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Met behulp van onderstaande tabel kan voor elke school worden nagegaan of de school ‘rekenzwak’ of ‘rekensterk’ is, door de eigen rekenscore te 
vergelijken met percentages in de tabel.
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Toelichting van de tabel
De tabel geeft een overzicht van de gemiddelde percentages goed op het onderdeel rekenenwiskunde van de Cito Eindtoets Basisonderwijs over de laatste vijf 
schooljaren voor ieder van de zeven door het Cito onderscheiden schoolgroepen. In het eerste deel van de tabel (‘ondergrens’) zijn per schoolgroep de ondergrenzen 
vermeld voor de schooljaren 2004-2005 tot en met 2008- 2009. In het tweede deel van de tabel (‘bovengrens’) zijn per schoolgroep de bovengrenzen vermeld voor 
de genoemde schooljaren. 

Het percentage ‘goed’ voor rekenen-wiskunde is het gemiddelde percentage goed beantwoorde vragen voor de reken-wiskundeonderdelen ‘getallen en 
bewerkingen’, ‘verhoudingen, breuken en procenten’ en ‘meten, meetkunde, tijd en geld’. Dit percentage wordt vermeld op het Cito 
schoolrapport B waarover de school beschikt. Op het Cito schoolrapport B is tevens aangegeven in welke schoolgroep de school in dat jaar valt. 

Een school wordt als ‘rekenzwak’ beschouwd wanneer het percentage goed beantwoorde vragen op de Cito Eindtoets voor het onderdeel rekenen-wiskunde 
gedurende twee of drie  van de laatste drie schooljaren ver (meer dan een halve standaarddeviatie) onder het gemiddelde van de schoolgroep ligt. 

Als het percentage ‘goed’ voor rekenen-wiskunde van de school in een bepaald jaar ónder de ondergrens ligt, dan wil dat zeggen dat de school in het betreffende 
jaar meer dan een halve standaarddeviatie onder het gemiddelde van de schoolgroep scoort. 

Om een stabiel beeld te krijgen van de reken-wiskundeprestaties van een school is het verstandig om de scores van drie aaneensluitende schooljaren te bekijken. 
Daarom is de kwalificatie ‘rekenzwak’ van toepassing als de school twee of drie van de laatste drie schooljaren ónder de ondergrens scoort. Met behulp van de tabel 
is dus na te gaan of de school – op basis van de gerealiseerde percentages goed voor rekenen-wiskunde – gekwalificeerd kan worden als ‘rekenzwak’.
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Colofon
Kwaliteitskaart Groepsinstructie (december 2009) is ontwikkeld door Tijn Bloemendaal, Ina Cijvat, Gert Gelderblom, Martijn Smoors en Jos Sprakel in 
opdracht van School aan Zet PO-Raad. School aan Zet is verantwoordelijk voor de uitvoering van onderdelen van de Kwaliteitsagenda PO ‘Scholen 
voor morgen’. Dit is de beleidsagenda voor de periode 2007-2011 die staatssecretaris Dijksma samen met de sector primair onderwijs heeft opgesteld. 
Het versterken van het taal- en rekenonderwijs staat daarin centraal. Meer kwaliteitskaarten zijn te vinden op de website www.schoolaanzet.nl. Meer 
informatie: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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Voorbeeld 1
•	  Een school scoort de laatste drie schooljaren achtereenvolgens 70, 72 en 69% goed bij rekenenwiskunde. In de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 behoorde 

de school tot schoolgroep 1 en in schooljaar 2008-2009 tot schoolgroep 2. Dat is twee van de drie jaar onder de ondergrenzen zoals vermeld in de tabel, te 
weten: 70,8, 71,5 en 69,1. De school is ‘rekenzwak’

Een school wordt benoemd als ‘rekensterk’ wanneer het percentage goed beantwoorde vragen op de Cito Eindtoets voor het onderdeel rekenen-wiskunde 
gedurende twee of drie van de laatste drie schooljaren ver (meer dan een halve standaarddeviatie) boven het gemiddelde van de schoolgroep ligt. 

In het tweede deel van de tabel (‘bovengrens’) zijn per schoolgroep de bovengrenzen vermeld. Als het percentage ‘goed’ voor rekenen-wiskunde van de school in 
een bepaald jaar boven het percentage ligt dat in de tabel als bovengrens is aangegeven, dan wil dat zeggen dat de school in het betreffende jaar meer dan een 
halve standaarddeviatie boven het gemiddelde van de schoolgroep scoort. Ook hier geldt dat er een betrouwbaarder beeld ontstaat als er naar een periode van 
drie aaneengesloten jaren wordt gekeken. Een school is ‘rekensterk’ als de school twee of drie van de laatste drie schooljaren boven de bovengrens scoort.

Voorbeeld 2
Een school scoort de laatste drie schooljaren achtereenvolgens 68, 70 en 72% goed bij rekenenwiskunde. De school behoorde in de schooljaren 2006-2007 en 
2007-2008 tot schoolgroep 6, en in 2008-2009 tot schoolgroep 5. De score ligt twee van de laatste drie jaar boven de bovengrenzen zoals vermeld in de tabel: 67,7, 
71,0 en 71,5. Deze school is ‘rekensterk’.

In de tabel zijn ook de onder- en bovengrenzen voor de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006 opgenomen. Hiermee kan worden bepaald of de school gedurende 
een nog langere reeks van jaren onder de ondergrens of boven de bovengrens scoort.
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