Basisschooladvies vaak hoger dan resultaat Eindtoets
Basisscholen geven vaak een hoger schooladvies dan alleen op basis van het resultaat op de Eindtoets Basisonderwijs (van
Cito) verwacht mag worden. Dit blijkt uit een analyse van de Inspectie van het Onderwijs van de gegevens van 150.000 leerlingen
die in 2012 in groep 8 zaten. Deze analyse maakt deel uit van het Onderwijsverslag 2011/2012, dat de inspectie op 24 april
aanstaande presenteert.
Verschillen tussen basisscholen
24 procent van de leerlingen kreeg een hoger schooladvies en 10 procent een lager schooladvies dan de eindtoets suggereert.
Het maakt veel uit op welke basisschool een leerling zit. Op 7 procent van de scholen heeft de leerling 50 procent kans om een
hoger advies te krijgen dan de toetsuitslag, terwijl 11 procent van de scholen bij geen enkele leerling hoger adviseert.
Regionale verschillen
Ook tussen de verschillende regio's zijn de verschillen groot. In de vier grote steden krijgen leerlingen maar zelden een lager
advies dan de toetsuitslag. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland zijn de adviezen vaak hoger dan de toetsuitslag, terwijl in
Friesland juist relatief lager wordt geadviseerd.
Relatie basisschooladvies en resultaat eindtoets
Scholen voor voortgezet onderwijs moeten de plaatsing van leerlingen baseren op het basisschooladvies en het zogenaamde
tweede objectieve gegeven (meestal de Eindtoets Basisonderwijs). Het advies van de basisschool is gebaseerd op de inschatting
van de basisschooldirecteur, mede gelet op de prestaties van de leerling in zijn hele schoolloopbaan. Hierdoor kunnen er per
leerling goede gronden zijn om het advies te laten afwijken van het resultaat van de eindtoets, dat immers een momentopname
is.
Vervolgonderzoek
Uit inspectiegegevens blijkt dat het voor een leerling nogal wat uitmaakt op welke school hij zit. Op een deel van de scholen
hebben leerlingen geen of weinig kans op een hoger advies, maar wel een grote kans op een lager advies dan op grond van
hun score mag worden verwacht. De inspectie doet onderzoek naar de kwaliteit van het schooladvies.
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