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VOORWOORD 

De coronacrisis heeft verschillende uitdagingen op scherp gesteld, ook in de scholen. 

Zo werd het belang van onderwijskwaliteit meer dan ooit duidelijk. Als de 

onderwijskwaliteit daalt, dan worden jongeren daardoor geraakt – de meest kwetsbare 

jongeren nog het meest.  

Het is dus meer dan ooit nodig om de vinger aan de pols te houden. Peilingsonderzoek 

toetst bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen in welke mate de 

leerlingen de eindtermen beheersen. Eindtermen zijn de minimumdoelen voor kennis, 

inzicht, vaardigheden en attitudes die we noodzakelijk en bereikbaar achten voor een 

bepaalde leerlingengroep. Deze zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en 

om breed maatschappelijk volwaardig te kunnen participeren. 

In 2021 werd er voor de eerste keer gepeild naar de vakoverschrijdende eindtermen 

van kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen bij de leerlingen van de 3de 

graad aso, bso en tso. De resultaten vindt u in deze brochure.  

De resultaten vormen een aanzet tot reflectie en brengen hopelijk een debat op gang 

waarmee we samen de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs kunnen versterken. 

Vlaanderen dankt zijn welvaart aan kwaliteitsvol onderwijs. We kunnen onze welvaart 

alleen behouden als we de lat hoog blijven leggen. Voor leerlingen, maar ook voor 

scholen. Ik wil alle onderwijspartners en de scholen uitnodigen om aan de slag te gaan 

met de resultaten. 

Ik wil de leerlingen, de leerkrachten, de directies en de onderzoekers bedanken om aan 

dit onderzoek mee te werken.  

 

Ben Weyts 

Vlaams minister van Onderwijs 
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SAMENVATTING 

In mei 2021 werd de peiling kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen in 

de derde graad van het secundair onderwijs georganiseerd. De eindtermen kritisch 

denken en mediawijsheid werden gemeten aan de hand van een digitale toets die door 

2913 leerlingen werd ingevuld. De eindtermen rond problemen oplossen werden 

gemeten aan de hand van een bijkomende opdracht met vier deelopdrachten die door 

909 leerlingen werd gemaakt.  

BEHALEN VAN DE EINDTERMEN KRITISCH DENKEN EN MEDIAWIJSHEID 

In totaal behaalt 70% van de leerlingen de eindtermen kritisch denken en 

mediawijsheid. De prestaties verschillen tussen de onderwijsvormen. In het aso behaalt 

92% van de leerlingen de eindtermen, in het tso is dit 72% en in het bso 24%.  

Er zijn geen verschillen tussen de jongens en meisjes op vlak van het behalen van de 

eindtermen. Leerlingkenmerken die positief samenhangen met de prestaties op de 

toets zijn een hoog academisch zelfconcept, een sterke mate van ervaren autonomie 

op school, een sterke mate van participatie op school en een goede leerling-leerkracht 

relatie. Leerlingkenmerken die negatief samenhangen met de prestaties op de toets 

zijn schoolse achterstand, amotivatie en frequent gebruik van en een positieve houding 

tegenover sociale media van zowel leerlingen als hun ouders.  

Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, behalen minder vaak de eindtermen 

dan leerlingen die thuis uitsluitend Nederlands spreken. Leerlingen die aangeven thuis 

veel boeken te hebben, behalen vaker de eindtermen dan leerlingen die weinig boeken 

hebben thuis.  

Er is weinig samenhang tussen klas- en schoolkenmerken en het behalen van de 

eindtermen op de peilingstoets. We zien enkel dat leerlingen uit scholen met een 

hogere GOK-concentratiegraad het minder goed doen.  

DE BIJKOMENDE OPDRACHT PROBLEMEN OPLOSSEN 

Op het vlak van de bijkomende opdracht problemen oplossen zien we grote verschillen 

in prestaties tussen de verschillende deelopdrachten en tussen de verschillende 

onderwijsvormen. Een meervoudig en complex probleem oplossen is voor alle 

leerlingen duidelijk moeilijk. Gegevens vergelijken en interpreteren en een beslissing 

nemen op basis van één criterium lukt dan weer bij iedereen beter. Leerlingen uit het 

aso presteren over de gehele lijn beter dan leerlingen uit het bso en tso. Leerlingen uit 

het tso doen het dan weer beter dan leerlingen uit het bso. 
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1 PEILINGSONDERZOEK IN HET VLAAMSE ONDERWIJS 

Peilingsonderzoek toetst bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen 

in welke mate de leerlingen de eindtermen beheersen. Eindtermen zijn 

minimumdoelen voor kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de Vlaamse 

overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met 

die minimumdoelen wil de overheid garanties inbouwen zodat jongeren zich 

persoonlijk kunnen ontwikkelen en voorbereid zijn op maatschappelijke participatie, 

de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs.  

De peilingen bieden daarnaast de mogelijkheid om te onderzoeken of er systematische 

verschillen zijn tussen scholen en of de schoolverschillen samenhangen met bepaalde 

school- of leerlingkenmerken. Kansengelijkheid veronderstelt immers dat er geen 

grote verschillen zijn tussen scholen in het realiseren van de minimumdoelen. Als 

peilingsonderzoek kenmerken identificeert die samenhangen met minder goede 

prestaties, kunnen de overheid en de scholen hieraan werken. Om dergelijke analyses 

mogelijk te maken, vragen de onderzoekers bijkomende informatie aan de leerlingen, 

hun ouders en de scholen. 

De toetsen van het peilingsonderzoek worden ontwikkeld op basis van de eindtermen, 

waarbij voor elke geselecteerde eindterm toetsopgaven in verschillende 

beheersingsniveaus worden ontwikkeld. Nadat leerlingen de toetsopgaven hebben 

opgelost, worden de opgaven op basis van de leerlingprestaties van makkelijk naar 

moeilijk gerangschikt op een meetschaal. Deze meetschaal wordt aan deskundigen 

(leraren, pedagogisch begeleiders, inspecteurs, beleidsmakers en lerarenopleiders) 

voorgelegd. Op basis van een inhoudelijke analyse van de opgaven duiden zij op de 

meetschaal een toetsnorm of cesuur aan. Deze toetsnorm verdeelt de meetschaal in 

twee groepen opgaven: basisopgaven en bijkomende opgaven.  

De leerlingen worden vervolgens op dezelfde meetschaal geplaatst in toenemende 

mate van vaardigheid. De toetsnorm bepaalt daarbij welke opgaven de leerlingen ten 

minste moeten beheersen om de eindtermen te bereiken. Leerlingen die op de 

meetschaal boven deze minimumnorm zijn gesitueerd, behalen de eindtermen. Figuur 

1 geeft de logica van de toetsnorm schematisch weer. 
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Figuur 1 - De toetsnorm met een opdeling van toetsopgaven en leerlingen 

Scholen in de steekproef worden door het onderzoeksteam geselecteerd, maar nemen 

vrijwillig deel. Het resultaat van de peiling heeft geen gevolgen voor de school, de 

leerkracht of de verdere schoolloopbaan van de leerling. De resultaten van scholen, 

klassen en leerlingen zijn gegarandeerd anoniem. Scholen krijgen wel feedback over 

de resultaten van hun eigen leerlingen, maar dan uitsluitend op schoolniveau. 

Individuele resultaten worden nooit bekend gemaakt. De peilingsresultaten kunnen 

scholen aanzetten tot reflectie en zelfevaluatie.  

De peiling van de eindtermen kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen 

vormt één van de laatste peilingen die op deze manier in Vlaanderen wordt 

afgenomen. Vanaf 2024 worden namelijk de Vlaamse toetsen ingevoerd in Vlaanderen. 

Deze Vlaamse toetsen zullen niet langer enkel door een steekproef van leerlingen, maar 

door alle leerlingen afgelegd worden op vier momenten doorheen hun 

schoolloopbaan.  
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2 DE PEILING KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID EN 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

In mei 2021 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen een set van 

vakoverschrijdende eindtermen rond kritisch denken, mediawijsheid en problemen 

oplossen in het secundair onderwijs. De peiling gaat na of leerlingen op het einde van 

het secundair onderwijs de eindtermen voor kritisch denken en mediawijsheid bereiken 

en hoe goed ze scoren op enkele opdrachten over problemen oplossen. Het was de 

eerste keer dat dit leergebied gepeild werd.  

