en Meppel (2017-18: 7%
en 2018-19: 3%). In Coevorden was het percentage leerlingen dat onder het vereiste taalniveau bleef
het grootst, in Westerveld het kleinst. Ruim de helft van de Drentse gemeenten heeft een lager
percentage leerlingen dat onder het fundamentele niveau blijft dan landelijk en doet het wat dat
betreft beter: De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.
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Indicator: Aandeel leerlingen met een taalvaardigheidsscore op of boven het streefniveau (1S/2F)

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Drentse leerlingen halen iets minder vaak het streefniveau dan landelijk
Het aandeel leerlingen dat het streefniveau voor taalvaardigheid haalt, neemt de afgelopen jaren
toe. Zowel in Drenthe als landelijk. In Drenthe halen relatief iets minder leerlingen dit streefniveau
dan op landelijk niveau.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
In Hoogeveen, Meppel en Emmen was het percentage leerlingen dat het streefniveau wist te halen
het laagst, in De Wolden en Tynaarlo het grootst. In bijna de helft van de Drentse gemeenten is het
aandeel leerlingen dat het streefniveau wist te halen groter dan landelijk: De Wolden, MiddenDrenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.
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Indicator: Aandeel leerlingen met een rekenvaardigheidsscore onder 1F-niveau

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Drenthe 2019: Steeds meer leerlingen bereiken vereiste fundamentele niveau voor
rekenvaardigheid. Meer dan het landelijk gemiddelde
6,2% van de Drentse basisschoolleerlingen verlaat het onderwijs onder het vereiste
rekenvaardigheidsniveau. Landelijk gaat het om 6,5%. De afgelopen jaren weten steeds meer
leerlingen in Drenthe dit minimale niveau te bereiken. Het landelijk beeld is iets grilliger met over
drie jaren bezien een minder grote afname.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
Voor veel gemeenten zien we dat het aandeel leerlingen dat het vereiste 1F-niveau niet weet te
halen structureel afneemt: Emmen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld en Westerveld. Dat is
anders voor Aa en Hunze, Coevorden, Hoogeveen en Tynaarlo waar de afgelopen jaren een toename
is van het aandeel leerlingen dat het vereiste rekenniveau niet haalt. In Aa en Hunze en Hoogeveen
was het percentage leerlingen dat onder het vereiste rekenniveau bleef het grootst (respectievelijk
9,5% en 8,3%), in Westerveld, Noordenveld en Midden-Drenthe het kleinst (respectievelijk 2,0% /
2,7% / 2,7%). De helft van de Drentse gemeenten heeft een lager percentage leerlingen dat onder
het fundamentele niveau blijft dan landelijk en doet het wat dat betreft beter: De Wolden, Meppel,
Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.
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Indicator: Aandeel leerlingen met een rekenvaardigheidsscore op of boven het streefniveau
(1S/2F)

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Drentse leerlingen halen iets minder vaak het streefniveau dan landelijk
Het aandeel Drentse leerlingen dat het streefniveau voor rekenvaardigheid haalt is in 2019 lager dan
in de twee voorgaande jaren. Zowel in Drenthe als landelijk. In Drenthe halen relatief iets minder
leerlingen dit streefniveau dan op landelijk niveau.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
In de meeste gemeenten zien we de stijgende lijn in het aandeel leerlingen dat het streefniveau haalt
terug. In Westerveld en De Wolden (geldt met name voor het laatste meetjaar) is die stijging
behoorlijk groot. In Meppel was het percentage leerlingen dat het streefniveau wist te halen het
laagst, in Midden-Drenthe het grootst. We zien voor sommige gemeenten een grillig verloop. Meppel
was in 2018 nog de best scorende Drentse gemeente. In ruim de helft van de Drentse gemeenten is
het aandeel leerlingen dat het streefniveau wist te halen groter dan landelijk: Assen, Borger-Odoorn,
De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.
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Indicator: scholen met voldoende leerlingen op het streefniveau voor taal en rekenen
In onderstaande visualisatie staat per gemeente hoeveel procent van de scholen gemiddeld voor taal
en rekenen voldoende leerlingen op het referentieniveau 1S/2F weet te brengen in groep 8.

Bron: Drentse Onderwijsmonitor (gemiddelden over 2017-18 tot en met 2018-19. Alleen scholen waarvan voor beide
schooljaren referentiescores bekend zijn, zijn meegenomen)

Conclusie:
Drenthe 2017-18 en 2018-19:
Het merendeel van de basisschoolleerlingen haalt in groep 8 op taal en rekenen een hoger niveau
dan 1F: het streefniveau 1S/2F of hoger. 10% van de Drentse scholen weet, rekening houdend met
de achtergrond van de leerlingen (schoolweging) onvoldoende leerlingen op dat niveau te brengen.
Deze scholen halen de Inspectienorm dus niet. Deze 10% is vergelijkbaar met het landelijk beeld
(verkregen uit een onderzoek van Pointer).
Gemeenten 2017-18 en 2018-19: Grote verschillen per gemeente
Er zijn wel verschillen per gemeente. Zo halen in Noordenveld alle scholen de gestelde norm voor het
streefniveau voor taal en rekenen. In Borger-Odoorn haalt bijna één op de vijf scholen deze norm
niet.
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4. De schooladviezen
4.1 Inleiding
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Aan het eind
van de basisschoolperiode worden leerlingen geadviseerd over het best passende onderwijsniveau
op het voortgezet onderwijs. Een passend schooladvies is belangrijk omdat dit samen met de
schoolkeuze doorwerkt in de latere (school)loopbaan van leerlingen (Staat van het Onderwijs).
In schooljaar 2019-2020 kregen 5.100 Drentse groep 8 leerlingen een advies van hun basisschool
voor het voortgezet onderwijs. Omdat er vanwege corona geen eindtoets is afgenomen, werd het
advies van de school gelijk ook het definitieve advies.
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 kregen Drentse leerlingen uit groep 8 gemiddeld een lager
schooladvies dan eerdere jaren. Ook landelijk waren de adviezen lager dan voorheen. Minister Slob
deed daarop een oproep aan vo-scholen om leerlingen ruimhartig toe te laten en kansrijk te
plaatsen, zie ook het nieuwsbericht van de vo-raad. Vo-scholen hebben hier gehoor aan gegeven:
meer leerlingen werden hoger geplaatst dan hun schooladvies. Kinderen uit kansarmere gezinnen en
leerlingen die in minder stedelijke gebieden wonen hebben hier echter minder vaak voordeel van
gehad.
Voor schooljaar 2020-2021, waarin corona nog steeds een rol speelt, riepen de PO-Raad en VO-Raad
op kansrijk te adviseren aan groep 8-leerlingen in kwetsbare situaties.
“Vergeleken met leerlingen gemiddeld genomen in Nederland krijgen Drentse leerlingen vaker een
onderadvies en worden hun schooladviezen minder vaak bijgesteld. Dat zien we al een aantal jaren
(Drentse Onderwijsmonitor).”

