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Verantwoording Onderwijsresultaten 
2018-2019 
 
In dit document vindt u de verantwoording van de onderwijsresultaten. Deze verantwoording 
betreft gegevens over de drie voorgaande schooljaren.  
De onderwijsresultaten bestaan uit de eindopbrengsten en de uitstroomgegevens. 

 
Eindopbrengsten 
We meten de eindopbrengsten van groep 8 door de Cito-Eindtoets af te nemen. 
 
In de jaren 2015-2016 en 2016-2017 bestond die eindtoets uit twee varianten: de Eindtoets 
Basis (B-toets) en de Eindtoets Niveau (de N-toets). Deze laatste toets maakte maatwerk 
mogelijk, omdat hij aansloot bij de kennis en vaardigheden van leerlingen die volgens het 
advies van de basisschool uitstromen naar de meer praktisch georiënteerde leerwegen van 
het vmbo. De vragen van de Niveautoets overlapten deels (ongeveer 25%) met de vragen 
van reguliere B-toets, maar waren voor een belangrijk deel ook eenvoudiger. Daardoor 
hielden de leerlingen tijdens het maken van de toets hun zelfvertrouwen vast en bleven ze 
gemotiveerd. Hierdoor werd het uiteindelijke resultaat betrouwbaarder. 
 
In het jaar 2017-2018 verdween de Niveau-toets. De meer praktisch georiënteerde kinderen 
hebben we toen de digitale Cito-eindtoets afgenomen. Deze toets is adaptief. Ze past zich 
dus aan aan het niveau van de kinderen. Door de afname van deze toets, bleven de 
argumenten rondom motivatie en zelfvertrouwen overeind. 
De digitale toets hebben we in 2017-2018 ook afgenomen bij de pluskinderen om ook hun 
motivatie op peil te houden. 
In 2018-2019 konden we door problemen bij Cito met de digitale toetsen enkel toetsen op 
papier.  
Kijken we naar de scores van de afgelopen jaren, dan zitten onze eindopbrengsten telkens 
boven het landelijk gemiddelde. Het gebrek aan digitale afname in 2018-2019 lijkt geen 
negatief effect te hebben gehad. We moeten hierbij wel aantekenen dat er aanzienlijk minder 
OPP’s waren in deze groep. 
 
 

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Landelijk 
gemiddelde 

435,6 534,9 535,7 

Schoolscore 536,4 536,9 544,1 
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Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 
De gegevens uit de Friese Plaatsingswijzer en de Drempeltest vormen de basis voor het 
schooladvies. Naar aanleiding van de Cito-Eindtoets heroverwegen we een aantal adviezen. 
Uiteindelijk zijn deonderstaande uitstroomadviezen over de afgelopen jaren uitgedeeld. Deze 
adviezen zijn bindend voor de vervolgschool. 
 
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Advies 22 leerlingen, % 32 leerlingen, % 21 leerlingen,% 
Vmbo-basis 13,6 12,5 - 

Vmbo-basis/kader 9,1 - - 
Vmbo-kader 13,6 - 4,8 

Vmbo-
kader/theoretisch 

- 15,6 19,0 

Vmbo-theoretisch 4,6 28,1 14,3 

Vmbo-
theoretisch/havo 

9,1 12,5 4,8 

Havo 27,3 3,1 14,3 

Havo/vwo 9,1 9,4 19,0 
Vwo 22,7 18,8 23,8 
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