 

DE GETOETSTE EINDTERMEN  

Voor deze peiling werd er enerzijds een schriftelijke, digitale toets afgenomen die 

betrekking heeft op de vakoverschrijdende eindtermen kritisch denken en 

mediawijsheid. Daarnaast werd er ook een bijkomende opdracht afgenomen waarin de 

eindtermen over problemen oplossen aan bod komen. Op die manier konden de 

eindtermen rond problemen oplossen meer in de diepte gepeild worden aan de hand 

van enkele exemplarische opdrachten. Tabel 1 geeft een overzicht van de eindtermen 

die per toets bevraagd werden. De eindtermen kritisch denken en mediawijsheid 

komen uit de gemeenschappelijke stam van de vakoverschrijdende eindtermen, de 

eindtermen problemen oplossen uit het onderdeel Leren leren. 

 

Tabel 1  

Geselecteerde eindtemen per toets  

DIGITALE TOETS – KRITISCH DENKEN EN MEDIAWIJSHEID  

ET 11 De leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter 

discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria. 

ET 12 De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste 

keuze te maken. 

ET 13 De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende 

invalshoeken. 

ET 14 De leerlingen gaan alert om met media. 

ET 15 De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte. 

  

BIJKOMENDE OPDRACHT – PROBLEMEN OPLOSSEN  

ET 6 De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen 

mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. 

ET 7 De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en 

gaan eventueel op zoek naar een alternatief. 
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Bij de peiling kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen dient een 

belangrijke kanttekening gemaakt te worden. De peilingstoets is in overleg met 

verschillende experten en vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld opgesteld en 

sluit aan bij de getoetste eindtermen. Desondanks kan men aan de hand van een toets 

met vooral gesloten antwoordformats deze vaardigheden niet ten volle meten.  

Ten eerste zijn deze eindtermen moeilijk los te koppelen van inhoudelijke 

onderwerpen. Hoewel de getoetste eindtermen vakoverschrijdend en 

gemeenschappelijk zijn voor alle onderwijsvormen, komen ze in de klaspraktijk echter 

vaak aan bod gekoppeld aan bepaalde vakinhoudelijke onderwerpen of projecten, die 

wel verschillen tussen de studierichtingen en onderwijsvormen. Voor de peilingstoets 

is er echter gekozen om één toets te maken voor alle onderwijsvormen, in functie van 

de vergelijkbaarheid van de resultaten. Er is daarbij getracht om zoveel mogelijk 

onderwerpen of contexten te gebruiken die aansluiten bij de leefwereld van alle 

leerlingen zonder bepaalde leerlingengroepen te bevoordelen of te benadelen.  

Ten tweede manifesteren deze vaardigheden zich ook in discussies, het 

beargumenteren van persoonlijke keuzes, het oplossen van authentieke problemen, 

enz. Dit zijn echter zaken die moeilijk gemeten kunnen worden in een 

gestandaardiseerde peilingstoets. 

Ten slotte kunnen sommige leerlingen deze vaardigheden misschien beter tonen in 

een minder talige context.  

De resultaten die hier gerapporteerd worden, moeten dan ook met deze zaken in het 

achterhoofd bekeken en geïnterpreteerd worden.  

 

WELKE ACHTERGRONDVRAGENLIJSTEN WERDEN VOORGELEGD?  

Bij de peiling werden achtergrondvragenlijsten afgenomen bij de leerlingen, hun 

ouders en de school1. Die zijn nodig om de resultaten te kaderen en om relevante 

aspecten voor het Vlaamse onderwijs in kaart te brengen. In deze vragenlijsten kwamen 

onder andere algemene achtergrondkenmerken van de jongeren en hun gezinnen, het 

gebruik van sociale media en het schoolbeleid rond de vakoverschrijdende eindtermen 

kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen aan bod. Aanvullend werden 

bij deze peiling vragen gesteld naar onderwijs in tijden van corona.  
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WELKE SCHOLEN EN LEERLINGEN NAMEN DEEL? 

Een representatieve steekproef van secundaire scholen met een derde graad aso, tso 

en/of bso nam deel aan de peiling. Er zaten geen leerlingen uit het kso in de steekproef. 

Een aantal scholen dat initieel zijn deelname had bevestigd, nam uiteindelijk niet deel 

aan de peiling omdat het afstandsonderwijs omwille van de coronapandemie de 

afname van de toets onmogelijk maakte. De steekproef is gelijkaardig samengesteld 

aan de Vlaamse populatie op het vlak van schooltype, onderwijsnet en 

verstedelijkingsgraad. In totaal namen 2913 leerlingen verdeeld over 141 scholen en 

145 vestigingsplaatsen deel (Figuur 2). 

 

 

Tabellen 2, 3 en 4 geven een overzicht van de studierichtingen die de leerlingen volgen 

en hoe ze gegroepeerd zijn in studiegebieden. Voor het tso en bso worden enkel de 

vier grootste studiegebieden in de steekproef apart besproken. De kleinere 

studiegebieden worden samengenomen in de groep ‘overige tso’ en ‘overige bso’. 

In het aso (Tabel 2) is wetenschappen-wiskunde de studierichting met de meeste 

leerlingen (28%). Verder volgen veel leerlingen uit het aso humane wetenschappen 

(24%), economie-moderne talen (15%) en Latijn-wiskunde (9%). 

In het tso (Tabel 3) is sociale en technische wetenschappen de studierichting met de 

meeste leerlingen (28%). Verder volgen veel leerlingen uit het tso lichamelijke 

opvoeding en sport (15%). 

In het bso (Tabel 4) zijn kantoor (18%), verzorging (12%), elektrische installaties (11%) 

en houtbewerking (11%) de studierichtingen met de meeste leerlingen.  

 

1 De schoolvragenlijst werd ingevuld door diegene die op school het best op de hoogte is van wat er 

op school gebeurt rond kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen. 

Figuur 2 - Kaart van Vlaanderen met een overzicht van de deelnemende scholen 
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Tabel 2 

Percentage leerlingen per studiegebied en studierichting in het aso 

STUDIEGEBIED – STUDIERICHTING PERCENTAGE LEERLINGEN 

Wetenschappen 32.9 

   Wetenschappen-wiskunde 28.0 

   Sportwetenschappen 4.9 

Economie 19.4 

   Economie-moderne talen 14.6 

   Economie-wiskunde 4.8 

Klassieke talen 16.5 

   Grieks-Latijn 0.4 

   Grieks-wiskunde 2.4 

   Latijn-moderne talen 3.2 

   Latijn-wetenschappen 2.0 

   Latijn-wiskunde 8.5 

Humane wetenschappen 23.9 

   Humane wetenschappen 23.9 

Moderne talen 7.3 

   Moderne talen-wiskunde 0.3 

   Moderne talen-wetenschappen  7.0 
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Tabel 3 

Percentage leerlingen per studiegebied en studierichting in het tso 

STUDIEGEBIED – STUDIERICHTING PERCENTAGE LEERLINGEN 

Personenzorg 35.4 

   Gezondheids- en welzijnswetenschappen 5.8 

   Jeugd- en gehandicaptenzorg 2.0 

   Sociale en technische wetenschappen 27.6 

Mechanica-elektriciteit 16.6 

   Elektriciteit-elektronica 2.8 

   Elektrische installatietechnieken 1.0 

   Elektromechanica 4.2 

   Industriële ICT 0.8 

   Industriële wetenschappen 6.1 

   Mechanische vormgevingstechnieken 0.9 

   Koel- en warmtetechnieken 0.8 

Handel 18.7 

   Boekhouden-informatica 1.5 

   Handel 8.6 

   Informaticabeheer 4.8 

   Secretariaat-talen 3.8 

Sport 14.5 

   Lichamelijke opvoeding en sport 14.5 

Overige tso 26.3 

   Autotechnieken 1.4 

   Bouwtechnieken 1.0 

   Chemie 1.8 

   Creatie en mode 2.2 

   Houttechnieken 2.8 

   Onthaal en public relations 3.4 

   Schoonheidsverzorging 1.0 

   Techniek-wetenschappen 1.4 
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Tabel 4 

Percentage leerlingen per studiegebied en studierichting in het bso 

STUDIEGEBIED – STUDIERICHTING PERCENTAGE LEERLINGEN 

Personenzorg 12.6 

   Organisatiehulp 1.1 

   Verzorging 11.5 

Handel 20.3 

   Kantoor 17.8 

   Verkoop 2.5 

Mechanica-elektriciteit 23.6 

   Elektrische installaties 10.7 

   Koelinstallaties 1.0 

   Lassen-constructie 5.5 

   Mechanisch onderhoud 0.9 

   Mechanische vormgevingstechnieken 0.2 

   Werktuigmachines 5.3 

Hout 10.9 

   Houtbewerking 10.9 

Overige bso 42.3 

   Auto 5.6 

   Carrosserie 2.2 

   Centrale verwarming en sanitaire installaties 1.9 

   Dierenzorg 0.9 

   Drukken en afwerken 0.7 

   Haarzorg 5.6 

   Landbouw 1.6 

   Moderealisatie en -verkoop 1.4 

   Publiciteitsgrafiek 2.6 

   Ruwbouw 2.8 

   Schilderwerk en decoratie 0.9 

   Tuinbouw en groenvoorziening 4.0 

   Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren 1.2 

   Restaurant en keuken 1.2 
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HOE VERLIEP DE AFNAME?  
 

