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Toelichting 

 

In dit document geven we een data-analyse van de eindopbrengsten van de BSA, schooljaar 
2020-2021. Een interessant schooljaar waarin corona, de lockdown-periode/schoolsluiting en 
een lange tijd van digitaal onderwijs, ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.  

 

- opbrengsten landelijk gemiddelde 

- opbrengsten BSA leerlingen (huidige groep 8) 

Input 

Voor het in beeld brengen van deze opbrengsten hebben we de gegevens opgevraagd van 

alle leerlingen die nu in groep 8 op de BSA zitten. Dat zijn in totaal 29 leerlingen. We hebben 

bij de scholen waarvan zij afkomstig zijn, de gegevens opgevraagd van de CITO reken- en 

begrijpend lezen toetsen. We hebben de gegevens in beeld gebracht van de beginsituatie 

(E5: voordat ze deelnamen aan de BSA) en vervolgens van elke toets tot aan de M8 (midden 

groep 8) toetsen. Dat is de laatste toets op de basisschool waarvan we de gegevens met 

elkaar kunnen vergelijken en die we in verband kunnen brengen met de eerdere opbrengsten. 



 

3 

Rekenen 

Bij rekenen zien we een redelijk regelmatig beeld. De BSA-leerlingen presteren op de E5 

toetsen ver boven het landelijk gemiddelde (gemiddeld +26,6 punten in vaardigheidsscore). 

Dat is niet vreemd, want daar worden de leerlingen ook op geselecteerd. Zij moeten 

aantoonbaar goed zijn in rekenen. Het is mooi om te zien dat we de goede leerlingen hebben 

geselecteerd. Deze leerlingen blijven namelijk goed in rekenen. Het verschil t.o.v. het landelijk 

gemiddelde daalt namelijk wel iets vanaf groep 6, maar er blijft een significant verschil t.o.v. 

het landelijk gemiddelde. Op de M8 toets scoren BSA-leerlingen +17,6 punten in 

vaardigheidsscore. 

Wat verder opvalt is dat dit verschil heel stabiel is. Leerlingen 

waren goed in rekenen en blijven goed in rekenen. Dat betekent 

dat de potentie die zij op dit vlak getoond hebben, blijven tonen. 

Verder zie je in de score geen afwijking. De corona-periode lijkt 

op deze opbrengsten geen aantoonbaar verschil te hebben 

gemaakt. De lijn is vergelijkbaar met de opbrengsten rekenen 

van vorig schooljaar (zie Figuur 1). 

We kunnen uit deze data aflezen dat leerlingen op de BSA 

goed zijn en goed blijven in rekenen. 

 

Begrijpend Lezen 

Bij begrijpend lezen zien we een heel ander beeld. Op de E5-toets presteren de BSA-

leerlingen iets onder het landelijk gemiddelde (gemiddeld -2,7 punten in vaardigheidsscore). 

Dit getal zou je wellicht nog lager verwachten: leerlingen komen namelijk naar de BSA omdat 

zij met begrijpend lezen een stuk lager presteren dan met rekenen. We plaatsen echter ook 

leerlingen die gemiddeld presteren met begrijpend lezen, maar waarvan de verwachting is 

(op basis van hun rekenopbrengsten) dat zij meer kunnen. Doordat je werkt met gemiddelden 

kun je daarom uitkomen op dit getal. 

Op de M6-toets (wanneer leerlingen net op de BSA zijn gestart) presteren deze BSA-

leerlingen al boven het landelijk gemiddelde (gemiddeld +3,3 punten in vaardigheidsscore). 

Na een jaar BSA (E6) zijn deze leerlingen al een stuk beter geworden in begrijpend lezen 

(gemiddeld +7,3 punten in vaardigheidsscore t.o.v. het landelijk gemiddelde). Die groei zet 

door richting de E7-toets (een verschil t.o.v. het landelijk gemiddelde van +13,3 punten in 

vaardigheidsscore. Richting midden groep 8 neemt dat verschil weer iets meer af, maar 

presteren deze BSA-leerlingen nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde: gemiddeld 

+8,9 punten in vaardigheidsgroei. Deze leerlingen hebben nu gemiddeld een profiel om 

minimaal naar de havo te kunnen. Een niveau dat ze met de gemiddelde opbrengsten 

voorafgaand aan de BSA niet hadden kunnen behalen. 

