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Samenvatting 

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen 
omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de 
invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is  in 2010 voor alle 
onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal 
en rekenen. Deze eisen staan beschreven in het Referentiekader, waarin drie niveaus worden 
onderscheiden: 1F, 2F en 3F (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). De 
rekenvaardigheden zoals beschreven in het referentiekader worden centraal getoetst in het 
voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2014-2015) en middelbaar onderwijs  (vanaf schooljaar 
2016-2017) door middel van de rekentoets.  
 
Sommige leerlingen hebben echter structurele, ernstige problemen met rekenen zoals 
dyscalculie. Voor deze leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)  is een aparte rekentoets 
ontwikkeld: de ER-toets. Deze rekentoetsen zijn relatief nieuw. Om er zorg voor te dragen dat de 
ER-toetsen adequaat zijn voor de doelgroep, zijn in 2016 en 2017 de ER- toetsen onderzocht. 
Doel van het onderzoek was daarnaast om de ER-doelgroep in kaart te brengen, zodat duidelijk 
wordt wat de mogelijkheden zijn om de aansluiting van de ER-toetsen op de doelgroep verder te 
verbeteren.  
 
Dyscalculie en ernstige rekenproblemen 
In de (onderwijs)praktijk heeft een deel van de leerlingen dan ook moeite met rekenen. In een 
aantal gevallen wordt er gesproken over ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Er bestaat 
echter geen brede wetenschappelijke consensus over de definiëring van de begrippen of over de 
kenmerken, criteria en oorzaken ervan. Er is wel  consensus over één kenmerk: de resistentie 
tegen langdurige ‘denkhulp’ en remediëring. Met andere woorden: bij beide zijn de 
rekenproblemen hardnekkig en langdurig. 
 
Een in het oog springend kenmerk van dyscalculie en ernstige rekenproblemen is het gebrek aan 
parate rekenkundige kennis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tafels van vermenigvuldiging. Het 
lijkt alsof deze kennis slechts met grote moeite uit het langeduur-geheugen kan worden gehaald 
of nooit op adequate wijze hierin is opgeslagen. Hieraan verwant zijn problemen bij het 
automatiseren van rekenfeiten. Ook treden er vaak problemen op bij het werken met grote 
getallen. Ten slotte wordt ook wel gesteld dat leerlingen met dyscalculie of ernstige 
rekenproblemen in sterke mate kampen met rekenangst.  
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Meestal worden dyscalculie en ernstige rekenproblemen als individuele kenmerken opgevat, die 
kunnen worden veroorzaakt door genetische, neuropsychologische en cognitieve factoren. Het 
lijkt er op dat tussen ernstige rekenproblemen en dyscalculie niet zo makkelijk onderscheid kan 
worden gemaakt, wel wordt dyscalculie als ernstiger en persistenter beschouwd in verhouding 
tot ernstige rekenproblemen. We onderscheiden deze twee groepen leerlingen daarom ook niet 
in dit rapport.  
 
Welke leerlingen maken de ER-toets? 
De groep leerlingen die een 2ER-, 3ER- of 2A ER-toets heeft gemaakt is op diverse kenmerken 
vergeleken met de groep leerlingen die een reguliere toets maakt. In de eerste plaats moet 
worden opgemerkt dat de proportie leerlingen die de ER toetsen maakt, klein is. In de tweede 
plaats kunnen de in dit rapport vermelde aantallen leerlingen afwijken van hetgeen bij DUO, Cito 
en CvTE is geregistreerd in verband met verschillende correctiemethodes. 
Uit de analyse van Cito- en DUO-gegevens blijkt dat er in het vo meer leerlingen uit de lagere 
onderwijsniveaus de 2ER-of 3ER-toets maken. Op het mbo geldt dat naast leerlingen op entree en 
mbo 2 ook relatief veel leerlingen afkomstig uit mbo-4 opgaan voor de de ER-toets. De 2A ER-
toets wordt met name door leerlingen op vmbo-bb en entree gemaakt. Zowel op het vmbo als het 
mbo volgt het grootste percentage van de ER-leerlingen een opleiding in de sector Zorg en 
Welzijn. Voor havo-leerlingen geldt dat met name leerlingen met het profiel cultuur en 
Maatschappij opgaan voor de ER-toets. Daarnaast maken meisjes vaker een ER-toets dan jongens. 
Ook zijn ER-leerlingen zijn daarnaast gemiddeld ouder dan leerlingen die een reguliere toets 
maken.  
 
Hoe presteren de ER-leerlingen op de rekentoets? 
Om de prestaties van ER-leerlingen op de rekentoetsen in kaart te brengen, zijn de 
afnamegegevens van de rekentoetsen geanalyseerd. Daarbij zijn de prestaties van leerlingen op 
de 2- en 3ER- en F-toetsen vergeleken. Dan blijkt dat de ER-leerlingen gemiddeld minder goed op 
de toets presteren dan leerlingen uit de F-populatie, en meer moeite hebben om het 
rekenexamen te halen. Het verschil in de gemiddelde p-waarde is substantieel: gemiddeld werd 
54% van de items goed beantwoord in de reguliere populatie, tegenover slechts 34% in de 
populatie ER-leerlingen. Dit verschil is statistisch significant.  
Ook het onderscheidend vermogen van de items is lager in de ER populatie. We berekenen dit 
onderscheidend vermogen met behulp van de item-rest correlatie (Rir): de correlatie van een item 
met de totaalscore minus het item zelf. Hoe hoger die correlatie, hoe hoger de kans dat een 
leerling die het betreffende item goed beantwoordt, een hoge score op de toets als geheel 
behaalt. In de ER populatie was de gemiddelde Rir .35 versus .41 in de reguliere populatie. Net 
als het verschil in p-waarden is ook het verschil tussen beide Rir-waarden statistisch significant.  
 
Als we de prestaties van ER-leerlingen op de 2A en de 2A-ER-toetsen vergelijken vinden we 
vergelijkbare resultaten. Voor de toetsen op 2A-niveau geldt dat de gemiddelde 
moeilijkheidsgraad van de items in de 2A populatie lager ligt dan in de 2A-ER populatie. Dat 
betekent dat leerlingen die de 2A ER toets maken meer moeite zullen hebben om het 
rekenexamen te halen. Dit verschil tussen ER- en reguliere toetsen vonden we ook in de F-
populatie, maar het verschil is kleiner binnen de 2A-groep: 9 procentpunt versus 19 procentpunt 
in de F-populatie. Ook het verschil in onderscheidend vermogen (de gemiddelde item-rest-
correlaties) is  in 2A-ER groep  lager dan in de 2A-groep.  Dat verschil is 6 procentpunt en 
vergelijkbaar  met dat tussen de F-groep en de ER-groep. 
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Is de tijdscompensatie voor ER-leerlingen voldoende? 
ER-leerlingen hebben per toetsitem gemiddeld meer tijd nodig dan F-leerlingen. Ook leerlingen in 
de 2A-ER populatie doen langer over de items dan de leerlingen in de 2A populatie. Daarbij geldt 
echter wel dat contextloze opgaven (die gemiddeld genomen minder tijd kosten) niet in de ER-
examens zijn opgenomen. De reactietijd-gegevens wijzen er op dat de tijdscompensatie die 
leerlingen voor de ER-toetsen krijgen, ruim voldoende is.  
Hoe geschikt zijn de toetsitems voor de ER-doelgroep? 
Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de toetsitems (in de toetsen 2ER, 3ER en 2A ER) minder 
goed functioneert in de ER- dan in de regulier afnamen en een lage of negatieve Rir hebben. Dat 
betekent dat de score op het item negatief samenhangt met de totaalscore op de toets (minus 
het item zelf). Als zo’n item goed wordt gemaakt, is er dus een tendens naar een minder goede 
toetsprestatie als geheel. Het gaat echter om kleine aantallen in de ER-groep, waardoor de rir-
waarden een breed betrouwbaarheidsinterval hebben. 
 
Uitgangspunt bij de invoering van de  ER-toetsen is dat de toets rekeninghoudt met de specifieke 
beperking bij rekenen van de leerling, maar niet gemakkelijker is dan de reguliere rekentoets. 
Ook is er a priori geen reden om aan te nemen dat de toetsen – wat onderscheidend vermogen 
betreft- verschillend funcioneren in beide leerlingpopulaties. Dat impliceert dat de 
itemparameters van de F en ER toetsen hetzelfde zijn. Om dat te onderzoeken is het 
onderscheidend vermogen van de toetsitems verder in kaart gebracht. Hiervoor maken we 
gebruik van itemrespons-theorie (IRT) en toetsen we een twee-parameter logistisch model.  Voor 
elke toets (2F/2ER en 3F/3ER) en voor elk schooltype (vo en mbo), zijn twee modellen 
vergeleken. In het eerste zogenaamde “vrije” model werden de itemkarakteristieke curves voor 
alle items in beide groepen (F en ER) apart geschat. In het tweede, restrictieve model, werden de 
curves in beide groepen geforceerd aan elkaar gelijk gesteld. Als beide modellen even goed 
passen (dat wil zeggen als de fit van het restrictieve model en het vrije model in de F- en ER-
populatie niet significant van elkaar verschillen) bevestigt dit de veronderstelling dat de 
toetsitems in beide populaties op dezelfde manier functioneren: het onderscheidend vermogen 
van de toetsitems tussen hoog- en laagscorende leerlingen is hetzelfde in de ER en in de F-groep. 
 
Uit de analyses blijkt dat het onderscheidend vermogen van de items in de 2F groep statistisch 
significant verschilt van het onderscheidend vermogen van de items in de 2ER groep. Dat geldt 
zowel binnen het vo als het mbo. Voor de 3F en 3ER groepen was het verschil niet significant, en 
kan worden aangenomen dat de items in beide groepen op dezelfde wijze functioneren wat 
betreft het onderscheidend vermogen. Ook dat geldt zowel in het vo als het mbo. Met andere 
woorden: het onderscheidend vermogen van de items in de 2F en de 2ER populaties is niet 
hetzelfde. Blijkbaar functioneren de items uit de rekentoets in deze groepen op een 
verschillende manier. Dat geldt niet voor de items in de 3F/ER populatie. 
 
Welke opgaven uit de huidige rekentoets ER meten de rekenkennis en rekenvaardigheid van de 
doelgroep het beste? En waar ervaren leerlingen juist problemen? 
Om na te gaan wat de specifieke aard van de gemaakte fouten is en welke opgavekenmerken 
daaraan bijdragen, analyseren we allereerst de door de ER-kandidaten meest gegeven onjuiste 
antwoorden op een selectie van de opgaven uit de rekentoetsen. De volgende rekenproblemen 
komen relatief vaak voor: 
1. Rekenen met percentages  
2. Begrip van verhouding (o.a. snelheid)  
3. Rekenen met grote getallen (met miljoen als maat)  
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4. Inzicht in de situatie  
5. Rekenen met breuken (2/3 en 3/4)  
6. Kennis van en rekenen met tijd  
7. Rekenen met negatieve getallen  
 
De opgaven waarop ER-leerlingen minder goed scoren en de opgaven waarop zij goed scoren, 
vertonen weinig overlap in het type rekenvaardigheden waarop een beroep wordt gedaan: ER-
leerlingen hebben vooral moeite met verhoudingen en scoren relatief goed op items binnen het 
domein verbanden.  
 
Om in kaart te brengen hoe ER-leerlingen rekenen en tegen welke problemen ze aanlopen, maken 
we gebruik van de hardopdenkmethode. Daaruit blijkt dat leerlingen de meeste problemen 
ondervinden bij het oproepen van voorkennis en het flexibel kiezen van (gelegenheids)-
strategieën. Het geautomatiseerd uitvoeren van de basisbewerkingen lukt meestal goed met 
behulp van de rekenmachine.  
 
Wat zijn veel voorkomende foutenbronnen? 
Leerlingen hebben vooral moeite met opgaven binnen het domein verhoudingen, bijvoorbeeld 
het gebruik van het decimale talstelsel en het stelsel van seconden, minuten en uren. Het 
verwarren van stelsels is een relatief vaak voorkomende foutenbron zowel in de 2-ER als in de 3- 
ER-groep, parate kennis op dit gebied ontbreekt vaak.  
 
Driekwart van de 2ER-leerlingen heeft problemen met rekenen met grote getallen. Dat geldt in 
wat mindere mate voor 3ER-leerlingen.Veel gemaakte fouten zijn het gebruik van teveel of te 
weinig nullen. Ook maken leerlingen afrondingsfouten in tussenuitkomsten. 
 
Leerlingen geven vaak deeloplossingen die niet verder worden uitgewerkt. Het gaat dan om het 
inzetten van de eerste stap(pen) van een oplossingsstrategie die vervolgens onvoldoende wordt 
uitgewerkt; leerlingen lopen vast. Ze geven bijvoorbeeld aan: “Ik weet niet hoe ik verder moet 
komen. In snap het ergens wel, maar mis het laatste stapje”.  
 
Leerlingen treden de rekenopgaven tot slot vaak niet neutraal tegemoet. Uit interviews met 
leerlingen blijkt dat onzekerheid en angst daarbij vaak een rol spelen. Opvallend is wel dat alle 
leerlingen die deelnamen aan ons onderzoek, met veel inzet de rekenopgaven maakten. Ze zetten 
door, ook als zij het moeilijk vonden. 
 
Inzet van rekenstrategieën 
Leerlingen gebruiken vaak verhoudingstabellen of een ingekorte versie (kruistabel), al dan niet 
met succes. Uit de afnames blijkt dat ER-leerlingen zowel weten wanneer ze dit middel in 
kunnen zetten als de passende rekenmethode kennen. De tabel ondersteunt het structureren van 
het rekenwerk, dat vervolgens stapsgewijs met de rekenmachine wordt uitgevoerd. De vraag is 
wel in hoeverre het gebruik van verhoudingstabellen inzichtelijk gebeurt: waarschijnlijk 
gebruiken de leerlingen ze vaak op algoritmische wijze. 
 
De grootste problemen van ER-leerlingen lijken op te treden bij opgaven die verschillende 
strategieen of bewerkingen vergen. Zo is het werken met percentages op zichzelf niet 
problematisch, maar wel als het ook nog eens om grote getallen gaat. Werken met verhoudingen 
kunnen met name de 3ER-leerlingen in het algemeen vrij redelijk, maar als er ook nog met 
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verschillende talstelsels moet worden gewerkt, nemen de problemen sterk toe. Daarnaast lijken 
de ER leerlingen moeite te hebben met het flexibel omzetten van vraagstellingen in contexten 
naar adequate rekenkundige representaties. Het werken met algoritmen (stapsgewijs oplossen 
van een rekenprobleem) lijkt hen gemakkelijker af te gaan, maar inzicht in de 
toepassingsstrategie ontbreekt regelmatig. In het algemeen hebben ER-leerlingen: 
• veel behoefte aan houvast en structuur 
• weinig inzicht in het proces maar voeren stappen vaak volgens een vast patroon uit op de 

automatische piloot  
• moeite met het controleren van uitkomsten.  
• moeite met werken met complexe getalen zoals rekenen met miljoenen  
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Inleiding 

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen 
omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de 
invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is  in 2010 voor alle 
onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal 
en rekenen. Deze eisen staan beschreven in het Referentiekader, waarin drie niveaus worden 
onderscheiden: 1F, 2F en 3F (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). De 
rekenvaardigheden zoals beschreven in het referentiekader worden centraal getoetst in het 
voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2014-2015) en middelbaar onderwijs  (vanaf schooljaar 
2016-2017) door middel van de rekentoets1.  
 
Sommige leerlingen hebben echter structurele, ernstige problemen met rekenen zoals 
dyscalculie. Voor deze leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)  is een aparte rekentoets 
ontwikkeld: de ER-toets. Deze is niet gemakkelijker dan de reguliere rekentoets en  de inhoud 
van de rekentoets biedt voldoende basis om door te stromen naar vervolgonderwijs.  Wel houdt 
de ER-toets rekening met de specifieke beperking bij rekenen van leerlingen.  Het gaat dus om 
een toets die niet het struikelblok wordt voor leerlingen met een ER indicatie die op een 
opleiding zitten die goed bij hun mogelijkheden past, maar die wél de vereiste vaardigheden 
voor het vervolg toetst en die past binnen de geldende referentieniveaus. 
 
De ER-toetsen passen binnen de referentieniveaus die beschrijven welke basiskennis en -
vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor rekenen. Voor alle rekentoetsen op niveau 2F en 
3F geldt dat er een ER-toets is ontwikkeld. Naast de 2-ER en 3-ER toetsen is er nog een specifieke 
ER-toets ontwikkeld: de 2A-ER toets. Deze rekentoets is ontwikkeld als een eenvoudiger variant 
van rekentoets 2F voor vmbo-BB en voor mbo-entree (niveau 1) en mbo-niveau 2. Voor deelname 
aan de ER-toets moeten aan een aantal  voorwaarden worden voldaan:  
- de leerling heeft last van ernstige rekenproblemen die ondanks remediëring niet verholpen 

zijn,  
- er is extra ondersteuning is geboden en de leerling heeft extra inspanning geleverd  
- dit alles is vastgelegd in een goed toegankelijk beknopt leerlingdossier.  

                                                 
 
1   In het vo wordt officieel gesproken over ‘de rekentoets’, in het mbo over ‘het rekenexamen’. De term rekentoets wordt 

in dit echter rapport gebruikt voor de toetsen/examens binnen alle onderwijssoorten 
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De ER-toetsen zijn relatief nieuw. Om er zorg voor te dragen dat de ER-toetsen adequaat zijn 
voor de doelgroep, zijn in 2016 en 2017 de ER- toetsen onderzocht. Doel van het onderzoek was 
daarnaast om de ER-doelgroep goed in beeld te brengen, zodat duidelijk wordt wat de 
mogelijkheden zijn om de aansluiting van de ER-toetsen op de doelgroep verder te verbeteren.  
 
Onderzoeksvragen en doelgroep 
De leerlingpopulatie die in aanmerking komt voor de ER-toets van de rekentoetsen is breed.      
Er komen ER-versies van de rekentoetsen op drie niveaus: 2A, 2F en 3F. Dat betekent dat er 
leerlingen in alle schooltypen en - niveaus, van vmbo-bb tot en met gymnasium en van de mbo-
entreeopleidingen tot en met mbo-niveau 4 in alle profielen, sectoren en beroepsopleidingen in 
aanmerking kunnen komen voor de ER-toets. Dit roept de vraag op of d ER-toetsen (dat wil 
zeggen: de 2ER-toets, 3ER-toets en 2A ER-toets) voldoende aansluiten bij de kenmerken van de 
doelgroep? 
 
Daarbinnen onderscheiden we twee  soorten deelvragen: deelvragen die betrekking hebben op 
(kenmerken van) de doelgroep en deelvragen die betrekking hebben op (kenmerken van) de ER-
toets.  
 
In beeld brengen van de doelgroep 
Scholen en instellingen houden bij  welke leerlingen in aanmerking komen voor de rekentoets 
ER. Dit gebeurt veelal in de vorm van een dossier waarin het een en ander wordt vast gelegd. 
Samen met de leerling besluit de school/docent of een leerling de rekentoets ER gaat doen. 
Vragen die bij dit deel van het onderzoek spelen, zijn: 
- Welke leerlingen komen in aanmerking voor rekentoets ER. Hoe ziet deze doelgroep er uit? 
- Wat heeft de school (al dan niet in het dossier) vastgelegd? 
- Hoe presteren de leerlingen op de rekentoets ER?  
- Zijn er vergelijkingen te maken tussen prestaties van dezelfde leerlingen op de rekentoets ER 

en de reguliere rekentoets? 
 
In beeld brengen van de ER-toets: 
- Welke opgaven uit de huidige rekentoets ER meten het beste de rekenkennis en 

rekenvaardigheid van de doelgroep? En waar ervaren leerlingen juist problemen?  
- Welke type opgaven passen nog meer? Op welke kenmerken en aspecten kunnen opgaven die 

geschikt zijn voor de rekentoets ER worden verbeterd? 
- Op welke kenmerken en aspecten kan de rekentoets ER verbeterd worden (in vorm, 

samenstelling, afnamecondities, lengte, en dergelijke)? 
- Hoe sluit de inhoud van de rekentoets ER aan bij verschillende soorten vervolgonderwijs? 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 gaan we in op de begrippen ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Hoofdstuk 2 
geeft een overzicht van de criteria die scholen (vo en mbo) hanteren om leerlingen voor het ER-
examen aan te melden. Daarnaast geven we een overzicht van de samenstelling van de ER-
doelgroep. In hoofdstuk drie brengen we -aan de hand van itemkarakteristieken en 
itemresponsanalyse- in kaart hoe de leerlingen op de ER-toets presteren. In hoofdstuk 4 sluiten 
we af met een analyse van specifieke rekenproblemen van ER-leerlingen: door middel van een 
inhoudelijke analyse van rekenopgaven en hardopdenkinterviews met ER-leerlingen zelf. 
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1 Ernstige rekenproblemen en dyscalculie: een kort overzicht 

Elke dag maken gebruiken we  rekenkennis en rekenvaardigheden: als we een aankoop afrekenen 
bij de kassa of plannen hoe laat we van huis moeten vertrekken om op tijd op en afspraak te 
komen. Daar denken we vaak niet  bewust over na: voor de meeste mensen geldt dat deze 
rekenkennis en rekenvaardigheden geautomatiseerd zijn en ‘vanzelf gaan’. Toch berusten ze op 
complexe processen, die  niet iedereen even gemakkelijk afgaan (Ruijssenaars, 2010).  
 
In de (onderwijs)praktijk heeft een deel van de leerlingen moeite met rekenen. In een deel van de 
gevallen wordt er gesproken over ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Er zijn verschillende 
onderzoeken naar dyscalculie verricht,  maar er bestaat echter geen wetenschappelijke 
consensus over de definiëring van het begrip of over de kenmerken, criteria en oorzaken ervan 
(Van Luit, 2010). We vatten een aantal van de kenmerken en mogelijke oorzaken hieronder 
samen. 
 
Prevalentie 
Dyscalculie komt relatief weinig voor: bij 2 a 3 procent van de leerlingen is hier sprake van. 
Onderzoek wijst niet op een toename van het aantal leerlingen met dyscalculie; er zijn dan ook 
geen aanwijzingen voor een verband tussen dyscalculie en rekenmethoden (Ruijssenaers, 2010). 
 
Beperkingen in informatieverwerking 
Dyscalculie wordt volgens Van Luit (2010) veroorzaakt door een dysfunctie in de hersenen. 
Ernstige rekenproblemen hangen mogelijk samen met retrieval problemen: ophalen van 
informatie. Ruijssenaers (2010) stelt dat de problemen met declaratieve kennis (feitelijke kennis 
van rekenkundige concepten, verbanden) bij dyscalculie erg weerbarstig blijken. Als rekenfeiten 
niet direct uit het lange-termijn geheugen kunnen worden gehaald, kosten de bewerkingen tijd, 
vragen extra aandacht en belasten het werkgeheugen.  
Ook Milikowski constateert dat het “grote vergeten” een kenmerk van dyscalculie is (Milikowski, 
2012). Zij wijt dit aan een probleem bij het transport van het korte-duur geheugen naar het 
lange-termijn geheugen. Dit veronderstelt eerder een storage probleem (opslaan van informatie) 
dan een retrieval probleem (het ophalen daarvan).  
 
Ruijssenaers stelt dat de achtergronden en oorzaken genetisch, neuropsychologisch en cognitief 
zijn: drie samenhangende niveaus waarop de stoornis zich manifesteert. Ook executieve functies 
(uitvoerende aandacht, zoals bijvoorbeeld concentratie en  impulscontrole) zijn belangrijke 
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voorspellers van de ontwikkeling van rekenvaardigheid. Een beperkt werkgeheugen verhindert 
ook het leren rekenen.  
 
Onderscheid dyscalculie en ernstige rekenproblemen 
Om onderwijs te ondersteunen bij het  signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige 
reken-wiskundeproblemen en dyscalculie, is in 2010 een Protocol Ernstige Reken-
Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) ontwikkeld. Volgens dit protocol zijn ernstige 
rekenproblemen het gevolg van onvoldoende afstemming tussen het rekenonderwijs en de 
onderwijsbehoefte van een leerling; omdat de kenmerken van het onderwijs (bijvoorbeeld lesstof 
of rekenmethode) niet goed aansluiten bij de kenmerken van leerlingen (zoals cognitieve of 
sociaal-emotionele factoren). Volgens het ERWD-protocol is bij dyscalculie sprake van 
hardnekkige ernstige rekenproblemen die blijven bestaan ondanks tijdig ingrijpen, langdurige 
deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming van het rekenaanbod op de 
onderwijsbehoefte van de leerling (Van Groenestijn, Van Dijken & Janson, 2012). 
 
Volgens de DSM-IV kan de diagnose dyscalculie gesteld worden op grond van de volgende 
criteria: 

1. Een discrepantie tussen rekenkennis en potentiële mogelijkheden; 
2. Twee jaar achterstand bij rekenen aan het einde van het basisonderwijs; 
3. Ondanks gerichte hulp (remedial teaching) weinig progressie in rekenen. 

Van Luit (2010) voegt daar nog twee extra criteria aan toe: 
1. Op jonge leeftijd moeite met voorbereidend rekenen; 
2. Faalangst. 

Met faalangst wordt in dit geval meer specifiek rekenangst ofwel math anxiety wordt bedoeld. 
 
Volgens het protocol ERWD is er sprake van ernstige rekenproblemen als aan de volgende 
criteria is voldaan. De leerling heeft moeite met: 

1. De automatisering van de basisbewerkingen; 
2. Het oproepen van voorkennis; 
3. Het flexibel benutten van voorkennis, zoals handig rekenen; 
4. Het ordenen van getallen en het bepalen van afstanden tussen getallen, zeker bij getallen 

boven 100; 
5. Het interpreteren van uitdrukkingen die relaties tussen getallen beschrijven, zoals 

‘minder dan’. 
Daarnaast heeft een deel van de ER kandidaten problemen door: 

1. Rekenangst; 
2. Gebrekkigheid bij het bedenken van strategieën voor het oplossen van alledaagse 

rekenproblemen. 
 