Oorspronkelijk was de afname van de peiling voorzien voor mei 2020, maar door de 

coronacrisis en de bijhorende sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020, kon de 

peiling niet doorgaan. Er werd daarom besloten de peiling een jaar uit te stellen. De 

afname van de toets en de bijkomende opdracht vond uiteindelijk plaats in mei 2021. 

In het bso werd deze peiling bovendien afgenomen samen met de peiling Project 

Algemene Vakken (PAV)1 die ook in 2021 gepland was. 

Aangezien er voor deze peiling één digitale toets werd ontwikkeld, kregen alle 

deelnemende leerlingen dezelfde vragen. Voor het invullen van de digitale toets en de 

digitale leerlingenvragenlijst kregen de leerlingen twee lesuren de tijd. Binnen het aso 

en tso maakten tien leerlingen per vestigingsplaats de bijkomende opdracht. Binnen 

het bso waren dat er zeven per vestigingsplaats. Ook hiervoor kregen de leerlingen 

twee lesuren de tijd. De bijkomende opdracht werd op papier afgenomen bij 909 

leerlingen.  

De afname van de toetsen gebeurde in groep, meestal klassikaal. De leerkrachten van 

de school stonden in voor de afname en werden zo nodig ondersteund door de ICT-

coördinator bij ICT-gerelateerde vragen of problemen tijdens de afname. De 

leerkrachten en de ICT-coördinatoren werden bijgestaan door een toetsassistent. De 

toetsassistent coördineerde de toetsafname in de school, zag toe op het correcte 

verloop en bracht kort verslag uit aan het onderzoeksteam.  

Tijdens de afname van de toets en leerlingenvragenlijst werden een aantal 

hulpmiddelen en aanpassingen toegestaan voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Leerlingen mochten gebruik maken van voorleessoftware indien 

ze hiervoor een attest hadden en gewoon waren deze software te gebruiken in de klas. 

Daarnaast kregen sommige leerlingen meer tijd om de toetsen op te lossen.  

 

 

 

 

 

 

 

1 https://peilingsonderzoek.be/kennisdeling/peilingen/secundair-onderwijs/?peiling=pav  
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3 RESULTATEN ACHTERGRONDVRAGENLIJSTEN 
  

Op basis van de gegevens uit de vragenlijsten verzamelden we informatie over de 

leerlingen, hun ouders en de scholen. In dit deel van de brochure geven we eerst 

informatie over de achtergrondkenmerken van de leerlingen. Vervolgens gaan we 

dieper in op de kenmerken van de gezinnen waaruit de leerlingen komen. Verder 

komen ook de schoolloopbaan, het mediagebruik en de digitale geletterdheid van de 

leerlingen aan bod. Tot slot worden een aantal aspecten belicht die specifiek 

betrekking hebben op het schoolbeleid rond de vakoverschrijdende eindtermen 

kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen. 

 

ACHTERGRONDKENMERKEN 

DE LEERLINGEN 

In de steekproef zitten iets meer jongens dan meisjes (respectievelijk 52% en 48%, 

Figuur 3). Eén procent van de leerlingen geeft aan niet te weten welk geslacht hij of zij 

heeft. In het tso en bso zitten meer jongens dan meisjes (respectievelijk 55% en 65% 

jongens, Figuur 3), terwijl in het aso meer meisjes dan jongens zitten (43% jongens).  

 

Figuur 3 - Verdeling van de leerlingen volgens geslacht 
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Ongeveer vier vijfde van de leerlingen (78%) spreekt thuis alleen Nederlands (Figuur 

4). Daarnaast spreekt 13% van de leerlingen thuis Nederlands in combinatie met een 

andere taal, terwijl 9% thuis geen Nederlands spreekt. Rekening houdend met de 

verschillende onderwijsvormen, zien we dat de verdeling voor de leerlingen uit het aso 

en het tso er hetzelfde uit ziet. In deze groepen spreekt telkens 83% thuis alleen 

Nederlands, 11% Nederlands in combinatie met een andere taal en 6% geen 

Nederlands. Bij de leerlingen uit het bso ziet de verdeling er een beetje anders uit. Daar 

spreekt 71% van de leerlingen thuis enkel Nederlands, 15% Nederlands in combinatie 

met een andere taal en 14% geen Nederlands.  

 

Figuur 4 - Verdeling van de leerlingen volgens thuistaal 

 

Veertien procent van de Leerlingen uit het aso heeft één of meerdere (leer)problemen 

of beperkingen. In het tso en bso ligt het percentage leerlingen met (leer)problemen 

beduidend hoger. In het tso is dit percentage 26% en in het bso 35%. Het meest 

voorkomende leerprobleem in elke onderwijsvorm is dyslexie, gevolgd door 

dyscalculie en AD(H)D (Figuur 5).  
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Figuur 5 - Verdeling van de leerlingen volgens leerproblemen 
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Wat het opleidingsniveau van de ouders betreft, zien we dat binnen het aso ongeveer 

twee derde van de vaders (64%) en moeders (68%) een diploma hoger onderwijs 

behaald heeft (Figuur 6 en Figuur 7). Voor het tso en bso liggen deze percentages 

beduidend lager: in het tso heeft 35% van de vaders en 44% van de moeders een 

diploma hoger onderwijs, in het bso is dit respectievelijk 15% en 18%.  

Ongeveer de helft van de ouders in het tso en bso behaalde maximum een diploma 

secundair onderwijs (tso: 48% van de vaders en 43% van de moeders, bso: 47% van de 

vaders en 48% van de moeders). Een klein aandeel van de ouders behaalde geen 

diploma of enkel een diploma lager onderwijs.  
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Figuur 6 – Hoogst behaalde diploma van de vader 

 

Figuur 7 – Hoogst behaalde diploma van de moeder  
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Op het vlak van de sociaaleconomische status (SES) van de leerlingen zien we grote 

verschillen terug tussen de onderwijsvormen (Figuur 8). Om de SES van de gezinnen te 

berekenen werd gekeken naar het opleidingsniveau, het beroep en het inkomen van 

de ouders. In het aso komt bijna de helft van de leerlingen uit een gezin met een hoge 

SES (42%), terwijl dit in het tso en bso respectievelijk voor 19% en 6% van de leerlingen 

het geval is. In het bso komt dan weer bijna de helft van de leerlingen uit een gezin 

met een lage SES (46%). In het tso is dit het geval voor ongeveer een vijfde van de 

leerlingen (23%) en in het aso voor één op de tien (9%). 

 

Figuur 8 - Sociaaleconomische status (SES) 

 

Om een zicht te krijgen op het cultureel kapitaal van het gezin vroegen we aan de 

leerlingen hoeveel boeken ze thuis hebben (Figuur 9). Het aantal boeken thuis verschilt 

tussen de onderwijsvormen. Zo geeft 43% van de leerlingen uit het bso aan thuis geen 

of zeer weinig boeken te hebben, waar dit binnen tso 20% is en binnen aso slechts 8% 

(Figuur 9). In het aso zijn er meer leerlingen die aangeven dat ze thuis 101 tot 200 
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Figuur 9 - Cultureel kapitaal van het gezin: aantal boeken thuis 

 

We vroegen aan de ouders hoe vaak ze thuis een aantal activiteiten ondernemen die 
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Figuur 10 - Cognitief stimulerend thuisklimaat (percentage ouders dat (helemaal) akkoord gaat 

met de stellingen) 

We vroegen aan de leerlingen in welke mate ze thuis autonomie ervaren (Figuur 11). 