4.2 Indicatoren
We kijken naar de volgende indicatoren:
- Aandeel leerlingen met onderadvies (heroverweging)
- Aandeel leerlingen met bijgesteld advies (t.o.v. heroverwegingen)
- Aandeel leerlingen met bijgesteld advies (t.o.v. totaal aantal adviezen)
- Aandeel leerlingen met havo-advies of hoger
- Aandeel leerlingen met vmbo bl of vmbo kl-advies
- Aandeel leerlingen met dubbel advies
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4.3 Conclusie
Drentse leerlingen worden vaker ondergeadviseerd dan landelijk. In 9 Drentse gemeenten ligt het
aandeel leerlingen met een onderadvies boven het landelijk gemiddelde.
Drentse leerlingen krijgen minder vaak een bijstelling van het schooladvies dan landelijk.
“In landelijke gebieden krijgen kinderen van ouders met een relatief laag inkomen veel vaker een
onderadvies dan daarbuiten. In sommige gemeenten op het platteland krijgt bijna één op de drie
kinderen van relatief arme ouders een lager schooladvies dan het eindtoetsadvies. Het verschil tussen
stad en platteland is zelfs groter dan dat tussen inkomens.(Kansenkaart)”

16

NULMETING GELIJKE KANSEN DRENTHE
Bijlage 8 laat zien dat leerlingen met ouders met een laag inkomen in de gemeente Tynaarlo bijna 3
keer zoveel kans maken op onderadvisering dan leerlingen met ouders met een hoog inkomen in
dezelfde gemeente.
Bijlage 9 geeft cijfers uit het Dashboard Gelijke Kansen Regionaal. Voor de Drentse gemeenten staat
per woonwijk weergegeven hoe vaak het voorkomt dat leerlingen een onderadvies krijgen of een
bijgesteld (herzien) advies.
‘Juist in de gebieden waar men toch al behoudend is met het schooladvies werkt het daarvoor
bedoelde herstellingsproces ook het minst. Dat is spijtig.’ (Timmermans, RUG).

In Drenthe krijgen minder leerlingen een havo advies of hoger dan landelijk (respectievelijk 39% en
44%). Alleen in Meppel en Tynaarlo kregen meer leerlingen dan landelijk een havo advies of hoger.
Het percentage leerlingen met een praktijkgerichte vmbo-advies is in Drenthe hoger dan landelijk
(respectievelijk 26% en 22%). Behalve in Tynaarlo, is de kans dat leerlingen een praktijkgerichte vmbo
advies krijgen in alle Drentse gemeenten groter dan gemiddeld in Nederland.
Het aandeel dubbeladviezen neemt de laatste jaren weer toe, na jaren van een daling. In Drenthe is
het aandeel dubbeladviezen iets lager dan landelijk. Er zijn grote verschillen per gemeente. In
Coevorden kreeg bijna de helft van de leerlingen een dubbeladvies (48%). In Borger-Odoorn en Asen
gebeurde dat veel minder vaak (respectievelijk 14% en 16%). Sommige leerlingen hebben baat bij
een dubbeladvies’, bijvoorbeeld de leerlingen waarbij het nog niet helemaal duidelijk is welke
schoolsoort het beste bij hen past, of voor leerlingen die om wat voor reden dan ook een
achterstand hebben opgelopen.
Om inzicht te krijgen waarom er vaker of minder vaak onder geadviseerd wordt, is het goed om het
gesprek aan te gaan tussen schoolbesturen en gemeenten. Als het aandeel dubbeladviezen in een
gemeente heel laag is, is het de vraag waarom dat zo is. Datzelfde geldt voor de mate waarin
schooladviezen worden bijgesteld of dubbeladviezen worden gegeven. Om hier alvast iets meer
inzicht in te geven is in de bijlagen ook het aandeel onderadviezen en bijstellingen weergegeven naar
schoolbestuur en type eindtoets (CET/IEP/ROUTE8).
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Indicator: Aandeel leerlingen met onderadvies (heroverweging)
Sinds schooljaar 2014-15 is het advies van de basisschool leidend en wordt het advies op basis van de
eindtoets als back-up gebruikt.