Het lijkt erop dat er tussen ernstige rekenproblemen en dyscalculie niet zo makkelijk 
onderscheid kan worden gemaakt, met uitzondering van het sterkere persistente karakter van 
dyscalculie. Dat onderscheid maken we daarom niet in de volgende hoofdstukken van dit 
rapport. 
 
Diagnostiek en dyscalculieverklaring 
In het protocol ERWD wordt geadviseerd rekenproblemen bij leerlingen te laten analyseren door 
een intern rekenexpert. Als deze een probleem constateert, kan een externe onderzoeker worden 
ingeschakeld die door middel van handelingsgerichte diagnostiek de totale situatie van het kind 



 

11 

 

belicht. Dan volgt een half jaar van intensieve hulp en begeleiding. Als de problemen daarna nog 
voortduren, kan de onderzoeker een dyscalculieverklaring uitschrijven, maar dan alleen voor 
leerlingen met een IQ hoger dan 70. De gedachte hierachter is dat rekenproblemen ook door 
beperkte cognitieve vermogens kunnen worden veroorzaakt. In het protocol wordt ook 
aangeraden om bij een IQ tussen 70 en 85 voorzichtigheid te betrachten bij het verstrekken van 
een dyscalculieverklaring. Een beperkt intelligentieniveau zal tot reken-wiskundeproblemen 
leiden, maar ernstige reken-wiskundeproblemen wijzen niet vanzelfsprekend op een beperkt IQ: 
er zijn gevallen bekend van universitair studenten die tellend rekenen maar op basis van inzicht 
toch slagen voor statistiekvakken. Volgens Ruijssenaars is het IQ dan ook geen rechtstreekse 
maat voor de kwaliteit van het denken of probleemoplossend vermogen. Gevoeligheid voor 
denkhulp (zoals het kunnen gebruiken van hints) wijst erop dat een beperkt IQ geen verklarende 
achtergrond hoeft te zijn van ernstige reken-wiskundeproblemen. 
 
Conclusie 
Het onderscheid tussen ernstige rekenproblemen en dyscalculie is niet scherp te trekken. De 
gevoeligheid voor denkhulp, zoals Ruijssenaars het formuleert, of de persistentie ondanks hulp 
en begeleiding, zijn misschien wel de beste onderscheidende kenmerken. De vraag is wel in 
hoeverre ernstige rekenproblemen remedieerbaar zijn. In het protocol ERWD wordt er impliciet 
vanuit gegaan dat dit zo is. Ernstige rekenproblemen worden immers opgevat als het gevolg van 
een onvoldoende afstemming tussen het rekenonderwijs en de onderwijsbehoefte van de 
leerling. Verbetering van die afstemming zou dan moeten leiden tot minder ernstige 
rekenproblemen. Feit blijft dat er leerlingen zijn met (ernstige) rekenproblemen. Omdat het 
reguliere rekenexamen bij deze leerlingen met een zeer hoge waarschijnlijkheid zal leiden tot 
zakken voor het eindexamen, zouden deze leerlingen hun einddiploma nimmer kunnen halen. 
Terwijl zij wel aan de overige eisen voor het behalen van hun diploma zouden kunnen voldoen. 
In deze situatie bieden de toetsen ER soelaas. 
 
Criteria ER-kandidaat uit het addendum: 
Een ER-kandidaat ervaart ernstige rekenproblemen. Deze problemen hebben een min of meer structureel 
karakter en zijn niet het gevolg van beperktere cognitieve vermogens. Deze leerlingen zijn goed in staat te 
functioneren binnen het niveau van hun opleiding, maar ondervinden problemen bij opgaven met getallen 
en bewerkingen. Volgens de protocollen ERWD komen deze ernstige rekenproblemen bij ER-kandidaten tot 
uiting in (soms kleine, soms grote) moeite met: 
- het geautomatiseerd uitvoeren van basisbewerkingen; 
- het oproepen van de eigen voorkennis; 
- het flexibel benutten van de eigen voorkennis, bijvoorbeeld bij het kiezen van een 

gelegenheidsstrategie, zoals bij ‘handig rekenen’; 
- het ordenen van getallen en de onderlinge afstand bepalen, zeker als het getallen boven de honderd 

betreft; 
- het interpreteren van woorden en woordgroepen die een onderlinge relatie tussen getallen beschrijven, 

zoals ‘minder dan’. 
 
Een deel van de ER-kandidaten heeft óók moeite met: 
- het open en neutraal tegemoet treden van rekenopgaven, doordat zij een rekenangst en/of angst voor 

(veel en/of grote) getallen hebben ontwikkeld door eerdere faalervaringen daarmee. Zo’n angst leidt tot 
blokkades die een adequate aanpak in de weg staan; 

- het bedenken van een strategie om een rekenprobleem uit de dagelijkse praktijk op te lossen. 
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2 Doelgroep ER-toets in het vmbo, havo, vwo en mbo 

2.1 Welke criteria gebruiken de scholen (vo en mbo) om die leerlingen voor het ER-examen aan 
te melden en wat leggen zij vast in het leerlingdossier? 

Een van de voorwaarden van deelname aan de ER-toetsen is het (beknopt) vastleggen van 
leerlinggegevens in een dossier. Hoe gaan scholen om met de dossiervorming per leerling zodat 
deze toegeleid kan worden richting de rekentoetsen ER? Welke criteria gebruiken de scholen om 
die leerlingen voor het ER-examen aan te melden, en wat leggen zij vast in het dossier?  
 
Om deze vragen te beantwoorden is een online vragenlijst uitgezet onder rekencoördinatoren in 
VO en mbo. Daarnaast zijn een aantal leerlingdossiers geanalyseerd. De vragenlijst is verspreid 
via diverse kanalen (steunpunten taal en rekenen vo en mbo en contacten van de 
onderzoeksgroep) onder rekencoördinatoren van scholen vo (vwo, havo en vmbo) en mbo. 
Tachtig  respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, die bestond uit zes vragen over de 
procedure die gehanteerd wordt op de school/instelling om vast te stellen of een 
leerling/student in aanmerking komt voor een rekentoets ER. De belangrijkste vragen op een rij: 
• Is een dergelijke ER-procedure in uw school beschreven? 
• Wordt in deze procedure gebruik gemaakt van informatie uit het voorafgaande onderwijs? 
• Wordt in de procedure gebruik gemaakt van een instaptoets? 
• Op welke manier krijgen leerlingen/studenten (extra) ondersteuning? 
• Gebruikt u in de procedure een vast format voor het leerlingdossier (het verplicht vastleggen 

van informatie over de leerling)? 
• Bent u tevreden over de procedure? 

 

Tabel 2.1 Aantal respondenten2  

Schooltype Aantal respondenten Aantal verschillende instellingen 

vwo 3 3 
havo 15 15 
vmbo 31 30 
mbo 38 30 
onbekend 1  
Totaal 85 78 

                                                 
 
2 De lage respons onder vwo-scholen  verklaarbaar omdat het aantal vwo-leerlingen  dat  deelneemt aan ET-toetsen klein 

is (ca 2%). 
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Een ruime meerderheid (85%) van de respondenten werkt met een ER-procedure. Ook wordt in 
een de meeste gevallen (87%) informatie over het voortraject van leerlingen afkomstig van 
aanleverende scholen betrokken. We hebben doorgevraagd hoe dit gebruik er uitziet. Dan valt op 
dat hier 'toevalligheid' een rol speelt: als de gegevens aanwezig zijn maakt de school er gebruik 
van. Soms moet de leerling/student er zelf voor zorgen dat deze informatie beschikbaar is. Hier 
valt in het kader van een soepele aansluiting mogelijk nog winst te behalen. 
 
Tabel 2.2 Is er een ER-procedure in uw school? (%) 

 

Ja Nee 

havo 67 33 
mbo 97 3 
vmbo 81 19 
vwo 100 

 
Totaal 85 15 
 
 

Tabel 2.3 Wordt gebruikgemaakt van informatie van de aanleverende school? (%) 

Schooltype ja nee weet niet 
havo 100 0  
mbo 76 15 9 
vmbo 94 3 3 
vwo 67 33  
Eindtotaal 87 9 5 
 
 
Een van de kenmerken van ernstige rekenproblemen is het hardnekkige karakter ervan. 
Rekenproblemen spelen daarom vaak al op de basisschool. Dat maakt het extra belangrijk dat er 
tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goede afspraken bestaan over de 
overdracht van  informatie die nodig is om de juiste ondersteuning te bieden.   Een ruime 
meerderheid van de respondenten geeft aan dat er bij de ER-procedure gebruik wordt gemaakt 
van een instaptoets. Na doorvragen valt op dat er om verschillende redenen gewerkt wordt met 
een instaptoets. Soms is dit schoolbeleid maar in andere gevallen wordt dit overgelaten aan de 
opleidingen of teams (vooral in het mbo). Een toets wordt dan ingezet als één van de variabelen 
die bepalen wat voor ondersteuning er voor leerlingen wordt ingezet. Die ondersteuning wordt 
op verschillende manieren ingevuld: met bijles (20%), extra rekenles (23%) een-op-een begeleiding 
(29%) of remedial teaching (29%) 
 
Tabel 2.4 Gebruik van een instaptoets (%) 

Schooltype ja nee weet niet 

havo 87 13 
 

mbo 84 13 3 
vmbo 71 26 3 
vwo 100 

  
Eindtotaal 80 17 2 
 
 
Het CvTE heeft voor de ER-dossiers een format ontwikkeld. In ongeveer de helft van de gevallen 
wordt het CvTE-format gebruikt. In de toelichting wordt regelmatig opgemerkt dat het CvTE-
format gebruikt is om het eigen format te ontwikkelen dan wel aan te vullen.  
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Tabel 2.5 Gebruik van format voor leerlingdossier (%) 

Schooltype ja, eigen format ja, format CvTE nee 
havo 33 53 13 
mbo 45 39 9 
vmbo 45 45 10 
vwo 33 33 33 
Eindtotaal 43 44 11 
 
 
Tot slot hebben we rekencoördinatoren en docenten gevraagd of zij tevreden zijn over de 
procedure. Het blijkt dat men in vrijwel alle gevallen  (95%) tevreden is. Wel worden verschillende 
aandachtspunten genoemd: 

• Administratieve lasten (veel werk om het goed te doen) 
• Invoegen van de dossiers in bestaande systemen (Magister e.d.) is lastig 
• Lastige afwegingen per individuele leerling welke ondersteuningsaanpak ingezet moet 

worden (en in welke volgorde) 
 
Resultaten analyse leerlingdossiers 
 
Respons en achtergronden respondenten 
Van 15 scholen zijn documenten ontvangen, waaronder 27 volledige dossiers en losse 
onderdelen van de dossiers van 5 studenten. Daarnaast is door één instelling een map met circa 
20 dossier ter inzage aangeboden. In tabel 2.6 is hiervan een overzicht weergegeven.  
 
Tabel 2.6 Overzicht van de geanalyseerde leerlingdossiers 

School type  Dossiers (aantal) Procedure beschrijving overige documenten 

1 mbo 1 nee  
2 vo 3 ja overzicht ER resultaten 
3 mbo 1 ja Voorlichtingsmateriaal overzicht lln 
4 vo 1 nee  
5 mbo 2 ja overzicht ER resultaten 
6 mbo 1 ja  
7 mbo 4 ja  
8 mbo alleen format* ja toelichting 
9 mbo 4 nee overzicht ER resultaten toelichting 
10 mbo * ja overzicht ER lln 
11 mbo 1* ja Resultatenoverzicht evaluatierapport 
12 mbo 2 nee cijfers 2 ll 
13 vo 3 ja overzicht lln ER 
14 vo - ja uitslagen '14-'15 
15 vo 4 ja overzicht lln ER en resultaten 
totaal  27   

 
 
Informatie uit de dossiers 
Om de dossiers te analyseren kijken we naar de door het CvTE verplichte onderdelen van een 
dossier. Het CvTe geeft aan3 dat de voorwaarde voor deelname aan de rekentoets ER is dat er een 
dossier is aangelegd waarin een beschrijving op onderstaande punten is opgenomen: 

                                                 
 
3 Zie de jaarlijkse brochures over de rekentoets ER  op examenblad en examenblad mbo.  
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• Een korte beschrijving van de analyse die door de school is gemaakt over de 
(on)haalbaarheid van de rekentoets 2F of 3F/de standaard rekendoelen.  

• Een korte beschrijving van het gerichte traject (waarin inspanning heeft plaatsgevonden 
door zowel school als leerling) als voorbereiding op de rekentoets ER.  

• Een verklaring dat de leerling kiest voor de rekentoets ER en op de hoogte is van het feit dat 
deelname aan de ER-toets mogelijke consequenties heeft: zoals een aantekening op de 
cijferlijst en eventueel tot beperkingen in de doorstroom. 

• Indien aanwezig een deskundigenverklaring (niet verplicht).  
• Indien aanwezig, verklaringen en/of informatie uit het voorafgaand onderwijs inzake de 

beperking en de maatregelen die toen zijn genomen in het onderwijs en de toetsing (niet 
verplicht).  

 
Analyse door de school over (on)haalbaarheid standaard rekendoelen 
In de helft van de dossiers is de resultaten van een instaptoets (TOA, RNT, AMN, ABC-toets) 
en/of domeintoetsen en/of andere toetsen die tijdens de opleiding worden afgenomen vermeld. 
In een enkel geval zijn hierbij de volledige  toetsen opgenomen. In de ander helft van de dossiers 
staat onder dit kopje een compacte beschrijving waarbij vaak wel 'lage resultaten' als reden 
wordt genoemd: 
 
3F rekenexamen is niet haalbaar. Leerling valt volgens het ERWD protocol onder begeleidingscategorie 2:  
bij vermoeden of vastgestelde ernstige rekenproblemen. Resultaten van de toetsen en gemaakte opdrachten 
geven aan dat het rekenexamen op 3f niet haalbaar is. 
 
Leerling  kan de reguliere rekenlessen niet volgen omdat ze de basisvaardigheden niet beheerst. Ze heeft 
een enorme faalangst opgebouwd in de loop der jaren wat haar blokkeert om tot handelen te komen bij een 
aanpak van een som. Tafels worden niet beheerst. Heeft ook veel moeite met rekenbegrippen zoals 
procenten, grafieken, tabel enz. Ze voelt zich niet op haar gemak bij de rekenlessen die klassikaal worden 
aangeboden omdat ze dan elke keer moet zeggen dat ze het niet begrijpt. 

 
Korte beschrijving van het traject als voorbereiding op de rekentoets ER 
In de meeste dossiers staat beknopt aangegeven welke activiteiten het traject kent, zoals 1-op-1 
begeleiding, extra ondersteuning in de rekenles of in aparte ondersteuningsuren met kleine 
groepen en een in rekenen gespecialiseerde docent extra (digitale) oefeningen. Soms is er sprake 
van gerichte oefening in automatiseren, het gebruik van rekenkaarten, en examentraining. 
Daarnaast is er een enkele keer sprake van extra tijd voor toetsen.  
 
Een deskundigenverklaring 
In alle dossiers is een verklaring van de leerling/student opgenomen, in een enkel geval is deze 
als los document toegevoegd. Als er sprake is van een extra (reken)onderzoek door een 
orthopedagoog of een gespecialiseerd bureau dan is hiervan meestal een 
rapport/verslag/verklaring opgenomen als bijlage bij het dossier. Dit is ook het geval als deze 
verklaring al afkomstig is uit voorgaand onderwijs.  
 
Informatie uit het voorgaand onderwijs 
In nagenoeg alle geanalyseerde dossiers is informatie over het voorgaande onderwijs 
opgenomen. We vinden wel een grote variatie in de uitgebreidheid van de informatie. Meestal is 
een beknopte samenvatting opgenomen (zie voorbeelden hieronder) daarnaast bevat een klein 
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aantal dossiers diverse bijlagen uit het voorgaande onderwijs. Dit lijkt samen te hangen met de 
complexiteit van de problemen, aangezien de uitgebreidheid van de dossiers ook binnen 
eenzelfde onderwijsinstelling verschilt. Hoe complexer de problematiek al was in het voortraject, 
hoe meer informatie is opgenomen in het dossier. Verder valt op dat die uitgebreidere informatie 
alleen afkomstig is uit het direct voorafgaande onderwijs: in het vo is het afkomstig uit het po en 
in het mbo uit het vmbo of een enkele keer uit een eerder gevolgde mbo-opleiding op een lager 
niveau. In het VO is er vaker uitvoerige informatie toegevoegd in de vorm van bijlagen bij het 
dossier. Deze bijlagen bevatten onder andere: het onderwijskundig rapport van de overgang po-
vo; resultaten van diverse testen zoals de Nederlandse Intelligentietoets voor onderwijsniveau 
(NIO), het drempelonderzoek, resultaten uit het Cito-volgsysteem (po of vo); schoolrapporten uit 
diverse leerjaren. 
 
Voorbeelden van informatie uit het voorgaande onderwijs 
 
Bijles wiskunde op middelbare school. 
Po geeft rekenproblemen aan.  
Drempeltoets groep 8: rekenen DQ 87, DLE 46, gem DQ 98, 12% leerachterstand RVC, rekenen niveau bk, 
score PO: 1e helft C, 2e helft D. 
 
Het rekenonderwijs verliep op de basisschool erg moeizaam. Leerling kreeg meer tijd en reductie van de 
lesstof. In het laatste jaar van het vo is er een onderzoek gedaan, waaruit bleek dat leerling dyscalculie 
heeft. Ze kreeg toen ook extra hulp en meer tijd om haar toetsen te maken. 
 
Na speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waar ze haar AKA niveau 1 diploma heeft 
behaald, heeft leerling de kappersopleiding op niveau 2 gevolgd en daar haar diploma behaald. Leerling  
vertelt dat ze binnen het voortgezet speciaal onderwijs geen rekenen, wiskunde en Engels heeft gehad.  
Sinds het vmbo heeft leerling moeite met wiskunde/rekenen. Hiervoor heeft zij vaak extra ondersteuning 
en begeleiding gehad.  
 
Tijdens zijn periode op het vo heeft leerling huiswerkbegeleiding en RT (wiskunde) gehad. Desondanks 
blijft hij problemen ondervinden bij het rekenen.  Uit de Zareki-R (dyscalculie-screeningsinstrument) blijkt 
onder meer problemen met het werkgeheugen. 
 
De rekenproblemen van leerling bestaan al lang en ze heeft met een achterstand de basisschool verlaten.  
De basisvaardigheden zijn onvoldoende geautomatiseerd en geboden hulp heeft maar tijdelijk effect.       
We kunnen daarom spreken van ernstige en hardnekkige rekenproblemen. 

 
Overige onderdelen 
Iets minder dan de helft van de dossiers bevat uitvoerige, gedetailleerde informatie over de 
houding van leerlingen ten opzichte van rekenen, ervaringen met rekenen in het voorgaand 
onderwijs en/of de wijze waarop de betreffende leerling/student rekent. In een aantal dossiers 
(met name van mbo-instellingen) zijn de beschrijvingen door de studenten zelf geschreven. Soms 
zijn het samenvattingen of volledige verslagen van gestructureerde rekengesprekken. Regelmatig 
vindt er aan het begin van het ondersteuningstraject een rekengesprek plaats of wordt er een 
uitvoerig diagnostisch rekenonderzoek of procesonderzoek uitgevoerd. De verslagen hiervan 
geven veel detailinformatie over de problemen, aanpak, prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen. Bij twee instellingen zijn er ook uitgebreide verslagen/logboeken van de activiteiten 
en toetsing in de loop van het traject.  
- Al deze beschrijvingen zijn informatief (en soms ook zeer aangrijpend) en geven 

exemplarisch inzicht in de doelgroep en hun rekenkennis en vaardigheden.  
- Veelgenoemde problemen zijn: faalangst/rekenangst, teleurstellingen, schaamte, grote 

achterstanden al sinds po en een traag tempo van leren.  
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- Meer specifieke problemen die worden genoemd hebben te maken met het niet onthouden 
van aanpak en procedures; niet in staat zijn tot automatiseren.  

- Daarnaast zijn er hele specifieke problemen met bepaalde opgaven beschreven.  
 
In figuur 3 zijn een aantal exemplarische citaten opgenomen van mbo-studenten in een ER-
traject: 
 
" Wat heb ik er zelf aan gedaan: 
1. zelf ben ik thuis gaan oefenen met de boeken van school,  
2. studiemeter wat helemaal niet ging, 
3. extra lessen gevolg op school, wat ik heel moeilijk kan volgen, zodra ik thuis ben en wil er mee aan de 

slag ben ik alles kwijt.  
Ik ben weer begonnen helemaal onder bij het begin, maar bij een bepaalde hoogte kom ik niet verder. Vanaf 
jongere leeftijd is rekenen altijd een zwak punt geweest. (bijles in rekenen kreeg je niet vroeger)."  
 
"Onzekerheid is het eerste woord dat in mij opkomt. Ik vind het daarom ook lastig om over mijn 
rekensituatie te praten.   Ik schaam me voor het feit dat ik op zulk laag niveau reken, ik had dat graag 
anders gezien." 
"Ik heb rekenen altijd al verschrikkelijk gevonden en dat zal ook nooit veranderen." "Ik koop graag kleding 
dus op dat gebied gaat rekenen prima. Als ik in de winkel sta en er zijn bepaald kledingstukken in de 
korting of ik wil uitrekenen wat ik kwijt zou zijn aan de kassa, dan pak ik of mijn telefoon erbij of ik maak 
een schatting. Daarnaast heb ik drie jaar bij een drogisterij gewerkt achter de kassa. Ik probeer daarom ook 
in geld te denken bij sommen en opdrachten."  
 
"Ik heb altijd al moeite met rekenen gehad, zowel op de basisschool als op het voortgezet onderwijs. Ik 
haalde bijna nooit een voldoende, waar ik altijd erg van baalde. Dit werkte voor mij als teleurstellend, en dit 
is ook wel het gevoel wat overheerst."  "Wat wel goed ging zijn de eenvoudige rekensommen zoals 
optelsommen, aftreksommen, vermenigvuldigen en deelsommen. Alle andere onderdelen vind ik erg lastig, 
hierbij springt meet en meetkunde er wel met kop en schouders bovenuit, maar de rest vind ik ook lastig."  
 
Informatie over de student in het dossier: 
Student is erg onzeker bij het maken van de opgaven. Ze heeft moeite om de informatie uit de som te halen 
en de vraag goed te begrijpen. Het geven van meer structuur helpt niet altijd, maar met verbale hulp lukt 
het haar wel. Ze is ook onzeker over haar rekenvaardigheden, ze weet nooit zeker of het antwoord klopt.  
 
"Veel emotie, van boosheid tot onmacht tot verdriet. Erg onzeker, bij elke opdracht zeggen: het zal wel fout 
zijn. Schaamte "  
"Bij uitleg begrijpt de student de procedures vaak wel, maar vergeet ze weer. Het tempo is traag." De 
student heeft alleen negatieve ervaringen met rekenen." " Student doet erg haar best, maar alles gaat heel 
erg langzaam en het kost enorm veel moeite om alles onder de knie te krijgen." 

 
Conclusies 
Welke criteria gebruiken de scholen (vo en mbo) om die leerlingen voor het ER-examen aan te 
melden en wat leggen zij vast in het dossier? Uit de analyse blijkt dat  scholen -voor zover 
zichtbaar- de procedure afstemmen op de richtlijnen van het CvTE.  Het vaakst genoemde 
criterium om een leerling aan te melden voor een ER-traject zijn slechte resultaten op 
(instap)toetsen, in een aantal gevallen in combinatie met een historie van rekenproblemen.       
Na eerste aanmelding voor het ER-traject volgt vaak een specifieke diagnostische toets, een 
rekengesprek (soms al in een 'bijlessituatie') of in een enkel geval een diagnostisch 
rekenonderzoek – meestal uitgevoerd door een RT-er of ander type rekenexpert. Ook bij het 
vastleggen van gegevens in dossiers wordt de opzet van het voorbeelddossier gevolgd,  ook als 
scholen een eigen format gebruiken. De dossiers verschillen behoorlijk in omvang (van 1 pagina 
tot ruim 20 pagina's). We kunnen concluderen dat de scholen en instellingen die bevraagd zijn 
de bedoelde gegevens inderdaad vastleggen.  
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2.2 Welke leerlingen maken in de praktijk de ER-toetsen: hoe ziet de doelgroep er uit? 

Inleiding 
Welke leerlingen gaan op voor een ER-toets? In dit hoofdstuk beschrijven we allereerst de 
aantallen en kenmerken van de doelgroep die een ER-toets op niveau 2F (2ER) en niveau 3F (3ER) 
hebben gemaakt. Daarna gaan we in op de doelgroep 2A ER. 
 
Onderzoeksgegevens 
Voor een beschrijving van de doelgroep 2A-ER is zowel gebruikgemaakt van afnamegegevens van 
de examens als van vragenlijstonderzoek onder docenten. Er is voor vragenlijstonderzoek 
gekozen omdat het examen 2A ER gedurende het onderzoek ontwikkeld werd en als pilot werd 
afgenomen. Om die reden waren er in eerste instantie nog geen afnamegegevens beschikbaar en 
is door middel van een vragenlijst onder docenten getracht toch een beeld te krijgen van de 
beoogde doelgroep van de toets 2A ER.  
 

Daarnaast zijn gegevens over de afnames van de rekentoetsen geanalyseerd. Deze zijn verkregen 
via de Dienst Uitvoering Onderzoek4 en Cito over het schooljaar 2015-2016 (niveau 2F en 3F) en 
schooljaar 2016-2017 (niveau 2A)5. In het mbo zijn er vijf perioden dat het examen kan worden 
gemaakt. De mbo-gegevens uit periode 1 (P1) zijn niet meegenomen; informatie over de overige 
vier toetsperioden, aangegeven als P2, P3, P4 en P5 zijn wel meegenomen in de analyse. In het vo 
zijn er drie toetsperioden, aangeduid met TV1, TV2 en TV3, die alle drie zijn meegenomen. Het 
overgrote deel van de leerlingen maakte een reguliere rekentoets; 1% van de leerlingen maakt een 
ER-toets. Het gaat om ruim 5200 leerlingen in vo en mbo.  
 
