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Benchmark prestaties basisscholen 
Effectiviteitspeilingen vergeleken. 
In schema de verschillende methoden om toegevoegde waarde in het basisonderwijs te meten. Een ieder is van harte uitgenodigd aan dit overzicht bij te dragen. 

benchmark eindtoets eindtoets EB 
met LG-correctie 
of LG/BL-correctie 

leerwinst meerwaarde eindtoets vs. 
begintoets 

eindtoets EB 
voor schoolscoregroepen 

meerwaarde eindtoets vs. 
intelligentietoets 

toetsleverancier • EB van het CITO 
• NT-variant 
• DEB-variant en IHT-variant 

• EB van het CITO • ontwikkeld door De Loos 
Monitoring 

• alle methode-onafhankelijke 
vaardigheidstoetsen met 
landelijke referentie 

• vrije, leerlinggerichte toetskeuze 
en -moment 

• vergt geen toetsing van 
intelligentie 

• incl. peuter- en kleutertoetsen 

• EB van het CITO • EB van het CITO • NIO (SEO) van GH-GPC/CN 
• NSCCT 
• WISC 

uitgangspunt • vergelijking van 
schoolgemiddelden 

• schoolse vaardigheden 

• resultaat corrigeren voor 
achterstandskenmerken 

• vergelijking actuele vaardigheden 
met vaardigheidsniveau vorig 
schooljaar 

• vergelijking van eenzelfde 
vaardigheid 

• toetskeuze/-leverancier/-
momenten expliciet 
verantwoordelijkheid school 

• alle leerlingen tellen mee 

• gerealiseerd niveau (groep 8) 
vergelijken met aanvankelijk 
niveau (groep 3) 

• vergelijking scholen met 
overeenkomstige 
leerlingenpopulatie 

• valide uitgangspunten 
• extra schoolgemotiveerde 

toetsing 
• getoetste vaardigheden afgezet 

tegen de getoetste aanleg of 
intelligentie 

• vergelijking tussen verschillenden 
eigenschappen (aanleg vs. 
vaardigheid 

alternatieven • LVS-toetsing groep 8 
• DT van BOOM 
• SV (SEO) van GH-GPC/CN 
• NDT 
• excl. IJK-leerlingen 
• op basis van top 75% 
• % E/D-leerlingen\ 
• indicator uitval 

• percentiel gecorrigeerd 
• excl. IJK-leerlingen 
 

• zij-instroom telt eerste jaar 
éénmalig niet mee; 

• voortijdige uitstroom tel mee tot 
met het jaar van uitstroom; 

• zittenblijvers tellen gewoon mee: 
leerwinst wordt éénmalig 
verlaagd/verhoogd 

• niveauwaarde ParnasSys 

• entreetoets (groep 5-7) 
• middentoets (groep 5) 
• kleutertoets (groep 2) 
 

• gebiedsindeling CBS 
• wijkbuurt-kenmerken 
• oordeel/toezichtarrangement IvO 

toetsing: 
• GIVO 
• Begrijpend Lezen (LVS) 

 
effectpeiling: 
• RIO (effectpeiling) 

presentatie • vaardigheidsniveau (leerlingen) 
als maat voor kwaliteit 
(schooleffectiviteit) 

• groep 8 die overgaat naar 
regulier voortgezet onderwijs 

• eindresultaat schaal van 501-550 
• resultaten taal/rekenen/info/wo in 

percentielen & ruwe score 
• referentie (ic. landelijke 

gemiddelde) variabel 
• meervoudige referenties 

(incl./excl.) 
• aparte percentielen voor 

leerlingen én scholen 
• peiling over één cohort 

beschikbaar in voorjaar (niet is 
duidelijk wanneer dit cohort winst 
heeft gemaakt)  

•  schoolscore (effectiviteit) 
uitgedrukt als leerlingscore 
(vaardigheidsniveau) 

• groep 8 die overgaat naar 
regulier voortgezet onderwijs 

• gecorrigeerde score 
(schooleffectiviteit) is lastig 
onderscheid met 
ongecorrigeerde score 
(prestatieniveau) 

• leidt tot verwarring 
• referenties (ic. landelijke 

gemiddelde) variabel 
• meervoudige referenties 

(geen/LG/LG&BL-correctie en 
incl./excl.) 

• gestapelde leerwinst en 
prestatieniveau 

• groep 4 t/m 8, inclusief wisselaars 
en zittenblijvers 

• incl. leerwinst A+-leerlingen en/of 
leerverlies E-leerlingen 

• ook nauwkeurig voor kleine 
groepen en/of scholen 

• gedimesionaliseerde 
informatiekubus met diverse 
(afgeleide) kenmerken en 
(afgeleide) resultaten 

• cohort kan worden gevolgd 
• onderscheiden leerlinggroepen 

• geen uitsplitsing naar groep of 
bouw en dus ook niet naar 
schooljaar 

• doorlooptijd bedraagt 5 jaar 
• samenstelling van cohort 

(selectie van leerlingen) is 
onduidelijk 

• mogelijk onheldere referentie(s)  