De meeste leerlingen geven aan dat hun ouders hun zelf over bepaalde dingen laten 
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bereid zijn om te luisteren naar kritiek, dat hun ouders het respecteren als hun kind 

zegt wat het denkt en niet altijd volgzaam is en dat hun ouders hun fouten toegeven. 
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Figuur 11 – Ervaren autonomie thuis (percentage leerlingen dat (helemaal) akkoord gaat met 

de stellingen) 

Aan de ouders vroegen we wat hun houding was ten aanzien van kritisch denken. 
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Figuur 12 - Attitude van de ouders ten aanzien van kritisch denken (percentage ouders dat 

(helemaal) akkoord gaat met de stellingen) 
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DE LEERLING OP SCHOOL  

SCHOOLLOOPBAAN 

De meeste leerlingen (66%) zitten op leeftijd. Ongeveer één procent van de leerlingen 

zit één jaar voor op leeftijd. Ongeveer 32% van de leerlingen liep schoolse achterstand 

op. Bij ruim 27% van de leerlingen gaat het om één jaar. Een kleine zes procent van de 

leerlingen heeft twee jaar schoolse achterstand. Er zijn grote verschillen op het vlak van 

schoolse achterstand tussen de verschillende onderwijsvormen (Figuur 13). In het aso 

zit ruim 85% van de leerlingen op leeftijd. In het tso is dit percentage 68%. In het bso 

zit minder dan de helft van de leerlingen op leeftijd (49%). 

 

Figuur 13 - Verdeling van de leerlingen volgens schoolse achterstand 

Van de leerlingen uit het aso met schoolse achterstand, dubbelde 3% in het lager 

onderwijs en 7% in het secundair onderwijs. Van de leerlingen met schoolse 

achterstand uit het tso is dit respectievelijk 8% en 14%. In het bso dubbelde van de 

leerlingen met schoolse achterstand 33% in het lager onderwijs en 17% in het secundair 

onderwijs.  

Waar in het aso en tso slechts 1% naar het buitengewoon lager onderwijs ging, geldt 

dit voor 14% van de leerlingen uit het bso. 
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ACADEMISCH ZELFCONCEPT 

De leerlingen kregen een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot hun 

academisch zelfconcept. De meerderheid van de leerlingen vindt van zichzelf dat hij 

of zij goed is in de meeste vakken op school, goede punten behaalt en snel dingen 

leert voor de meeste vakken op school (Figuur 14). Leerlingen van het bso geven vaker 

aan de werkjes op school gemakkelijk te vinden dan leerlingen uit het aso en tso. 

Slechts een klein percentage leerlingen schat zichzelf slecht in voor de meeste vakken 

op school.  

 

Figuur 14 - Academisch zelfconcept van de leerlingen (percentage leerlingen dat (helemaal) 

akkoord gaat met de stellingen) 
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MOTIVATIE 

 

We vroegen aan de leerlingen hoe gemotiveerd ze zijn om naar school te gaan. De 

meeste leerlingen geven aan dat ze naar school gaan omdat ze daar zelf voor kiezen 

of omdat anderen dat van hun verwachten (Figuur 15). Een kleiner aandeel gaat naar 

school omdat ze het leuk vinden of omdat ze zich anders slecht, schuldig of beschaamd 

voelen. Er is ook een groep leerlingen dat het nut van naar school gaan niet inziet. Deze 

groep is groter in het bso (22%) dan in het aso (5%) en tso (9%).  

 

Figuur 15 - Motivatie van de leerlingen om naar school te gaan (percentage leerlingen dat 

(helemaal) akkoord gaat met de stellingen) 
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DEELNAME SCHOOLSE ACTIVITEITEN  

Ook de participatie van de leerlingen binnen de school werd bevraagd. Voor de 

meeste activiteiten is het engagement het grootst bij de leerlingen uit het aso en het 

minst groot bij de leerlingen uit het bso (Figuur 16). Zo heeft 72% van de leerlingen uit 

het aso in de afgelopen 12 maanden actief deelgenomen aan een debat of discussie. 

In het tso geldt dit voor 51% van de leerlingen en in het bso voor 38%. Over het 

algemeen zijn er niet zo veel leerlingen die aangeven zich de afgelopen 12 maanden 

te hebben geëngageerd in schoolse activiteiten.  

 

Figuur 16 - Deelname van de leerlingen aan schoolse activiteiten in het afgelopen jaar  
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ERVAREN AUTONOMIE OP SCHOOL  

De ervaren autonomie op school werd bevraagd aan de hand van verschillende 

stellingen (Figuur 17). De antwoordpatronen zijn verschillend tussen de 

onderwijsvormen. In het aso geven meer leerlingen aan dat de leerkrachten luisteren 

naar hun mening, dat ze het mogen zeggen als ze het ergens niet mee eens zijn en dat 

ze zelf over bepaalde dingen mogen beslissen. Ook geven meer leerlingen uit het aso 

aan dat leerkrachten hun fouten durven toegeven tegenover de klas. Leerlingen uit het 

bso geven dan weer vaker aan dat leerkrachten respect hebben voor leerlingen die niet 

volgzaam zijn en echt voor hun mening uitkomen, dat ze ook mogen praten over 

dingen die op school niet mogen en dat ze het schoolreglement in vraag mogen 

stellen. Ze geven daarentegen ook vaker aan dat leerkrachten er niet mee om kunnen 

als leerlingen een andere mening hebben, dat leerkrachten enkel luisteren naar 

leerlingen wiens mening aansluit bij die van henzelf, en dat leerkrachten niet graag hun 

eigen fouten toegeven. Leerlingen uit het tso zitten qua antwoordpatroon eerder 

tussenin. 
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Figuur 17 – Ervaren autonomie op school (percentage leerlingen dat (helemaal) akkoord gaat 

met de stellingen)  
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SOCIALE MEDIA 

Naast de achtergrondkenmerken en schoolloopbaan van de leerlingen, werd in de 

vragenlijst ook aandacht besteed aan verschillende aspecten van het mediagebruik van 

de leerlingen. In wat volgt gaan we dieper in op hoe leerlingen omgaan met sociale 

media, hoe het staat met de digitale geletterdheid van de leerlingen en hoe ouders het 

mediagebruik van hun kinderen ondersteunen.  

DE LEERLINGEN 

Tussen de verschillende onderwijsvormen bestaan geen grote verschillen op vlak van 

welke sociale media er door de leerlingen worden gebruikt. Instagram en Snapchat 

zijn de meest populaire sociale media en worden respectievelijk door 82% en 81% van 

de leerlingen dagelijks gebruikt (Figuur 18). Twitter wordt dan weer het minst gebruikt, 

59% van de leerlingen maakt nooit gebruik van dit sociaal mediakanaal. Facebook 

Messenger wordt door 77% van de leerlingen uit het aso dagelijks gebruikt en is 

hiermee populairder in deze groep dan in het tso (60%) en bso (56%). YouTube wordt 

dan weer door meer leerlingen uit het bso dagelijks gebruikt (70%) dan door leerlingen 

uit het aso (50%) of het tso (54%).  

 
Figuur 18 – Percentage leerlingen dat sociale media dagelijks gebruikt (“andere” = Netflix, 

Spotify, Discord en Reddit) 
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De drie voornaamste redenen om sociale media te gebruiken zijn communiceren 

met vrienden en/of familie (aso: 100%, tso: 99%, bso: 98%), kijken welke berichten, 

foto’s en filmpjes anderen posten (aso: 97%, tso: 97%, bso: 96%) en op de hoogte 

blijven van activiteiten (aso: 96%, tso: 95%, bso: 94%) (Figuur 19). Minder leerlingen 

gebruiken sociale media om nieuwe vrienden te maken (aso: 60%, tso: 65%, bso: 71%). 

Over het algemeen zien we weinig verschil hierin tussen leerlingen uit de verschillende 

onderwijsvormen. Enkel voor de reden ‘om nieuwe vrienden’ te maken, zien we dat 

leerlingen uit het bso dit vaker aanduiden. 

 

Figuur 19 - Redenen om sociale media te gebruiken (percentage leerlingen dat (helemaal) 

akkoord gaat met de stellingen) 
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We vroegen de leerlingen naar hun ervaringen op sociale media (Figuur 20). 