Aantallen vo 
In figuur 2.1 staat een overzicht van het aantal deelnemers aan de reguliere toets en de ER-toets 
uit het vo per onderwijstype. Zoals te zien is in de figuur  zijn leerlingen uit de lagere 
onderwijsniveaus oververtegenwoordigd als het gaat om deelname aan de ER-toets. 19% van de 
leerlingen die de reguliere toets maken zitten op het vwo, dat geldt voor slechts 2% van de 
leerlingen die de ER-toets maken. Voor de theoretische en de gemengde leerweg zien we een iets 
kleinere deelname aan de ER-toets dan een de reguliere toets (20% versus 29%). 
 
Figuur 2.1 Verhouding deelname van leerlingen aan reguliere en ER-toets over onderwijstypen in het vo (bron: DUO) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
4 Met dank aan Cees Vermeulen en Erik Fleur (DUO) 

5 De toetsen zijn in het schooljaar 2015 – 2016 gedeeltelijk afgenomen met het oude systeem Examentester en deels met 

het nieuwe systeem Facet. Omdat slechts 10% van de examens is afgenomen met Examentester en deze data lastig te 

combineren bleek met de uit Facet verkregen gegevens, zijn deze gegevens buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 2.7 geeft de verdeling van het aantal deelnemers per toets weer6. Ook uit deze gegevens 
blijkt dat er met name op de lagere onderwijsniveaus meer deelnemers opgaan voor de ER-toets. 
Opvallend is het substantiële aantal havisten dat de 3ER toets heeft gemaakt.  
 
Tabel 2.7 Afname-aantallen in het vo per rekentoets (bron: CITO) 

 

2F 3F Totaal 2F en 3F 2ER 3ER Totaal 2ER en 3ER 

 
N % N % N % N % N % N % 

BB 21687 21% 467 1% 22154 12% 977 36% * * 977 32% 
KB 35502 34% 1929 3% 37431 21% 1138 42% * * 1138 37% 
GTL 47603 45% 5958 8% 53561 30% 603 22% * * 608 20% 
Havo * * 45666 61% 45669 25% 0 0% 308 93% 308 10% 
Vwo 63 0% 20973 28% 21036 12% 0 0% 17 5% 17 1% 
Totaal 104858 

 
74993 

 
179851  2718 

 
330 

 
3048  

* cellen met een N <10 worden niet weergegeven 
 
 
Uit een overzicht van het gemiddelde behaalde cijfer (zie Tabel 2.8) blijkt dat over alle 
onderwijstypes uit het vo het behaalde cijfer voor de ER-toets systematisch wat lager is dan voor 
de reguliere toets. 
 
Tabel 2.8 Gemiddeld behaalde cijfer op de reguliere en de ER-toets (bron: DUO) 

 Gemiddelde cijfer regulier Gemiddelde cijfer ER 

Vmbo bb 5.9 5.5 
Vmbo kb 6.1 5.6 
Vmbo gt 7.1 6.2 
Havo 5.9 5.8 
Vwo 7.4 6.4 
Totaal  6.5 5.7 

 

 
In tabel 2.9 staat het percentage herkansingen in het vo weergegeven. Het gemiddeld percentage 
herkansingen schommelt rond de vijftien procent.  
 
Tabel 2.9 Percentages herkansingen in het vo 

Toets 2ER 2F 3ER 3F 

Totaal aantal afnamen 4856 205952 895 164113 
Waarvan herkansingen 668 30354 126 25339 
Percentage 14% 15% 14% 15% 
 
 
Figuur 2.2 geeft een overzicht van het aantal deelnemers aan de reguliere toets en de ER-toets in 
het mbo per mbo-niveau. Opvallend is dat -anders dan in het vo- in het mbo juist het relatieve 
aandeel van de hoogste opleiding (mbo 4) groter is aan de ER-toets dan aan de reguliere 
rekentoets: van de deelnemers die de reguliere toets maakt, is 47% afkomstig van een mbo 4-
opleiding, terwijl van de ER-deelnemers 60% een mbo 4-opleiding volgt. Op mbo 2 en 3 maken 
juist relatief gezien minder leerlingen de ER-toets ten opzichte van de reguliere toets. 
 
 

                                                 
 
6 De gegevens uit figuur 1 en tabel 1 vertonen verschillen door de verschillende bron waaruit de data afkomstig zijn.  



 

21 

 

Regulier  

Entree Mbo 2 Mbo 3 Mbo 4

ER 

Entree Mbo 2 Mbo 3 Mbo 4

Figuur 2.2 Verhouding deelname reguliere en ER-toets per mbo-niveau (bron: Cito) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel 2.10 geeft de verdeling van het aantal deelnemers per toets weer. Per mbo-niveau gaat het 
om 0,5% tot 0,9% . In tabel 2.12 staat het aantal deelnemers per mbo-niveau en per toets.   
  
 
Tabel 2.10 Aantal deelnemers aan de reguliere toets en de ER-toets per mbo-niveau (bron: Cito) 

 

Regulier N ER N Totaal N Regulier % ER % 

Entree 3376 16 3392 99,5% 0,5% 
Mbo 2 50313 294 50607 99,4% 0,6% 
Mbo 3 56122 281 56403 99,5% 0,5% 
Mbo 4 96432 871 97303 99,1% 0,9% 
 
  
In tabel 2.11 staat het percentage herkansingen in het mbo. Het percentage herkansingen loopt 
uiteen van 13-16% wat vergelijkbaar is met het percentage herkansingen in het vo.  
 
Tabel 2.11 Percentages herkansingen in het mbo (bron: cito) 

Toets 2ER 2F 3ER 3F 

Totaal aantal afnamen 648 120252 971 110805 

Waarvan herkansingen 103 16228 122 15117 

Percentage 16% 13% 13% 14% 

 
 
Achtergrondkenmerken 2ER- en 3ER-leerlingen 
In hoeverre zijn er verschillen in achtergrondkenmerken tussen deelnemers van de reguliere en 
van de ER-toets? Allereerst kijken we naar  verschillen tussen sectoren (vmbo en mbo) en 
profielen (havo). Tabel 2.12 geeft het aantal deelnemers weer van de reguliere toets en de ER-
toets per sector in het vmbo. Tabel 2.13 geeft een overzicht per toets en sector in het havo en 
tabel 2.14 geeft een overzicht per toets en sector in het mbo.  
 
In het vmbo en mbo zijn in de sectoren economie, groen en techniek in verhouding minder ER-
toetsen gemaakt dan verwacht zou worden op grond van het aantal gemaakte reguliere toetsen. 
In de sector zorg en welzijn zijn dat er juist meer. Dat geldt zowel voor 2ER als 3ER. Voor het 
havo geldt dat er binnen het profiel Cultuur en Maatschappij meer 3ER-toetsen zijn gemaakt dan 
verwacht kan worden op grond van de verdeling van 3F-toetsen over de profielen.  
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Tabel 2.12 Aantallen en percentages rekentoetsen per sector in het vmbo (bron: Cito) 

 

BB 
   

KB 
   

GTL 
   

 

2ER 
 
2F 

 
2ER 

 
2F 

 
2ER 

 
2F 

 
economie 159 16% 3230 15% 115 10% 6420 18% 26 14% 1457 11% 
Intersectoraal 239 24% 5932 27% 444 39% 10544 30% 98 54% 6373 48% 
landbouw 145 15% 4346 20% 108 9% 5298 15% 13 7% 3080 23% 
techniek 96 10% 3510 16% 61 5% 4933 14% 13 7% 1182 9% 
zorg en welzijn 338 35% 4669 22% 410 36% 8307 23% 33 18% 1200 9% 
Totaal 977 

 
21687 

 
1138 

 
35502 

 
183 

 
13292 

 
 
 
Tabel 2.13 Aantallen en percentages 3ER- en 3F-toetsen in het havo (bron: Cito) 

 

Havo 

     Profiel C&M E&M N&G N&G + N&T N&T Totaal 

3ER (N) 188 62 34 * * 289 
       (%) 65% 21% 12% * * 

 
3F  (N) 5741 19622 10645 2859 4976 43843 
      (%) 13% 45% 24% 7% 11% 

 
* cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 

 

Tabel 2.14 Aantallen en percentages per sector in het MBO (bron: Cito) 

 

2ER  2F  3ER  3F  

 

mbo2+mbo3 mbo2+mbo3  mbo4  mbo4  

economie 101 18% 39055 38% 144 17% 33785 36% 
groen 13 2% 5454 * * * 4298 5% 
techniek 83 14% 25271 24% 287 33% 21169 23% 
zorg en welzijn 376 66% 34032 33% 433 50% 34544 37% 
Totaal 573 

 
103812 

 
870 

 
93796 

 
* cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 
 
Een duidelijk verschil is dat er een grotere deelname is van vrouwen aan de ER-toets in zowel het 
vo als het mbo en ongeacht het niveau van de toets (zie figuur 2.3). Van de deelnemers aan de 
ER-toets in het vo is ongeveer 74,5% vrouw (ten opzichte van 49,9% van de deelnemers aan de 
reguliere toets); in het mbo gaat het om 82,2% vrouwelijke deelnemers van de ER-toets (ten 
opzichte van 52,3% van de reguliere toets).  
 
        Figuur 2.3 Percentage mannen en vrouwen bij de reguliere en de ER-toets (bron: DUO (vo) en CITO (mbo))  
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De verhouding man-vrouw is nader geanalyseerd in figuur 2.4 en 2.5. Daaruit blijkt dat het 
percentage vrouwen systematisch hoger is dan op grond van de verdeling man-vrouw verwacht 
zou mogen worden. Het duidelijkst is het verschil in deelname tussen vrouwen en mannen voor 
de sector techniek. Hierbij moeten we echter wel rekening houden met de relatief kleine omvang 
van deze sector, in absolute aantallen gaat het in het vo om een bescheiden aantal studenten. Bij 
de sector zorg en welzijn in het vo, de sector met de hoogste deelname, maakt 4.9% de ER-toets: 
bij jongens is dit 3.5% en bij meisjes 5.1%. 
 
Figuur 2.4 De percentages mannen en vrouwen in de verschillende sectoren van het vmbo (bron: DUO)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5 Percentages mannen en vrouwen dat deelneemt  aan de ER-toets, per sector (bron: DUO)  
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Tabel 2.15 ER- en F-kandidaten naar leerweg en geslacht 

Leerweg  vrouw 
 

man 
 

totaal 

 
 % N % N N 

BB 2ER 65% 633 35% 344 997 

 
2F 46% 9915 54% 11719 21634 

KB 2ER 72% 819 28% 313 1132 

 
2F 51% 18037 49% 17382 35419 

GTL 2ER 73% 418 27% 157 575 
 2F 54% 24975 46% 21561 46536 
Havo 3ER 83% 250 17% 50 300 

 
3F 56% 25149 44% 19421 44570 

 
 
Een analyse naar leeftijdsverschillen tussen deelnemers aan de reguliere toets en de ER-toets laat 
een voorzichtige trend zien dat deelnemers aan de ER-toetsen ouder zijn dan deelnemers aan de 
reguliere toets. Deze trend is significant voor het vo en het mbo (zie tabel 2.16 en 2.17) 
 
Tabel 2.16 Percentages ER- en F-toetsen naar leeftijd, per leerweg in het vo 

Leerweg BB 
 

KB 
 

GTL 
 

havo 
 

 
2ER 2F 2ER 2F 2ER 2F 3ER 3F 

  jonger dan 16 7% 14% 12% 20% 24% 33% 1% 0% 
16 35% 41% 39% 44% 40% 42% 20% 29% 
17 44% 36% 40% 30% 28% 20% 43% 38% 
18 13% 8% 8% 6% 7% 4% 21% 23% 
19 1% 0% 1% 0% 1% 1% 12% 7% 
ouder dan 19 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 3% 
χ2, df=5  85.3  78.7  46.8  20.5 
overschrijdingskans  p<.001  p<.001  p<.001  p=.001 
 
 

* cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 

 
Ook is er gekeken naar verschillen in sociaaleconomische achtergrond, door analyse van het 
percentage vo-leerlingen uit armoedeprobleem-cumulatiegebieden (apc-gebieden). Hier zien we 
een klein verschil: deelnemers aan de ER-toets in het vo blijken iets vaker uit een apc-gebied te 
komen. Van het totaal aantal deelnemers aan de reguliere toets in het vo komt 16,1% uit een apc-
gebied. 18,1% Van de vo-deelnemers aan de ER-toets komt uit een apc-gebied. 
 

Tabel 2.17  Aantal ER- en F-kandidaten mbo, naar leeftijd 

   2ER 2F 3ER  3F  

 

mbo2+mbo3 mbo2+mbo3 mbo4 

 

mbo4 

 jonger dan 18 * * 2126 2% * * 157 0% 
18 50 9% 14374 14% 24 3% 5967 6% 
19 161 28% 23712 23% 113 13% 19139 20% 
20 96 17% 16956 16% 202 23% 21871 23% 
21 54 9% 11838 11% 163 19% 14688 16% 
22 55 10% 7913 8% 104 12% 9211 10% 
23 24 4% 5054 5% 64 7% 5844 6% 
24 29 5% 3564 3% 39 4% 3605 4% 
ouder dan 25 97 17% 17956 17% 161 19% 13018 14% 
totaal 572 

 
103493 

 
870 

 
93500 
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Figuur 2.6 Percentage deelname uit apc-gebied versus de rest (bron: DUO)   

 
 
 
De grootste groep leerlingen in het vo die aan de ER-toets meedoet, komt van het vmbo. Daar 
heeft een deel van hen leerwegondersteunend onderwijs gevolgd (lwoo), bedoelt voor leerlingen 
die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Een lwoo-indicatie wordt 
afgegeven voor leerlingen met een relatief laag IQ (75-120), 25 tot 50% leerachterstand op 2 of 
meer gebieden, waaronder begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen. Bij een IQ van boven de 
91 moet een belemmerende sociaalemotionele problematiek worden aangetoond7. Aangezien 
rekenen onderdeel is van de lwoo-indicatie ligt het voor de hand dat deze leerlingen vaker 
hebben deelgenomen aan de ER-toets. We zien in figuur 2.7 dat er inderdaad veel meer leerlingen 
met lwoo-indicatie deelnemen aan de ER-toets. Bijna de helft van de deelnemers aan de ER-toets 
binnen het vmbo heeft een lwoo-indicatie. 
 
Figuur 2.7 Percentage deelname aan de toetsen met en zonder lwoo-indicatie (bron DUO)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
7 R. Poortstra (2015). Handreiking LWOO en PrO in passend onderwijs Maart 2015. Steunpunt passend onderwijs VO. 
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Naast deze analyses is nog nagegaan of deelnemers aan de reguliere rekentoets en de ER-toets 
verschillen in herkomst. Dit bleek niet het geval: van leerlingen met een verschillende etnische 
achtergrond doen verhoudingsgewijs ongeveer evenveel leerlingen de ER-toets als de reguliere 
toets.  
 
2A ER-toetsen 
De 2A ER-toets was ten tijde van de eerste fase van het onderzoek nog in ontwikkeling en is in 
het schooljaar 2016-2017 voor het eerst als pilot afgenomen. Doordat de 2A ER-toets in eerste 
instantie nog niet beschikbaar was, kon op dat moment niet geïnventariseerd worden hoe de 
daadwerkelijke doelgroep die de toets gemaakt had, eruit ziet. Aan betrokkenen in het veld is 
daarom om een indicatie gevraagd van het type leerlingen dat zij zouden aanmelden. Later is 
alsnog een analyse uitgevoerd op basis van de afnamegegevens van de pilot 2A ER. In deze 
paragraaf wordt een beschrijving gegeven op basis van zowel de verkenning8  als op basis van de 
pilotgegevens. Wat weten we op basis van deze bronnen over de doelgroep 2A ER? 
 
Aantallen vo en mbo 
Uit de resultaten van de verkenning in de zomer 2016 komt naar voren dat ongeveer 8 procent 
van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 een rekentoets hebben afgelegd in aanmerking 
zou komen voor de 2A ER-toets als deze er was geweest. Het percentage leerlingen dat werkelijk 
de 2A ER-toets maakt, is veel kleiner. Het zou daarbij met name gaan om leerlingen van het 
entree-onderwijs en vmbo bb. Opvallend is wel dat de verschillen tussen docenten groot zijn: een 
deel van de respondenten (bijna 40 procent) kiest ervoor om geen enkele leerling aan te melden 
voor de 2A ER-toets. Het gaat hierbij met name om respondenten die betrokken zijn bij het 
rekenonderwijs op mbo 2. Daartegenover zijn er ook respondenten die aangeven meer dan 30 
procent van hun leerlingen aan te melden voor de nieuwe toets. 
 
Tabel 2.18 Percentage leerlingen per opleidingsniveau dat ñvolgens docenten- in aanmerking komt voor 2A ER-toets  

Percentage ER leerlingen vmbo BB Entree Mbo 2 Totaal aantal respondenten9 

0% 6 10 17 33 

1-30% 20 8 13 41 

31-100% 3 2 0 5 

  
Heeft u studenten (gehad) die de 2A-ER 
toets hebben gemaakt/ zullen maken? 

vmbo BB Entree Mbo 2 Totaal aantal respondenten 

Ja 28 4 31 63 

Nee 15 8 30 53 

 
 
Tabel 2.19 geeft een overzicht van de daadwerkelijke aantallen afnamen per leerweg en niveau in 
het vmbo en mbo in het schooljaar 2016-2017. Hieruit blijkt dat inderdaad met name leerlingen 
uit vmbo bb en entree hebben deelgenomen aan het examen 2A of 2A ER. Dit komt overeen met 
de doelgroep waarvoor de toets bedoeld is. Er zijn ook enkele leerlingen van de gemengde en 
theoretische leerweg (GTL) in het vmbo en op mbo niveau 3 die de 2A-toets maakten. Geen van 
de GTL- en mbo 3-leerlingen maakte de toets 2A-ER.  
 
 

                                                 
 
8 In bijlage I staat een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksopzet. 

9 Sommige docenten geven in meerdere sectoren les. 
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Tabel 2.19 Aantallen 2A- en 2A-ER-toetsen in het vmbo en mbo (bron: Cito) 

 
       2A 

 
          2A-ER 

 
 

 Aantal % Aantal % 

Vmbo 
 

BB 11236 99% 577 100% 
KB 57 1% * * 

GTL * * 
  

Totaal vmbo  11301 
 

579 
 

Mbo 
 

Entree 2026 83% 136 94% 
Niveau 2 403 17% * * 
Niveau 3 * *  * 

Totaal mbo  2437 
 

144 
 

* cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 
 
In het vo was het percentage herkansingen substantieel hoger dan het percentage herkansingen 
in het mbo: 16% herkansingen in het vmbo tegenover 3% in het mbo10. In tabel 2.20 en tabel 2.21 
is het aantal pogingen en de soorten toets per periode weergegeven. Boven de lijn gaat het om 
leerlingen die één poging hebben gedaan. In de overige rijen is te zien dat sommige leerlingen 
eerst een 2A toets maken en vervolgens na 1 of 2 pogingen overgaan op de 2A ER-toets. In het 
mbo komt dat minder vaak voor dan in het vo. In het vo komt ook het omgekeerde voor, 
namelijk dat eerst de toets 2A ER wordt afgelegd waarna een 2A toets wordt gemaakt.  

 
Tabel 2.20 Afnamen en herkansingen 2A en 2A-ER in het vo 

TV1 TV2 TV3 N 
2A 

  
5781 

2A-ER 
  

130 

 
2A 

 
2499 

 
2A-ER 

 
46 

  
2A-ER 91 

2A 2A 
 

1447 
2A 2A-ER 2A-ER 11 
2A 2A-ER 

 
51 

2A 
 

2A-ER 13 
2A-ER 2A 

 
47 

   
* 

2A-ER 2A-ER 
 

59 
2A-ER 

  
* 

    * cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
10 Er ontbreekt informatie uit het vmbo over TV3 (2A) en informatie uit het mbo uit P2, P3 (de 2A ER) en P5 (2A). Om die 

reden moeten de constateringen met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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Tabel 2.21 Afnamen en herkansingen 2A en 2A-ER in het mbo 

P2 P3 P4 P5 N 
2A 

   
235 

 
2A 

  
833 

  
2A 

 
1216 

  
2A-ER 

 
115 

   
2A-ER 24 

2A 2A 
  

17 
2A 

 
2A 

 
23 

 
2A 2A 

 
34 

* cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 
 
Meerdere respondenten benoemen dat zij leerlingen niet voor een ER-toets aanmelden omdat zij 
verwachten dat deelname aan die toets mogelijk negatieve consequenties heeft, terwijl dat niet 
geldt voor deelname aan de reguliere toets. Zij kiezen er liever voor leerlingen een moeilijke 
toets voor te leggen aangezien het behaalde cijfer voor rekenen vooralsnog niet meetelt. 
 
Achtergrondkenmerken van leerlingen die deelnemen aan de 2A ER-toetsen 
Respondenten van het vragenlijstonderzoek zijn gevraagd wanneer zij denken dat leerlingen in 
aanmerking komen voor de 2A ER-toets. Hieruit blijkt dat de grootste groep respondenten 
leerlingen (terecht) aanmeldt vanwege rekenproblemen of dyscalculie. Er is desalniettemin een 
kleine groep respondenten die redenen opgeeft die wijzen op problemen bij de leerlingen 
waarvoor 2A ER niet de beoogde oplossing is. Het betreft dan bijvoorbeeld lichamelijke 
beperkingen, taalproblemen of een slechte score op de 2F-toets. 
 
Het aandeel vrouwelijke deelnemers was bij de 2ER- en 3ER-toetsen groter. In Figuur 2.8  is te 
zien dat in het vo ook op niveau 2A een groter aandeel vrouwen deelneemt aan de ER-toets. 
Opvallend is dat in het mbo de verhouding anders is: daarbij gaat het om duidelijk meer mannen 
dan vrouwen die opgaan voor de 2A ER-toets. De verschillen tussen het percentage mannelijke 
en vrouwelijke deelnemers van de reguliere toets (2A) zijn echter klein. Aangezien het hier om 
kleine aantallen gaat, moeten deze uitkomsten met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. 
 
Figuur 2.8 Percentages 2A en 2A-ER toetsen naar geslacht in het vo en mbo (bron: cito) 
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In tabel 2.22 zijn de aantallen en percentages 2A- en 2A-ER kandidaten in het mbo weergegeven, 
uitgesplitst naar leeftijdscategorie (de leeftijd op 1 januari 2017). In het mbo daalt het aantal 
afnamen naarmate leerlingen ouder zijn. Dat geldt zowel voor de toets 2A als de toets 2A-ER.   
De leeftijdstrend is niet statistisch getoetst in verband met de zeer kleine aantallen in sommige 
cellen. 
 
Tabel 2.22 ER- en F-kandidaten mbo, naar leeftijd (bron: Cito) 

leeftijd 
 

mbo1 
   

mbo2 
 

categorieën 2A 
 

2A-ER 
 

2A 
 

2A-ER 

jonger dan 18 953 47% 82 60% 107 27% * 
18 418 21% 25 18% 151 38% * 
19 226 11% 10 7% 65 16% * 
20 98 5% * 1% 32 8% * 
21 43 2% * 

 
13 3% * 

22 43 2% * 
 

10 2% * 
23 36 2% * 1 * 

 
* 

24 37 2% * 
 

* 
 

* 
25 of ouder 172 8% 12 9% 13 3% * 
Totaal 2026 

 
136 

 
401 

 
* 

* cellen met een waarde <10 worden niet weergegeven. 
 
 
In tabel 2.23 staan de aantallen leerlingen per leeftijdscategorie per leerweg voor het vo vermeld. 
, voor zowel de toets 2A als de toets 2A-ER. Ook hier vinden minder toetsafnamen plaats 
naarmate leerlingen ouder zijn. Het leeuwendeel van de afnamen vindt plaats onder 16-jarigen 
en leerlingen jonger dan 16. Niettemin is er een substantieel aantal 17-jarige leerlingen in de 
basisberoepsgerichte leerweg dat de toets 2A maakt. Het aantal leerlingen in de 
kaderberoepsgerichte leerweg dat de toets 2A maakt is zeer gering en wordt vanwege de kleine 
aantallen niet weergegeven. Ook hier is de leeftijdstrend niet statistisch getoetst wegens de 
kleine aantallen. 

 

Tabel 2.23 Percentages en aantallen 2A- en 2A-ER toetsen naar leeftijd, per leerweg  

Leeftijd- 
 

BB 
   

KB 
  

categorieën 2A 
 

2A-ER 
 

2A 
 

2A-ER 
 

jonger dan 16 4716 43% 230 41% 22 42% * * 
16 5113 47% 271 48% 22 42% * * 
17 1103 10% 58 10% 9 17% * * 
18 58 1% * * * 0% * * 
19 * * * * * * * * 

 
10994 

 
566 

 
53 

 
* 

 
* cellen met een N <10 worden niet weergegeven. 
 
 
Samengevat 
De groep leerlingen die een 2ER-, 3ER- of 2A ER-toets heeft gemaakt is op diverse kenmerken 
vergeleken met de groep leerlingen die een reguliere toets maakt. Er is enerzijds gekeken naar de 
verdeling van leerlingen per schooltype, niveau en sector/profiel. Anderzijds zijn de 
achtergrondkenmerken van de deelnemers van de ER-toets vergeleken met die van de 
deelnemers aan de reguliere rekentoets. Daarnaast is gekeken naar het aantal pogingen dat 
deelnemers van de ER-toets doen.  
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Uit de analyses blijkt dat er op het vo meer leerlingen uit de lagere onderwijsniveaus de 2ER-of 
3ER-toets maken. Op het mbo geldt dat naast leerlingen op entree en mbo 2 ook relatief veel 
leerlingen op mbo 4 de ER-toets maken. De 2A ER-toets wordt met name door leerlingen op 
vmbo bb en entree gemaakt. Uit de vergelijking tussen sectoren blijkt op zowel het vmbo als het 
mbo dat het grootste percentage leerlingen een opleiding in de sector Zorg en Welzijn volgt11. 
Voor havo-leerlingen geldt dat met name leerlingen met het profiel cultuur en Maatschappij een 
ER-toets maken.  
 
De analyses naar achtergrondkenmerken van ER-leerlingen maken duidelijk dat vrouwen vaker 
een ER-toets hebben gemaakt dan mannen en dat ER-leerlingen relatief gezien ouder waren dan 
leerlingen die een reguliere toets maken.  
 