• verschilscores landelijke 
gemiddelde schoolscoregroep 
voor zeven groepen 

• groep 8 die overgaat naar 
regulier voortgezet onderwijs 

• referenties (ic. acht landelijke 
gemiddelden) variabel 

• meervoudige referenties 
• aparte percentielen scholen 
• peiling over één cohort 

beschikbaar in voorjaar (niet is 
duidelijk wanneer dit cohort winst 
heeft gemaakt) 

• geen landelijke referentie 
vaardigheidsniveau 

• groep 8 die (onder voorbehoud) 
overgaat naar regulier voortgezet 
onderwijs 

• omrekening IQ (m=100, s=15/16) 
naar percentielen op basis van z-
score 

 
over RIO: 
• korte heldere uitkomsten 
• (onder voorbehoud) peilingen in 

meerdere groepen 
• niveau en winst niet gestapeld 
• geen referentie (maar relevantie) 
• accent op onderwijsachterstand 

of onderpresteerders 

berekeningen • reproduceerbaar nav 
beschikbaarstelling 
omrekentabel 

• CITO verbied omrekening DLE 
naar percentiel op 
auteursrechtelijke redenen 

• in te bouwen in toetsportal 

• complexere berekeningen 
• niet lokaal reproduceerbaar 
• jaarlijkse bijstellingen 
• peiling over één cohort 

beschikbaar in voorjaar 
• leerwinst over periode van 5 jaar 
• in te bouwen in toetsportal 

• complexe bewerkingen voor 
grotere nauwkeurigheid  

• referentie ingebouwd (nl. 0%) 
• peiling beschikbaar na laatste 

toetsperiode 
• in te bouwen in toetsadministratie 

• behoeft centrale opslag vanwege 
schoolmutatie, zittenblijven, 
klasoverslaan 

• geen deelname zijinstroom of 
wisselingen SO/BAO/EC 

• peiling over één cohort 
beschikbaar in voorjaar 

• leerwinst over periode van 5 jaar 

• landelijke referentie vergt 
berekening door CITO 

• regeling leerlinggewichten 
inmiddels ongeschikt, dus geen 
actuele indeling 
schoolscoregroepen 

• in te bouwen in toetsportal 

• geen landelijke referentie 
vanwege marktpositie (tegen 
CITO) 

• in te bouwen in toetsadministratie 
 
over RIO: 
• eenvoudige berekening 
• eenvoudige bewerkingen 
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benchmark eindtoets eindtoets EB 

met LG-correctie 
of LG/BL-correctie 

leerwinst meerwaarde eindtoets vs. 
begintoets 

eindtoets EB 
voor schoolscoregroepen 

meerwaarde eindtoets vs. 
intelligentietoets 

verwerking • centrale verwerking, 
terugkoppeling en opslag voor 
schoolpeilingen bij CITO 

• beschikbaarstelling behoeft 
instemming bestuur, geen 
landelijke dekking 

• kosten voor beschikbaarstelling 

• centrale verwerking, 
terugkoppeling en opslag voor 
schoolpeilingen bij CITO 

• beschikbaarstelling behoeft 
instemming bestuur, geen 
landelijke dekking 

• kosten voor beschikbaarstelling 

• ook op basis van historische 
resultaten in actuele leerlingen in 
recentste levering 

• export resultaten via mail 
• verwerking door internetrobot 

voor administratie, 
anonimisering, beheer, 
beveiliging, meldingen 

• verwerking op “eigen” centrale 
locatie 

• analyses op maat op basis van 
informatiekubussen 

• waarschijnlijk opslag in BRON 
• kostbare, privacygevoelige en 

meerjarige traject (wetgeving, 
inbreuk eigenheid, onzuivere 
motivatie, verstoring 
markwerking, landelijke opslag) 
met onbewezen resultaten, 
afhankelijkheden en grote 
afbreukrisico’s 

• centrale verwerking, 
terugkoppeling en opslag voor 
schoolpeilingen bij CITO 

• beschikbaarstelling behoeft 
instemming bestuur, geen 
landelijke dekking 

• kosten voor beschikbaarstelling 

over NIO: 
• expliciete afwijzing afstemming 

bovenschoolse peilingen en 
CITO 

 
over RIO: 
• in eigen beheer van de school, grove 

uitkomsten 
• softwareproduct van BOOM 

methodologische 
beoordeling 

• enkelvoudige meerdaagse 
toetsing 

• ongelijke verdeling 
standaardscore (geconstrueerde 
uitlopers 500-524 benadrukt lage 
prestaties scholen/regio’s) 

• schoolgemotiveerde niet-
deelname 

• groot ongemak veld bij eerdere 
peilingen 

• dekking van ±70% scholen met 
onvallende lokale verschillen 

• enkelvoudige meerdaagse 
toetsing 

• lichte methodologische aanpak 
in verhouding met voordelen van 
een eenvoudige, snelle realisatie 