Ongeveer drie kwart van de leerlingen, ongeacht de onderwijsvorm, gaf aan al eens 

gechat te hebben met iemand die hij of zij in het echte leven niet kent. Iets minder dan 

de helft van de leerlingen deelde al eens een foto of filmpje met iemand die hij niet 

kent in het echte leven. Ruim vier op vijf Leerlingen uit het bso geeft aan nog nooit iets 

gedeeld te hebben waar hij of zij achteraf spijt van had (87%) of iets meegemaakt te 

hebben op sociale media waardoor hij of zij zich slecht voelde (81%). Dit verschilt met 

het aso en tso, waar respectievelijk 65% en 70% aangeeft nog nooit iets gedeeld te 

hebben waar hij of zij achteraf spijt van had en respectievelijk 45% en 52% aangeeft 

nog nooit iets te hebben meegemaakt op sociale media waardoor hij of zij zich slecht 

voelde. In het bso geven dan weer drie op de tien leerlingen aan dat ze al eens iemand 

hebben gecyberpest, terwijl 3% van de leerlingen uit het aso en 6% van de leerlingen 

uit het tso aangeeft dit al ooit gedaan te hebben. Ook zijn er in het bso al veel meer 

leerlingen (41%) het slachtoffer geweest van cyberpesten dan in het aso (9%) of tso 

(10%). 

 

Figuur 20 - Ervaringen op sociale media (percentage leerlingen dat dit al ooit heeft 

meegemaakt) 
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De meest voorkomende reactie van leerlingen die het slachtoffer werden van 

cyberpesten is hopen dat het probleem vanzelf weggaat (aso: 73%, tso: 71%, bso: 73%) 

(Figuur 21). Als leerlingen iemand anders in vertrouwen nemen, is dat meestal een 

vriend of vriendin (aso: 65%, tso: 59%, bso: 79%) of de ouders/verzorgers (aso: 39%, 

tso: 39%, bso: 52%). Broers en zussen (aso: 23%, tso: 26%, bso: 45%), leerkrachten of 

andere volwassenen die advies kunnen geven (aso: 21%, tso: 28%, bso: 49%), worden 

in mindere mate in vertrouwen genomen. De meerderheid van de leerlingen probeert 

de andere persoon te overtuigen hem of haar met rust te laten (aso: 69%, tso: 59%, 

bso: 74%) of probeert het probleem op een andere manier op te lossen (aso: 55%, tso: 

49%, bso: 81%). Een aanzienlijk deel van de leerlingen die slachtoffer werden van 

cyberpesten voelde zich schuldig over wat er fout ging (aso: 47%, tso: 47%, bso: 79%). 

Opvallend is dat leerlingen uit het bso meer geneigd blijken te zijn het probleem op 

één of andere manier aan te pakken, door erover te praten of door het proberen op te 

lossen. Enkel voor de stelling ‘ik hoopte dat het probleem vanzelf zou weggaan’ zijn er 

geen verschillen tussen de onderwijsvormen. 
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Figuur 21 - Reactie op cyberpesten (percentage leerlingen dat (helemaal) akkoord gaat met de 

stellingen) 
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Tot slot werd de houding van de leerlingen ten opzichte van sociale media 

nagegaan. Drie kwart van de leerlingen vindt het op de hoogte blijven van wat er 

gebeurt een belangrijk voordeel van sociale media (Figuur 22). Ongeveer de helft van 

de leerlingen geeft aan dat je feestjes en nieuwtjes mist zonder een sociaal media 

account en dat sociale media een gevoel van verbondenheid geven. Op vlak van 

ervaren nadelen van sociale media geeft meer dan de helft van de leerlingen aan dat 

sociale media te tijdsintensief zijn (Figuur 22). De minderheid van de leerlingen geeft 

aan bezorgd te zijn over de impact van sociale media op zijn of haar privacy. Ongeveer 

een derde zegt dat ze geen dag zonder sociale media zouden kunnen. Deze laatste 

stelling is de enige die leerlingen uit het bso vaker aanduidden dan hun medeleerlingen 

uit het tso en het bso.  

 

Figuur 22 – Houding tegenover sociale media (percentage leerlingen dat (helemaal) akkoord 

gaat) 
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DE OUDERS 

De meerderheid van de ouders biedt op verschillende manieren ondersteuning aan 

hun kinderen op vlak van het gebruik van het internet (Figuur 23). Slechts drie op de 

tien ouders (28%) maakt met zijn kinderen afspraken over schermtijd. 

 

Figuur 23 - Ondersteuning sociaal mediagebruik door ouders  
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DE SCHOOL  

Aan de scholen werd tot slot gevraagd in welke mate ze in het huidige schooljaar 

geconfronteerd werden met een aantal gevolgen van sociale media bij hun 

leerlingen. Scholen worden het vaakst geconfronteerd met cyberpesten, sexting en het 

verspreiden van fake news (Figuur 24). Ook online extremisme, identiteitsdiefstal en 

misleidende advertenties komen voor, maar in mindere mate. De meeste scholen 

kwamen nog nooit in aanraking met leerlingen die deelnamen aan internetuitdagingen 

met mogelijke gezondheids- of welzijnsrisico’s (66%) of met leerlingen die deelnamen 

aan games op het internet met levensbedreigende risico’s (79%).  

 

Figuur 24 - Gevolgen van sociale media op school 
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DIGITALE GELETTERDHEID VAN DE LEERLINGEN  

Aan de hand van vragen met betrekking tot hun digitale geletterdheid, peilden we naar 

de mate waarin de leerlingen zelf aangeven verschillende digitale vaardigheden onder 

de knie te hebben (Figuur 25). De meerderheid van de leerlingen geeft aan vrij goed 

tot heel goed te zijn in het zoeken en vinden van de nodige informatie en het 

herkennen van ongewone en ongewenste situaties en reacties. Leerlingen uit het bso 

schatten zich voor de meeste digitale vaardigheden zwakker in dan leerlingen uit het 

aso en tso. Leerlingen uit het tso geven dan weer vaker aan dat ze goed zijn in het zich 

beschermen tegen risico’s en bedreigingen van media, in het omgaan met ongewone 

en ongewenste reacties en in het beschermen van hun online identiteit. Minder 

leerlingen geven aan het evenwicht tussen online en offline tijd goed te kunnen 

bewaren. 

 

SCHOOLBELEID KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID EN PROBLEMEN 

OPLOSSEN 

Om het schoolbeleid rond de eindtermen kritisch denken, mediawijsheid en problemen 

oplossen na te gaan, werd een schoolvragenlijst afgenomen bij diegene die op school 

het best op de hoogte is van wat er gebeurt rond deze vakoverschrijdende eindtermen. 

Dit was meestal de directie of een directielid, de graadcoördinator of een leerkracht. 

De schoolvragenlijst rond mediawijsheid werd in 14% van de scholen door een ICT-

coördinator ingevuld. Met de vragenlijsten werd nagegaan hoe de eindtermen kritisch 

denken, mediawijsheid en problemen oplossen op school worden aangeboden. Er 

werd onder andere gevraagd wie op school verantwoordelijk is voor het onderwijzen 

van de vakoverschrijdende eindtermen, hoe de werkgroepen georganiseerd zijn en in 

welke mate er op school belang gehecht wordt aan de vakoverschrijdende eindtermen. 

Bij deze vragen werd er geen onderscheid gemaakt tussen de onderwijsvormen, omdat 

veel scholen meerdere onderwijsvormen aanbieden en niet duidelijk was voor welke 

onderwijsvorm de respondenten de vragenlijst invulden. 
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Figuur 25 - Digitale geletterdheid van de leerlingen (percentage leerlingen dat aangeeft dit vrij 

tot heel goed te kunnen) 
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HET BELANG VAN KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID EN PROBLEMEN OPLOSSEN OP 

SCHOOL  

In de vragenlijst werd gevraagd in welke mate men de eindtermen kritisch denken, 

mediawijsheid en problemen oplossen belangrijk vindt op school. Ongeveer drie vierde 

van de scholen geeft aan deze eindtermen in redelijke tot sterke mate belangrijk te 

vinden (Figuur 26). Slechts een klein aandeel van de scholen ziet het belang van deze 

eindtermen op school niet in.  