Tot slot bleek er geen verschil in het aantal herkansingen tussen de reguliere toetsen en ER-
toetsen op het vo en het mbo. Op niveau 2A bleek er wel een verschil: leerlingen op het vo 
herkansten zowel de 2A toets als de 2A ER-toets relatief gezien vaker dan leerlingen op het mbo. 
  

                                                 
 
11 Voor 2A ER kon deze analyse niet worden gemaakt in verband met kleine aantallen. 



 

31 

 

 

3 Hoe presteren de leerlingen op de ER-toets? 

3.1  Karakteristieken van de rekenopgaven 

In dit hoofdstuk brengen we in kaart hoe leerlingen presteren op de ER-rekentoetsen. We 
vergelijken hiervoor de prestaties van leerlingen op de 2- en 3ER- en F-toetsen. Dat doen we aan 
de hand van drie indicatoren: 
1. de p-waarde: het percentage van de kandidaten dat een opgave goed beantwoord heeft. Een 

hoge p-waarde wijst op een makkelijker item (want veel leerlingen beantwoorden de vraag 
correct); een lage p-waarde op een moeilijker item.  

2. de item-rest correlatie (RIR): de correlatie tussen een itemscore en de totaalscore van de 
toets min-dat-item, over alle leerlingen. Dit geeft het onderscheidend vermogen van een item 
tussen hoog- en laagscorende leerlingen weer, en toont de mate weer waarin een afzonder-
lijk item hetzelfde meet als de toets in zijn geheel: hoe goed past een item binnen de toets?  

3. de reactietijd: de snelheid waarmee leerlingen de items maken.  
 
De betekenis van Rir- en p-waarden 
Als leerlingen met een hoge score op de toets, een item goed maken en leerlingen met een lage 
score fout, dan heeft  dat item een hoog onderscheidend vermogen (Vuistregel: Rir hoger dan 
0.20). Het item differentieert dan tussen de goed presterende en minder goed presterende leer-
lingen. Als leerlingen van alle niveaus (hoge en lage scores op de toets) hetzelfde scoren op een 
opgave, dan is er geen sprake van onderscheidend vermogen (Rir= 0).  Als juist  laagscorende 
leerlingen een opgave goed maken en hoogscorende leerlingen niet,  dan is de Rir-waarde nega-
tief.  Het item levert dan een negatieve bijdrage aan de toets: het maakt de toets minder 
betrouwbaar omdat leerlingen met een lage totaalscore geneigd zijn om het item goed te 
beantwoorden, terwijl leerlingen met een hoge totaalscore geneigd zijn om een fout antwoord op 
het item te geven. 
 
Aanpak 
Er zijn gegevens geanalyseerd van in totaal 991 afnamen van toetsitems: daarvan zijn 135 items 
twee keer afgenomen en één item drie keer. Het gaat dus om 854 (991 – 137) items. De analyses 
zijn op afnameniveau verricht en niet op itemniveau omdat een item op verschillende afname-
momenten verschillende karakteristieken kan vertonen. Alle items zijn zowel in de F-populatie 
als de ER-populatie afgenomen: de items die worden gebruikt in de ER-toetsen zijn geselecteerd 
uit de opgaven voor de reguliere F-toetsen. We analyseren geen speciaal voor de ER populatie 
geconstrueerde items: deze waren tijdens de looptijd van het onderzoek nog niet beschikbaar.  
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We beschikken over informatie over het goede antwoord, niveau (2F of 3F), de afnameperiode, 
toestaan van het gebruik van een rekenmachine, contextopgave of kale opgave12, aantal afnamen, 
p-waarde, item-rest correlatie en reactietijden in beide groepen (regulier F en ER). De minimum N 
in de F-populatie bedroeg 3784 en 13 in de ER-populatie. De maximum N is 943 in de ER 
populatie en 26579 in de F populatie. De gemiddelde N bedraagt respectievelijk 211 en 9603.   
De verdeling van de itemafnamen over de afnameperioden en het niveau is in de volgende tabel 
gegeven. 
 
Tabel 3.1 Verdeling van het aantal afnames van de rekentoets over niveau en afnameperiode13 

  niveau Totaal 

 
2F 3F 

 
periode P2  84 87 171 

P3 85 87 172 
P4 86 87 173 
P5 47 89 136 
TV1 57 54 111 
TV2 58 56 114 
TV3 57 57 114 

Totaal 474 517 991 
 
 
Resultaten 
Prestaties van leerlingen op de items 
De gemiddelde p-waarde van de itemafnamen is .54 in de F-populatie (standaardafwijking .20) en 
.35 (standaardafwijking .22) in de ER populatie. Dit verschil is statistisch significant (t = 66.45, df 
= 990, p < .001). ER-leerlingen presteren daarmee gemiddeld lager op de rekenitems. Dat 
betekent dat ER-leerlingen meer moeite zullen hebben om het rekenexamen te halen. De 
correlatie tussen de p-waarden in beide groepen is zeer substantieel: .90. Figuur 3.1 geeft de 
puntenwolk. 
 

 
     Figuur 3.1 Strooidiagram van p-waarden in de F- en ER-groep 

                                                 
 
12 Er zijn 54 afnamen van meerkeuze-items, in alle overige gevallen ging het om open vragen. Er zijn daarnaast 13 

afnamen van contextloze, i.e., kale rekenopgaven. 
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Onderscheidend vermogen 
Voor de item-rest correlaties geldt ook dat het gemiddelde in de ER groep iets lager is dan in de 
F groep, .35 versus .41. Dat verschil is klein, maar statistisch significant (t = 12.62, df = 986, p < 
.001)14. Het gemiddeld onderscheidend vermogen van de itemafnamen in de ER-groep is 
daarmee iets kleiner is dan het onderscheidend vermogen in de F-groep. De samenhang tussen 
de item-rest correlaties is minder sterk dan de samenhang tussen de p-waarden, r = .47. Zie het 
strooidiagram Figuur 3.2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2 Strooidiagram van item-rest correlaties in de F- en ER-groep 

 
 
Lage of negatieve Rir 
Een deel van de toetsitems (zo’n 15%) functioneert minder goed in de ER- dan in de F-afnamen en 
hebben een lage of negatieve Rir. Bij de ER- afnamen hebben 154 itemafnamen een item-rest 
correlatie lager dan .20, waarvan 14 negatief.  Bij de F-afnamen gaat het om 28 items met een 
item-rest correlatie lager dan .20, waarvan geen negatief. Een negatieve item-restcorrelatie 
betekent dat de score op het item negatief samenhangt met de totaalscore op de toets (minus 
het item zelf). Als zo’n item goed wordt gemaakt, is er dus een tendens naar een slechtere 
toetsprestatie als geheel. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor de helft van deze items geldt 
dat ze gemaakt zijn door minder dan 50 leeringen: bij kleine aantallen hebben de waarden een 
breed betrouwbaarheidsinterval.  
 
Reactietijd 
Ook de gemiddelde reactietijden verschillen significant in beide groepen. De gemiddelde 
reactietijd in de ER-groep is 2 minuten en 18 seconden, terwijl die in de F-groep 1 minuut en 44 
seconden is (t = 36.17, df = 990, p < .001). De correlatie tussen de reactietijden in beide groepen 
is .86. Overigens geldt wel dat kale opgaven (die relatief minder tijd kosten) niet in de ER-toetsen 
zijn opgenomen. De puntenwolk in Figuur 3.3 laat zien dat de discrepanties tussen de 
reactietijden in beide groepen groter wordt naarmate de reactietijden langer zijn. 
 

                                                 
 
14 Het aantal vrijheidsgraden is minder dan 990, omdat de waarden van de item-rest correlaties van vier items niet 

berekend konden worden. Deze items werden door geen van de ER leerlingen goed beantwoord. 
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Figuur 3.3 Reactietijden in ER groep en F groep 

 

 
Het verschil in reactietijd doet zich bij beide niveaus van de opgaven (2F versus 2ER en 3F versus 
3ER) voor. De gemiddelde reactietijd van 2F opgaven bedraagt 1 minuut en 13 seconden, voor 
2ER opgaven is dat 1 minuut en 40 seconden. De gemiddelde 3F opgave vergt 2 minuten en 12 
seconden, terwijl de gemiddelde 3ER opgave 2 minuten en 53 seconden duurt. Beide verschillen 
zijn statistisch significant (t

473
=28.2, p<.001 en t

516
=26.8, p<.001). De reactietijden verhouden zich 

ongeveer als 3 staat tot 4. Gegeven de omstandigheden dat de ER toetsen slechts twee derde van 
het aantal items in de F-toetsen bevatten, dat er voor de 2ER toets 4/3 meer tijd beschikbaar is 
dan voor de 2F toets en dat deze verhouding voor de 3ER en 3F toets 5/4 is, wijzen de reactietijd 
gegevens erop dat deze tijdscompensatie voor de ER toetsen ruim voldoende is. 
 
Voorbeelditems 
We geven 3 voorbeelden van items met opvallende itemkarakteristieken: 

1. Items met een item-restcorrelatie kleiner dan .20 en een p-waarde kleiner dan .10 in de 
ER groep; 

2. Items waarvan de p-waarde in de F-groep hoger (minstens .36 hoger) is dan de p-waarde 
in de ER-groep.  

3. Items waarvan de p-waarde in de ER-groep .80 of hoger is. 
 
Voorbeelditem 1:  een negatieve item-rest correlatie van -.26 en een p-waarde van .02 onder ER-
leerlingen (N=44): 
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Voorbeelditem 2: een p-waarde van .82 in de F-groep maar slechts .45 in de ER-groep (N=660). De 
item-restcorrelaties zijn respectievelijk .50 en .52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelditem 3:  hoge p-waarde in beide groepen (van .98). In de ER-groep heeft het item dan 
ook geen 
onderscheidend 
vermogen; de item-
restcorrelatie is 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Er is tot slot gekeken naar de items die door ER-leerlingen gemiddeld beter werden gemaakt dan 
door F-leerlingen, i.e., die voor ER-leerlingen een hogere p-waarde hadden. Dat geldt voor zestien 
opgaven: zeven binnen het domein verbanden, vijf in het domein meten en meetkunde, drie in 
het domein getallen en een in het domein verhoudingen. Bij de items binnen verbanden ging het 
vaak om het aflezen van hoeveelheden uit een tabel en daarna met de relevante hoeveelheden 
een korte berekening maken. 
 
Voorbeelditem 4: een p-waarde van .22 in de F-groep, terwijl die in de ER-groep .35 bedraagt.  
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Conclusies  
De toetsitems uit de rekenopgaven worden gemiddeld minder goed gemaakt door ER-leerlingen 
dan door F-leerlingen. Daarnaast hebben de items in de ER-groep gemiddeld een wat minder 
goed onderscheidend vermogen. Ook doen ER-leerlingen gemiddeld langer over de opgaven.  
 
De moeilijkheidsgraden van de afnamen in beide groepen hangen duidelijk samen. Met andere 
woorden, moeilijke items voor ER-leerlingen zijn in het algemeen ook moeilijk voor reguliere 
leerlingen. Dat geldt ook voor de reactietijden: naarmate ER-leerlingen langer over een item doen, 
zijn F-leerlingen ook geneigd er langer over te doen. 
 
Het feit dat de items gemiddeld een lagere item-rest correlatie vertonen in de ER-afnamen wijst 
erop dat ze een lager onderscheidend vermogen hebben voor ER-leerlingen en dus gemiddeld 
minder geschikt zijn voor ER-leerlingen dan voor F-leerlingen. Dit is geen opvallende uitkomst: in 
de ER-toetsen van schooljaar 2015-2016 zijn dezelfde items als in de F-toetsen ingezet en er 
waren geen speciaal voor ER-leerlingen geconstrueerd. De karakteristieken van de nieuwe items 
die speciaal voor ER-leerlingen zijn gemaakt, en dit schooljaar zijn afgenomen, verdienen 
bijzondere aandacht in een eventueel vervolgonderzoek. 

3.2  Karakteristieken van de rekenopgaven: 2A- en 2A-ER populaties 

Ook voor de 2A-leerlingen brengen we in kaart hoe leerlingen presteren op de ER-rekentoetsen 
door middel van analyse van de p-waarde, item-restcorrelatie en reactietijden. We vergelijken de 
2A met de 2A ER-doelgroep. Er zijn gegevens geanalyseerd van in totaal 253 items die door beide 
populaties (2A kandidaten en 2A-ER kandidaten) zijn gemaakt. Daarvan zijn 142 items in de 
basisberoepsgerichte leerweg in het vo afgenomen en 111 items in de mbo Entree-opleidingen. 
 
Prestaties van leerlingen op de items 
In de 2A-ER populatie zijn zeven items door geen van de kandidaten goed gemaakt, in de 2A 
populatie bedraagt de laagste p-waarde .03. De gemiddelde p-waarde van alle 253 items in de 2A-
ER populatie is .47. Zesenzeventig van deze items zijn niet in de 2A populatie afgenomen, zodat 
er in deze populatie itemkarakteristieken bekend zijn van 177 items. De gemiddelde p-waarde in 
de 2A-popultie is .56.  
 
Het verschil tussen de gemiddelde p-waarden van items die in beide populaties zijn afgenomen, 
is statistisch significant (t

176
=7,95, p<.001). De toetsitems worden gemiddeld minder goed 

gemaakt door ER-leerlingen dan door 2A-leerlingen. We vinden daarnaast een significante 
correlatie van .79 tussen de p-waarden in beide groepen: moeilijke items voor ER-leerlingen zijn 
over het algemeen ook moeilijker voor 2A-leerlingen. Figuur 1 geeft de puntenwolk weer. 
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Figuur 3.4 Correlatie tussen p-waarden in groepen 2A en 2A-ER 

 
   

 
Onderscheidend vermogen 
Ook het verschil tussen de gemiddelde item-rest correlaties van de 169 items die in beide 
groepen zijn afgenomen, is niet erg groot, .40 in de 2A groep en .34 in de 2A-ER groep. Het 
verschil is echter wel statistisch significant (t

168
=3.95, p<.001). Het verband tussen de item-rest 

correlaties is niet zo sterk en bedraagt .30. In Figuur 3.5 is te zien dat de correlatie gedeeltelijk 
wordt gedrukt door enkele outliers.  
 
Lage of negatieve Rir 
Een deel van de toetsitems functioneert minder goed in de ER- dan in de regulier afnamen en 
hebben een lage of negatieve RIR.  In de 2A-ER groep heeft 18% van de items een item-rest 
correlatie die lager is dan .20, in de 2A groep is dat slechts 2.8%. Daarnaast hebben vijf items in 
de 2A-ER populatie een negatieve item-rest correlatie. In de 2A populatie hebben deze items juist 
een sterk positieve item-rest correlatie15.  Het gaat echter om kleine aantallen in de ER-groep, 
waardoor de Rir-waarden een breed betrouwbaarheidsinterval hebben.  
 
Reactietijd 
De samenhang tussen de 177 bekende reactietijden van items die in beide groepen zijn 
afgenomen, is substantieel (.64). De gemiddelde reactietijd in de groep 2A is 1 minuut en 5 
seconden, terwijl dit in de groep 2A-ER 1 minuut en 28 seconden is. Ook dit verschil is 
statistisch significant (t

176
=10.11, p<.001). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
15 Het is niet mogelijk om te analyseren welke items dit zijn, omdat we niet beschikken over de etalage-codes 
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Figuur 3.5 Item-rest correlaties in de 2A en 2A-ER groepen 

 
 

Conclusies ten aanzien van de itemkarakteristieken in de 2A-ER-groep en de 2A-groep 
Voor de toetsen op 2A-niveau geldt dat de gemiddelde prestaties van leerlingen op de items in 
de 2A populatie lager liggen dan in de 2A-ER populatie. Dat betekent dat 2A ER leerlingen meer 
moeite zullen hebben om het rekenexamen te halen. Dit verschil tussen ER- en reguliere toetsen 
vonden we ook ik de F-populatie, maar het verschil is kleiner binnen de 2A-groep: 9 procentpunt 
versus 19 procentpunt in de F-populatie. 
 
Ook het verschil in onderscheidend vermogen (de gemiddelde item-rest-correlaties) is  in 2A-ER 
groep  lager dan in de 2A-groep.  Dat verschil is 6 procentpunt en vergelijkbaar  met dat tussen 
de F-groep en de ER-groep. Sommige items functioneren daarnaast duidelijk anders in de 2A-ER 
groep ten opzichte van de 2A-groep: In de 2A groep komen geen items met negatieve item-rest 
correlaties voor, in de 2A-ER groep hebben vier items een negatieve item-rest correlatie16. Ook 
komen er in de 2A-ER beduidend meer items voor met een item-rest correlatie lager dan .20 
vergeleken met de 2A groep. Dat wijst op onvoldoende onderscheidend vermogen van de 
toetsitems voor deze doelgroep. Ondanks dat het verschil niet erg groot is, zou het aanbeveling 
verdienen de items met negatieve item-rest correlaties niet langer af te nemen aan leerlingen in 
de 2A-ER groep (zoals ook gebruikelijk is in de reguliere examens). Ook het substantiële aantal 
items met item-rest correlaties lager dan .20 is zorgelijk. 
 
Leerlingen in de 2A-ER populatie doen tot slot langer over de items dan de leerlingen in de 2A 
populatie. Leerlingen in de 2A-ER groep hebben per item meer tijd nodig gemiddeld 23 
seconden) dan leerlingen in de 2A groep. Op zichzelf vormt dat geen probleem, aangezien 
leerlingen in de 2A-ER groep twee uur over de toets mogen doen versus anderhalf uur in de 2A 
groep. Bovendien bevat de 2A-ER toet minder items (30 items tov 45 items in de 2A-toets). 

                                                 
 
16 Bij twee van deze items is N echter slechts 6, bij de andere twee respectievelijk 23 en 88 
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3.3   Kunnen we de prestaties op de ER-toets en de reguliere toets vergelijken?  

In de vorige paragraaf is aan de hand van verschillende indicatoren in kaart gebracht dat de 
moeilijkheden van de items in de F en ER groepen niet gelijk aan elkaar zijn. In deze paragraaf 
analyseren we itemparameters om vast te stellen of de rekentoetsen al dan niet verschillend 
functioneren voor de F en de ER populatie.  Hiervoor maken we gebruik van itemrespons-analyse 
(IRT) en toetsen we een twee-parameter logistisch model. De kans dat een leerling een goed 
antwoord geeft op een opgave is  afhankelijk van zowel de moeilijkheid van het item als de 
bekwaamheid (rekenvaardigheid) van de leerling. In een IRT-model worden deze moeilijkheid en 
de vaardigheid op dezelfde dimensie afgebeeld. De relatie tussen de vaardigheid en de kans op 
een goed antwoord van het item kan per item worden weergegeven in een itemkarakteristieke 
curve (zie voorbeeld hieronder). De   itemkarakteristieke curve wordt gekenmerkt door 2 
parameters: de moeilijkheid van het item (op de positie horizontale as) en het onderscheidend 
vermogen van het item (de helling van de curve). Daarbij geldt: hoe vlakker de curve, hoe lager 
het onderscheidend vermogen van een item. 
 

Voorbeeld van een itemkarakteristieke curve 

 
Bron: J. Janssen & M. Hickendorff (2008) 

 
 
In de analyses in deze paragraaf worden de moeilijkheidsparameter en het onderscheidend 
vermogen (de discriminatie-parameter) allereerst vrij geschat. Dat wil zeggen: de discriminatie-
parameters van de items mogen tussen groepen leerlingen verschillen. Vervolgens gebruiken we 
een model om te toetsen of deze parameters voor de F en ER groepen al dan niet hetzelfde zijn. 
Hiertoe leggen we de restrictie op dat de discriminatie-parameters in beide groepen identiek zijn: 
het onderscheidend vermogen moet gelijk zijn voor de ER- en F-leerlingen. Als beide modellen 
even goed passen (dat wil zeggen als de fit van het restrictieve model en het vrije model in de 3F- 
en 3ER-populatie niet significant van elkaar verschillen) bevestigt dit de veronderstelling dat de 
toetsitems in beide populaties op dezelfde manier functioneren: het onderscheidend vermogen 
van de toetsitems tussen hoog- en laagscorende leerlingen is hetzelfde in de ER en in de F-groep. 
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Procedure 
De item-responsanalyse is uitgevoerd met behulp van Mplus. Allereest is er een standaard twee-
parameteranalyse uitgevoerd op een selectie F en ER items van zowel voortgezet onderwijs als  
het mbo, een vrij model genoemd. De itemparameters worden namelijk voor beide groepen vrij 
geschat door de software. Vervolgens zijn deze analyses opnieuw uitgevoerd maar zijn de 
discriminatie-parameters van de F en ER items aan elkaar gelijk gesteld. Dit noemen we een 
restrictief model omdat het aantal vrijheidsgraden  groter is: er worden restricties aan het model 
gelegd waardoor het aantal vrijheidsgraden toeneemt. 
Met behulp van Mplus is vervolgens getest of het restrictieve model significant verschilt van het 
vrije model (een “χ2 difference test”). Een verschil wijst erop dat de discriminatieparameters van 
dezelfde items in beide groepen verschillen en de items in de ER groep dus verschillend 
functioneren ten opzichte van dezelfde items in de F groep17.  
 
Itemselectie 
Er zijn items geselecteerd die zowel in de F- als in de ER-versie voorkomen, voor 2F/ER VO, 
2F/ER MBO, 3F/ER VO en 3F/3ER MBO18. We geven hieronder twee voorbeelditems weer. het 
eerste item is een 2F/ER MBO-item, waarvan de p-waarden uit de F- en ER-populatie 
respectievelijk 0,17 en 0,03 zijn. Het tweede item is een  3F/ER MBO-item waarvan de p-waarden 
uit de F- en ER-populatie respectievelijk 0,43 en 0,18 waren. Beide items waren in de ER-
populatie moeilijker dan in de F-populatie. 
 
Etalagecode: 6GKX-P3YR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etalagecode: J33X7JL3D 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 
17 De bijbehorende χ2-waarden kunnen niet zomaar van elkaar worden afgetrokken en getoetst met het verschil in 

vrijheidsgraden: er vindt een correctie plaats. 

18 In de uiteindelijke analyse zijn respectievelijk 12, 12, 8 en 12 items geselecteerd. Dit aantal is ten opzichte van het 

totaal aantal items niet groot, maar bij een item-respons analyse is het van belang dat de geanalyseerde items door twee 

groepen met steeds dezelfde personen in elke groep zijn gemaakt. Het bleek echter dat de items voor elke toetsversie 

verschillend waren en dat er maar sporadisch overlap van F-items was met ER-items. Er is vervolgens een databestand 

gemaakt waarbij alleen items zijn opgenomen die zowel voorkwamen in de F als ER versie en door dezelfde personen 

gemaakt waren. Deze selectie van items is gebruikt in de analyse. 
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Bevindingen 
We controleren allereerst of het model passend is. Het is namelijk essentieel dat het vrije model 
een goede fit heeft omdat het item-responsmodel anders niet gebruikt kan worden. Deze fit 
wordt bepaald door de root mean square error of approximation (RMSEA). Waarden van 0,01, 
0,05 en 0,08 worden als respectievelijk zeer goede, goede en matige fit gezien: uit tabel 1 blijkt 
een goede fit 19. 

 
Tabel 3.2 Vrij model  

 
      

 

Toetsversie CFI RMSEA χ2 df p 

VO 2F/ER 0.98 0.024 405.54 119 <.001 
VO 3F/ER 0.98 0.014 72.88 47 .009 
MBO 2F/ER 0.98 0.024 226.75 119 <.001 
MBO 3F/ER 0.99 0.019 183.55 119 <.001 

 
 
Vervolgens zijn de discriminatieparameters van de F en ER items aan elkaar gelijk gesteld. Tabel 
3.3 geeft de passingsmaten van dit model weer. Te zien is dat het aantal vrijheidsgraden is 
toegenomen doordat er in het restrictieve model minder parameters geschat hoeven te worden. 
Daarnaast zijn de RSMEA vrijwel identiek aan het vrije model, dus de fit is goed. Zo ook voor de 
CFI waarden. 

 
Tabel 3.3 Restrictief model 

 
      

 

Toetsversie CFI RMSEA χ2  df p 

VO 2F/ER 0.98 0.022 405.42 131 <.001 
VO 3F/ER 0.98 0.014 80.43 55 .014 
MBO 2F/ER 0.98 0.024 248.03 131 <.001 
MBO 3F/ER 0.99 0.018 193.50 131 <.001 

 
 

Het verschil in vrijheidsgraden van het vrije model en het restrictieve model inclusief de 
correctie, is getoetst op significantie met behulp van de zogenaamde χ2 difference test. Tabel 3.4 
geeft hier de resultaten van weer. Uit de p-waarden blijkt dat in VO 2F/ER en MBO 2F/ER de 
verschillen significant zijn: het  restrictieve model wijkt in de populaties 2F en 2ER significant af 
van het vrije model, zowel in het vo als het mbo. De discriminatie-parameters van de items 
verschillen dus significant van elkaar in de groepen 2F en 2ER. 
 
Daarentegen zijn de verschillen tussen de discriminatieparameters in de groepen 3F en 3ER op 
zowel het vo als het mbo niet significant. Voor de 3F en 3ER-rekentoetsen kunnen we daarmee 
wel veronderstellen dat de toets op dezelfde manier functioneert in de F populatie en de ER 
populatie. 
 
Tabel 3.4 Difference test     

Toetsversie df χ2  Sig 

VO 2F/ER 12 34.04 < .001 

VO 3F/ER 8 8.75 .364 

MBO 2F/ER 12 36.93 < .001 

MBO 3F/ER 12 17.83 .121 

                                                 
 
19  Ofschoon de overschrijdingskansen behorend bij de χ2-waarden kleiner zijn dan .05, hoeven de modellen niet 

verworpen te worden. Het is bekend dat χ2 erg gevoelig is voor steekproefgrootte. CFI is in alle gevallen groter dan 0,9.   
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We illustreren het verschil in itemparameters met een voorbeeld. In figuren 3.6 en 3.7 zijn de 
itemkarakteristieke curven van hetzelfde item in de mbo-2F populatie en de mbo-2ER populatie 
weergegeven. De x-as geeft de vaardigheid weer, en de y-as de kans op een correct antwoord: de 
kans op een goed antwoord neemt  toen naar mate de vaardigheid toeneemt.  
 