• relatieve grove correctie voor 
beperkte groep leerlingen 

• onjuiste interpretatie veel 
voorkomend 

• dekking van ±70% scholen met 
onvallende lokale verschillen 

• alle toetsresultaten basisschool 
• nauwkeurigheid tot op ruwe 

score 
• opties voor so/ec 
• LVS-toetsing kent minder druk, 

toont niet uiterste ‘kunnen’; 
• LOVS-referentie bovenbouw 

relatief zwaard door ‘schoning’ 
van om. zittenblijvers 

• indicaties peuters/kleuters 
• uitbreidbaar naar niet cognitieve 

vaardigheden (bv. SES) 
• onafhankelijk van schoolprofiel 

en positionering 

• onbekend 
• schoolgemotiveerde niet-

deelname 
• hoge uitval 
• allerhande uitsplitsingen via 

BRON/GBA mogelijk 
 

• enkelvoudige meerdaagse 
toetsing 

• schoolgemotiveerde niet-
deelname 

• zwaar doorwegen van multi-level 
problematiek 

• dekking van ±70% scholen met 
onvallende lokale verschillen 

• lokaal zijn niet alle groepen 
voldoende ‘gevuld’  

• opties voor correctie van 
grootstedelijk effect en 
probleemcumulatie 

• onbekend 
• risico voor schoolgemotiveerde 

niet-deelname 
 
over RIO: 
• op basis van vijfindeling 
• één toetsmoment per jaar naar vrije 

keuze 
• risico voor schoolgemotiveerde 

niet-deelname 
• lage precisie beperken nadere 

analyses 
• dle’s minder geschikt voor peiling 

middenbouw en ongeschikt voor 
peiling peuters/kleuters 
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extra analyses 
• vaardigheidsniveau (vergelijking referentieniveaus, schoolinterne spreiding “arrangementen”, benchmarks en geografische spreiding) 
• schoolkeuzeadvisering (vergelijking van eindtoetsresultaten, het schoolkeuzeadvies en aldus de behandelingswijze en/of positie in 3de jaar VO) 
• trajecten (prestatieniveaus en leerwinst bij zittenblijven/klasoverslaan, schoolwisselingen primair onderwijs, of overgang naar voortgezet onderwijs/praktijkonderwijs) 
• effecten van beleid (prestatieniveaus en leerwinst bij neveninstroom, leeftijdsachterstand en onderwijsachterstanden) 

nota bene 
Keuze voor verbeteren van schooleffectiviteit is een keuze van de school in het kader van de ‘vrije’ profilering en positionering. Het is mi. aan de school te bepalen of zij de winst willen behalen bij taal 
of rekenen, bij de hoogpresteerders of bij de laagpresteerders, of zij stevige winst willen halen bij een deel van de leerlingen dan wel de winst willen verdelen over alle leerlingen, en zo meer keuzes die 
school mogelijk in samenhang met ouders, bestuur en/of regio moet maken. 
Wel vind ik dat een school bij plaatsing en bij bevordering of zittenblijven beloofd, leerlingen op minstens minimumniveau te brengen na groep 8 (zoals van ouders verwacht kan worden dat zijn 
onderwijsondersteund handelen). Het realiseren van een minimumniveau heeft veel minder te maken met effectiviteitpeilingen als wel met een efficiencyvraagstuk van de school. En of de school 
voldoende middelen kan vrij maken om met de altijd beperkte middelen om alle leerlingen op een minimumniveau te brengen: Heb ik als school voldoende middelen voor de bij mij geplaatste leerlingen 
met een beperkte leercapaciteit? Voor dit vraagstuk is het niet nodig in schoolse prestatiepeilingen een focus te leggen onderpresteerders 
  
De aanpak van De Loos Monitoring is expliciet niet bedoeld voor peilingen van individuele leerlingen; vorderingen van individuele leerlingen volg je met een LVS  

afkortingen 
BL correctie individueel eindtoetsresultaat voor begrijpend lezen (correctie voor leercapaciteit) 
DEB Digitale Eindtoets Basisonderwijs 
DT Drempeltest 
EB Eindtoets Basisonderwijs CITO, inclusief DEB en IHT 
GIVO Groningen Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs 
IHT Inhaaltoets Eindtoetsbasisonderwijs 
IJK I-leerlingen (korter dan 3½ jaar in Nederland met onvoldoende taalvaardigheid), J-leerlingen (pro-leerlingen met 3+ jaar leerachterstand) en K-leerlingen (lwoo-leerlingen met 

1½+ jaar leerachterstand) 
ISI toets van Intelligentie, Schoolvorderingen en Interesses 
IvO Inspectie van het Onderwijs 
LG correctie individueel eindtoetsresultaat voor leerlinggewicht (correctie voor sociaal-maatschappelijke positie) 
NDT Nederlandse Differentiatie Testserie (mn. voor PRO/LWOO-toelating) 
NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs 
NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 
NSCCT Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test 
NT Niveautoets 
RIO Rapportage Indicatoren Opbrengsten (door Teije de Vos, leverancier door Eduforce) 
SEO Schooleindeonderzoek (bestaande uit NIO en SV en facultatief NPV-J) 
SV Schoolvorderingen 
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children 