De invloed van corona (en de daarbij behorende schoolsluiting) lijkt op de opbrengsten van 

begrijpend lezen invloed te hebben gehad. Als je de ontwikkeling op het gebied van 

begrijpend lezen van vorig jaar (het jaar daarvoor gaf eenzelfde beeld) vergelijkt met dit 

jaar, valt namelijk een aantal zaken op: 

 

Figuur 1:  
opbrengsten rekenen 2019-2020 
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Bij die opbrengsten zie je vanaf eind groep 5 een stijgende 

lijn, vanaf eind groep 6 een lijn die gelijkmatig oploopt, maar 

iets minder snel stijgt en vanaf groep 7 een heel duidelijke 

uitloop van de gemiddelde vaardigheidsscore t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. 

Als je dat vergelijkt met de opbrengsten van dit schooljaar 

(Figuur 3) dan valt het volgende op: 

De beginsituatie (E5) is iets anders, bij M6 wordt nagenoeg 

dezelfde gemiddelde vaardigheidsscore behaald. De huidige 

groep presteerde eind groep 6 een stuk lager t.o.v. de groep 

van vorig jaar. Na de schoolsluiting (rood) zie je het 

gemiddelde weer iets verbeteren, maar wordt het verschil 

t.o.v. het landelijk gemiddelde nog kleiner. Vervolgens was er 

een periode waarin we weer fysieke lessen konden 

aanbieden. Juist in die periode nam het verschil weer 

significant toe (+13,3). In groep 8 zien we elk jaar een 

enorme ontwikkeling. De lijn in Figuur 2 toont dat ook. Dit 

schooljaar is heel duidelijk te zien dat de ontwikkeling 

stagneert, maar gelukkig nog wel boven het landelijk 

gemiddelde blijft. 

Dit beeld zien we ook in andere landelijke onderzoeken terug: de ‘achterstand’ is vooral 

zichtbaar bij begrijpend lezen en dan vooral bij leerlingen in sociaaleconomisch arme 

gebieden (Zie Technisch rapport - Corona en het onderwijs - De Staat van het Onderwijs 

2021, Inspectie van het Onderwijs; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)  

Wij herkennen het beeld in elk geval op de BSA. We hadden een periode van lockdown, 

gevolgd door een lange periode van online onderwijs (omdat we bij ons cohorten mengen, kon 

fysiek onderwijs lang niet plaatsvinden), waardoor we het curriculum niet goed konden 

uitvoeren. De laatste periode besloeg ruim 5 maanden (december 2020-mei 2021). 

Gebruikte data en opvallende zaken 

Zoals beschreven hebben we de data van 29 leerlingen gebruikt. Bij een aantal leerlingen is 

een bepaalde toets niet afgenomen. Omdat dit maar twee keer het geval was, hebben we 

daar geen navraag naar gedaan (heeft doorgaans te maken met een overstap naar een 

andere school en het niet compleet uitwisselen van gegevens).  

Bij de adviezen zien we 4 keer een VMBO-T/havo advies. Daarnaast is er 8 keer een havo-

advies en 17 keer het advies havo/vwo of hoger gegeven. Op basis van het verschil in het 

niveau van begrijpend lezen van E5 naar M8 durven wij te stellen dat veel van deze 

leerlingen zonder de BSA niet naar dit niveau van voortgezet onderwijs hadden gekund. Zij 

hebben hun potentie waargemaakt en zijn nu in begrijpend lezen net zo goed als in rekenen. 

Dat biedt hen een beter uitgangspunt voor een succesvolle onderwijscarrière.    

Figuur 2: opbrengsten begrijpend lezen 
2019-2020 

Figuur 3: opbrengsten begrijpend lezen 
2020-2021 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/documenten/rapporten/2021/04/14/technisch-rapport-corona-en-het-onderwijs-svho-2021
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/documenten/rapporten/2021/04/14/technisch-rapport-corona-en-het-onderwijs-svho-2021
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Overzicht gebruikte data, geanonimiseerd.  

 