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Drentse leerlingen vaker ondergeadviseerd
48% van de Drentse leerlingen scoorde in 2019 beter op de eindtoets dan het advies van de school
(landelijk 41%).
Vergeleken met scholen in het westen en midden van het land zijn de verschillen nog veel groter.
Sinds 2014-15 nam het aandeel onderadviezen af, maar sinds 2017-18 zien we weer een toename.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
Leerlingen in Midden-Drenthe kregen nog het vaakst een lager advies dan de toets aan gaf (64%).
veel vaker ondergeadviseerd dan landelijk. In Tynaarlo komen de minste onderadviseringen voor
(33%).
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Rol van de eindtoets:
De eindtoets meet wat het niveau van de leerling op taal en rekenen is en in hoeverre een
referentieniveau is behaald. De eindtoets wordt ook gebruikt als hulpmiddel om een passend
vervolgonderwijs te bepalen. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de eindtoetsen verplicht. Scholen
kunnen kiezen uit een aantal toetsen. In schooljaar 2018-2019 ging het om 5 toetsen: de Centrale
eindtoets (CET), Route-8-eindtoets, IEP-eindtoets, Dia-eindtoets en de AMN-eindtoets.
In Drenthe maakte in 2019 38% van de leerlingen de IEP-toets, 35% de Centrale Eindtoets en 25% de
ROUTE8-toets. De IEP-toets is de laatste jaren in opmars, voornamelijk ten koste van de Centrale
Eindtoets. Deze toets wordt in Drenthe het meest afgenomen, landelijke is dat nog de Centrale
Eindtoets.
Meer dan de helft van de Drentse leerlingen (57%) die in 2018-19 de IEP-toets maakten scoorde
hierop hoger dan het schooladvies. Het advies moet dan worden heroverwogen. Leerlingen die de
IEP-toets maakten kregen het vaakst een heroverweging, leerlingen die de ROUTE-8-toets maakten
het minst vaak (40%). Dat zien we zowel op landelijk als provinciaal niveau. Voor alle drie de
eindtoetsen zien we terug dat onderadvisering vaker voorkomt in Drenthe dan in Nederland. Zie
bijlage 4. Bijlage 5 laat het aandeel leerlingen met een onderadvies zien naar schoolbestuur en
gemaakte eindtoets.
In schooljaar 2015-2016 waren de verschillen nog veel groter: de IEP adviseerde in meer dan de helft
van de gevallen (55%) hoger dan de school en de Route-8-toets slechts in 18% van de gevallen. In
2014-2015 waren de verschillen nog veel groter. Naar aanleiding van deze geconstateerde verschillen
heeft het Ministerie onderzoek laten uitvoeren naar verklaringen hiervoor. De uitkomsten waren
aanleiding om (een aantal) toetsleveranciers te vragen opnieuw naar hun normeringen te kijken.
Ook het aandeel bijstellingen t.o.v. de verplichte overwegingen verschilt in Drenthe per eindtoets
(landelijk overigens niet!): leerlingen die de ROUTE8-toets beter maakten dan het schooladvies,
kregen in 42% van de gevallen een bijgesteld advies. Voor IEP- en CET-leerlingen waren deze
aandelen veel lager (respectievelijk 16% en 19%). In gemeenten en op scholen waar weinig
bijstellingen zijn doet de toets er dan weinig meer toe.
Het lijkt erop dat binnen bepaalde gemeenten (schoolbesturen) het gegeven dat (in het verleden) de
IEP-toets ‘hoger’ adviseerde en de ROUTE8-toets ‘lager’ nog steeds meeweegt in de beslissing om
wel of niet een schooladvies bij te stellen. Of dit werkelijk ook zo is, moet nader worden onderzocht.
Bijlage 3 geeft de verdeling van gemaakte eindtoetsen in Drenthe. Bijlage 6 geeft het aandeel
bijstellingen naar gemaakte eindtoets. Bijlagen 7 en 8 laat het aandeel bijstellingen zien naar
schoolbestuur en gemaakte eindtoets.

19

NULMETING GELIJKE KANSEN DRENTHE
Indicator: Aandeel leerlingen met bijgesteld advies (t.o.v. heroverwegingen)
Het schooladvies moet worden heroverwogen als het advies op basis van de eindtoets hoger uitvalt.
De school kan dan het schooladvies herzien, maar bijstelling is niet verplicht. De ontwikkeling en het
gedrag van een leerling spelen bijvoorbeeld ook een rol.

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: In Drenthe minder bijstellingen dan landelijk
Bij 21% van de leerlingen met een onderadvies is het advies na de positieve toetsscore alsnog
bijgesteld. In Nederland zijn meer adviezen bijgesteld, namelijk 25%.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
In 2018-19 kregen leerlingen met een onderadvies uit Westerveld veruit het vaakst een bijstelling.
Meer dan de helft van de heroverwegingen (55%) leidde tot een aanpassing. Leerlingen in MiddenDrenthe kregen bij een goed gemaakte eindtoets zelden een bijstelling. Over drie jaren bezien, is het
patroon in de meeste gemeenten grillig. Gemeenten waar het percentage bijstellingen ieder jaar wat
afnam, zijn Tynaarlo, Coevorden en Aa en Hunze. In Borger-Odoorn nam het aandeel bijstellingen
ieder jaar toe.
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Indicator: Aandeel leerlingen met bijgesteld advies (t.o.v. totaal aantal adviezen)
Het schooladvies moet worden heroverwogen als het advies op basis van de eindtoets hoger uitvalt.
De school kan dan het schooladvies herzien, maar bijstelling is niet verplicht. De ontwikkeling en het
gedrag van een leerling spelen bijvoorbeeld ook een rol.

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2019: Advies Drentse leerlingen even vaak bijgesteld als landelijk
Van 10% van de Drentse groep-8-leerlingen werd het advies na de eindtoets bijgesteld. Dat is
vergelijkbaar met het landelijk beeld. Toch zou je in Drenthe verwachten dat meer adviezen zouden
zijn bijgesteld, omdat er ook vaker aanleiding toe was (meer onderadvisering in Drenthe).
Het aandeel bijstellingen in 2019-20 is hoger dan de twee voorgaande jaren.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
Opvallend is de grote toename van bijgestelde adviezen in de gemeenten Westerveld en BorgerOdoorn. Het aandeel bijstellingen is in deze gemeenten het grootst. In Midden-Drenthe, Hoogeveen,
Coevorden en Aa en Hunze is het aandeel aangepaste adviezen relatief het laagst.
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Indicator: Aandeel leerlingen met havo-advies of hoger

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2020: In Drenthe krijgen minder leerlingen een havo advies of hoger dan landelijk
In Drenthe krijgen minder leerlingen een havo advies of hoger dan landelijk (respectievelijk 39% en
44%). Het aandeel adviezen op minimaal havo niveau nam de afgelopen jaren af, vergelijkbaar met
het landelijk beeld.
Gemeenten 2020: Grote verschillen per gemeente
In Tynaarlo en Meppel werd het vaakst een havo advies of hoger gegeven (respectievelijk 55% en
48%). In Coevorden en Emmen kregen leerlingen het minst vaak een advies op minimaal havo niveau
(beide 33%). In veel gemeenten nam het aandeel adviezen voor havo of hoger af. In Assen,
Hoogeveen en Meppel bleef dit aandeel vrijwel constant.
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Indicator: Aandeel leerlingen met vmbo bl of vmbo kl-advies

