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PASklare samenvatting Staat van het Onderwijs 2021
Het nieuwe jaarverslag van de inspectie over De Staat van het Onderwijs is overhandigd aan de
minister van OCW. In het rapport publiceert de inspectie van het onderwijs een overzicht van de
belangrijkste trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Zorgelijk is dat alleen voor
lezen het streefniveau behaald wordt. Ook heeft de scholensluiting door corona negatieve gevolgen
die kansenongelijkheid versterken. Positief nieuws is dat het fundamentele niveau van de
basisvaardigheden stabiel is. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het basisonderwijs
vind je in deze PASklare samenvatting

● Scholensluiting meest van invloed op kinderen in een kwetsbare positie - De leerlingen in een
meer kwetsbare positie lijken sterker afhankelijk van de leerkracht. Leerlingen van laagopgeleide
ouders of ouders met lage inkomens laten na de eerste scholensluiting minder vooruitgang zien
op de toetsen dan kinderen van hoogopgeleide ouders of ouders met hoge inkomens (Inspectie
van het Onderwijs, 2021). In de groepen 3 en 4 zijn de verschillen het grootst. Ook leerlingen met
een niet-westerse achtergrond laten minder vooruitgang zien op de toetsen dan de leerlingen
zonder migratieachtergrond. Hierbij zijn de gevolgen het grootst bij de groep eerste generatie
niet-westerse migranten, omdat hun ouders vanwege de taalbarrière vaak moeilijker konden
ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

● Minder zicht op eindresultaten - Sinds de invoering van de verplichte eindtoets in het
basisonderwijs in 2015 is het zicht op het niveau van de eindresultaten afgenomen. Dit komt door
de onvergelijkbaarheid van de verschillende eindtoetsen.Vanwege het wegvallen van de eindtoets
in 2020 door corona en de impact van de coronacrisis op de leerresultaten kan ook dit jaar en
volgend jaar geen betrouwbare langjarige trend geschetst worden van de eindresultaten.

● Fundamenteel niveau basisvaardigheden stabiel - Het niveau van de basisvaardigheden lezen,
taalverzorging en rekenen is redelijk stabiel gebleven. Voor lezen, taalverzorging, rekenen en
mondelinge taalvaardigheid behaalt meer dan 85% van de leerlingen het 1F-niveau. Het
gemiddelde rekenniveau van leerlingen uit groep 6 ligt zelfs significant boven het internationale
gemiddelde. Ruim 75% van de leerlingen presteert voor natuuronderwijs en aardrijkskunde op
gemiddeld niveau. Dit is vergelijkbaar met de score van afgelopen jaren.

● Streefniveau alleen behaald voor lezen - Anders dan bij het fundamentele niveau (85%), ligt de
ambitie voor het streefniveau op 65 procent. Dit betekent dat verwacht wordt dat door 65% van de
leerlingen het 2F-niveau wordt behaald, ofwel het 1S niveau. Dit is alleen het geval voor lezen. Het
onderwijs slaagt er nog niet in om het streefniveau te behalen voor rekenen, taalverzorging,
mondelinge taal en schrijfvaardigheid. Het is van belang dat het onderwijs aandacht gaat geven
aan aanbod passend bij het streefniveau en het beklijven van de leerstof op lange termijn om zo
de potentie van leerlingen ten volle te benutten.

● Verbetering schrijfonderwijs nodig - Voor schrijfvaardigheid haalt maar 73% van de leerlingen het
1F-niveau (Inspectie van het Onderwijs, 2021). Dat betekent dat het schrijfonderwijs onvoldoende
is. Het schrijfonderwijs lijkt echter weinig prioriteit te hebben in het basisonderwijs. Scholen zijn in
het taalonderwijs vooral gericht op spelling, woordenschat en begrijpend lezen (Inspectie van het
Onderwijs, 2021). Met deze beperkte insteek van het schrijfonderwijs krijgen leerlingen
onvoldoende de gelegenheid om goed te leren schrijven. Dit heeft dringend verbetering nodig,
omdat leerlingen in de maatschappij moeten kunnen functioneren moeten en zich schriftelijk uit
moeten kunnen drukken.

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/04/14/de-staat-van-het-onderwijs-2021
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● Vergroting kansenongelijkheid door wegvallen eindtoets - Het percentage leerlingen met een
(definitief) schooladvies voor havo/vwo is in vergelijking met 2019 met 3,2 procent gedaald. Het
percentage leerlingen met een (definitief) schooladvies voor vmbo is in vergelijking met 2019 3,1
procent toegenomen. De lagere schooladviezen zijn te verklaren doordat de adviezen niet herzien
zijn door het wegvallen van de eindtoets, terwijl dit als objectief instrument alle leerlingen een
gelijke kans moet bieden. Leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen van ouders met
een lagere opleiding of lager inkomen hebben door het wegvallen van de eindtoets minder kans
gehad op een hoger schooladvies (Swart, Visser, Zumbuehl, & Van den Berge, 2020). In vorige
schooljaren bleek dat 36% van de leerlingen in aanmerking kwam voor een hoger schooladvies.
Hiervan ontving gemiddeld 8% ook een naar boven bijgesteld definitief schooladvies.  Dit betekent
dat ongeveer 8 procent van de leerlingen (14.000 leerlingen) in 2020 mogelijk op een te laag
niveau in het voortgezet onderwijs is gestart (Swart et al., 2020).

● Kinderen in beeld - Door de coronacrisis heeft meer dan 40 procent van de scholen meer zicht op
de sociale veiligheid van de thuissituatie van de leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2020).
Veel scholen gaf aan dat de leerkrachten extra aandacht gaven aan leerlingen uit problematische
gezinssituaties door intensiever contact te hebben met leerlingen, ouders en/of verzorgers. 35%
van de scholen schakelde externe instanties in zoals leerplicht of jeugdzorg. De helft van de
scholen ving specifieke groepen leerlingen op school op (Inspectie van het Onderwijs, 2020).
Helaas is het ook zo dat sommige kinderen buiten beeld zijn geraakt tijdens de schoolsluiting,
omdat de school geen contact meer kreeg. Dit betekent dat deze leerlingen niet of nauwelijks
hebben deelgenomen aan het afstandsonderwijs. Voor deze leerlingen hadden de scholen tijdens
de scholensluiting een beperkt beeld van de thuissituatie en of de leerling thuis het schoolwerk
uitvoerde (Inspectie van het Onderwijs, 2020).

● Bereik doelgroepkinderen - Door de coronacrisis is er op dit moment onvoldoende zicht op het
bereik van het aantal doelgroepkinderen. Daarnaast is er door corona in 2020 geen onderzoeken
uitgevoerd op risico-voorscholen.