Uit de figuur blijkt dat de curves niet hetzelfde zijn: ze verschillen in helling en positie ten 
opzichte van de x-as. De curve van item 5 in de ER-populatie is zichtbaar vlakker dan hetzelfde 
item in de F-populatie. Dat wijst op  een verschillend onderscheidend vermogen. Daarnaast is de 
curve van item 5 uit de ER populatie ook meer naar rechts verschoven, wat inhoudt dat er een 
hogere vaardigheid nodig is voor een goed antwoord. Met andere woorden: het item is moeilijker 
in de ER populatie dan in de F populatie. Zo is de kans op een goed antwoord bij 
vaardigheidsniveau 2 in de ER populatie ongeveer .7 en in de F populatie circa .9. Belangrijk om 
op te merken is dat het verschil tussen de curves van items in de ER populatie en F populatie 
niet zichtbaar was voor alle items. Het kwam veelvuldig voor dat er visueel geen verschil was op 
te merken in de curve van een F- en ER-item.  
 
Figuur 3.6 Item 5 MBO 2F 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Item 5 MBO 2ER 
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Conclusie 
Uitgangspunt bij de invoering van de  ER-toetsen is dat leerlingen in de ER- en F-populatie aan 
hetzelfde niveau van rekenvaardigheden moeten voldoen. De toets houdt rekening met de 
specifieke beperking bij rekenen van de leerling, maar is niet gemakkelijker dan de reguliere 
rekentoets. Er wordt daarmee verondersteld dat de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de F en 
ER toetsen hetzelfde is. Uit analyses in paragraaf 3.2 bleek dat de moeilijkheidsgraad van de 
items in de ER groepen hoger waren dan die in de F groepen. Verder zouden de toetsen op 
dezelfde manier moeten functioneren in de F- en de ER-populatie, dat wil zeggen dat de items 
een gelijk onderscheidend vermogen in beide groepen zouden moeten hebben.  
 
Om dat te onderzoeken zijn in deze paragraaf twee modellen vergeleken. Het eerste model is het 
zogenaamde vrije model, waarin de discriminatieparameters van de items in beide groepen 
verschillen. Het tweede model is een restrictief model, waarin deze parameters in beide groepen 
aan elkaar gelijk zijn gesteld. De bevinding dat de fit van het restrictieve model en het vrije 
model in de 3F- en 3ER-populatie niet significant van elkaar verschillen, bevestigt de 
veronderstelling dat deze items in beide populaties op dezelfde manier functioneren. Dat geldt 
echter niet voor de toetsitems in 2F- en 2ER-populatie: de fit van beide modellen verschilt 
significant. Met andere woorden: het onderscheidend vermogen van de items in de 2F en de 2ER 
populaties is niet hetzelfde. Dat geldt zowel in het vo als het mbo. Blijkbaar functioneren de 
items in deze groepen op een verschillende manier in tegenstelling tot de items in de 3F/ER 
populatie. 
 
Er zijn twee mogelijke verklaringen waarom dezelfde items in de 3F/ER populatie wel hetzelfde 
functioneren maar in de 2F/ER populatie niet. De eerste betreft het relatieve niveau van de 
leerlingen. Leerlingen in de 3F/ER populatie functioneren op een cognitief hoger niveau dan de 
2F/ER leerlingen waardoor de  items beter bij hen zouden passen. 3ER leerlingen zouden -
ondanks hun rekenproblemen- over voldoende basisvaardigheden kunnen beschikken die hen in 
staat stellen de ER vragen goed te beantwoorden. Leerlingen uit de 2ER populatie beschikken 
mogelijk niet over basisvaardigheden waarover de 2F populatie wel beschikt, waardoor de 2ER-
items minder onderscheidend vermogen zouden hebben. Er zou dus een verschil in vaardigheid 
tussen 3ER en 2ER leerlingen zijn dat verklaard zou worden door een cognitief niveauverschil. 
Ook kunnen deficiënties op het gebied van andere vaardigheden dan rekenvaardigheden debet 
zijn aan het gevonden verschil: onvoldoende taalbeheersing, rekenangst. In het algemeen kan het 
zo zijn dat Er-leerlingen met specifieke rekenproblemen kampen die geen rol spelen bij reguliere 
leerlingen. 
 
Een andere mogelijke verklaring zou kunnen liggen in de samenstelling van de groepen. De 2ER 
populatie (voor zowel het vo als mbo) kan heterogener zijn in rekenvaardigheid dan de 3ER-
populatie. Dat betekent dat de spreiding van rekenvaardigheid bij deze leerlingen veel groter is. 
De sterke spreiding in vaardigheid zou echter ook zichtbaar moeten zijn in het onderscheidend 
vermogen: onderscheid maken in een heterogene groep zou makkelijker moeten zijn dan in een 
homogene groep.  
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4 Welke opgaven uit de huidige rekentoets ER meten de rekenkennis       en 
rekenvaardigheid van de doelgroep het beste? En waar ervaren leerlingen 
juist problemen? 

4.1  Inhoudelijke analyse toetsitems 

Om meer zicht te krijgen op specifieke rekenproblemen van ER-leerlingen, voeren we kwalitatief 
onderzoek uit: een inhoudelijke analyse van rekenopgaven en hardopdenkinterviews met ER-
leerlingen. We koppelen de door ER-leerlingen gemaakte fouten en de weg daarheen aan 
aspecten en kenmerken van opgaven uit het addendum ER van CvTE, die hieronder is 
opgenomen. Het gaat om kenmerken van opgaven waarvan wordt aangegeven dat ze de 
complexiteit verhogen en dat ze voor ER-kandidaten een belemmering kunnen vormen om een 
opgave correct te maken: de blauw aangegeven kenmerken in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Aspecten en kenmerken van opgaven uit het addendum ER 

Activiteit Aspect Opgavekenmerk 

Situatie en 

probleem 

analyseren 

 

Oplossingsstappen 

bepalen 

 

Relevante gegevens 

identificeren 

1. Tekstuele 

informatie 

 

De informatiedichtheid van tekstpassages 

In hoeverre laagfrequente woorden en/of contextspecifieke termen voorkomen 

2. Inzichtelijkheid 

van de situatie, 

helderheid van het 

probleem 

 

Aard van en het aantal gegevensbronnen (tekst, grafiek, diagram, tabel, formule, 

meetkundige figuur, schets, plaatje/foto) in de beschrijving van de context 

Of beschrijving van de context en vraagstelling eenvoudig en voor de hand 

liggend zijn of meer nauwkeurig denken of kijken vereisen 

Hoe moeilijk het is om de gegevens uit de gegevensbronnen te halen 

3. Extra informatie 

(afleiders) 

Of een beschrijving van de context overbodige gegevens bevat 

4. Schijnbaar 

ontbrekende 

informatie 

Of op parate kennis en inzicht berustende aannames vereist zijn (over grootte, 

aantallen, tijdsduur, e.d.) 

Rekenkundige 

handelingen 

uitvoeren 

5. Complexiteit 

van 

de numerieke 

gegevens 

Aard van de getallen waarmee gerekend moet 

worden  

 

6. Soort 

(basis)bewerking 

Aard van de vereiste basisbewerkingen: +, x, -, :, al dan niet schattend 

7. Complexiteit 

van 

de rekenkundige 

handelingen 

Of van een kandidaat verwacht mag worden dat hij de rekenkundige 

handelingen op basis van parate vaardigheid ('op routine') kan uitvoeren.  

Aantal rekenkundige handelingen waarvan verwacht mag worden dat kandidaten 

deze moeilijk vinden 
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8. Verwachte 

aantal 

bewerkingen 

Aantal verschillende rekenkundige handelingen die uitgevoerd moeten worden 

Aantal gegevens dat nodig is voor het uitvoeren van de rekenkundige 

handelingen als maat voor het aantal berekeningen dat een kandidaat moet 

uitvoeren 

Nabewerkingen 

uitvoeren 

9. Nabewerking De mate waarin nabewerking, in het bijzonder afronding, nodig is en een 

kandidaat daarin gestuurd wordt 

Juistheid van de 

oplossing 

controleren 

10. Controle De mate waarin sprake is van een context die houvast biedt bij de inschatting of 

de oplossing juist kan zijn (realistisch is) 

 
 
Om na te gaan wat de specifieke aard van de gemaakte fouten is en welke opgavekenmerken 
daaraan bijdragen, analyseren we allereerst de door de ER-kandidaten meest gegeven onjuiste 
antwoorden op een selectie van de opgaven uit de rekentoetsen. Dat doen we met behulp van 
afnamegegevens rekentoetsen die zijn verkregen van cito. Deze analyse is niet gebaseerd op het 
daadwerkelijke werk van de leerlingen, zij geven immers in de digitaal afgenomen rekentoetsen 
alleen een antwoord, maar op een analyse vanuit rekendidactische expertise. Deze analyse geeft 
in de meeste gevallen op eenduidige wijze voor elk onjuist antwoord een oplossingsroute die 
naar dat antwoord leidt. Bij twijfel is een item door twee of drie experts geanalyseerd. In de 
hardopdenkinterviews gaan we vervolgens na of de getypeerde problemen ook daadwerkelijk 
herkenbaar voorkomen in de praktijk.   
 

Met welke rekenopgaven hebben ER-leerlingen meer juist of minder moeite?  
We analyseren rekenitems uit twee categorieën: 
• Items waarvan de p-waarde in de ER-populatie veel lager ligt dan in de reguliere populatie 

(een verschil in p-waarde groter dan 0.36). Deze items zijn moeilijker voor ER-kandidaten 
dan voor F-leerlingen 

• Items waarvan de p-waarde in de ER-populatie hoger is dan 0.8. Deze items zijn relatief 
makkelijk te maken voor zowel ER- als F-leerlingen 

 

De items uit categorie 1 zijn interessant omdat deze zicht bieden op specifieke problemen van 
de ER-populatie in vergelijking met de reguliere populatie.  Items uit de tweede categorie worden 
opgenomen in de hardop-denksessies om ervoor te zorgen de leerlingen/studenten uit de ER-
populatie kunnen laten zien wat ze wél kunnen, zodat duidelijk wordt hoe ze rekenen. 
 
Analyse Items met discrepantie ER en F groter dan .36 
Er zijn 31 items waarmee ER-leerlingen beduidend meer moeite hebben dan F-leerlingen. 
Daarvan zijn 21 opgaven openbaar, en verdeeld over de volgende domeinen (zie tabel 3.2). 
 

Tabel 4.2 Verdeling items over de rekendomeinen 

                                              getallen    verhoudingen      M & mtk             verbanden            totaal 

2F  mbo 2 5 2 1 10 
2F  mbo-vo 2 2 - 2 6 
3F  mbo - 1 1 1 3 
3F  mbo-vo - 1 - - 1 
3F  vo - - 1 - 1 
  4 9 4 4 21 
 

Het grootste aandeel (43%) items waarop ER-populatie lager scoort komt uit het domein 
Verhoudingen. Voor 2F gaat het om 7 van de 16 items (ca. 44%) en voor 3F om 2 van de 5 items 
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(40%). Uit een nadere analyse van de door ER-kandidaten meest gegeven onjuiste antwoorden 
blijkt dat ook de fouten bij items uit domein Verbanden vaak te herleiden zijn tot problemen 
met procentberekeningen, die vallen onder het domein Verhoudingen.  
 
De afnamegegevens bevatten de meest gemaakte fouten door ER-leerlingen. Bij deze 21 items in 
de ER-populatie komen de volgende rekenproblemen voor: 
1. Rekenen met percentages - 7 keer 
2. Begrip van verhouding (o.a. snelheid) – 5 keer 
3. Rekenen met grote getallen (met miljoen als maat) - 4 keer 
4. Inzicht in de situatie – 4 keer 
5. Rekenen met breuken (2/3 en 3/4) – 3 keer 
6. Kennis van en rekenen met tijd – 2 keer 
7. Rekenen met negatieve getallen – 1 keer 
 
Tabel 4.3 Kenmerken items van door ER-kandidaten gemaakte fouten  

 Itemcode  Niveau 

domein 

Typering item en aanduiding veelgemaakte fouten Aspecten die de complexiteit 

verhogen (uit het addendum ER) 

1 2QDQL-4G 2F 

Getallen 

Prijsverschil tijdschriftabonnement en losse 
nummers 
Kennis van tijd ( 1jr =52 wkn) 

Veelgemaakte fout: 1 jaar = 12 mnd; 1 mnd = 4wkn 

Problemen met kennis over tijd   

4: Schijnbaar ontbrekende 
informatie 

2 6-LJYJ-8 2F 

Verbanden 

 

Staafgrafiek aflezen en % ‘fietsers’ berekenen 
Verbanden 

Veel stappen (totaal zelf berekenen) 

Probleem met procenten, niet met verbanden  

7. Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 
8. Verwachte aantal 
bewerkingen 

3 72M7G-QN 2F 

Verhoudingen 

Context belasting: % van bedrag nemen (juiste bedrag 
selecteren) 
Overbodige gegevens  

Probleem met procenten  

2. Inzichtelijkheid van de situatie, 
helderheid van het probleem 
3. Extra informatie (afleiders) 
7. Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

4 282GQMV 3F 

Meten en 

meetkunde 

Snelheid: 20,8 km in 7 min en 45 sec naar km/u 
omrekenen 
Lastige getallen (tijd) 

Problemen in rekenen met tijd  

Snelheid herkennen als verhouding afstand/tijd 

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

5 823J87Z63 2F 

Verhoudingen 

Recept ‘terugrekenen’: 35 oliebollen met 1 kg bloem, 
hoeveel met 1200 g? 
Verhouding tussen 1 kg en 1200 g is lastig  

Probleem: negeren verhoudingsaspect  

7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

6 GJ-6644R 2F 

Verhoudingen 

Kaal: 2/3 deel van 156 euro 
Probleem met rekenen met breuk 2/3  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
6 Soort(basis)bewerking 

7 J3N-P4V 2F 

Getallen 

Kinderpostzegels: gemiddeld bedrag per kind 
berekenen 
Grote getallen in 2 verschillende notaties 200.000 en 

11,6 miljoen 

Probleem met grote getallen  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
 

8 J3YPJLRV7 2F 

Verbanden 

 

Cirkeldiagram hotelaccommodaties 14 % nemen van 
12,2 miljoen 
Veel stappen 

Grote getallen 

Problemen met grote getallenen procenten 

(verhoudingen), niet met verbanden (aflezen)  

 

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 
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9 KMNYGZ38 2F 

Verbanden 

 

Cirkeldiagram marktaandeel TV aanbieder berekenen 
20% van 7,5 miljoen 
Veel stappen 

Grote getallen 

Problemen met grote getallen en procenten 

(Verhoudingen), niet met verbanden (aflezen)  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

10 -KWKGYX7 2F 

Verhoudingen 

Blessures snowboarden berekenen 4,4% van 29000 
Probleem met %  

7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

11 -

NLWGKWM

D 

2F 

Meten en 

meetkunde 

Wandeltocht: 2/3 van 19,5 km 
Probleem met rekenen met breuk 2/3  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens,  
6 Soort (basis)bewerking 

12 NN2KJ4-Y 3F 

Verbanden 

 

Cholesterol in dubbele Hamburger 
Probleem met gegevens  (inzichtelijkheid situatie) 

niet met Verbanden  

2. Inzichtelijkheid van de situatie, 
helderheid van het probleem 

13 NN4NRLX3 2F 

Getallen 

Verschil in aantal kijkers berekenen 2,6 miljoen en 
3,3 miljoen 
Grote getallen 
Antwoord moet gegeven worden in ‘uitgeschreven’ 

waarde 
Probleem met uitschrijven grote getallen  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
9. Nabewerking 

14 NVMD73M4 3F 

Verhoudingen 

Dataverbruik: 5% van 657 Mb omzetten naar aantal 
berichten van 0,1Mb 
Gegevens complex, veel stappen, terugrekenen 

Probleem met inzichtelijkheid probleem en met %  

2. Inzichtelijkheid van de situatie, 
helderheid van het probleem 
7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen  
8. Verwachte aantal 
bewerkingen 

15 PZNK27J4Z 2F 

Verhoudingen 

Passagiers op schip berekenen ¾ deel van 4152 
Probleem rekenen met breuk ¾  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 

16 PZZ-7KDV6 3F 

Verhoudingen 

Gemiddelde snelheid berekenen uit verschil afstand 
en verschil tijd 
Veel stappen nodig 

Probleem met begrip snelheid  

7. Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

17 QD-QMNJZ 2F 

Meten en 

meetkunde 

Fietssnelheid 15 min met 20 km/h omzetten naar 
looptijd met 5 km/h. 
Lastige situatie, volledig in tekst beschreven 

Probleem met inzichtelijkheid van de situatie 

(verhoudingen), niet met meten  

2. Inzichtelijkheid van de situatie, 
helderheid van het probleem 
 

18 QMY36WY8

V 

2F 

Verhoudingen 

Prijs van 380 g zalm berekenen uit prijs per kilo 
17,90 
Probleem: geen begrip van verhoudingen  

6 Soort (basis)bewerking 
7. Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 

19 WDRQZ3NZ 2F 

Getallen 

Temperatuurverschil berekenen van -16 en 13 
Probleem met rekenen met negatieve getallen (min 

negeren)  

5. Complexiteit van de numerieke 
gegevens 
6 Soort 
(basis)bewerking 

20 Z-3N28-G 3F 

Meten en 

meetkunde 

Omrekenen brandstofverbruik 80 miles per gallon 
naar #km met 1 liter 
Complex verhoudingsprobleem 

Gegevens lastig (onbekende maten/termen, veel 

decimalen) 

Veel stappen 

Probleem zit meer bij inzicht in situatie en 

verhoudingskarakter dan bij Meten  

1, Tekstuele 
informatie 
2. Inzichtelijkheid van de situatie, 
helderheid van het probleem 
 
7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen  
8. Verwachte aantal 
bewerkingen 

21 ZW7DGDV

Q3 

2F 

Verhoudingen 

10% korting berekenen op abonnement van 189,- 
euro 
Problemen met procent-rekenen  

7.  Complexiteit van de 
rekenkundige handelingen 
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Analyse van door ER-kandidaten goed gemaakte items  
Er zijn 27 items waarop zowel de ER-kandidaten als de F-kandidaten goed scoren. Dat wil zeggen 
waarvoor de p-waarde in beide populaties hoger is dan 0,8. Wel moeten we opmerken dat de Rir-
waardes van deze opgaven in het algemeen laag zijn voor de ER-groep. Dat betekent dat de items 
niet discrimineren binnen die groep. Het gaat om 27 unieke items waarbij er 5 zowel in de vo- als 
de mbo- ER-toetsen voorkomen.  
 
Tabel 4.4  Verdeling items over de rekendomeinen 

                                             getallen    verhoudingen   meten & mtk            verbanden           totaal 

2F  mbo 6 1 - 5 12 
2F  mbo-vo 1 - - 5 6 
2F 
3F  

vo 
mbo 

2 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
4 

2 
5 

3F  mbo-vo - - - 2 2 
3F  vo - - - - - 
  9 1 1 16 27 
 
 
Opvallend is dat de meerderheid van deze items valt onder het domein Verbanden. De 
kernactiviteit bij deze opgaven is vaak het aflezen van getalsmatige informatie uit een tabel, 
diagram of grafiek. Soms is er nog een extra bewerking nodig op de getallen: meestal gaat dit 
dan om het bepalen van het verschil (de toe- of afname). Van de items die betrekking hebben op 
het domein Getallen zijn er vier waarin geldbedragen moeten worden opgeteld en of afgetrokken 
en vijf zijn contextloze sommen. In alle gevallen mag de rekenmachine worden gebruikt. In 15 
van de 27 opgaven (55%) gaat het om bewerkingen met geldbedragen.  
 
In vergelijking met tabel 1 kunnen we concluderen dat de opgaven waarop ER-leerlingen slecht 
scoren en de opgaven waarop zij goed scoren weinig overlap vertonen in het type vaardigheden 
waarop een beroep wordt gedaan: ER-leerlingen hebben vooral moeite met Verhoudingen en 
scoren relatief goed op items binnen het domein v=Verbanden. In tabel 4 zijn beknopt een aantal 
kenmerken en een typering (op basis van een inhoudelijke analyse van de items) van de items 
waar Er-leerlingen goed op scoren opgenomen.  
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Tabel 4.5  Kenmerken van items (uit analyse) met p-waarde >0.8 (voor ER kandidaten)  

28 8337DZQL (2x) 2F 

Verbanden 

 bioscoopprijzen: tabellen aflezen, bedrag en met  x3 vermenigvuldigen (verbanden, 

getallen, geld)  

negatieve rir en 0,18 

26 7XYGPVWLN 2F 

Getallen 

 budget – boodschappen (zelf optellen) hoeveel over?  
(getallen, geld); rir 0,28 

22 7MRP48RP 2F 

Verbanden 

 aflezen grafiek ‘hoeveel meer’  
in meerkeuze vorm (verbanden, getallen) 

31 -G8J6WNL 2F 

Verbanden 

 aflezen tabel, kosten kopie, bedrag keer 60  
(verbanden, getallen, geld)  

41 PZW62Z7GP 3F 

Verbanden 

 met vuistregel huurkosten bepalen 

(verbanden) lage rir 

 7XJY7M82V 3F 

Verbanden 

 Twee telefoonaanbiedingen totale kosten vergelijken (verbanden, getallen, geld) rir 0,13 

27 37-P2ZJX (2x) 2F 

Verbanden 

 Tabel met beltarieven, totale gesprekskosten vergelijken 
 (verbanden, getallen, geld) 

40 PY6-Z37Q 2F 

Verbanden 

 Dubbel staafdiagram, aflezen  
eenvoudig meerkeuze, (verbanden) 

43 -QVW2Z3D 2F 

Getallen 

 Kosten ingrediënten optellen  
(getallen, geld)  rir 0,19 

46 Y63Y4L4ZV 

(2x) 

2F 

Verbanden 

 staafdiagram aflezen – aantal spelers delen door 5 (verbanden, getallen) negatieve rir 

45 XQ8YKMN 3F 

Verbanden 

 Kosten rijbewijs berekenen 

 (verbanden, getallen, geld) rir 0,11 

35 K6WQRPZP(2x) 3F 

Verbanden 

 Tabel en 4 cirkeldiagrammen met absolute aantallen matchen (verbanden) (ir 0 

33 GN6X-GNZ 2F 

Getallen 

 Kale opdracht …. x 31 = 1736  

(getallen) rir 0,25 

38 -N7QRRXV6 2F 

Getallen 

 kale opdracht ……. x 46=2438  
(getallen) rir 0,32 

30 G6RLD6NL 2F 

Verbanden 

 Formule maximale hartslag berekenen 

(verbanden, getallen) 

23 7X384VQ42 2F 

Getallen 

 totale kosten bestelling eten berekenen  

(getallen, geld) 

ER scoort beter dan F 

48 ZZQQGNZ6 2F 

Getallen 

 kaal met haakjes  

(getallen) haakjes negeren 

47 Y686P22L7 2F 

verhoudingen 

 wat kosten vier stoelen, 4 halen 3 betalen  

(getallen, geld, verhoudingen) 

39 NG7Y72QMJ 2F 

Verbanden 

 verkeersslachtoffers #/jaar/vervoermiddel, verschil (verbanden, getallen) 

36 M3D7XK6L3 2F 

Getallen 

 kaal met haakjes  
(getallen)  

44 WDP3NJGQ4 2F 

Getallen 

 Inkomsten uitgaven hoeveel houd je over?  

(getallen, geld) 

34 J3JR7WP47 2F 

Getallen 

 kaal met haakjes 
 (getallen) 

24 7XJ6WV8JL 3F 

mm 

 staafdiagram slaaptijd leeftijd, hoe laat school beginnen? (verbanden, meten-

meetkunde: tijd) 

37 MJDQGKWG 3F  

Verbanden 

 tabel uurloon, kosten in tekst, hoeveel over van loon? (verbanden, geld) 

 veel stappen, lage rir 

29 DY-D6JX-G 2F 

Verbanden 

 Tabel zakgeld, kleedgeld met patroon, hoeveel samen? (verbanden, geld) 

32 G8X33L3J 2F 

Verbanden 

 tabel zwembadkosten doelgroep, hoeveel samen betalen? (verbanden, geld)  

42 QMRDQ7788 3F 

Verbanden 

 Tabel inkomsten waterschap grote getallen, welk diagram (meerkeuze) (verbanden) rir 

0,6      
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4.2  Hardopdenkprotocollen 

 
Werkwijze 
Om in kaart te brengen hoe ER-leerlingen rekenen en tegen welke problemen ze aanlopen, maken 
we gebruik van de hardopdenkmethode. Leerlingen maken een aantal rekenopgaven hardop 
denkend, en worden aangespoord om te vertellen wat ze doen. De hardopdenkmethode is een 
zeer geschikt voor het in kaart brengen van de denkprocessen van participanten bij het oplossen 
van problemen. Anders dan verantwoorden of motiveren van de methode die de participant 
gebruikt, heeft hardopdenken nauwelijks invloed op het denkproces, het vertraagt alleen 
enigszins (Ericsson & Simon, 1993).  
 
De afname duurt ongeveer 30 minuten, waarin leerlingen 10  rekenopgaven uit de ER-rekentoets 
voorgelegd kregen.  Daarnaast zijn korte interviews met leerlingen afgenomen (circa 10 
minuten). Alle sessies zijn gehouden in een 1 op 1 situatie met één interviewer (soms twee) en de 
student/leerling. Leerlingen mogen een rekenmachine en rekenkaart gebruiken. Bij de sessie is 
een protocol gevolgd (zie bijlage 4). In totaal 25 leerlingen van 2 mbo-instellingen en 4 vo-
scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek, zij zaten in het voorlaatste jaar of het 
examenjaar. De samenstelling van de groep van 25 respondenten  is weergegeven in tabel 4.6.  
 