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2020: In Drenthe kregen leerlingen vaker een meer praktijkgericht vmbo advies dan landelijk
In Drenthe kregen leerlingen vaker een meer praktijkgericht vmbo advies (vmbo bl / vmbo bl kl of
vmbo kl) dan landelijk (respectievelijk 26% en 22%). In 2020 werden in Drenthe meer vmbo bl en kl
adviezen gegeven dan de twee voorgaande jaren. Landelijk zien we een vergelijkbaar beeld, al nam
dit aandeel in Drenthe met meer procentpunten toe.
Gemeenten 2020: Grote verschillen per gemeente
In Aa en Hunze kregen relatief de meeste leerlingen een praktijkgericht vmbo advies (30%). Scholen
in Tynaarlo gaven verreweg het minst vaak een dergelijk advies (16%).
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Indicator: Aandeel leerlingen met dubbel advies
Het schooladvies kan voor één of twee schooltypes (bijvoorbeeld havo of havo-vwo) worden
gegeven. Sommige leerlingen hebben baat bij een ‘dubbel advies’, bijvoorbeeld de leerlingen waarbij
het nog niet helemaal duidelijk is welke schoolsoort het beste bij hen past, of voor leerlingen die om
wat voor reden dan ook een achterstand hebben opgelopen.

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2020: Aandeel dubbeladviezen in Drenthe is vergelijkbaar met landelijk
In 2010-11 kreeg 30% van de Drentse leerlingen een dubbeladvies. Dit nam af naar 15% in 2014-15.
Sindsdien loopt dit aandeel weer op tot 26% in 2019-20. Landelijk is een vergelijkbare ontwikkeling te
zien.
Gemeenten 2020: Grote verschillen per gemeente
In Coevorden krijgt bijna de helft van de groep-8-leerlingen en dubbeladvies (48%). In Borger-Odoorn
en Assen kregen veel minder leerlingen een gemengd advies (respectievelijk 14% en 16%). In
Westerveld, Tynaarlo en Emmen nam het aandeel dubbeladviezen de afgelopen drie jaren steeds
een beetje toe. In Hoogeveen nam het aandeel steeds een beetje af. In Assen, Midden-Drenthe en
Meppel is het aandeel dubbeladviezen de afgelopen drie jaren nauwelijks veranderd.
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5. Op- en afstroom voortgezet onderwijs
5.1 Inleiding
In het voortgezet onderwijs is sprake van op- en afstroomverschillen tussen groepen leerlingen. Zo
lopen leerlingen met laagopgeleide ouders meer kans om af te stromen en minder kans om op te
stromen dan de leerlingen met hoogopgeleide ouders (SER, Gelijke kansen in het onderwijs, 2021).
Ook het aanbod van schooltypen binnen een school blijkt hierin een rol te spelen. Leerlingen die
instromen in het vmbo stromen aanzienlijk vaker uit met een havodiploma als op de desbetreffende
vestiging ook een havo- (en vwo-)afdeling is ondergebracht (Oberon, Monitoring toelatingscode
overstap vmbo-havo, 2013).
“In bepaalde regio’s kiezen ouders liever een school dichtbij, ook al sluit dat minder goed aan bij het
adviesniveau van het kind.“ (Trendbureau Drenthe, Van basisschool naar voortgezet onderwijs In
gesprek met onderwijs en ouders, 2018).
Onderzoek van Trendbureau Drenthe laat zien dat leerkrachten (en ouders) heel verschillend aankijken
tegen afstroom. Sommige leerkrachten geven een lager schooladvies (en sommige ouders vragen
daarom) om te voorkomen dat leerlingen later afstromen. “Afstromen doet heel veel met kinderen, het
demotiveert, kinderen staan er negatiever in. Er zijn zoveel routes om ergens te komen.” (Trendbureau
Drenthe, Van basisschool naar voortgezet onderwijs In gesprek met onderwijs en ouders, 2018).
Uit gesprekken met vmbo-leerlingen blijkt echter dat leerlingen het vaak niet zien als falen. Het is vaak
de omgeving (ouders, familie, vrienden) die er meer moeite mee heeft. (Trendbureau Drenthe,
Voortgezet onderwijs en afstroom, in gesprek met leerlingen vmbo tl, 2019)

5.2 Indicatoren
We kijken hier naar de volgende indicatoren:
-

Aandeel afstromers
Aandeel opstromers
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In bijlage 11 staat het aandeel leerlingen dat is afgestroomd naar schoolvestiging. Bijlage 12 geeft
een vergelijkbaar overzicht voor het aandeel opstromers.

5.3 Conclusie
In de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs veranderen nog redelijk veel leerlingen
(ongeveer 10%) van onderwijsniveau. Door de onderwijspositie in het begin van het derde leerjaar te
vergelijken met het advies wordt duidelijk hoeveel leerlingen zijn op- en afgestroomd. Duiding van
op- en afstroom is lastig, omdat deze verschijnselen zowel het gevolg kunnen zijn van een nietpassend schooladvies als van een middelbare school die meer of minder goed weet aan te sluiten bij
de capaciteiten van een leerling.
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Uit de Drentse Onderwijsmonitor blijkt dat leerlingen in Drenthe de afgelopen jaren vaker afstromen
en minder vaak opstromen dan landelijk. “Uit gesprekken met zowel professionals als ouders kwam
naar voren dat je zoveel mogelijk moet doen om ‘eruit te halen wat erin zit’. In die zin is de hoge
afstroom ten opzichte van het schooladvies een probleem. (Trendbureau Drenthe, Van basisschool
naar voortgezet onderwijs In gesprek met onderwijs en ouders, 2018).
Om meer grip op af- en opstroom te krijgen is het belangrijk om als schoolbesturen (po/vo) en
gemeenten samen te verkennen waarin je elkaar kunt versterken en aanvullen en van elkaar kunt
leren.
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Indicator: Aandeel afstromers

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2020-2021: In Drenthe stromen relatief meer leerlingen af dan landelijk
De afgelopen drie jaren stroomden in Drenthe meer leerlingen af naar een lager onderwijsniveau dan
landelijk. In 2020-2021, waarin vo-scholen langere perioden onderwijs op afstand hebben moeten
geven, is de afstroom lager dan voorgaande jaren. Dat zien we zowel in Drenthe als landelijk.
Gemeenten 2020-2021: Grote verschillen per gemeente
De visualisatie geeft de afstroom naar schoolgemeente. De Wolden heeft geen vo-school binnen haar
gemeente en staat daarom niet in dit overzicht.
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Indicator: Aandeel opstromers

