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Belangrijkste bevindingen
Het NCO heeft de leergroei tussen de M-toets van schooljaar 2019/2020 en de M-toets van
schooljaar 2020/2021 geanalyseerd, en heeft die vergeleken met de leergroei tussen de M- en
de M-toetsen in de twee schooljaren vóór de COVID-19-crisis. Hiermee kunnen we de impact van
een heel jaar COVID-19-crisis op de leergroei van basisschoolleerlingen in kaart te brengen. De
belangrijkste bevindingen zijn:













De leergroei voor begrijpend lezen was 19% lager dan in voorgaande jaren. Bij spelling was
dat 7% en bij rekenen-wiskunde 9%.
De vertraging in de leergroei vond voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vooral plaats
bij de overgang van M5 naar M6 en van M6 naar M7, bij spelling was dit vooral van M3 naar
M4.
Leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus liepen extra vertraging op bij spelling en
rekenen-wiskunde, ten opzichte van leerlingen uit gemiddelde en hogere sociaaleconomische
milieus.
Leerlingen uit eenoudergezinnen liepen extra vertraging op bij begrijpend lezen en rekenenwiskunde, ten opzichte van leerlingen uit tweeoudergezinnen.
Leerlingen uit grote gezinnen liepen extra vertraging op bij spelling en rekenen-wiskunde, ten
opzichte van leerlingen uit kleinere gezinnen.
Jongens liepen extra vertraging op bij begrijpend lezen en rekenen-wiskunde.
Er zijn nauwelijks verschillen naar migratieachtergrond in de vertraging in de leergroei.
Scholen met relatief veel leerlingen uit lage sociaaleconomische milieus hadden extra
vertraging bij spelling en rekenen-wiskunde, ten opzichte van scholen met minder dan 5%
leerlingen uit lage sociaaleconomische milieus.
Scholen in niet-stedelijke gebieden en kleine scholen hadden extra vertraging bij de leergroei
voor spelling en rekenen-wiskunde, ten opzichte van scholen in stedelijke gebieden, en
grote(re) scholen.

Wat kunt u hiermee voor uw eigen school?
Stap 1: Pas een correctie toe voor latere afname
Ongetwijfeld heeft u zelf al een eigen analyse gemaakt van de gegevens van de M-toetsen die
dit schooljaar zijn afgenomen. Het is daarbij belangrijk om te bedenken dat de M-toets dit
schooljaar gemiddeld zo’n zes lesweken later is afgenomen in vergelijking met de voorgaande
schooljaren. Hierdoor hebben de leerlingen extra leergroei doorgemaakt, puur vanwege de extra
leertijd. Voor een goede vergelijking met de voorgaande schooljaren is het belangrijk om hiervoor
te corrigeren. Op landelijk niveau scheelt dat zo’n 10%. Met andere woorden: een gemiddelde
school die normaal tussen de M4- en M5-toets bij spelling 50 vaardigheidspunten groeit, zal door
de latere afname een groei van 55 punten laten zien. Maar de werkelijke groei is eigenlijk maar
50 punten. Het is belangrijk dat u een dergelijke correctieberekening ook voor uw eigen school
maakt. Als vuistregel kunt u voor elke week dat de M-toets dit jaar later is afgenomen een correctie
van 2% toepassen. Dit betekent dat u de leergroei van uw leerlingen zou moeten
vermenigvuldigen met 1-(0.02*aantal weken later afgenomen dan normaal). Heeft u dus de Mtoets 5 weken later afgenomen dan normaal, dan vermenigvuldigt u de leergroei van leerlingen
van uw school met 0.9.
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Stap 2: Vergelijk uw school met de landelijke cijfers
Vergelijk de ‘gecorrigeerde’ cijfers met het beeld uit Factsheet 5. Komt dit overeen met wat u
verwacht had? Is de leergroei hoger of juist lager? Heeft u een mogelijke verklaring waardoor dat
komt?
Stap 3: Identificeer of uw school een ‘risicoschool’ is
Zoals hierboven genoemd laten de landelijke resultaten zien dat sommige scholen meer risico
hebben op een vertraging in de leergroei. Heeft u relatief veel leerlingen uit lagere
sociaaleconomische milieus (u kunt dat bijv. vinden in uw NCO-LVS-rapport)? Is uw school
relatief klein (minder dan 140 leerlingen) of staat uw school in een niet-stedelijke omgeving? Kijk
dan of de resultaten voor uw school overeenkomen met de cijfers voor het landelijk gemiddelde
in dezelfde categorie als waar uw school toe behoort (zie Factsheet 7). Lijken de resultaten uit dit
factsheet op de resultaten op uw school? Is de leergroei hoger of juist lager? Heeft u een
mogelijke verklaring hoe dit komt?
Stap 4: Identificeer risicoleerlingen binnen uw school
Risicoleerlingen, zoals leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus, leerlingen uit
eenoudergezinnen of leerlingen uit grote gezinnen lopen meer risico om achter te blijven in hun
leergroei (zie Factsheet 6). Wees juist bij deze groepen leerlingen extra attent op mogelijke
vertraging in de leergroei.
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