Tabel 4.6  Participanten hardopdenksessies  

 Niveau                                         Onderwijstype         Aantal leerlingen  
2ER      mbo  4 
2ER      vo  8 
3ER    mbo  5 
3ER    vo  8 
Totaal    25 
  
 
Selectie van de items 
Voor zowel 2ER als 3ER zijn elk 10 items geselecteerd, gebaseerd op de resultaten van de 
psychometrische en inhoudelijk-kwalitatieve analyse (beschreven in paragraaf 4.1). Daarbij is 
ervoor gekozen om als eerste opgave een item op te nemen uit de groep met hoge p-waarden 
('makkelijk' items). Ook tegen het eind (opdracht 8 of 9) worden er nog 1 of 2 items uit deze 
categorie opgenomen.  Dit heeft als doel om na te gaan of na een aantal lastige opgaven de 
kandidaten een relatief eenvoudige opgave nog steeds goed maken.  Daarnaast zijn als criteria 
gebruikt voor de selectie van items met een grote discrepantie tussen ER- en F-groepen: 
spreiding in het soort veelgemaakte fouten; spreiding over de domeinen (voor zover mogelijk); 
spreiding in de contexten/situaties. De aspecten uit het addendum komen voor zover mogelijk 
allemaal voor. Bij 3ER is de keuze beperkt omdat er slechts vijf 3F items in deze categorie 
voorkomen. In de selectie zijn daarom ook een aantal 'lastige' 2F-items (lage p-waarde) 
opgenomen.  
 
Resultaten en analyse per leerling en groep 
Van elke groep geven we allereerst een korte typering van het geslacht, het aantal goed 
gemaakte, fout gemaakte en niet gemaakte opgaven, of er berekeningen zijn opgeschreven 
(ja/nee). 
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Tabel 4.7 Gegevens 2ER-MBO 

  ID             m/v          #goed      #fout           #niet          score   berekening   opmerking  

2M1 m 5 3 2 50% ja  
2M2 v 1 4 5 10% ja slaat veel opgaven over 
2M3 m 3 5 2 30% ja rekent langzaam, raakt spoor kwijt 
2M4 v 8 2 0 80% ja gebruikt verhoudingstabel 

systematisch als vaste procedure. 
Mogelijk geen ER-kandidaat 

Totaal  17 

(43%) 

14 

(35%) 

9 

(22%) 

   

 
 
Tabel 4.8 Gegevens 2ER-VO 

  ID            m/v          #goed        #fout          #niet          score   berekening   opmerking  

2V1 v 3 3 4 30% nee  
2V2 v 2 8 0 20% nee  
2V3 v 3* 6 1 30% ja soms kleine rekenfout/slordigheid 
2V4 v 4 3 3 40% ja berekeningen onder elkaar  
2V5 v 6 2 2 60% ja verhoudingstabel 
2V6 v 6 2 2 60% ja berekeningen kort (notities), enkele 

verhoudingstabel 
2V7 v 8* 2 0 80% ja verhoudingstabel, onder elkaar  
2V8 m 7 3 0 70% nee enkele notities 
Totaal  39 

(49%) 

29 

(36%) 

12 

(15) 

   

*) antwoord met miljoen als maat is correct, maar zou in digitale versie fout zijn 

 
 
Tabel 4.9 Gegevens 3ER-MBO 

  ID             m/v         #goed         #fout        #niet            score   berekening   opmerking  

3M1 v 4 2 4 40% ja 1 keer verhoudingstabel veel 
overgeslagen 

3M2 v 5 5 0 50% ja standaardaanpak: verhoudingstabel 
3M3 v 6 2 2 60% ja standaardaanpak: verhoudingstabel 
3M4 v 5 2 3 50% ja standaardaanpak: verhoudingstabel 
3M5 v 6 2 2 60% ja rekent langzaam en  onzeker maar 

maakt lastige opgaven goed 
Totaal  26 

(52%) 

13 

(26%) 

11 

(22%) 

   

 

 
Tabel 4.10 Gegevens 3ER-VO 

ID              m/v         #goed        #fout         #niet          score   berekening   opmerking  

3V1 v 5 5 0 50% ja verhoudingstabel en kruisproduct 
3V2 v 8 2 0 80% ja verhoudingstabel en kruisproduct 
3V3 v 6 3 1 60% ja  
3V4 v 3 3 4 30% ja soms deels goed 
3V5 v 6 4 0 60% ja  verhoudingstabel en  kruisproduct 
3V6 m 9 0 1 90% ja weinig fouten: mogelijk geen ER-

kandidaat 
3V7 v 3 0 7 30% ja  traag, wel deel berekening goed 
3V8 v 7 2 1 70% ja standaardaanpak: verhoudingstabel 
Totaal  47 

(59%) 

19 

(24%) 

14 

(17%) 
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De moeilijkheidsgraad van de opgaven liep nogal uiteen. Bij de opgaven 2ER werd de 
makkelijkste opgave door 10 van de 12 leerlingen goed gemaakt (83%), terwijl de moeilijkste 
opgave slechts door één leerling correct werd beantwoord (8%). Voor de opgaven 3ER geldt dat 
twee opgaven door 12 van de 13 leerlingen juist zijn beantwoord (92%) terwijl de moeilijkste 
opgave slechts door één leerling goed is beantwoord (8%). 
 
Uit de resultaten van de vier deelgroepen blijkt dat de 3ER groepen met 52% en 59% gemiddeld 
hoger scoren dan de 2ER groepen (43% en 49%). De vo-groepen scoren daarbij gemiddeld iets 
beter dan de mbo-groepen. Hoewel ER-leerlingen bij alle opgaven een rekenmachine mogen 
gebruiken, hebben een aantal leerlingen berekeningen op papier hebben uitgevoerd: ze geven aan 
dat ze dat prettiger vinden. De meeste leerlingen noteren hun berekeningen of tussenresultaten. 
Deze zijn niet betrokken bij de score; de informatie is wel meegenomen bij de analyse per 
opgave.  
 
Op de groep 3ER-mbo na, heeft elke groep één of enkele leerlingen van wie het, gezien het 
resultaat (meer dan 8 goede antwoorden) de vraag is of deze leerlingen (nog) in een ER-groep 
thuishoren. Dit zijn vaak leerlingen die al geruime tijd extra rekenondersteuning hebben en 
daardoor vooruit zijn gegaan. Blijkbaar zijn de rekenproblemen in deze groep niet erg 
hardnekkig, zoals dat wel het geval is bij leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. 
Zeker bij de leerlingen die een min of meer standaardaanpak hebben bij opgaven met een 
verhoudingskarakter lijkt dit (voor de betreffende opgaven) het geval.  
 
Tijd 
Slechts weinig leerlingen (2 van de 25) zijn duidelijk in tijdnood gekomen, zij hebben de laatste 
paar opgaven niet gemaakt. Ruim de helft van de leerlingen (14 van de 25) heeft opgaven 
overgeslagen. Uit de opnames blijkt dat dit vaak zo is omdat de opgaven na het voorlezen te 
moeilijk leken.  Soms heeft het rekenwerk geen antwoord opgeleverd omdat de leerling tijdens 
het oplossen niet verder kwam. 
 
Analyse aanpak en fouten per opgave 
Per item wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van veelgebruikte aanpakken en 
gemaakte fouten. 
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Tabel 4.11 Aanpak en fouten 2ER 

opgave Aanpak fouten 
 

 

• opgave 1: 67% correct 
• identificeren van juiste rij 

(fiets) en jaren (2006 en 
2008). Correcte berekening 
kiezen (aftrekken) 

 

• foutieve selectie van rij uit tabel 
(rekenen met totalen in plaats van 
fiets)  

• omdraaien van getallen (181-216) 
• rekenfout met aftrekkenen (216-

181=175) 

 
 

• opgave 2: 58% correct 
• rekenwerk in stappen: wat 

kost een jaarabonnement, wat 
kost 52 x een los nummer?  

• Kiezen correcte berekening 
(aftrekken) 

• Noteren tussenstappen 

• problemen met kennis over tijd 
(berekenen van aantal weken in 1 
jaar = 12 x 4 =48 weken)  

• vervolgstappen weglaten 
(prijsverschil niet uitrekenen) 

• verkeerde strategie: jaarbedrag 
door prijs per week delen 

• goede strategie maar fouten in  
berekening in tussenstappen (10 
nummers=7,50. 5x 7,50=37,5 + 
2 x 0.75=. 1.05. 37,5+ 1.05= 
38,55) 

 

opgave 3: 25% correct 
berekening met tussenantwoord 
genoteerd; 
opvallend veel fouten bij deze 
breukensom  

• rekenen met procenten ipv 
breuken: (1/3=33,3%. 156: 33.3 x 
2) 

• vastlopen omdat begrip/inzicht 
ontbreekt:  ëdeel  vaní niet 
relateren  aan vermenigvuldigen:   

• 156 twee keer delen door 2 
• 2 aparte berekeningen: 156:3 en 

156:2  
 

 

opgave 4: 25% correct 
• direct op rekenmachine 

uitgerekend 
 

• complexiteit van numerieke 
gegevens: in de war raken van 
rekenen met grote getallen    

• verkeerd aantal nullen              
• cijfers omdraaien (2,6-3,3) 
• foute verbetering: 0.7 miljoen 

moet zijn 7 miljoen 
• fout in rekenstappen: van 2 naar 3 

miljoen is 1; plus 0,3= 1,3 
miljoen 

 

opgave 5: 83% correct 
• gebruiken van 

verhoudingstabel/kruisproduc
t  

• tussenantwoorden of 
berekening noteren 

• opvallend goed gemaakt 
• opmerken van ontbrekende 

informatie op (leeftijd 
kinderen) 

• vervolgstap ontbreekt: wel de 
korting maar niet de  prijs  na de 
korting uitrekenen 

• ontbrekend inzicht in 
verhoudingen: percentage als 
bedrag nemen  (10% = 10 euro) 
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opgave 6: 25% correct 
• vaak niet gemaakt  
• weinig volledige uitwerkingen 
• aanpak: maten omrekenen: 

(3x) 
• strategie: 

- gebruik van 
verhoudingstabel (2x) 
- terugrekenen via 1 
- bedrag per kilo in 
tussenstappen omrekenen 
naar 10, 30, 50 100 en 300 
gram.  

• Schattend rekenen wordt 
soms ingezet als leerlingen 
vastlopen (maar leidt vaak 
niet tot het juiste antwoord) 

• ontbreken parate kennis van 
gewichten: 1 kilo = 100 gram?  

• geen begrip van verhoudingen 
• verwarren verschillende 

grootheden percentage (100%) en 
kilo (1000 gram) 

• 380 x 17,90 
• aantal grammen optellen naar 

500 gram (380 plus 120 gram). 
Daarna: prijs per kilo omrekenen 
naar 500 gram (17,90:2). 

• fout in berekening met 
tussenstappen (optellen) 

• fout gebruik van stappentrap 
• fout in gebruik van 

verhoudingstabel 

 

Opgave 7: 8% correct 
Gebruik van een 
verhoudingstabel  
 

• ontbrekend inzicht in 
verhoudingen: aantallen niet 
omrekenen naar %  (10 leerlingen 
= 10%)   

• grafiekfout 180=100%, 160=90% 
of 80%                                                      

• vaak: verkeerde berekening totaal 
aantal leerlingen (160 van de 18  

• schatten in plaats van rekenen (ik 
denk dat tussen de 80 en 90% 
ligt) 

• fout gebruik van rekenmachine: 
180:10%=180) 

 

opgave 8: 75% correct 
meestal uitwerking  
              
 

• leesfout: alle bedragen x 5 (geen 
onderscheid tussen bedrag per 
persoon en extra te bestellen 
items)   

• toepassen van goede strategie 
maar fout met uitrekenen in 
tussenstappen   

 

opgave 9: 75% correct 
kale som met haakjes 
meestal met behulp van als 
rekenmachine  
rekenregel is bekend: 
altijd eerst de haakjes 
berekenen 
 

• kleine rekenfout                                       
 

 

opgave 10: 25% correct 
gebruik van een 
verhoudingstabel                                     
meestal uitwerking, soms niet af 
 
 

• complexiteit van numerieke 
gegevens: in de war raken van 
rekenen met grote getallen   3x  

• antwoord opschrijven zonder 
toevoeging miljoen (0,7 
huishoudens)               

• % als absoluut aantal nemen (20% 
is 20  als antwoord)                   

• goed antwoord fout verbeteren: 
1,5 wordt ingeschat als ëte laagí 

• verkeerd aantal nullen 
• fout in rekenen met 

tussenstappen: 100%=7,5miljoen 
50%= 3,75 25%=1.875; 
5%=0,375. 1,875 + 0,375=2,25 
miljoen 
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Tabel 4.12 Aanpak en fouten 3ER 

opgave Aanpak fouten 

 

opgave 1: 77% correct 

overal uitwerkingen volgens 
verwachte strategie 
 

• Omdraaien van cijfers 
• verschrijving                     

 

 

opgave 2: 46% correct 

gebruik van  verhoudingstabel of 
kruistabel  
terugrekenen maar hoeveelheid 
cholesterol/g en vervolgens 
vermenigvuldigen                                                       
meestal met berekening, soms 
niet af 

• Verdubbelen van het gewicht 
van de hamburger (ëdubbele 
hamburgerí) ipv omrekenen 
naar 285 gram 

• Verkeerde strategie: 
grammen omrekenen naar 
miligrammen, 

• fout in gebruik van 
stappentrap  

 opgave 3: 54% correct 

Veel gegevens en stappen 

Gebruik van verhoudingstabel  
Eerst terugrekenen naar 1, dan 
vermenigvuldigen              

 
• Vergeten van laatste stap 

(berekent alleen 5%)  
• Fout bij omzetting van de 

vraagstelling naar een 
rekenkundige representatie: 
657 ñ 32,85 = 624,15.  
   

 

opgave 4: 46% correct 

Snelheid 

meestal berekeningen en 
tussenantwoord; vaak gebruik 
van verhoudingstabel                                                

• problemen met 
verhoudingen: antwoord in 
m/s in plaats van km/h 

• Stoppen na tussenantwoord 
(geen laatste stap)                                                              

• Fout met tijd 47 min =0,47 
u  
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opgave 5: 38% correct 

meestal uitwerkingen 
vaak tabel, soms ook fout 
Veel tussenstappen: 10% van 
12,2 ; daar 10% van en dan 
maal 14 
 

• Goede oplossings-strategie, 
maar fout met aantal nullen     

• Miljoen niet correct in 
rekenmachine ingevoerd      

• Afleesfout: verkeerd land 
gekozen  

• Afrondingsfout  

 

opgave 6: 92% correct 

goed gemaakt, rechttoe rechtaan 
procentensom 
meestal berekeningen 
tabel   
vaak eerst terugrekenen naar 1%
    

• geen fouten 

 

opgave 7: 38% correct 

meestal gebruik van 
berekeningen met 
verhoudingstabel 
vaak niet (af)gemaakt 

• Problemen met Engelse 
termen (onbekende 
eenheden) 

• Problemen met 
verhoudingen 

• Fout gebruik van 
verhoudingstabel 

 

opgave 8: 92% correct 

goed gemaakt, eenvoudige 

formule invullen 

meestal tussenantwoorden of 
berekeningen 

• geen fouten 

 

opgave 9: 8% correct 

erg moeilijk  
gebruik verhoudingstabel                
soms deel goed 

• ontbrekende parate kennis 
over tijd: 45 sec is 0,45 min.
  

• verwarring decimale 
talstelsel met tijdseenheden 
(deelt aantal kilometers door  
minuten) 

• Verkeerde strategie: 
kilometer omrekenen naar 
meter, dan stoppen 

• fout met verhoudingstabel 
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10 
 

opgave 10: 69% correct 

zelfde vraag als 2F 

bijna altijd uitwerking  
verhoudingstabel                                     
benadering met anker%        
 
 
 
 
                     

• verkeerde berekening totaal 
aantal leerlingen (160 van 
de 180) 
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Veel voorkomende foutenbronnen 
Verhoudingen  
Leerlingen hebben vooral moeite met opgaven binnen het domein verhoudingen, bijvoorbeeld 
het gebruik van het decimale talstelsel en het stelsel van seconden, minuten en uren. Het 
verwarren van stelsels is een relatief vaak voorkomende foutenbron zowel in de 2-ER als in de 3- 
ER-groep, parate kennis op dit gebied ontbreekt vaak. Een voorbeeld is opgave 9 in de 3ER-groep:  
in deze opgave wordt een afgelegde afstand en de daarvoor benodigde tijd in minuten en 
seconden gegeven. De meeste fouten worden gemaakt doordat 45 seconden wordt opgevat als 
0,45 minuut en niet als driekwart minuut.  Opgave 4 (3ER) is weliswaar een analoge opgave 
(berekenen van de gemiddelde snelheid in km/h), maar daar is de tijd in hele minuten gegeven, 
dat maakt werken met verhoudingen eenvoudiger. 
 
Ook de 3ER verhoudingsopgaven 2 en 5 worden minder goed gemaakt. Bij opgave 2 gaat het om 
verhoudingen tussen milligrammen en grammen en bij opgave 5 om een percentage van een 
groot getal. Overigens valt op dat de leerlingen bij de overige opgaven waarin met percentages 
moet worden gewerkt (opgaven 3, 6, en 10), veel minder fouten maken. Wel wordt soms 
omslachtig gewerkt, zoals het berekenen van 4,4% als 4 maal 1/10 van 10% plus 4 maal 1/10 van 
1%. Een van de opgaven waarin met percentages wordt gewerkt (opgave 10) is door zowel door 
de 2-ER als door de 3ER-groep gemaakt: hier zijn we duidelijke verschillen. Slechts 1 2ER-
leerlingen maakt deze vraag correct. Met name inzicht ontbreekt: vrijwel alle 2ER-leerlingen 
stellen de verkeerde waarde in de tabel op 100%.  
 
Rekenen met grote getallen 
Driekwart van de 2ER-leerlingen heeft problemen met rekenen met grote getallen. Dat geldt in 
mindere mate voor 3ER-leerlingen: 2 leerlingen uit deze groep lopen hier tegenaan. Veel 
gemaakte fouten zijn het gebruik van te veel of te weinig nullen. Inzicht ontbreekt regelmatig, 
bijvoorbeeld bij vraag 4 in de 2ER-groep. Drie leerlingen rekenen het correcte antwoord uit op de 
rekenmachine, maar twijfelen aan de uitkomst: 0.7 wordt als een ‘te laag’ antwoord ingeschat.  
Ook maken leerlingen afrondingsfouten in tussenuitkomsten, wat tot vrij grote afwijkingen van 
het goede eindantwoord kan leiden. 
 
Inzet van rekenstrategieën 
Leerlingen gebruiken vaak verhoudingstabellen of een ingekorte versie (kruistabel), al dan niet 
met succes. In een beperkt aantal gevallen maakt een leerling zelf een hulprijtje ('trappetje') met 
maten of wordt een ezelsbruggetje gebruikt. Sommige leerlingen rekenen bij opgaven met 
verhoudingen eerst terug naar de meest basale eenheden (rekenen via 1). Een relatief 
omslachtige aanpak, maar die meestal wel tot het goede antwoord leidt.   
Uit de afnames blijkt dat de meeste ER-leerlingen zowel weten wanneer ze verhoudingstabellen  
in kunnen zetten als de passende rekenmethode kennen. De tabel ondersteunt het structureren 
van het rekenwerk, dat vervolgens stapsgewijs met de rekenmachine wordt uitgevoerd. De vraag 
is wel in hoeverre het gebruik van verhoudingstabellen inzichtelijk gebeurt. De meest 
rekenmethoden behandelen verhoudingstabellen uitvoerig en waarschijnlijk gebruiken de 
leerlingen ze op algoritmische wijze. De fouten die leerlingen met een tabel maken zijn vaak 
terug te voeren op het kiezen van foutieve uitgangspunten (bijvoorbeeld een verkeerde waarde 
op 100% stellen, of onjuiste gegevens uit de tekst of figuur halen). De fouten zitten zelden in het 
gebruik van de tabel zelf. 
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Soms is het ondoorzichtig hoe leerlingen tot een antwoord komen. Ingewikkelde berekeningen 
met onwaarschijnlijke uitkomsten zijn geen uitzondering. Soms kunnen misconcepties die 
hieraan ten grondslag liggen worden geïdentificeerd. Er is bijvoorbeeld soms sprake van het 
kiezen van een verkeerde rekenoperatie (vermenigvuldigen in plaats van delen) of het omzetten 
van de vraagstelling met context naar een ongeschikte rekenkundige representatie.  
 
Vastlopen 
Leerlingen geven vaak deeloplossingen die niet verder worden uitgewerkt. Het gaat dan om het 
inzetten van de eerste stap(pen) van een oplossingsstrategie die vervolgens onvoldoende wordt 
uitgewerkt; leerlingen lopen vast. Ze geven bijvoorbeeld aan: “Ik weet niet hoe ik verder moet 
komen. In snap het ergens wel, maar mis het laatste stapje”.  
 
Rekenen met breuken 
Driekwart van de 2-Er-leerlingen hebben moeite met de breukenvraag. Vrijwel alle leerlingen 
geven bij het zien van de vraag meteen aan dat ze breukenopgaven moeilijk vinden, en er niet 
goed in zijn. Dat geldt ook voor leerlingen die het goede antwoord geven. 
 
Fouten vergeleken 
We zijn nagegaan of de gemaakte fouten inderdaad zoals verwacht liggen op de gebieden op 
basis waarvan de items zijn geselecteerd. Uit tabel 4.13 blijkt dat die verwachte fouten  
inderdaad optreden. 
 
Tabel 4.13 Overzicht van gemaakte fouten in gelelecteerde items  

 
 
 
We gaan tot slot na in hoeverre specifieke rekenproblemen van ER-leerlingen –zoals beschreven 
in het addendum ER-  terug te zien zijn bij de  leerlingen uit ons onderzoek. De problemen zijn 
in tabel 4.14 samengevat in de eerste kolom, de bijbehorende opgavekenmerken staan in kolom 
2. In de derde kolom hebben we aangegeven of deze problemen in het onderzoek naar voren zijn 
gekomen. Het gaat daarbij altijd om zeer kleine aantallen leerlingen, we kunnen hieruit geen 
algemene conclusies te trekken. 
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Tabel 4.14 Specifieke problemen van ER leerlingen en opgavekenmerken 

ER-kandidaten hebben moeite met:  Opgavekenmerken die een belemmering 
voor ER-kandidaten vormen  

Herkenbaar bij de participanten aan de hardop-
denksessie 

a. Het geautomatiseerd uitvoeren van 

basisbewerkingen  

De aard van de getallen waarmee 

gerekend moet worden  

Door gebruik van de rekenmachine is dit minder 

van toepassing. We zien wel veel fouten bij 

leerlingen die ervoor kiezen om  'op papier’ 

'onder elkaar' te rekenen.  

- bij aftrekken altijd grootste – kleinste cijfer  

- niet met breuken kunnen rekenen  

- slordigheden met onthouden en lenen 

b. Het oproepen van de eigen 

voorkennis 

Of op parate kennis en inzicht 

berustende aannames vereist zijn 

Gaat vaak traag, veel herlezen van de opgave. 

Weinig parate kennis wbt maten en gewichten. 

Sommige strategieën zijn wel –vaag- bekend, maar 

kunnen leerlingen niet toepassen  (komma 

verschuiven bij delen/vermenigvuldigen) 

c. Het flexibel benutten van de eigen 

voorkennis, vooral bij het kiezen van 

een gelegenheidsstrategie 

(Aard van de vereiste basisbewerkingen,) 

al dan niet schattend 

ER-leerlingen kiezen vaak voor dezelfde strategie 

(verhoudingstabel). Leerlingen lopen regelmatig 

vast als deze gekozen strategie  niet werkt en 

doen dan vaak uitspraken als 'er was een manier’ 
‘'je moet iets omrekenen maar wat?' ‘ ik mis het 
laatste stapje’.  
Schattend rekenen wordt soms ingezet als 

leerlingen vastlopen (maar dat leidt vaak niet tot 

het juiste antwoord) 

Positieve pogingen zijn bijvoorbeeld handig 

rekenen met mooie percentages. 

d. Het ordenen van getallen en de 

onderlinge afstand bepalen 

(Aard van de vereiste basisbewerkingen,) 

al dan niet schattend 

In de meeste gevallen levert dit geen problemen 

op (wel probleem met correct aftrekken genoemd 

bij a.).  

e. Het interpreteren van woorden en 

woordgroepen die een onderlinge 

relatie tussen getallen beschrijven 

  

f. Het open en neutraal tegemoet 

treden van rekenopgaven als gevolg 

van slechte rekenervaringen  

Het aantal gegevensbronnen  

Hoe moeilijk het is om de gegevens uit de 

gegevensbronnen te halen  

 

 

 

 

 

Of een beschrijving van de context 

overbodige gegevens bevat  

Hoewel deze leerlingen allemaal negatieve 

ervaringen met rekenen hebben, proberen ze de 

opgaven wel te maken. Leerlingen doen 

regelmatig uitspraken als 'Dit wordt een lastige', 
‘dit gaat mij nooit lukken’  of ‘ ik ben niet goed in 
breuken/gewichten/rekenen met tijd”., Wat opvalt 

is dat leerlingen wel doorzetten 

 

Ontbrekende informatie wordt slechts door een 

aantal leerlingen opgemerkt en heeft geen invloed 

op de gekozen aanpak.   

 

Leerlingen hebben soms moeite met onbekende 

termen (zoals gallon); dit maakt de context van de 

opgave ingewikkeld (en leerlingen onzeker). 

g. Het bedenken van een 

oplossingsstrategie  

Aantal gegevens dat nodig is voor het 

uitvoeren van de rekenkundige 

handelingen als maat voor het aantal 

berekeningen dat een kandidaat moet 

uitvoeren  

Zie eerdere opmerkingen bij c en f 

 

Rekenen met verhoudingen in combinatie met 

met grote getallen levert veel problemen op 

bron: CvTE, addendum ER 
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De leerlingen ondervinden de meeste problemen bij het oproepen van voorkennis en het flexibel 
kiezen van (gelegenheids)strategieën. Het geautomatiseerd uitvoeren van de basisbewerkingen 
lukt meestal goed met behulp van de rekenmachine. Problemen met het ordenen van getallen, 
het bepalen van hun onderlinge afstand en het interpreteren van woorden die de relatie tussen 
getallen beschrijven, werden in mindere mate geconstateerd. Leerlingen treden de rekenopgaven 
vaak niet neutraal tegemoet. Opvallend is daarbij wel dat de meeste leerlingen niet getuigden van 
de neiging om snel op te geven, ondanks hun meest negatieve ervaringen met rekenen. Dit kan 
echter ook samenhangen met de context van het onderzoek: het ging niet om een toetssituatie.  
 