Bron: Drentse Onderwijsmonitor

Conclusie:
Drenthe 2020-2021: In Drenthe stromen relatief minder leerlingen op dan landelijk
De afgelopen drie jaren stroomden in Drenthe minder leerlingen op naar een hoger onderwijsniveau
dan landelijk. In 2020-2021, waarin vo-scholen langere perioden onderwijs op afstand hebben
moeten geven, is de opstroom op Drentse scholen lager dan voorgaande jaren. Landelijk is de
opstroom in 2020-2021 stabiel gebleven.
Gemeenten 2020-2021: Grote verschillen per gemeente
De visualisatie geeft de afstroom naar schoolgemeente. De Wolden heeft geen vo-school binnen haar
gemeente en staat daarom niet in dit overzicht.
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Bijlage 1
Indicator: Verdeling basisscholen naar schoolweging, per schoolbestuur
Onderstaande visualisatie geeft de verdeling van scholen naar schoolweging per schoolbestuur.
Hierbij zijn alleen de Drentse scholen van een schoolbestuur meegenomen. Sommige schoolbesturen
hebben weinig vestigingen in Drenthe, daarom staat naast het percentage ook het aantal Drentse
scholen weergegeven.

Bron: Drentse Onderwijsmonitor, 2020

Conclusie:
De leerlingpopulatie op de scholen verschilt sterk per schoolbestuur.
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Bijlage 2
De percentages in de tabellen hebben betrekking op leerlingen die tussen 2015 en 2019 de
eindtoets hebben gemaakt.
Aandeel kinderen dat het streefniveau voor rekenen haalt
Inkomen ouders
Laag inkomen
Midden inkomen
Hoog inkomen

Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Bron: Kansenkaart

35,0%
25,8%
38,8%
36,2%
40,7%
33,6%
41,0%
25,2%
49,2%
40,9%
38,9%
25,3%

40,5%
34,1%
43,0%
36,6%
37,8%
38,3%
51,6%
43,9%
47,3%
47,9%
43,9%
39,1%

52,0%
48,8%
57,7%
46,1%
41,2%
48,4%
52,2%
42,9%
57,4%
55,5%
55,6%
44,2%

Aandeel hoog
gedeeld door laag
inkomen*
1,49
1,89
1,49
1,27
1,01
1,44
1,27
1,70
1,17
1,36
1,43
1,75

*Leerlingen met ouders met een hoog inkomen maken X keer zoveel kans om het streefniveau voor
rekenvaardigheid te halen dan leerlingen met ouders met een laag inkomen.
Aandeel kinderen dat het streefniveau voor lezen haalt
Inkomen ouders
Laag inkomen
Midden inkomen
Hoog inkomen

Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Bron: Kansenkaart

62,7%
57,8%
70,9%
53,2%
57,5%
56,6%
62,9%
51,1%
71,9%
71,6%
64,9%
39,2%

70,9%
66,0%
64,8%
53,2%
66,7%
58,4%
76,3%
50,3%
79,0%
76,6%
71,9%
54,4%

75,5%
78,6%
73,2%
62,9%
74,5%
65,4%
77,0%
58,6%
79,7%
81,9%
79,5%
48,3%

Aandeel hoog
gedeeld door laag
inkomen*
1,20
1,36
1,03
1,18
1,30
1,15
1,22
1,15
1,11
1,14
1,22
1,23

*Leerlingen met ouders met een hoog inkomen maken X keer zoveel kans om het streefniveau voor
leesvaardigheid te halen dan leerlingen met ouders met een laag inkomen.
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Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Bron: Kansenkaart

Aandeel kinderen dat het streefniveau voor taalverzorging haalt
Inkomen ouders
Laag inkomen
Midden inkomen
Hoog inkomen
Aandeel hoog
gedeeld door laag
inkomen*
44,3%
57,5%
59,9%
1,35
46,8%
55,7%
66,5%
1,42
55,1%
57,2%
62,1%
1,13
48,7%
45,2%
57,5%
1,18
42,1%
47,6%
57,7%
1,37
44,6%
47,8%
54,3%
1,22
51,9%
60,3%
59,9%
1,15
41,5%
46,8%
55,3%
1,33
55,5%
57,7%
62,4%
1,12
52,0%
54,6%
63,7%
1,22
56,9%
52,7%
64,9%
1,14
46,0%
34,8%
52,0%
1,13

*Leerlingen met ouders met een hoog inkomen maken X keer zoveel kans om het streefniveau voor
taalvaardigheid te halen dan leerlingen met ouders met een laag inkomen.
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Bijlage 3
Indicator: Keuze eindtoets per gemeente

Conclusie:
Drenthe 2019:
In Drenthe maakte 38% van de leerlingen de IEP-toets, 35% de Centrale Eindtoets en 25% de
ROUTE8-toets. De IEP-toets is de laatste jaren in opmars, voornamelijk ten koste van de Centrale
Eindtoets. Deze toets wordt in Drenthe het meest afgenomen, landelijke is dat nog de Centrale
Eindtoets.
Gemeenten 2019: Grote verschillen per gemeente
De gebruikte eindtoetsen verschillen nogal per gemeente. Midden-Drenthe valt op doordat bijna alle
scholen de IEP-toets afnemen. Ook scholen in Borger-Odoorn kozen vaak deze toets. In Westerveld
en Meppel is de ROUTE8 toets populair en scholen in Tynaarlo en De Wolden namen overwegend de
Centrale Eindtoets af.
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Bijlage 4
Indicator: Aandeel heroverwegingen per gemeente naar eindtoets
Scholen die meer dan 1 eindtoets gebruiken zijn niet meegenomen in de analyse. Het gaat in Drenthe
om X scholen en X leerlingen.