 
Figuur 26 - Belang van kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen op school 
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Figuur 27 - Organisatie kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen in de school 
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Daarnaast werd er ook gevraagd in welke graad of graden deze eindtermen vooral aan 

bod komen in de school (Figuur 29). In 63% van de scholen komen problemen oplossen 

en mediawijsheid in alle graden even veel aan bod. Voor kritisch denken ligt dit 

percentage lager (45%). Kritisch denken komt volgens ongeveer de helft (53%) van de 

scholen dan weer voornamelijk aan bod in de derde graad, terwijl dit voor problemen 

oplossen en mediawijsheid bij minder scholen het geval is. Het percentage van scholen 

waarin de eindtermen voornamelijk aan bod komen in de eerste en tweede graad ligt 

hoger voor mediawijsheid (21%) dan voor kritisch denken (1%) en problemen oplossen 

(5%).  

 

Figuur 29 - Plaats in het onderwijsaanbod 
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aanzienlijk deel van de scholen heeft geen werkgroep waarin gewerkt wordt rond deze 

eindtermen (kritisch denken: 47%; problemen oplossen: 41%; mediawijsheid: 38%).  

Bij het opstellen van het nascholingsplan wordt in ongeveer de helft van de scholen 

rekening gehouden met de eindtermen rond problemen oplossen en mediawijsheid 

(problemen oplossen: 53%; mediawijsheid: 51%). Voor kritisch denken gebeurt dit 

slechts in 28% van de scholen.  

In de meeste scholen zijn er geen aparte leerlijnen voor de eindtermen kritisch denken, 

mediawijsheid en problemen oplossen voor de derde graad (kritisch denken: 76%; 

problemen oplossen: 67%; mediawijsheid: 56%) of over alle graden heen (kritisch 

denken: 69%; problemen oplossen: 65%; mediawijsheid: 50%).  

In iets meer dan de helft van de scholen wordt gedifferentieerd tussen de 

onderwijsvormen bij het onderwijzen van de eindtermen kritisch denken, 

mediawijsheid en problemen oplossen (Figuur 30). Er wordt in de scholen vaker 

gedifferentieerd tussen de studierichtingen op vlak van problemen oplossen (59%), 

dan op vlak van kritisch denken (40%) en mediawijsheid (44%). Een minderheid van de 

scholen differentieert op individueel leerlingniveau of differentieert niet.  

 

Figuur 30 - Mate van differentiatie 
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denken gebeurt dit in een derde van de scholen (33%) en voor problemen oplossen in 

44% van de scholen. In de scholen die aangeven dat kritisch denken op een formele 

manier getoetst wordt, gebeurt dit het vaakst aan de hand van schriftelijke toetsen, het 

geven van een presentatie of zelfevaluatie (Figuur 31). Observatie wordt voor de 

evaluatie van kritisch denken door scholen in mindere mate gebruikt (22%), terwijl dit 

de meest populaire evaluatievorm is voor problemen oplossen (81%) en mediawijsheid 

(88%). Problemen oplossen wordt vaak tot heel vaak getoetst aan de hand van een 

schriftelijke toets (73%) of het geven van een presentatie (60%).  

 

Figuur 31 - Evaluatie kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen (percentage 

leerkrachten dat aangeeft deze evaluatievorm vaak tot heel vaak toe te passen) 
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4 DE PEILINGSRESULTATEN KRITISCH DENKEN, 

MEDIAWIJSHEID EN PROBLEMEN OPLOSSEN   

In dit hoofdstuk bespreken we de mate waarin de leerlingen op het einde van de derde 

graad secundair onderwijs de getoetste vakoverschrijdende eindtermen met 

betrekking tot kritisch denken en mediawijsheid, zoals gemeten met de schriftelijke, 

digitale toets, beheersen. We gaan ook na met welke achtergrondkenmerken 

verschillen in prestaties samenhangen.  

In de eerste plaats presenteren we het percentage leerlingen dat de eindtermen voor 

kritisch denken en mediawijsheid op basis van de digitale toets bereikt. Daarbij wordt 

in kaart gebracht hoe de resultaten van elkaar verschillen op basis van enkele 

leerlingenkenmerken. Daarna gaan we in op de samenhang van de toetsprestaties met 

een aantal kenmerken van de leerlingen en hun gezin, schoolkenmerken en kenmerken 

van de onderwijspraktijk. 

 

HOEVEEL LEERLINGEN BEHEERSEN DE EINDTERMEN?  

In totaal behaalt 70% van de leerlingen de eindtermen voor kritisch denken en 

mediawijsheid (Figuur 32). Dit is een redelijk goed resultaat. We zien echter grote 

verschillen in prestaties wanneer deze opgesplitst worden tussen de verschillende 

onderwijsvormen. Leerlingen uit het aso scoren erg goed, met 92% van de leerlingen 

dat de eindtermen bereikt. Ook in het tso behaalt een mooi percentage de eindtermen: 

72% van de leerlingen beheerst de eindtermen voor kritisch denken en mediawijsheid. 

Voor het bso zijn de resultaten echter zwak. Daar behaalt een kleine 24% van de 

leerlingen de eindtermen.  

 

Figuur 32 - Percentage leerlingen dat de eindtermen beheerst 
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RESULTATEN PER LEERLINGENGROEP  

Bovenstaande algemene resultaten kunnen nog specifieker bekeken worden door de 

resultaten op te splitsen op basis van verschillende leerlingenkenmerken, zoals 

geslacht, thuistaal, sociaaleconomische status en studierichting. Bij elke vergelijking 

van de resultaten binnen deze groepen moeten we ons afvragen of de verschillen 

statistisch significant zijn. We moeten met andere woorden nagaan hoe zeker we 

kunnen zijn dat deze verschillen niet te wijten zijn aan toeval. Wanneer een verschil 

statistisch niet significant is, kunnen we niet met voldoende zekerheid uitsluiten dat 

het verschil toevallig is. De informatie over de statistische toetsing is ook opgenomen 

in Figuur 33 tot en met Figuur 38. Voor een significant verschil geeft het aantal 

sterretjes de mate van zekerheid weer (* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001). Naarmate er 

meer sterretjes staan, is de kans kleiner dat we dit verschil bij toeval zouden vinden. 

Wanneer er geen sterretjes staan, is het verschil niet statistisch significant.  

GESLACHT 

Er zijn geen verschillen in het bereiken van de eindtermen voor kritisch denken en 

mediawijsheid tussen jongens en meisjes (Figuur 33).  

 

 

Figuur 33 - Percentage leerlingen dat de eindtermen behaalt, opgesplitst naar geslacht 
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THUISTAAL 

Leerlingen die thuis exclusief Nederlands spreken, behalen over de hele lijn vaker de 

eindtermen dan leerlingen die thuis Nederlands combineren met een andere taal of 

exclusief een andere taal spreken (Figuur 34). In het bso doen vooral de leerlingen die 

thuis helemaal geen Nederlands spreken het minder goed. In het tso en aso is het 

verschil in prestaties tussen de groep leerlingen die Nederlands combineert met een 

andere taal en helemaal geen Nederlands spreekt thuis minder groot. 

 

 

Figuur 34 - Percentage leerlingen dat de eindtermen behaalt, opgesplitst naar thuistaal 
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SOCIAALECONOMISCHE STATUS 

In het aso en tso behalen leerlingen met een lage sociaaleconomische status (SES) 

minder vaak de eindtermen dan leerlingen met een gemiddelde SES (Figuur 35). In het 

bso is dit ook het geval, maar is het verschil niet statistisch significant. In het aso 

behalen leerlingen met een gemiddelde SES op hun beurt minder vaak de eindtermen 

dan leerlingen met een hoge SES. In het bso en tso is dit niet het geval.  

 

 

Figuur 35 - Percentage leerlingen dat de eindtermen behaalt, opgesplitst naar SES 
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STUDIEGEBIED 

 

Tot slot werd ook nagegaan of er verschillen zijn in prestaties tussen leerlingen uit 

verschillende studiegebieden. In het aso scoort het studiegebied klassieke talen het 

best (98%), gevolgd door moderne talen (96%) en wetenschappen (95%) (Figuur 36).  

 

Figuur 36 - Percentage leerlingen dat de eindtermen behaalt in het aso per studiegebied 

(vergelijking met economie) 

 

In het tso zijn er geen significante verschillen tussen de studiegebieden (Figuur 37).  

 

Figuur 37 - Percentage leerlingen dat de eindtermen behaalt in het tso per studiegebied 
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Ook in het bso zijn er geen significante verschillen tussen de studiegebieden (Figuur 

38).  

