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PISA 2018: Leesvaardigheid Nederlandse leerlingen daalt 

  

Nederlandse 15-jarigen zijn slechter gaan lezen en hun leesprestaties dalen een stuk harder dan in 
andere landen. Ook het leesplezier is in de afgelopen jaren gedaald. De prestaties in wiskunde en 
natuurwetenschappen zijn op gelijk niveau gebleven. Dat blijkt uit het internationale onderzoek PISA, 
waaraan 77 landen meedoen. PISA meet elke drie jaar wereldwijd de prestaties en het welbevinden 
van 15-jarigen in het voortgezet onderwijs.  

  

Leesvaardigheid afgenomen  

De leesvaardigheid in Nederland is tussen 2015 en 2018 gedaald. Van alle landen die hebben 
deelgenomen, hebben 23 landen een hogere score voor leesvaardigheid behaald dan Nederland. Van 
de 35 zogenoemde OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
doen 18 landen het beter. In 2015 gold dat nog voor 7 andere OESO-landen. Bovendien zaten de 
Nederlandse leerlingen in alle voorgaande metingen nog boven het OESO-gemiddelde. In 2018 is er 
geen verschil meer. Nederlandse leerlingen blijken gemiddeld meer moeite te hebben met het 
evalueren van en reflecteren op teksten dan alle leerlingen uit OESO-landen. Bijna een kwart leest 
niet goed genoeg om teksten écht te begrijpen. Nederland scoort echter hoger op informatie zoeken. 
Voor alle PISA-landen geldt dat meisjes betere lezers zijn dan jongens. 

  

Niveau wiskunde en natuurwetenschappen gelijk gebleven 

De wiskundevaardigheden van Nederlandse leerlingen zijn onverminderd hoog. Van alle 
PISA-deelnemers staat Nederland op een mooie zevende plek. Binnen de OESO scoren alleen de 
Japanse leerlingen hoger. Van de 15 deelnemende EU-landen staat Nederland voor wiskunde sinds 
2012 zelfs bovenaan. Elf landen zijn beter in natuurwetenschappen dan Nederland. Het Nederlandse 
niveau in deze vakken is in de afgelopen drie jaar gelijk gebleven. Leerlingen presteren zowel in 
wiskunde als in natuurwetenschappen boven het OESO-gemiddelde. In 2018 zijn de prestaties in 
natuurwetenschappen van jongens in Nederland erop achteruitgegaan. Doordat de prestaties van 
meisjes gelijk zijn gebleven, hebben meisjes in 2018 voor de eerste keer beter gepresteerd in 
natuurwetenschappen dan jongens. De wiskundeprestaties van meisjes en jongens verschillen niet.  

  

Tevreden met leven 

Vergeleken met andere landen zijn Nederlandse leerlingen behoorlijk tevreden met hun leven. Ze 
geven hun leven gemiddeld een 7,5 op de PISA-tevredenheidsschaal van 0 tot 10. Dit is hoger dan 
het gemiddelde van alle OESO-landen (7,0). Meisjes geven hun leven in Nederland een 7,2 en 
jongens een 7,8. Ruim 60% van de Nederlandse leerlingen vindt dat hun leven een duidelijke 
betekenis of duidelijk doel heeft. Het merendeel van de Nederlandse leerlingen maakt gemakkelijk 
vrienden en voelt zich thuis op school. Ruim 90% van de Nederlandse leerlingen voelt zich gesteund 
door hun ouders. 
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De belangrijkste conclusies op een rij: 

● Het niveau van leesvaardigheid is in Nederland achteruit gegaan, maar het niveau van 
wiskunde en natuurwetenschappen is stabiel gebleven. 

● De internationale positie van Nederland in PISA is voor leesvaardigheid verslechterd. 
● Bijna een kwart van de leerlingen is onvoldoende leesvaardig om als mondige burger in de 

huidige samenleving te participeren. 
● Nederlandse leerlingen zijn vooral minder goed in het evalueren van en het reflecteren op 

teksten. 
● Meisjes zijn in vergelijking tot jongens veel beter in lezen, iets beter in natuurwetenschappen 

en net zo goed in wiskunde. 
● Het opleidingsniveau van ouders hangt sterk samen met de prestaties van hun kinderen op de 

PISA-toets. 
● Nederlandse leerlingen zijn de minst gemotiveerde lezers van alle PISA-landen. 
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https://www.pisa2018.nl/resultaten2018/