Drentse Onderwijsmonitor, 2018-2019

Conclusie:
Drenthe 2019: Drentse leerlingen op CET, IEP en ROUTE8-toets vaker ondergeadviseerd dan landelijk
Drenthe 2019: IEP-advies valt het vaakst hoger uit dan schooladvies en ROUTE8-advies vaker lager
Meer dan de helft van de Drentse leerlingen (57%) die in 2018-19 de IEP-toets maakten scoorde
hierop hoger dan het schooladvies. Het advies moet dan worden heroverwogen. Leerlingen die de
IEP-toets maakten kregen het vaakst een heroverweging, leerlingen die de ROUTE-8-toets maakten
het minst vaak (40%). Dat zien we zowel op landelijk als provinciaal niveau. Voor alle drie de
eindtoetsen zien we terug dat onderadvisering vaker voorkomt in Drenthe dan in Nederland.
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Bijlage 5
Indicator: Aandeel leerlingen met onderadvies (heroverweging) naar schoolbestuur en eindtoets

Scholen die meer dan 1 eindtoets gebruiken zijn niet meegenomen in de analyse. Het gaat in Drenthe
om 27 scholen en 882 leerlingen.

Drentse Onderwijsmonitor, 2018-2019
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Bijlage 6
Scholen die meer dan 1 eindtoets gebruiken zijn niet meegenomen in de analyse. Het gaat in Drenthe
om 27 scholen en 882 leerlingen.
Indicator: Aandeel bijstellingen t.o.v. heroverwegingen naar eindtoets

Drentse Onderwijsmonitor, 2018-2019
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Bijlage 7
Indicator: Aandeel leerlingen met bijgesteld advies (t.o.v. heroverwegingen) naar schoolbestuur en
eindtoets
Scholen die meer dan 1 eindtoets gebruiken zijn niet meegenomen in de analyse. Het gaat in Drenthe
om 27 scholen en 882 leerlingen.

Drentse Onderwijsmonitor, 2018-2019
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Bijlage 8
Indicator: Aandeel leerlingen met bijgesteld advies (t.o.v. totaal aantal adviezen) naar
schoolbestuur en eindtoets
Scholen die meer dan 1 eindtoets gebruiken zijn niet meegenomen in de analyse. Het gaat in Drenthe
om 27 scholen en 882 leerlingen.

Drentse Onderwijsmonitor, 2018-2019
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Bijlage 9
De percentages in de tabellen hebben betrekking op leerlingen die tussen 2015 en 2019 de
eindtoets hebben gemaakt.
Aandeel kinderen met een definitief schooladvies ten minste 1 niveau lager dan het eindtoetsadvies
(onderadvisering)
Inkomen ouders
Woongemeente
Laag inkomen
Midden inkomen
Hoog inkomen
Aandeel laag
gedeeld door
hoog
inkomen*
Aa en Hunze
11,2%
Onvoldoende data
7,5%
1,49
Assen
13,5%
11,2%
10,5%
1,29
Borger-Odoorn
19,0%
13,7%
10,5%
1,81
Coevorden
16,9%
15,6%
10,9%
1,55
De Wolden
17,4%
7,8%
Onvoldoende data
Emmen
14,0%
12,9%
8,9%
1,57
Hoogeveen
24,2%
24,3%
16,2%
1,49
Meppel
8,4%
8,5%
6,4%
1,31
Midden-Drenthe
24,5%
22,5%
21,8%
1,12
Noordenveld
19,4%
14,6%
11,6%
1,67
Tynaarlo
15,1%
8,2%
5,8%
2,60
Westerveld
Onvoldoende data
11,7%
Onvoldoende data
Bron: Kansenkaart
*Leerlingen met ouders met een laag inkomen maken X keer zoveel kans op onderadvisering dan
leerlingen met ouders met een hoog inkomen.

Woongemeente

Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Bron: Kansenkaart

Aandeel kinderen met een havo-advies of hoger
Inkomen ouders
Laag inkomen
Midden inkomen
Hoog inkomen

39,4%
30,0%
39,6%
36,4%
31,5%
34,0%
28,3%
34,7%
39,5%
33,0%
41,2%
28,1%

53,2%
38,0%
45,9%
39,8%
45,1%
45,1%
44,4%
40,3%
39,6%
46,3%
48,0%
40,6%

55,3%
57,1%
59,9%
59,0%
57,0%
58,0%
49,5%
61,8%
52,6%
61,4%
64,2%
52,1%

Aandeel laag
gedeeld door
hoog inkomen*
0,71
0,52
0,66
0,62
0,55
0,59
0,57
0,56
0,75
0,54
0,64
0,54

*Leerlingen met ouders met een laag inkomen maken X keer zoveel kans op een havo-advies of
hoger dan leerlingen met ouders met een hoog inkomen.
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Bijlage 10
Het Dashboard Gelijke Kansen Regionaal vermeldt per woonwijk het aandeel leerlingen met een
onderadvies en herzien advies. Deze aandelen zijn gemiddelden over de schooljaren 2016-2017 tot
en met 2018-2019. Achter een aantal wijken staat geen percentage vermeld. Percentages en
gemiddelden worden alleen berekend als het totaal aantal leerlingen met een eindadvies voor de
wijk 10 of groter is.
Gemeente
Aa en Hunze

Wijk

Wijk 00 Annen
Wijk 02 Anloo
Wijk 04 Anderen
Wijk 05 Schipborg
Wijk 06 Eexterveen
Wijk 03 Gasteren
Wijk 08 Nieuw-Annerveen
Wijk 09 Oud-Annerveen
Wijk 11 Annerveenschekanaal
Wijk 12 Eexterveenschekanaal
Wijk 13 Eexterzandvoort
Wijk 14 Gasselte
Wijk 01 Eext
Wijk 16
Gasselternijveenschemond
Wijk 17 Gieten
Wijk 18 Gieterveen
Wijk 19 Rolde
Wijk 20 Grolloo
Wijk 21 Ekehaar
Wijk 15 Gasselternijveen
Assen
Wijk 06 Peelo
Wijk 01 Lariks
Wijk 02 Noorderpark
Wijk 05 Assen West
Wijk 00 Assen centrum
Wijk 04 Pittelo
Wijk 08 Kloosterveen
Wijk 99 Buitengebied
Wijk 03 Assen Oost
Wijk 07 Marsdijk
Bron: Dashboard Gelijke Kansen Regionaal

Gemiddeld aandeel leerlingen (2017-‘19)
Onderadvies
Herzien advies
21,4%
36,7%
10,0%
16,7%
44,4%