 

Figuur 38 - Percentage leerlingen dat de eindtermen behaalt in het bso per studiegebied 
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VERSCHILLEN TUSSEN SCHOLEN 

Aan de hand van de gemiddelde prestaties van de leerlingen van een school kunnen 

we scholen met elkaar vergelijken. Voor elke school uit de peilingssteekproef 

berekenden we eerst het gemiddelde van de behaalde vaardigheidsscores. We noemen 

dit het feitelijk gemiddelde. Omdat er vooraf klassen geselecteerd werden voor 

deelname, en deze selectie vaak geen representatieve vertegenwoordiging is van alle 

studierichtingen in een school, werd bij de berekening van dit gemiddelde ook 

rekening gehouden met het studiegebied van de leerlingen die deelnamen. 

Wanneer we de feitelijke gemiddeldes van scholen naast elkaar plaatsen, zien we dat 

sommige scholen hoger scoren dan andere scholen. Dat wijst er op het eerste zicht op 

dat sommige scholen het beter doen dan andere scholen.  

De feitelijke gemiddeldes van scholen met elkaar vergelijken is echter niet helemaal 

eerlijk. Verschillen tussen scholen kunnen immers te wijten zijn aan factoren waarop de 

school zelf geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld de sociaaleconomische achtergrond 

van de leerlingen op die school. Daarom berekenden we voor elke school ook een 

verwacht gemiddelde. Het verwacht gemiddelde is de score die we statistisch van een 

school verwachten gegeven haar leerlingenpubliek. Daarbij houden we rekening met 

de kenmerken uit Tabel 6. Het verschil tussen het feitelijk en verwacht gemiddelde van 

een school, beschrijft hoeveel hoger of lager die school gescoord heeft dan andere 

scholen met een gelijkaardig leerlingenpubliek. We noemen dit verschil ook de 

toegevoegde waarde die de school heeft gerealiseerd op de toets. De toegevoegde 

waarde is een indicatie van de unieke bijdrage die de school – in vergelijking met 

andere scholen – heeft geleverd aan wat haar leerlingen leren voor de getoetste set 

van eindtermen. Door scholen met elkaar te vergelijken op basis van de toegevoegde 

waarde die ze gerealiseerd hebben, vergelijken we hen op een meer faire manier. We 

hebben immers de invloed van een aantal achtergrondkenmerken geneutraliseerd. 

De situering van het feitelijk gemiddelde en de toegevoegde waarde van de scholen 

worden weergegeven in rupsgrafieken (Figuur 39, 40 en 41). 

In de rupsgrafieken wordt de prestatie van elke deelnemende school voorgesteld als 

een stip. Door elke stip loopt een verticale lijn. Deze lijn is het 95%-

betrouwbaarheidsinterval, een maat voor statistische onzekerheid. Concreet betekent 

dit dat wij met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de gemeten prestatie van een school 

(stip) tussen de boven- en ondergrens van de verticale lijn ligt. 

De lengte van de verticale lijnen verschilt voor de verschillende scholen in de 

rupsgrafiek. Hoe kleiner de verticale lijn, hoe kleiner het betrouwbaarheidsinterval en 

dus hoe betrouwbaarder het resultaat.  
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De lengte van de verticale lijn en bijgevolg de mate van zekerheid worden in sterke 

mate bepaald door het aantal leerlingen dat deelneemt aan toets. Hoe meer leerlingen 

deelnemen, hoe kleiner de verticale lijn en hoe betrouwbaarder het resultaat.  

Het gemiddelde dat opgetekend werd in de peiling (het ‘Vlaams gemiddelde’), wordt 

weergegeven als een horizontale nullijn. Enkel wanneer een verticale lijn 

(betrouwbaarheidsinterval) volledig boven of onder de horizontale nullijn ligt, wijkt de 

prestatie van de school statistisch significant af van dit Vlaams gemiddelde. Een 

statistisch significante afwijking wil zeggen dat het verschil dat gevonden werd, wellicht 

niet aan toeval te wijten kan zijn. Als de verticale lijn de horizontale nullijn snijdt, is het 

verschil niet statistisch significant. 

In Figuur 39 wordt het feitelijk gemiddelde van de deelnemende scholen getoond. Dit 

is het gemiddelde zonder rekening te houden met het studiegebied of de 

achtergrondkenmerken van de leerlingen. We zien daarbij grote verschillen tussen 

scholen. Dit is te verwachten omdat scholen van alle onderwijsvormen hier met elkaar 

vergeleken worden.   

 
Figuur 39 - Rupsfiguur met feitelijke gemiddeldes van de deelnemende scholen 

Figuur 40 toont het feitelijk gemiddelde rekening houden met het studiegebied (en 

dus ook de onderwijsvorm) van de deelnemende leerlingen. We zien daarbij dat al heel 

wat verschillen tussen scholen verklaard wordt door het studiegebied van de 

deelnemende leerlingen. Slechts één school doet het significant minder goed dan het 

Vlaams gemiddelde en twee scholen doen het significant beter. 
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Figuur 40 - Rupsfiguur met feitelijke gemiddeldes van de deelnemende scholen, rekening 

houdend met studiegebied 

Ten slotte worden in Figuur 41 de toegevoegde waarden van de scholen weergegeven. 

Daar zien we dat de schoolverschillen, op twee scholen na, nagenoeg verdwijnen als 

we rekening houden met het leerlingenpubliek van de school en schoolkenmerken.  

 
Figuur 41 - Rupsfiguur met toegevoegde waardes van de deelnemende scholen 
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WAARMEE HANGEN PRESTATIEVERSCHILLEN SAMEN? 

Voor een meer zuivere interpretatie van de prestatieverschillen tussen 

leerlingengroepen is het nodig om onrechtstreekse invloeden van andere kenmerken 

mee in rekening te brengen. Zo zou je kunnen stellen dat een lagere prestatie van 

leerlingen met een andere thuistaal gedeeltelijk toe te schrijven is aan een lagere 

sociaaleconomische status van die leerlingen.  

Concreet gaan we aan de hand van statistische modellen de samenhang na van een 

bepaald kenmerk (bijvoorbeeld thuistaal) met de toetsprestaties als de leerlingen in 

andere opzichten aan elkaar gelijk zouden zijn (bijvoorbeeld voor sociaaleconomische 

status).  

Op die manier kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken of leerlingen met een andere 

thuistaal nog steeds minder goed presteren op de peilingstoetsen als ze gelijk zijn op 

het vlak van sociaaleconomische status. Bij de samenhang tussen een bepaald kenmerk 

en de toetsprestaties houden we in dit peilingsonderzoek rekening met de kenmerken 

vermeld in Tabel 6. Anders gezegd: we gaan de samenhang na van een bepaald 

kenmerk en toetsprestaties wanneer leerlingen gelijk zijn wat betreft de leerling- en 

schoolkenmerken in Tabel 6. Elke samenhang die we verderop rapporteren moet dan 

ook op die manier geïnterpreteerd worden.  

 

Tabel 6 

Leerling- en schoolkenmerken waarmee we rekening hielden bij de samenhang 

tussen achtergrondkenmerken en toetsprestaties 

LEERLINGKENMERKEN SCHOOLKENMERKEN 

Geslacht Onderwijsnet  

Studiegebied Verstedelijkingsgraad 

Leeftijd Percentage GOK-leerlingen in de school  

Thuistaal 
Schooltype (autonome middenscholen, 

scholen met aso-bovenbouw, tso/bso/kso-

bovenbouw of multilaterale scholen) 

Leermoeilijkheden 

Aantal boeken thuis 

Sociaaleconomische status van het 

gezin 
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Omdat we onrechtstreekse invloeden van andere kenmerken bijkomend in rekening 

brengen, krijgen we een genuanceerder beeld van de prestatieverschillen tussen 

leerlinggroepen. Het is daarbij mogelijk dat de resultaten die we verder in dit hoofdstuk 

bespreken niet helemaal gelijk lijken te lopen met de prestatieverschillen voor 

verschillende leerlinggroepen wat betreft het behalen van de eindtermen. Het gaat 

daar immers om prestatieverschillen tussen leerlinggroepen waarbij nog geen rekening 

gehouden werd met andere achtergrondkenmerken. Het kan gebeuren dat een 

aanvankelijk groot verschil (bijvoorbeeld voor thuistaal) bij deze verdere analyses 

genuanceerd wordt en minder op de voorgrond treedt.  