We kunnen concluderen dat voorspelde problemen ook daadwerkelijk optreden, maar we zien in 
het werk diverse nieuwe en onverwachte fouten. Ook dit kan te maken hebben met de 
afnamecondities waarbij we de leerlingen zowel gevraagd hebben om hardop te denken als om 
zoveel mogelijk op te schrijven. Daardoor worden waarschijnlijk meer fouten zichtbaar, met 
name als de leerling wel een aantal (goede) stappen heeft gezet, maar niet tot een antwoord is 
gekomen. Door deze aanpak worden niet alleen fouten zichtbaar, maar juist ook de wel correcte 
stappen die de leerling in de richting van het antwoord heeft gezet. Door de afnameconditie kan 
het ook zijn dat de leerlingen langer blijven proberen, omdat iemand (een rekendeskundige) met 
ze meekijkt.  
 
Gedrag van leerlingen tijdens de hardopdenkprotocollen 
Controleren van het antwoord 
Minder dan de helft van de leerlingen controleert of het gegeven antwoord plausibel is. Dit is 
echter geen typisch kenmerk van ER-leerlingen; ook leerlingen zonder specifieke 
rekenproblemen doen dit in onvoldoende mate (Meijer, De Pater, Veltman & Van der Hoeven, 
2014).  
 
Hulpmiddelen 
Hoewel de ER kandidaten bij alle opgaven een rekenmachine mogen gebruiken zien we bij deze 
afname soms toch leerlingen die een deel van (of soms al) het rekenwerk schriftelijk doen. 
Daarbij zien we enkele opvallende fouten, met name bij aftrekken – waarbij twee van de 
leerlingen steevast het laagste van het hoogste cijfer aftrekken en daardoor 'vreemde' 
antwoorden krijgen. Verder heeft slechts een enkele leerling gevraagd om de beschikbare 
rekenkaarten. Leerlingen geven bijna allemaal aan die op school ook niet te gebruiken.  
 
Lezen en nadenken 
Vrijwel alle leerlingen lezen de vragen vlot voor. Een aantal leerlingen leest en herleest en heeft 
moeite te beginnen, maar uiteindelijk zetten zij in veel gevallen toch een eerste stap. MBO 
leerlingen slaan iets vaker opgaven over of maken ze niet af. Het gaat daarbij vooral om opgaven 
over verhoudingen (en percentages). Bij opgave 3 van 3ER speelt ook mee dat die een grote 
informatiedichtheid heeft met veel redundante gegevens, waardoor veel leerlingen ergens 
afhaken. Voor 3ER-opgave 7  geldt dat leerlingen Engelse termen en eenheden niet snappen 
(zoals mile en gallon) en daardoor in de war raken. 
 
Rekenangst 
Opvallend is dat alle deelnemende leerlingen met veel inzet de opgaven maken. Ze zetten door, 
ook als zij het moeilijk vinden. Leerlingen maken bijna allemaal vooraf een snelle inschatting of 
ze een opgave moeilijk of makkelijk vinden. Ze geven vaak spontaan een reactie, bijvoorbeeld bij:  
 



 

63 

 

-  een kale som: ‘oh deze is gelukkig makkelijk’. 
-  een breukenopgave: ‘ik ben heel slecht in breuken’, ‘ik ben niet goed in rekenen’, ‘dit kan ik 

niet’. 
-  grote getallen: ‘dat kan ik echt niet, want ik weet nooit hoe je een miljoen uit moet 

schrijven’. 
 
Interviews met leerlingen 
Uit de gesprekken met leerlingen achteraf blijkt dat onzekerheid en angst vaak een rol spelen: 
“Omdat ik weet dat ik er niet goed in ben, ga ik stressen en dingen door elkaar halen. Dan lukt 
het niet”. En: “Als je de uitleg ziet dan denk je al: help. Ik weet dan echt niet wat ik moet doen. Ik 
doe het toch fout”.  En: ‘het is gênant dat je een onvoldoende haalt”. Anderen zeggen: “Ik denk 
vaak dat ik het niet kan, maar ik probeer het wel”. Leerlingen merken regelmatig op dat ze hun 
eigen fouten niet zien, vaak in tijdsnood komen en weinig inzicht hebben in de opgaven: “Ik 
denk vaak echt dat ik het goed doe, maar dan sla ik blijkbaar toch stappen over”. Leerlingen 
geven vaak aan moeite te hebben met breuken, grote getallen, rekenen met maten & gewichten, 
getallen met komma’s en verhaalsommen: “Een verhaal maakt het moeilijker. Dan staat er veel 
informatie bij die je niet nodig hebt”. Een aantal leerlingen merkt daarbij op dat ze daarom kale 
sommen vaak makkelijker vinden. 
 
Voor de meeste leerlingen geldt dat de rekenproblemen langdurig en persistent zijn. Een leerling 
heeft een dyscalculieverklaring. De rekenproblemen zijn pas op de middelbare school 
onderzocht: “Ik heb geen onderzoek gehad op de basisschool, maar mocht sommen overslaan 
die ik moeilijk vond. Als je dan toch nog steeds slechte cijfers haalt dan denk je: ik kan het toch 
niet”. Een mbo-leerling vertelt: “Al op de basisschool vond ik het moeilijk, en had ik achterstand. 
In groep 8 had ik het rekenen van groep 7. Dus het rekenen van groep 8 heb ik nooit gehad”. Vier 
leerlingen (2 havo en 2 vmbo) geven echter aan dat ze op de basisschool wel goed mee konden 
komen in de rekenlessen.  Ze geven aan dat er op de middelbare school weinig aandacht aan 
rekenen is besteed: “Vroeger op de basisschool kon ik wel rekenen, en had er maar een beetje 
moeite mee (was langzaam). Maar nu is het echt erg. In de 1e klas heb ik een jaartje rekenen 
gehad, maar we kregen bijna geen uitleg. in de jaren daarna hadden we helemaal geen rekenles. 
En nu had ik een onvoldoende op de rekentoets.”  
 
Ongeveer de helft van de vo-leerlingen weet niet wat de ER-toets inhoudt, of wat het verschil is 
met de reguliere toets. Drie leerlingen denken dat de ER-toets makkelijker is: “Als ik de 
rekentoets nu niet haal, krijg ik een makkelijkere toets. Die is aangepast op mijn niveau.” De rest 
weet wel dat je een rekenmachine mag gebruiken, en wat meer tijd krijgt. Leerlingen die de ER-
toets kennen, denken meestal dat een ER-aantekening op het diploma neutraal of juist positief  
uitpakt: “Want ik heb rekenen niet nodig voor mijn vervolgopleiding” of  “Ik wil de ER-toets 
graag doen, want dan scoor ik hoger”. Sommige leerlingen willen na de ER-toets ook de reguliere 
toets maken: “…zodat je geen ER-aantekening op je examen hebt. Het maakt niet per se uit, maar 
ik wil het ook voor mezelf om te bewijzen dat ik het wél kan. Als ik eerste de ER-toets maak, heb 
ik meer zekerheid en dat ik een voldoende kan halen”. 
 
Conclusie 
Het lijkt erop dat de problematiek van ER leerlingen complex is in de zin dat er meerdere 
moeilijkheden tegelijkertijd spelen. Zo is het werken met percentages op zich niet 
problematisch, maar wel als het ook nog eens om grote getallen gaat. Werken met verhoudingen 
kunnen met name de 3ER-leerlingen in het algemeen vrij redelijk, maar als er ook nog met 
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verschillende talstelsels moet worden gewerkt, nemen de problemen sterk toe. Daarnaast lijken 
de ER leerlingen moeite te hebben met het flexibel omzetten van vraagstellingen in contexten 
naar adequate rekenkundige representaties. Het werken met algoritmen (stapsgewijs oplossen 
van een rekenprobleem) lijkt hen gemakkelijker af te gaan. Maar inzicht in de 
toepassingsstrategie ontbreekt soms. Kortom, ER-leerlingen hebben: 
• veel behoefte aan houvast en structuur. 
• weinig inzicht in het proces maar voeren stappen vaak volgens een vast patroon uit op de 

automatische piloot  
• moeite met het controleren van uitkomsten  
• moeite met werken met complexe getalen zoals rekenen met miljoen 
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Bijlagen 

Bijlage I  Opzet verkennend onderzoek 2A ER 

Inleiding 
Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in 2010 werd voor 
alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van 
rekenen (en taal). Er werden (centrale) examens geïntroduceerd waarin deze minimumeisen 
moesten worden getoetst. Die eisen staan beschreven in het referentiekader, waarin drie niveaus 
worden onderscheiden: 1F, 2F en 3F (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 
2008). Voor leerlingen op havo-, vwo- en mbo 4-niveau geldt dat zij aan het einde van hun 
opleiding niveau 3F moeten halen. Niveau 2F wordt beschouwd als het niveau dat iedereen nodig 
heeft om in de samenleving te kunnen functioneren (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en 
Rekenen, 200820). Voor studenten op mbo 2, mbo 3 en vmbo geldt dat ze dat niveau 2F moeten 
hebben behaald aan het eind van hun opleiding. Doordat uit de resultaten van de pilots duidelijk 
werd dat leerlingen op de lagere (v)mbo-niveaus grote moeite hadden dit niveau te halen, was er 
behoefte aan een toets die de mogelijkheid aan die leerlingen biedt om beter te laten zien wat zij 
kunnen (TK, 201321). Zo werd de toets op niveau 2A geïntroduceerd. Dit niveau staat niet 
omschreven in het referentiekader. Het bevat een groter aantal eenvoudige opgaven waardoor 
het examen makkelijker is dan het 2F-examen. Het niveau is lager dan het niveau 2F en geeft 
recht op een diploma maar niet op doorstroom naar een vervolgopleiding op een hoger niveau. 
 
Voor alle toetsen geldt dat er naast de reguliere toets, een toets is ontwikkeld voor leerlingen 
met ernstige rekenproblemen (ER) zoals dyscalculie. In opdracht van het College voor Toetsen en 
Examens doen het Kohnstamm Instituut, de Universiteit Utrecht en Ecbo onderzoek naar deze 
rekentoets22 ER voor leerlingen met ernstige rekenproblemen. Het doel van het onderzoek is om 
de doelgroep van de rekentoets ER goed in beeld te brengen. Verder wordt onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn voor toekomstige verbetering van de rekentoets ER, om de toets nog beter 
passend voor de doelgroep te laten worden. 
 
Een van de deelonderzoeken gaat over de 2A ER-variant. De 2A ER-toets is nog in ontwikkeling 
en wordt in het schooljaar 2016-2017 voor het eerst als pilot afgenomen. Om grip te krijgen op 
de doelgroep die de 2A ER-rekentoets zal gaan maken, is een verkennend onderzoek gedaan naar 
de doelgroep van deze ER-toets. De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd in de periode 
mei-augustus 2016. De tweede fase van het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 
2016-januari 2017. 
 
In deze bijlage beschrijven we de aanpak en uitkomsten van dit vooronderzoek. 
 
Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet verkennend onderzoek 2A ER 
De centrale vraagstelling van het vooronderzoek 2A ER is:Welke leerlingen maken in de praktijk 
de 2A ER-toetsen: hoe ziet de doelgroep er uit?  

                                                 
 
20 Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Enschede: SLO 

21 TK (2013). Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013. Brief van de staatssecretaris en 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 23 september 2013. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

22 Waar in dit rapport gesproken wordt van rekentoets wordt ook rekenexamen bedoeld.  
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Ten tijde van de eerste fase van het onderzoek was bekend dat er een 2A ER-toets ontwikkeld 
werd, maar deze was op dat moment nog niet beschikbaar. Om die reden kon er niet 
geïnventariseerd worden hoe de daadwerkelijke doelgroep die de toets gemaakt had eruit zag, 
maar moest aan betrokkenen in het veld om een indicatie worden gevraagd van het type 
leerlingen dat zij zouden aanmelden. 
 
De inventarisatie is gemaakt met behulp van een digitale vragenlijst. De vragenlijst (zie bijlage) 
bestond uit 17 vragen. Daarin wordt gevraagd om een inschatting te maken van het aantal 
leerlingen dat in het schooljaar 2015-2016 in aanmerking zou zijn gekomen om de 2A ER-toets 
te maken. Daarnaast werden enkele vragen gesteld over de achtergrond van de deelnemers aan 
de enquête. 
 
In juni 2016 is de digitale enquête uitgezet onder betrokkenen bij het rekenonderwijs in het 
vmbo, mbo entree en mbo 2. De enquête is uitgezet via de kanalen van het Steunpunt Taal en 
Rekenen MBO en via de kanalen van de onderzoeksgroep. 
 
Eind juli 2016 zijn dat data verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten waren aanleiding om in 
december van 2016 nogmaals de vragenlijst uit te zetten in een afgeslankte vorm: de tweede fase 
van dit onderzoek. In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten. 
 
Respons en achtergronden respondenten 
In totaal zijn 111 respondenten begonnen aan de enquête; 69 respondenten hebben deze ook 
daadwerkelijk afgemaakt (zie tabel 1). Dit betekent dat de resultaten met de nodige 
voorzichtigheid moeten worden bekeken. 
 
Tabel 1 Aantal ingevulde enquêtes 

Ingevulde enquêtes Zomer 2016 Totaal 

Aangeklikt 268 618 
Meer dan aangeklikt 111 (41% van de 268) 285 
Afgemaakt 69 (62% van de 111) 181 (64% van de 285) 
 
 

De respondenten die de enquête hebben ingevuld waren werkzaam in de drie beoogde sectoren 
(vmbo bb, entree en mbo 2). Hierbij vormden docenten uit het entree-onderwijs de kleinste groep 
(19 respondenten) (zie tabel 2). 
 
Tabel 2 Spreiding over onderwijsniveaus 

Niveau Aantal enquêtes afgemaakt  Totaal  

VMBO BB 29 72 
Entree 19 31 
MBO2 31 92 
Totaal inclusief docenten die op meerdere 
niveaus lesgeven 

79 195 

 
Respondenten is gevraagd op welke manier zij betrokken zijn bij het rekenonderwijs (zie tabel 
3). Het overgrote deel van de respondenten is docent rekenen, waarvan een deel ook andere 
taken heeft (bijv. rekencoördinator of rekencoach). Van de 69 respondenten waren er 10 geen 
docent. De twee respondenten die aangaven een andere taak te hebben, waren 
opleidings/vaksectie-coördinator. 
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Tabel 3 Betrokkenheid bij rekenen 

Betrokkenheid bij rekenen Aantallen enquête afgemaakt (69) 
Als docent 59 
Ik coördineer de docenten rekenen binnen mijn instelling, begeleid hen in 
het onderwijsproces en ben op de hoogte van slagingspercentages van hun 
leerlingen. 

29 

Ik ben rekencoach of rekenspecialist  31 (26 hiervan zijn ook docent) 
Ik ben betrokken bij de administratieve afhandeling van de examinering 
(aanmelden van leerlingen, invoeren van cijfers enz.). 

19 (16 hiervan ook docent) 

Anders, namelijk... 2  
 

Er is gevraagd naar het aantal jaren ervaring in het rekenonderwijs. De meeste respondenten (40) 
hebben tussen de 1 en 5 jaar ervaring, gevolgd door 14 respondenten met 6-10 jaar ervaring en 9 
respondenten met meer dan 10 jaar ervaring. 6 respondenten hadden weinig ervaring met het 
rekenonderwijs (minder dan 1 jaar). 
 
Tabel 4 Aantal jaar ervaring in rekenonderwijs 

Aantal jaar ervaring in rekenonderwijs Aantal Percentage 

<1 jaar 6 8% 
1-5 jaar 40 58% 
6-10 jaar 14 20% 
>10 jaar 9 6% 
 
 

Tot slot is gevraagd hoe bekend de respondenten zijn met de inhoud van de rekentoetsen. Het 
merendeel van de respondenten is redelijk tot goed op de hoogte van de 2F, 3F, ER en 2A-toets 
(zie figuur 1). Uit de antwoorden blijkt dat de inhoud van de 2A ER-toets duidelijk bij minder 
respondenten bekend is. Dit is niet vreemd, aangezien er nog weinig over de inhoud van deze 
toets gecommuniceerd was ten tijde van de digitale enquête. 
 

 
Figuur 1 Mate van bekendheid met inhoud rekentoets 
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Bijlage 2 Vragenlijst enquête zomer 

a Achtergrondkenmerken 
Er volgen eerst enkele vragen over uw achtergrond en functie. 
Naam: 
1 E-mailadres: 
2 School: 
3 Op welke manier bent u op uw instelling betrokken bij het rekenonderwijs of de examinering 

van rekenen (meerdere antwoorden mogelijk)?  
� Ik geef les en bereid mijn leerlingen voor op de toets/ het examen rekenen, als docent 
� Rekenen 
� Wiskunde 
� RT/bijles 
� Ander vak, namelijk:____________________________________________________ 
� Ik coördineer de docenten rekenen binnen mijn instelling, begeleid hen in het 

onderwijsproces en ben op de hoogte van slagingspercentages van hun leerlingen. 
� Ik ben rekencoach of rekenspecialist 
� Ik ben betrokken bij de administratieve afhandeling van de examinering (aanmelden van 

leerlingen, invoeren van cijfers enz.). 
1. Anders, namelijk___________________________________________________ 

4 Bij welke opleidingsniveaus bent u betrokken en, in dien van toepassing aan hoeveel 
leerlingen geeft u cursusjaar 2015/2016 les (meerdere antwoorden mogelijk)?  
� Vmbo BB 

o Sector: ____________________________________ 
o Totaal aantal leerlingen waar ik schooljaar 2015/2016 les aan 

geef:__________________ 
� Entree 

o Totaal aantal leerlingen waar ik schooljaar 2015/2016 les aan 
geef:__________________ 

� Mbo 2 
o Opleiding(en): ____________________________________ 
o Totaal aantal leerlingen waar ik schooljaar 2015/2016 les aan 

geef:__________________ 
5 Hoe lang bent u al betrokken bij het rekenonderwijs en/of de toetsing/examinering van 

rekenen?  
� < 1 jaar 
� 1-5 jaar 
� 6-10 jaar 
� > 10 jaar 

6 Geef hieronder aan in hoeverre u op de hoogte bent van de inhoud van de examinering 
rekenen 2F, 3F, ER, 2A, 2A ER:  

 2F 3F ER 2A 2A ER 
Niet; ik weet er weinig tot niets van.      
Matig; ik weet globaal wat er van leerlingen verwacht wordt (bijv. ik ben op de 
hoogte van de soorten opgaven, toetslengte en hulpmiddelen). 

     

Redelijk; ik heb de syllabus rekenen 2F en 3F een keer doorgenomen en weet 
ongeveer wat er aan bod komt in het examen. 

     

Goed; ik ben goed op de hoogte van de inhoud van de syllabus rekenen 2F en 
3F en ken de voorbeeldtoetsen. 
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b Enquêtevragen over leerlingenaantallen  
Onderstaande vragen graag invullen over de klassen waar u in het schooljaar 2015-2016 les aan 
geeft23. 
 
� Totale deelname van uw vmbo BB-leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 een 

rekentoets/examen hebben afgelegd. 
 
Wilt u het schema hieronder over uw leerlingen op vmbo BB zo precies mogelijk invullen? 

 
Leerlingen 

vmbo BB 

Totaal aantal van uw leerlingen die 

een rekentoets/rekenexamen 

hebben afgelegd 

2F 2F ER (Ernstige 

rekenprobleem) 

2A Percentages 

 Automatisch 

antwoord vraag 5 

achtergrond 

Eerste 

mogelijkheid 

    

Herkansing     

 
� Hoe zeker bent u dat de aantallen die u bij vraag 1 hebt ingevuld correct zijn? 

 
1. Heel onzeker; het is een grote gok. 
2. Onzeker; het is een grove schatting op basis van de aantallen waar ik zicht op heb. 
3. Redelijk zeker; de werkelijke aantallen zullen mogelijk iets afwijken. 
4. Heel zeker; ik ben ervan overtuigd dat ze correct zijn. 

 
De 2A ER-toets/examen is een variant van de 2A toets/examen, voor leerlingen met ernstige 
rekenproblemen. De set opgaven is deels aangepast zodat de deelnemer beter kan laten zien 
waartoe hij in staat is en niet bij elke opgave vastloopt vanwege zijn beperking. De 2A ER-
toets/examen is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting in het schooljaar 2016-2017 voor 
het eerst beschikbaar zijn. 
 
� Stel dat afgelopen schooljaar de rekentoets/rekenexamen 2A ER beschikbaar was geweest. 

Hoeveel van uw leerlingen zouden mogelijk deel hebben genomen aan deze toets/examen?  
 

Wilt u het schema hieronder over uw leerlingen op VMBO BB zo precies mogelijk invullen en 
een inschatting maken hoeveel leerlingen die nu een andere toets/examen hebben gemaakt, 
mogelijk de 2A ER-toets/examen zouden hebben gemaakt? 

 

Leerlingen    

vmbo BB 

Totaal aantal van uw leerlingen die 

een rekentoets/rekenexamen 

hebben afgelegd 

Uitsplitsing per toets 

2F 2F ER 2A Schatting 

2A ER 

Percentages 

Absolute 

aantallen 

Automatisch 

antwoord vraag 5 

achtergrond 

Eerste 

mogelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkansing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Geef aan waarom deze leerlingen in aanmerking zouden komen voor de 2A ER-toets/examen 
 

                                                 
 
23 Deze vragen gelden ook voor entree en mbo 2 
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� In hoeverre zijn uw antwoorden representatief voor alle leerlingen vmbo BB van uw school? 
� Wel representatief, in andere klassen zullen het vergelijkbare aantallen zijn/ik geef les 

aan alle vmbo BB- klassen. 
� Niet representatief, in andere vmbo BB klassen zal het heel anders zijn. 
� Weet niet, ik heb daar geen zicht op. 

 
� In hoeverre bent u van mening dat de 2A ER-toets een oplossing biedt voor (een deel van) uw 

leerlingen? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.) 
Ik ben van mening dat,  

 
� de ER-toetsen geen oplossing zijn voor mensen met ER-problemen. 
� er genoeg versies zijn van de rekentoets/rekenexamen om het voor iedereen mogelijk te 

maken een diploma te halen; de 2A ER-toets is overbodig. 
� ook leerlingen op het laagste (v)mbo-niveau die ernstige rekenproblemen hebben, gebaat 

zijn bij een variant die rekening houdt met hun beperking. 
� leerlingen op het laagste (v)mbo-niveau behoefte hebben aan een zo eenvoudig mogelijk 

rekenexamen. 
� anders, namelijk__________________________________________________ 

 
 
Vragenlijst enquête december 2016 

 
• Naam: 
• E-mailadres: 
• School: 
• Bij welke opleidingsniveaus bent u betrokken (meerdere antwoorden mogelijk)?  
� Vmbo BB 
� Entree 
� Mbo 2 

 
• Heeft u studenten (gehad) die de 2A-ER toets hebben gemaakt/ zullen maken? 

o Ja 
o Nee 

  Indien JA: 
o Geef aan waarom deze studenten in aanmerking kwamen/komen voor de 2A-ER 

toets/examen: (open vraag) 
 

• Heeft u studenten gehad die de 2A-ER toets NIET hebben gemaakt (bijv. omdat deze nog 
niet beschikbaar was) maar voor wie het, achteraf gezien, beter was geweest als ze dat 
WEL hadden kunnen doen?  

o Zo ja, waarom? 
 

• Geef aan wanneer studenten volgens u in aanmerking komen voor de 2A ER-
toets/examen: (open vraag) 
 

• Heeft u verder nog opmerkingen/toevoegingen met betrekking tot dit onderwerp? 
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Bijlage 3 Leerlingdossiers 

Wordt er gebruikgemaakt van informatie uit het voortraject? 
 
1 MBO ñ toelichting gegeven door 31 van de 38 repsondenten (82%) 

Als een student een dyscalculieverklaring heeft op de 2ER rekentoets heeft gedaan gaan wij door met die begeleiding met 

de verwachting dat er ook een 3ER toets gemaakt zal worden. 

Voor zover deze informatie bekend is. Studenten zelf zijn vaak veel papieren kwijt (vooral als het onvoldoendes betreft 

of weinig favoriete onderdelen). Aan een doorstroomdossier vo-mbo met relevante informatie hierover wordt momenteel 

gewerkt. 

Samen met de student wordt de voorgeschiedenis van het rekenprobleem in kaart gebracht. Hierbij staan de ernst en de 

hardnekkigheid van het rekenprobleem centraal. Welke hulp is er geboden en heeft het geholpen? 

Voor zover beschikbaar, is niet noodzakelijk. 

In de procedure is opgenomen dat informatie uit het voorafgaande onderwijs in het dossier wordt opgenomen daar waar 

deze informatie beschikbaar is. 

Behalve dat het 'format ER-examen' gebruikt wordt, is er nog niet een heel uitgebreide procedure opgesteld. Met name op 

het gebied van begeleiding (passend onderwijs) moet dit nog beter uitgewerkt worden. 

Er vindt een interview met de student plaats over hoe hij/zij in het voorafgaande onderwijs rekenles/-ondersteuning 

heeft ontvangen. Er wordt echter zelden contact gezocht met de vooropleiding. 

Tijdens de intake worden de vorige schoolresultaten al geïnventariseerd. 

 Via de student komen verslagen, onderzoeken in een gesprek binnen. Ook vragen wij de informatie vanuit de 

basisschoolperiode als dat voorhanden is. 

Indien beschikbaar wordt dit gebruikt. De praktijk leert dat uit het VMBO weinig tot geen informatie wordt doorgegeven, 

behalve leerlingen met dyscalculie. 

Indien er informatie is 

Wanneer er handelingsplannen bij (mogelijke) dyscalculie verklaringen zijn verstrekt, worden die bij de begeleiding 

gebruikt. 

We zijn op dit moment bezig met een gekozen vorm van dossieropbouw voor leerlingen die het ER examen willen doen. 