8,3%
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46,7%
37,7%
30,8%

21,7%
18,2%

14,4%
39,1%
51,7%
41,2%
42,9%
33,8%
38,0%
38,8%
38,1%
42,9%
28,1%
38,0%
37,9%
53,9%
40,4%
40,1%

24,0%
19,1%
11,3%
31,3%
0,0%
22,9%
25,6%
16,9%
6,8%
23,7%
17,2%
23,2%
9,5%
17,1%
17,2%
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Gemeente
BorgerOdoorn

Wijk

Wijk 01 Buinen
Wijk 02 Bronneger
Wijk 03 Drouwen
Wijk 00 Borger
Wijk 05 Drouwenerveen
Wijk 06 Drouwenermond
Wijk 07 Nieuw-Buinen
Wijk 04 Bronnegerveen
Wijk 09 Ees
Wijk 10 Odoorn
Wijk 11 Exloo
Wijk 12 Valthe
Wijk 13 Klijndijk
Wijk 14 Odoornerveen
Wijk 15 Tweede Exloërmond
Wijk 16 Valthermond
Wijk 08 Buinerveen
Coevorden
Wijk 30 Oosterhesselen
Wijk 11 Steenwijksmoer
Wijk 10 Coevorden
Wijk 20 Dalen
Wijk 12 Nieuwe Krim
Wijk 40 Sleen
Wijk 50 Zweeloo
Wijk 14 Vlieghuis en Padhuis
Wijk 13 Weijerswold
De Wolden
Wijk 00 Zuidwolde
Wijk 01 Alteveer
Wijk 03 Drogteropslagen
Wijk 04 Linde
Wijk 05 Fort
Wijk 02 Kerkenveld
Wijk 07 Echten
Wijk 08 Ruinen
Wijk 09 Eursinge
Wijk 10 Ansen
Wijk 11 Ruinerwold
Wijk 12 Koekange
Wijk 06 Veeningen
Bron: Dashboard Gelijke Kansen Regionaal

Gemiddeld aandeel leerlingen (2017-‘19)
Onderadvies
Herzien advies
28,6%
41,7%
35,7%
42,9%
40,9%
42,4%
28,6%
34,9%
62,5%
35,3%
23,8%

40

30,0%
11,1%

38,4%

26,9%
0,0%
14,3%

43,6%
34,6%
23,5%
48,8%
34,5%
33,0%
32,2%

16,7%
34,2%

36,0%
30,6%

11,1%
30,6%

23,5%
48,2%
68,4%
43,8%
42,9%
43,2%
69,2%
59,3%

46,2%
33,3%
0,0%

41,8%
32,4%
33,3%

27,9%
15,4%
40,0%

37,3%
38,5%
23,1%
21,5%

12,5%
17,7%
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Gemeente
Emmen

Wijk

Wijk 08 Klazienaveen
Wijk 43 Angelslo
Wijk 01 Nieuw-Weerdinge
Wijk 02 Roswinkel
Wijk 07 Erica
Wijk 47 Rietlanden
Wijk 44 Emmerhout
Wijk 45 Emmerschans
Wijk 50 Barger-Oosterveld
Wijk 21 Nieuw-Schoonebeek
Wijk 52 Kern Emmen Zuid
Wijk 10 Schoonebeek
Wijk 04 Barger-Compascuum
Wijk 03 Emmer-Compascuum
Wijk 05 Nieuw-Dordrecht
Wijk 40 Emmen-Centrum
Wijk 09 Zwartemeer
Wijk 49 Delftlanden
Wijk 48 Parc Sandur
Wijk 41 Emmen-Centrum Oost
Wijk 53 Kern Emmen
Industrieterreinen
Wijk 42 Emmermeer
Wijk 13 Veenoord
Wijk 06 Nieuw-Amsterdam
Wijk 32 Weiteveen
Wijk 46 Bargeres
Wijk 51 Kern Emmen Noord
Hoogeveen
Wijk 59 Stuifzand
Wijk 55 Noordscheschut
Wijk 54 Hollandscheveld
Wijk 60 Pesse
Wijk 50 Hoogeveen
Wijk 62 Industrie- en verspreide
gebieden
Wijk 57 Nieuweroord
Wijk 53 Elim
Wijk 58 Tiendeveen
Wijk 56 Nieuwlande
Wijk 51 De Weide
Wijk 61 Zuideropgaande Nieuw
Moscou
Bron: Dashboard Gelijke Kansen Regionaal

Gemiddeld aandeel leerlingen (2017-‘19)
Onderadvies
Herzien advies
34,7%
33,8%
57,5%
30,8%
40,7%
35,7%
44,4%
52,6%
31,4%
48,8%
31,1%
46,5%
26,9%
42,1%
20,0%
32,4%
36,3%
26,4%
31,5%
13,9%
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28,5%
7,1%
26,8%
34,3%
16,7%
35,9%
15,0%
11,1%
0,0%
7,1%
13,3%
69,6%
17,5%
41,2%
0,0%
46,3%
35,3%
16,0%
28,6%

42,0%
40,3%
35,2%
27,4%
34,7%
42,6%
22,2%
48,2%
50,5%
50,0%
45,8%
60,7%

21,3%
6,5%
5,2%
5,9%
15,1%
5,0%

48,4%
46,2%
42,9%
52,0%
35,9%
77,3%

6,3%
12,8%

2,6%
13,0%
10,0%
13,9%
22,2%

0,0%
12,6%
5,9%
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Gemeente
Meppel

Wijk

Haveltermade
Watertoren
Berggierslanden
Ezinge
Industrie Oevers
Verspreid gebied Meppel
Centrum
Rogat
Oosterboer
Nijeveen
Nieuwveenselanden
Blankenstein
Koedijkslanden
MiddenWijk 00 Beilen
Drenthe
Wijk 01 Hijken
Wijk 02 Hooghalen
Wijk 03 Wijster
Wijk 04 Spier
Wijk 05 Drijber
Wijk 06 Smilde
Wijk 07 Bovensmilde
Wijk 08 Hoogersmilde
Wijk 09 Westerbork
Wijk 10 Elp
Wijk 11 Witteveen
Wijk 12 Nieuw-Balinge
Wijk 13 Nieuweroord
Wijk 14 Zwiggelte
Wijk 15 Orvelte
Wijk 16 De Broekstreek
Noordenveld Wijk 00 Roden
Wijk 01 Roden
Wijk 04 Norg
Wijk 06 Peize
Wijk 03 Norg
Bron: Dashboard Gelijke Kansen Regionaal