We gebruiken informatie uit voorgaand onderwijs alleen wanneer dat beschikbaar is (vaker niet dan wel dus) 

CITO uitslagen gr 7 of 8 

Ondersteuning van remedial teacher 

cijferlijsten van VO 

Bijles via instantie of particulier 

Informatie uit het voorafgaande onderwijs is moeilijk te achterhalen, maar ook vaak niet (meer) relevant 

Vaak is er alleen het gegeven dat een student problemen had met rekenen; niet zozeer welke ondersteuning hij heeft 

gehad. 

In het verleden hebben we wel rekengesprekken gevoerd met leerlingen over rekenen in voorafgaand onderwijs, nam te 

veel tijd in beslag. Bij de intake wordt wel de informatie van de vorige school gebruikt om vast te stellen wie er mogelijk 

gebruik zou willen maken van rekenondersteuning. Dus vroeg in het traject al wel. Niet later in het traject nog. 

Handelingsplan vanuit vooropleiding 

Indien beschikbaar wordt hier gebruik van gemaakt. 

Resultaten worden opgevraagd en indien mogelijk / noodzakelijk methodiek en portfoliogegevens 

Leerlingen maken niveautoets die binnen school geldt. 

Bij doorverwijzing voor onderzoek of aanvraag ERverklaring wordt meegenomen wat er op het VO is gebeurd. Als daar 

geen aandacht is besteed aan rekenen moeten wij eerst zelf met de leerling aan de slag alvorens er een verklaring 

aangevraagd kan worden 

Er is een format voor het aanleggen van een rekendossier waarin ook bewijzen van rekenproblemen in het voorgaand 

onderwijs worden opgenomen. 

Ikzelf probeer wel, door gesprekken en testen, te achterhalen waar knelpunten liggen. Ik schakel de orthopedagoog in, 

waar mogelijk. 

Een dergelijke procedure is beschreven binnen onze branche (Gezondheidszorg).  

In onze dossiers worden cijfers uit het vorige onderwijs meegenomen, maar vooral gekeken naar de hedendaagse 

ontwikkelingen. 

We beginnen opnieuw met de studenten in kaart brengen en laten ze opnieuw tegen de lamp lopen (ik zou dat 

persoonlijk anders willen) 

Dit is nog geen gemeengoed. Het wordt wel beschreven in de procedure, maar de implementatie is nog niet voltooid. 



 

74 

 

We vragen naar de extra ondersteuning die een student in het BaO en in het VO heeft ontvangen. 

We verzamelen gegevens over beoordelingen. 

Sommige studenten komen met verslaggeving van een vorige opleiding. 

Als de leerling de papieren meebrengt, of digitaal aanlevert, gaan wij hierop in. 

voor zover bekend. Er wordt echter altijd nog naar de ontwikkeling van de leerling op onze school gekeken 

Lln schrijft zelf op wat hij heeft gedaan. 

Daar is geen verdere controle op. 

 
 
2 Havo - toelichting gegeven door 12 van de 15 respondenten (80%) 

Als er door basisschool gemeld wordt dat er ernstige rekenproblemen zijn , dan wel een dyscalculie-verklaring aanwezig 

is. 

Rekenbijles begint voor een aantal leerlingen in de 4e jaarlaag op basis van slechte rekenresultaten in de 3e jaarlaag. De 

vervolg procedure start in de 4e jaarlaag met diverse diagnostische toetsen in havo 4 (en vwo 4, maar die kon ik niet 

tegelijk aanvinken bovenaan). Op basis van de uitslag van die toetsen wordt steeds verder toegespitst wie rekenles nodig 

heeft. 

DOD wordt geraadpleegd en in het ER-dossier worden de opvallende zaken uit het PO opgenomen. Ook de rekenuitslagen 

van Tempo Test Rekenen, andere onderzoeken zoals de cito-VAS 0, 1 en 2-meting, rapportcijfers enz. worden hierin 

opgenomen. 

Er wordt wel gekeken vanuit het basisonderwijs of de leerling een zwakke rekenaar is 

gegevens van PO worden geanalyseerd om te bepalen of er al eerder problemen waren met rekenen 

Wij werken met Studiemeter van Deviant. 

Uit de voortgang van de leerling kunnen wij goed in kaart brengen of de leerling voor de ER toets in aanmerking komt. 

Cito score basisschool en entree toetsen worden meegenomen 

Er is nog geen procedure, maar er wordt wel gebruik gemaakt van info vorig onderwijs om te bepalen of iemand voor ER 

in aanmerking dient te komen 

Het dossier van de basisschool, LVS scores, alsmede de uitslagen van de cito VAS toetsen uit klas 1 en 2 

Leerlingen die rekenzwak zijn, zijn bij mij bekend door de warme overdracht 

Daarna houd ik deze leerlingen voor wiskunde in de gaten. 

Aangezien de zaken elk jaar veranderen hebben we nog geen omschreven procedure. Wel houden we vanaf de brugklas 

leerlingen die met rekenproblemen uit het PO komen in de gaten. We noteren alle acties in ons leerlingvolgsysteem. Op 

basis van de stand van zake in het voor-examenjaar nemen we een beslissing over wel of niet ER. 

Voor zover aangeleverd door de basisschool bij de aanmelding. 

Van alle aangemelde leerlingen wordt het leerlingvolgsysteem door de RT gescreend en wordt o.a. gekeken naar de 

scores voor rekenen/wiskunde en de bijzonderheden die de basisschool vermeldt. 

 
 
3 VMBO -toelichting gegeven door 26 van de 31 respondenten (84%) 

Onderwijskundig rapport basisschool 

- Gegevens basisschool (schriftelijke en warme overdracht) 

- Regelmatig POVO-overleg 

- Zijn bezig met het opstellen van een overdrachtsformulier specifiek voor rekenen. 

Er is een ERWD protocol opgesteld waarin beschreven staat hoe het dossier opgebouwd moet worden. Gegevens vorige 

school worden daarbij meegenomen. 

Het staat niet beschreven, wel volgen wij een procedure.  

Iedereen doet eerst 2F, haalt iemand dit niet dan eerst de 2ER toets om de toets gehaald te hebben. Daarna probeert deze 

leerling alsnog 2F te behalen. 

een enkel geval doet direct de 2ER toets in overleg met ouders. er is dan ook al intensieve begeleiding geweest van mij, 

RT of LWOO. 

Achterstanden worden meegenomen en extra ondersteuning ingezet bij rekenen 

Intake gegevens 

Dit is docent afhankelijk. De rekendocent geeft aan dat hij twijfels heeft over de rekencapaciteiten van een leerling. Hij 

kan hierbij wel kijken naar informatie van de basisschool. 

Er is een warme overdracht vanuit het PO 

Coördinator leerling met beperkingen loopt dossiers van leerlingen door en onderzoekt hoe het rekenniveau op de 
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basisschool was. Ook of er ondersteuning/extra begeleiding voor rekenen is geweest. 

Warme overdracht PO->VO. Intelligentie testen (WISC-III), Bijles gegevens, eigen afgenomen testen (TTA, Rekentest Mieke 

van Groenesteijn) 

We weten met welke achterstanden leerlingen binnenkomen. 

Er wordt gekeken naar CITO-scores en eventuele leerachterstanden die eerder zijn geconstateerd 

Wij gebruiken de instroomgegevens vanuit het basisonderwijs. 

Procedure nog niet uitgeschreven, maar wel een handelwijze afgesproken. 

OKR basisschool en VO-VO formulier 

Wij volgen het model van CVTE. score eindtoets basisschool, informatie/score (IQ) testen, informatie uit LVS, rapport etc. 

Heeft leerling remedial teaching/andere extra ondersteuning gehad? Ook informatie uit de dyscalculieverklaring kan hier 

beschreven worden. 

procedure ligt vast in protocol 

Bij de overdracht van onderbouw naar bovenbouw krijgen wij van elke leerling de gegevens en scores op het gebied van 

rekenen. Hierop gebaseerd komen we tot een individueel programma dat de leerling zal doorlopen. 

zowel vanuit toeleverende scholen adhv leerling volgssysteem als warme overdracht 

idem van onderbouw naar bovenbouw 

Leerlingen komen binnen met een reken niveau, daarna monitoren we ze aan de hand van cito LVS. Dit interpreteren we 

ahv protocol erwd. Alle leerlingen worden in een begeleidingscategorie ingedeeld. Als blijkt dat leerlingen ondanks de 

rekenlessen en inzet weinig tot geen vorderingen maken komen zij in aanmerking voor deelname ER toets 

Bij een leerling met rekenproblemen bekijk ik altijd alle informatie die er beschikbaar is over het rekenen van deze 

leerling. 

Spoor 3, met name indien dyscalculie 

Kennisname dossier basisschool. 

Voor het ER-dossier wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport van de toeleverende school. 

Specifieke beschrijving wanneer wel/niet. 

Gekeken wordt naar de "groei"van de leering en wat hieraan is gedaan (RT, bijles, begeleiding etc) 

Kijken naar cito's en onderzoeken basisschool. 

Ook of er een dyscalculie verklaring is. 

VWO -toelichting gegeven door 3 van de 3 respondenten (100%) 

"Beschreven" is misschien veel gezegd, maar er is wel een heldere procedure, waarbij gedurende een lange periode(vier 

jaar!) is vast komen te staan dat er ernstige rekenproblemen zijn. Daarna wordt in overleg met de leerling en zijn ouders 

een advies gegeven om al dan niet deel te nemen aan 3ER. Overigens zal ook deze leerling in eerste instantie beginnen 

met 3F. Pas bij herkansingen komt 3ER in beeld.  

Op onze school is er geen sprake van vorig onderwijs behalve basisonderwijs 

Alle brugklasleerlingen met een aantekening van de basisschool dat ze problemen hebben met rekenen komen op een 

signaallijst. De eerste periode van de brugklas krijgen alle leerlingen rekenles. Aan het eind van die periode maken de 

leerlingen een eindmeting. Op grond van deze meting worden leerlingen aangemeld voor RT rekenen. Op dat moment 

worden de gegevens van de basisschool er weer bij gehaald. 

ieder jaar wordt het beleidsplan opgedateerd en bijgewerkt. Per leerling wordt gekeken naar informatie van vorige 

scholen 

Toelichting bij de vraag of gebruik wordt gemaakt van een instaptoets 
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Wordt er gebruikgemaakt van instaptoets? 
 
4 MBO (n=38), toelichting n=28 (74%) 

We maken een 2F referentietoets in de derde lesweek van lj1. Wanneer studenten hierop sterk uitvallen, 2F niveau niet 

behaald geven, sturen de docenten de student naar de RT-er. Zij neemt een ABC toets af. 

Het niveau van een student zegt onvoldoende over het wel/niet hebben van ERWD.  
Alle opleidingen binnen ons roc hebben hun rekenprogramma op eigen manier vormgegeven. Sommige werken wel, 

andere niet met een instaptoets. 

Al met al zou een instaptoets veel werk zijn, soms dubbel, en levert weinig op. 

Er wordt een rekengesprek gevoerd om de ernst en de hardnekkigheid van het rekenprobleem in te schatten. De student 

wordt aan de hand van de gewonnen informatie en de observaties ingedeeld in categorie 1, 2 of 3 van het Protocol ERWD. 

Onderdelen van het rekengesprek: 
- Reden van aanmelding 

- Voorgeschiedenis 

- Checklist rekenproblemen 

- Procesonderzoek: onderzoek naar de aanpak van rekenopgaven, het handelingsniveau en de hulp die nodig is (meer 

structuur, verbale hulp, materiële hulp e.d.) 

- Conclusie: indeling in categorie 1, 2 of 3 van het protocol ERWD met onderbouwing 
- Advies voor ondersteuning en informatie over het ER-traject. 

- Pedagogische en didactische adviezen  

- Eventueel: gemaakte afspraken 

Screening indien de docent signaleert dat er problemen zijn. 

Leerlingen worden op individuele basis geëvalueerd. Er wordt niet altijd gebruik gemaakt van hetzelfde instrument. 

Er wordt bij de start van de opleiding bij alle studenten een 0-meting afgenomen. Dit is echter bijna zelden direct 

aanleiding voor deelname aan het ER examen. 

Alle studenten maken bij de start in het eerste jaar een nulmeting voor rekenen. In combinatie met voortgangstoetsen 
wordt tijdens de opleiding het niveau verder gemeten en gemonitord. 

Tijdens de individuele begeleiding in het Studiecentrum (zie hieronder) wordt onderzocht waar de student problemen 

mee heeft. Eventueel wordt de Zareki-toets afgenomen. 

Alle studenten maken een instaptoets (0-meting) 

ABC, TTA en NDS 

Wij hanteren een combinatie van de Tempo Toets (TTA), Nationale Dyscalculie Screener (met norm voor het mbo) en de 

ABC toets. De toa-scores zijn al in het reguliere traject genomen. Na deze toetscombinatie wordt een rekenwerkgesprek 

gehouden. 

Een Nulmeting en afzonderlijke instaptoetsen voor ieder domein. 

We gebruiken de TOA toets. Die geeft aan of de student scoort of  (lager dan) 1F,  2F of 3F niveau 

Vaak om bij de bijlessen het beginniveau te meten. 

Alle studenten maken een instaptoets voor rekenen. 

Aan het begin van de opleiding wordt een instaptoets afgenomen, in het tweede leerjaar een voortgangstoets. 

Elke leerling doet een instaptoets 

Er is onder andere een snelheidstest en een niveautest om de leerling in kaart te brengen 

Niveaubepalingstoets school breed 

In principe neemt elke school een TOAtoets af om het niveau te bepalen. verder gebruiken we methode gebonden 

instaptoetsen en wordt er nu in 1 klas gebruik gemaakt van de profieltoets van Bareka. 

0-meting via ICE 

Studenten maken de Reken Niveau test van TOA/ICE en maken jaarlijks een voortgangstest. BBL studenten maken alleen 
een Instaptest. 

De methode die wij hanteren maken gebruik van een dergelijke instaptoets. Aan de hand hiervan worden vervolgstappen 

bepaald. 

We gebruiken een instaptoets algemeen voor het bepalen van het reken niveau. 

Daarnaast kan er extra getoetst worden door bijvoorbeeld de ABC-toets 

Er wordt gerbuik gemaakt van de RNT van Deviant 

Alle studenten krijgen een 0-meting. De opleiding/docent hebben daardoor de mogelijkheid om niveaugroepen te maken, 

of groepen die extra begeleiding krijgen. 

Deze zit in het pakket dat wij gebruiken 

TOA, maar deze is niet leidend 
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5 Havo (n=15), toelichting n=10 (67%) 

Na de eerste quickscan kopen wij licenties voor leerlingen die onder de 5 presteren; deze leerlingen maken dan een 

instaptoets die wij gebruiken zowel om te selecteren wie het toch wel kan, en als diagnostische toets voor 

vervolgonderwijs voor de slechtere rekenaars. 

Er wordt aan het begin van het voor-examenjaar een digitale rekentoets afgenomen (oefenen.facet.onl). 

De ABC toets van Groenesteijn 

Ja,elk domein van 2F wordt gestart met een instaptoets. 

via muiswerk, got-it 

ABC-toets niveau 1S 

ABC-toets van Mieke van Groenesteijn 

We hebben instaptoetsen voor rekenen in klas 3 en 4, dit om de leerlingen les op maat te kunnen geven. 

Alle leerlingen maken een instaptoets, ze zitten op heel verschillende niveaus. Leerlingen die uitvallen op basis van deze 

toets volgen we aandachtiger. 

CITO 0-3. 

Toetsen Rekenblokken worden jaarlijks afgenomen. 

TTR bij de RT. 

In voorkomende gevallen wordt een rekenonderzoek door de RT gedaan. 

 
 
6 VMBO (n=31), toelichting n=26 (84%) 

ABC-rekentoets, TTR-toets en ICE-rekentoets 1F (start leerjaar 1). Einde leerjaar 1 ICE-rekentoets 1F en einde leerjaar 2 

ICE-rekentoets 1F-2F. Start leerjaar 3 weer ABC-rekentoets en TTR. 

Regelmatig worden er toetsen afgenomen bij de eerste, tweede  en derde jaars leerlingen. Leerlingen worden gevolgd 

vanaf het moment dat ze de school binnen komen. Op basis van de behaalde resultaten wordt bepaald of de leerling in 

aanmerking komt voor extra begeleiding en eventueel de ER-toets. 

Profieltoets van Bareka om te kijken welke basisvaardigheden ontbreken of minder ontwikkeld zijn. 

Wij werken met smartrekenen. hierin zitten wel instaptoetsen maar gebruik ik niet. Wij testen alle onderdelen. dan is er 

wel duidelijk te zien op welke onderdelen een leerling uitvalt. is dit voornamelijk het rekenwerk zonder rekenmachine 

dan word een 2ER toets aangeraden. 

Via got it en de ABC toets 

Via digitaal rekenprogramma rekenblokken 

Reken Niveau Test van Deviant. 

Cito voor VO 0 meting 

eerst CITO-0, 1 en 2, vanaf dit jaar nemen wij niet meer deel aan de CITO en gebruiken we de DTT hiervoor. Onderdeel 

wiskunde algemeen, volgend jaar is er detailinformatie op domein Getallen en Verhoudingen mogelijk, dan stellen we 

onze normen daarop bij. Leerlingen die pas dit jaar in de 3e zijn ingestroomd laten we de 2F-toets op oefenen.FAcet.onl 

doen om te kijken waar ze staan 

CitoVas, TTA, Rekentest Mieke van Groenesteijn 

Eigen toets met 1F -opdrachten. 

Op dit moment nog niet. Dit is het eerste jaar dat alle vier de leerjaren onder 1 dak zitten. We willen dit wel gaan doen. 

Als eerste bij de overstap van de 2e naar de 3e. 

In het begin van het schooljaar nemen wij CITO-0 af bij onze leerlingen. Later in klas 1, 2 en 3 gevolgd door CITO-1 t/m 

CITO-3 

TOA-toetsen kunnen in de toekomst ook bij ons een rol gaan spelen. 

Diacijfer voor brugklasleerlingen  

ABC toets voor zij-instromers 

In klas 1 en 2 werken we met de rekenondersteuningprogramma's van VO-content te weten 

StudioRekenen en CountOnME. 

In de bovenbouw werken we met het ondersteuninghsprogramma StudyFlow. 

De bedoeling is dat we via Studyflow leelringen al vanaf de brugklas en doorlopend tot aan de voor-examenklas toetsen 

op het niveau dat ze dan zouden moeten behalen. 

Als leerling dit niveau niet haalt komt er een intensiveringstraject 

Wij maken gebruik van de CITO-Volgtoetsen vanuit de onderbouw en testen leerlingen zelf nog via de TOA-toetsen. 

amn rekentoetsen 

Cito LVS 
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Een leerling kan alleen de ER-toets maken als deze leerling een dyscalculieverklaring heeft of als de leerling ernstige 

rekenproblemen heeft en onderzocht is of geholpen wordt door de remedial teacher. Aanmelding voor de ER-toets loopt 

daarom altijd via de remedial teacher. Rekendocenten kunnen een leerling wel aandragen voor nader onderzoek naar de 

rekenvaardigheden. 

RNT & TPVO 

Cito Volgsysteem VO 

Niet een specifieke instaptoets. Zijn we nu wel meer mee aan het werken 

TOA-toets (leerjaar 1: nulmeting en vervolgtoets; leerjaar 2: vervolgtoets 2) 

Het diagnostisch onderzoek komt uit: Rekenen een hele opgave, deel 2, van ThiemeMeulenhoff. 

T0 van de VAS 

 
 
7 VWO  (n=3), toelichting n=2 (67%) 

De instaptoets van het programma SmartRekenen. 

Hierdoor begint iedere leerling op eigen niveau ana het rekenprogramma. Iedere leerling doorloopt het programma in 

eigen tempo. 

we laten de leerlingen eerst de 3f toets maken. Lukt dit niet dan gaan we kijken of deze leerling in aanmerking komt voor 

de 3er toets, tenzij de ouders al eerder hebben aangegeven om te praten over de 3er toets. Dan gaan we al eerder data 

verzamelen en de leerling meteen de 3er toets laten maken. Dit is nog niet voorgekomen in de praktijk. 
 
 
 
Werken met een format voor het dossier 

Een eigen format en bij de aanvraag bij de domein examen commissie het format van het CvTE. We hebben een format 

voor het verslag van het rekengesprek. Het verslag van het rekengesprek wordt het rekendossier genoemd. Voor de 

aanvraag van het ER-examen wordt een formulier gebruikt dat vergelijkbaar is met het format van CvTE (beschrijving 

ernst en hardnekkigheid, aangeboden hulp/extra inspanning, examentraining, handtekening voor aantekening op de 

cijferlijst). 

Resultaten rekenen en informatie m.b.t. rekenen staan in Magister. 

Het is een groeidocument waarin gegevens verzameld worden, doelen geformuleerd worden en evaluatie en eventuele 

nieuwe doelen gesteld worden. 

Wij leggen vast: Cijfers van bovengenoemde toetsen, voortgang per week van gemaakte lessen en  aanwezigheid bij de 

rekenles. Ook hebben wij informatie over evt. dyscalculi verklaringen en geven wij toelichting op de ER toets en 

verkrijgen wij dan formele toestemming van ouders en leerling voor de ER toets. N.B. dit blijkt te kloppen met het 

voorgestelde CvTE format. 

Dit format is gebaseerd op het format van CvTE. 

De docent vult dit format in en de student tekent het formulier. 

We hebben binnen ons studentenvolgsysteem een format gemaakt, waarin de gegevens die nodig zijn voor het bepalen 

van de noodzaak om aan het examen ER deel te nemen worden vastgelegd. 

Vast format in het digitale studentdossier. 

Hier is veel onduidelijkheid over. 

Gegevens worden vastgelegd in Eduarte ( leerlingadministratie ) 

Plekje in Magister, waar we bijzonderheden noteren. 

Vastgesteld formulier op basis van CvTE-formulier dat in alle opleidingen van ons ROC gebruikt wordt. 

en eigen format. Elke leerling die volgens de instap/voortgangstoets recht heeft op ondersteuning tekent het 

rekencontract. Hierin worden afspraken / voortgang bijgehouden. Voor leerlingen die daadwerkelijk deelnemen aan een 

aangepast examen wordt het CvTE format ook nog ingevuld. 

Vanaf dit jaar gaan we een vast format gebruiken. Het is de bedoeling dat er voor iedere RT leerling een handelingsplan 

komt. Hoe zich dat verhoudt tot het format van CvTE moet ik nog uitzoeken. 

Wij registreren extra ondersteuning in het LVS van Magister. 

Dit doen we vanaf dit jaar. We gaan overigens eerst in gesprek met de leerling of hij/zij wel wil meedoen aan de ER-

versie. Als dit niet zo is, doet de leerling gewoon de reguliere versie 2F. 

Elke opleiding vult het dossier op haar eigen wijze. Wel is helder aan welke eisen de dossiervorming moet voldoen. 

De resultaten van elke leerling worden vastgelegd in Som. 

eigen format op basis van cvte 
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Bij volwassenen in de BBL is er beperkte informatie beschikbaar. Studenten van 30+ hebben meestal geen schoolgegevens 

meer van het BO / VO. Vaststelling en aanvraag ER vindt dan plaats d.m.v. Rekengesprekken, resultaten van Niveau 

testen en beoordeling van rekenwerk. 

Het format van het CvTE wordt ingevuld en voorgelegd aan de ouders voor ondertekening. 

Voor het dossier wordt het format van het CvTE gebruikt, om te voorkomen dat eigen formats niet zullen voldoen aan de 

gevraagde eisen voor een dossier. 

Het format van het CvTE heeft als leidraad gediend voor het maken van 'ons eigen' format 

verslag indien leerling naar begeleidingscentrum is geweest  
 
  



 

80 

 

Bijlage 4 Afname-instructies hardopdenk protocollen 

Uitvoering 
• Het gesprek vindt plaats in een rustige ruimte (zonder afleiding) 
• Een gesprek kost max. een half uur.  
• We hebben toetsen gemaakt met 10 vragen elk (2F, 3F) maar deze hoeven dus niet allemaal 

gemaakt te worden. 
 
Materiaal 
• Tien Toetsvragen (2F en 3F) 
• Pen/Potlood 
• Rekenmachine 
• Enkele kopieën van rekenkaarten (zowel vo als mbo, zie dropbox) 
• Audiorecorder (we maken opnames van deze protocollen) 

 
• Bericht aan de leerling vooraf 

Hartelijk dank dat je meewerkt aan dit onderzoek.  Dit duurt ongeveer 30 minuten, waarin we je 
een aantal rekenopgaven uit de ER-rekentoets voorleggen.  Het is de bedoeling dat je de opgaven 
maakt, en dan steeds vertelt wat je doet. Je mag je eigen rekenmachine en rekenkaart 
meenemen. Het onderzoek is anoniem, en je krijgt geen beoordeling of cijfer. Doel is om te 
kijken welke rekenopgaven goed werken, welke moeilijk zijn en hoe we de opgaven kunnen 
verbeteren in de toekomst. Als dank krijg je een cadeaukaart van 12.50 euro. Die sturen we je 
per mail toe. 
 
• Voorlezen van instructie (vooraf) 

Lees deze tekst voor: 
"Je krijgt zo dadelijk een aantal rekenopgaven die je moet maken. Ik wil graag weten wat je 
denkt terwijl je met de sommen bezig bent.  Het is de bedoeling dat je de opgaven hardop 
voorleest, maar ook steeds hardop blijft denken.  Dat wil zeggen: je moet steeds zeggen wat je 
nu precies aan het doen bent, en wat er in je hoofd omgaat.  Dit houdt in dat je alles wat je denkt 
ook gewoon hardop moet zeggen.  Je hoeft mij dus niet speciaal uit te leggen wat je hebt 
gedacht: gewoon meteen hardop zeggen wat je denkt.  Probeer wel zo duidelijk mogelijk te zijn.  
Bijvoorbeeld: als je iets aanwijst, zeg dan ook wat je aanwijst. Van tijd tot tijd zal ik je ook 
aansporen om hardop te blijven denken." 
 
• Aansporingen (tijdens) 

Gebruik de volgende aansporingen indien nodig (als participant stil valt): 
• Blijf hardop denken, alsjeblieft 
• Wil je zeggen wat je nu aan het doen bent? 
• Blijf zeggen wat je denkt 
• Praat maar door, als je wilt 
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