Gemiddeld aandeel leerlingen (2017-‘19)
Onderadvies
Herzien advies
36,5%
24,0%
25,0%
27,2%
31,0%
38,1%

35,7%
10,0%
22,8%
37,7%
27,6%
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1,9%
34,9%
44,3%

30,7%
48,8%
59,3%
66,7%
71,4%
58,3%
53,3%
45,0%
35,8%
45,5%
40,0%
45,5%
42,9%
55,6%

27,3%
15,0%
0,0%
0,0%
12,0%

58,8%
46,0%
37,0%
31,3%
24,2%
57,5%

0,0%
25,0%
25,0%

5,4%
2,5%
24,1%
3,9%

6,7%

51,6%
7,2%
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Gemeente
Tynaarlo

Wijk

Wijk 00 Zuidlaren
Wijk 01 De Groeve
Wijk 02 Zuidlaarderveen
Wijk 03 Midlaren
Wijk 04 Westlaren
Wijk 05 Schuilingsoord
Wijk 06 Paterswolde
Wijk 07 Eelde
Wijk 08 Eelderwolde
Wijk 09 Vries
Wijk 10 Donderen
Wijk 11 Bunne
Wijk 12 Yde
Wijk 13 Tynaarlo
Wijk 14 Zeegse
Wijk 15 Zeijen
Westerveld
Wijk 00 Diever
Wijk 02 Zorgvlied
Wijk 03 Dwingeloo
Wijk 04 Lhee
Wijk 01 Wapse
Wijk 06 Geeuwenbrug
Wijk 07 Dieverbrug
Wijk 08 Havelte
Wijk 05 Eemster
Wijk 10 Wapserveen
Wijk 11 Vledder
Wijk 12 Frederiksoord
Wijk 13 Nijensleek
Wijk 14 Vledderveen
Wijk 15 Wilhelminaoord
Wijk 16 Doldersum
Wijk 09 Uffelte
Bron: Dashboard Gelijke Kansen Regionaal

Gemiddeld aandeel leerlingen (2017-‘19)
Onderadvies
Herzien advies
30,5%
55,6%
26,7%
16,7%
23,1%
26,7%
17,5%
20,8%
8,3%
29,9%
56,3%

26,7%
41,7%

47,6%
42,9%
61,0%
16,7%
14,3%
30,0%

42,9%
17,7%
40,0%
52,4%
24,6%

40,0%
18,2%

35,1%
53,3%
27,3%
50,0%
28,6%
38,9%
35,7%
50,0%
19,1%

17,6%

16,7%
50,0%

50,0%
8,3%
18,2%

35,3%
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27,6%

72,7%

32,6%

45,0%
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Top 5 wijken met de meeste onderadvisering per woongemeente
Aa en Hunze
Wijk 19 Rolde (51,7%)
Wijk 14 Gasselte (46,7%)
Wijk 06 Eexterveen (44,4%)
Wijk 21 Ekehaar (42,9%)
Wijk 20 Grolloo (41,2%)
Assen
Wijk 99 Buitengebied (53,9%)
Wijk 05 Assen West (42,9%)
Wijk 03 Assen Oost (40,4%)
Wijk 07 Marsdijk (40,1%)
Wijk 01 Lariks (38,8%)
Borger-Odoorn
Wijk 11 Exloo (62,5%)
Wijk 15 Tweede Exloërmond (43,6%)
Wijk 05 Drouwenerveen (42,9%)
Wijk 07 Nieuw-Buinen (42,4%)
Wijk 03 Drouwen (41,7%)
Coevorden
Wijk 30 Oosterhesselen (48,8%)
Wijk 40 Sleen (36,0%)
Wijk 11 Steenwijksmoer (34,5%)
Wijk 10 Coevorden (33,0%)
Wijk 20 Dalen (32,2%)
De Wolden
Wijk 07 Echten (69,2%)
Wijk 03 Drogteropslagen (68,4%)
Wijk 08 Ruinen (59,3%)
Wijk 01 Alteveer (48,2%)
Wijk 04 Linde (43,8%)
Emmen
Wijk 01 Nieuw-Weerdinge (57,5%)
Wijk 45 Emmerschans (52,6%)
Wijk 21 Nieuw-Schoonebeek (48,8%)
Wijk 10 Schoonebeek (46,5%)
Wijk 44 Emmerhout (44,4%)
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Hoogeveen
Wijk 61 Zuideropgaande Nieuw Moscou (77,3%)
Wijk 62 Industrie- en verspreide gebieden (60,7%)
Wijk 56 Nieuwlande (52,0%)
Wijk 54 Hollandscheveld (50,5%)
Wijk 60 Pesse (50,0%)
Meppel
Ezinge (38,1%)
Nijeveen (37,7%)
Haveltermade (36,5%)
Centrum (35,7%)
Koedijkslanden (30,7%)
Midden-Drenthe
Wijk 03 Wijster (71,4%)
Wijk 02 Hooghalen (66,7%)
Wijk 01 Hijken (59,3%)
Wijk 16 De Broekstreek (58,8%)
Wijk 04 Spier (58,3%)
Noordenveld
Wijk 03 Norg (57,5%)
Wijk 00 Roden (46,0%)
Wijk 01 Roden (37,0%)
Wijk 04 Norg (31,3%)
Wijk 06 Peize (24,2%)
Tynaarlo
Wijk 10 Donderen (56,3%)
Wijk 01 De Groeve (55,6%)
Wijk 15 Zeijen (52,4%)
Wijk 12 Yde (42,9%)
Wijk 14 Zeegse (40,0%)
Westerveld
Wijk 04 Lhee (53,3%)
Wijk 06 Geeuwenbrug (50,0%)
Wijk 10 Wapserveen (50,0%)
Wijk 08 Havelte (38,9%)
Wijk 05 Eemster (35,7%)

Bron: Dashboard Gelijke Kansen Regionaal
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Bijlage 11

Drentse Onderwijsmonitor, 2019-2020
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Bijlage 12

Drentse Onderwijsmonitor, 2019-2020
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