De onderstaande tabellen geven telkens aan welke kenmerken significant 

samenhangen met gemiddeld betere (+) of minder goede (-) prestaties voor de 

peilingstoets kritisch denken en mediawijsheid, nadat de kenmerken uit Tabel 6 in 

rekening zijn gebracht. De kleurschakeringen in de tabel geven de grootte van het 

effect weer. Bij een witte achtergrond is er weinig samenhang, bij een lichtgroene 

achtergrond is de samenhang middelgroot en bij een donkergroene groot.  
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STUDIERICHTING 

Tabel 7 omvat de resultaten van de samenhang tussen de studierichting en de 

toetsprestaties.  

• In het aso doen leerlingen uit klassieke talen, moderne talen en wetenschappen 

het beter dan leerlingen uit economie.  

• In het tso en bso zijn er geen verschillen tussen de studierichtingen.  

Tabel 7 

Overzicht van de studierichtingen die significant samenhangen met betere (+) of 

minder goede (-) prestaties op de digitale toets 

STUDIERICHTING KM 

Aso (t.o.v. economie)  

   Humane wetenschappen  

   Klassieke talen + 

   Moderne talen + 

   Wetenschappen + 

Tso (t.o.v. personenzorg)  

   Lichamelijke opvoeding en sport   

   Handel  

   Mechanica-elektriciteit  

   Overige tso  

Bso (t.o.v. personenzorg)  

   Handel  

   Mechanica-elektriciteit  

   Voeding  

   Overige bso  
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LEERLINGEKNMERKEN 

In Tabel 8 geven we de samenhang tussen een aantal leerlingkenmerken en de 

toetsprestaties weer. 

• Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes in hun toetsprestaties voor 

kritisch denken en mediawijsheid. 

• Leerlingen die meer dan een jaar achter zitten op leeftijd behalen iets minder 

goede resultaten dan leerlingen die op leeftijd zitten.  

• Leerlingen met een of meerdere leerproblemen doen het even goed als 

leerlingen zonder leerproblemen.  

• Leerlingen die het nut niet inzien van naar school gaan (amotivatie) behalen 

minder goede resultaten. Andere vormen van schoolse motivatie1 hangen niet 

met de resultaten samen. 

• Leerlingen die zichzelf hoger inschatten voor de meeste vakken op school 

(positief academisch zelfconcept), leerlingen die een betere relatie hebben met 

hun leerkracht en leerlingen die meer autonomie ervaren op school, behalen 

betere resultaten.  

• Leerlingen die een hoge tot zeer hoge participatie op school rapporteren, 

behalen betere resultaten. Voor de leerlingen die een beperkte of geen 

participatie op school rapporteren, is er geen samenhang met de resultaten.  

• Wanneer leerlingen meer gebruik maken van sociale media en een meer 

positieve houding hebben t.o.v. sociale media, behalen ze minder goede 

resultaten. Ook wanneer de ouders een positievere houding hebben t.o.v. 

sociale media, scoren de leerlingen minder goed op de peilingstoets. 

 

 

 

 

1 De verschillende vormen van schoolse motivatie zijn:  

Amotivatie: de leerling ziet het verband niet tussen acties en de uitkomst ervan: hij weet niet 

waarom hij naar school gaat of zijn schoolwerk doet, hij ziet er de zin niet van in.  

Externe regulatie: de leerling gaat naar school of doet zijn schoolwerk omdat anderen dit van 

hem verwachten. 

Geïntrojecteerde regulatie: de leerling gaat naar school of doet zijn schoolwerk omdat hij zich 

slecht, schuldig of beschaamd zou voelen indien hij het niet zou doen.  

Geïdentificeerde regulatie: de leerling gaat naar school of doet zijn schoolwerk omdat hij hier 

zelf voor kiest en dit belangrijk vindt. 

Intrinsieke regulatie: de leerling gaat naar school of doet zijn schoolwerk omdat hij het leuk vindt 

en er voldoening uit haalt. 
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Tabel 8 

Overzicht van leerlingkenmerken die significant samenhangen met betere (+) of 

minder goede (-) prestaties op de digitale toets 

LEERLINGKENMERKEN KM 

Geslacht (t.o.v. jongens)  

   Meisjes  

Schoolse achterstand (t.o.v. op leeftijd)  

   Voor op leeftijd  

   Een jaar achter  

   Meer dan een jaar achter - 

Diagnose (t.o.v. geen diagnose)  

   Dyslexie   

   Dyscalculie  

   ADHD  

   ASS  

   Andere leerproblemen  

Schoolse motivatie  

   Amotivatie - 

   Externe regulatie  

   Geïntrojecteerde regulatie  

   Geïdentificeerde regulatie  

   Intrinsieke regulatie  

Academisch zelfconcept + 

Welbevinden op school  

Leerling-leerkrachtrelatie + 

Leerling-leerlingrelatie  

Ervaren autonomie op school + 

Ervaren autonomie thuis  

Participatie op school (t.o.v. gemiddelde participatie)  

   Hoge tot zeer hoge participatie + 

   Weinig tot geen participatie  

Leerlingen  

   Gebruik sociale media - 

   Positieve houding t.o.v. sociale media - 

Ouders   

   Verbondenheid met sociale media vader - 

   Verbondenheid met sociale media moeder - 
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GEZINSKENMERKEN 

In Tabel 9 lijsten we de samenhang tussen een aantal gezinskenmerken en de 

toetsprestaties van de leerlingen op.  

• Leerlingen die thuis Nederlands combineren met een andere taal behalen 

minder goede resultaten dan leerlingen die thuis exclusief Nederlands spreken. 

Ook leerlingen die thuis uitsluitend een andere taal spreken, doen het minder 

goed dan leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken. 

• Het cultureel kapitaal van het gezin, gemeten aan de hand van het aantal 

boeken thuis, hangt positief samen met de testresultaten. Leerlingen met meer 

boeken thuis doen het beter op de toets. 

• Rekening houdend met andere kenmerken, hangen de prestaties van de 

leerlingen niet samen met de sociaaleconomische status van het gezin, met een 

cognitief stimulerend thuisklimaat of met de houding van de ouders t.o.v. 

kritisch denken. 

Tabel  9 

Overzicht van gezinskenmerken die significant samenhangen met betere (+) of 

minder goede (-) prestaties op de digitale toets 

GEZINSKENMERKEN KM 

Thuistaal (t.o.v. Nederlands)  

   Nederlands en ander - 

   Exclusief andere taal - 

Aantal boeken thuis (t.o.v. 0-10 boeken)  

   Genoeg om een boekenplank te vullen (11-25 boeken) + 

   Genoeg om één boekenkast te vullen (26-100 boeken) + 

   Genoeg om twee boekenkasten te vullen (101-200 boeken) + 

   Genoeg voor drie of meer boekenkasten (meer dan 200 boeken) + 

SES  

Cognitief stimulerend thuisklimaat  

Houding t.o.v. kritisch denken  

 

SCHOOLKENMERKEN 

We zien amper samenhang tussen de bevraagde schoolkenmerken en de prestaties op 

de peilingstoets. Enkel leerlingen in scholen met een hoge concentratie aan GOK-

leerlingen scoren lager op de test. 
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5 BIJKOMENDE OPDRACHT PROBLEMEN OPLOSSEN  

In dit hoofdstuk bespreken we het verloop en de resultaten van de bijkomende 

opdracht voor problemen oplossen. Bij deze bijkomende opdracht toetsen we de 

eindtermen problemen oplossen in de diepte met een aantal exemplarische 

opdrachten die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. We maken hierbij een 

belangrijke kanttekening. Door het beperkte aantal opdrachten, ingebed in heel 

concrete contexten, kunnen we op basis van deze bijkomende opdracht geen 

veralgemenende uitspraken doen over het al dan niet bereiken van de eindtermen.  

De bijkomende opdracht bij deze peiling bestaat uit vier deelopdrachten die peilen 

naar de eindtermen in Tabel 1. In wat volgt gaan we dieper in op de afname en 

beschrijving van de opdrachten. Vervolgens bespreken we ook de algemene resultaten 

en resultaten opgesplitst per onderwijsvorm. 

 

AFNAME EN BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHTEN 

Binnen het aso en tso maakten tien leerlingen per vestigingsplaats de bijkomende 

opdracht. Binnen het bso waren dat er zeven per vestigingsplaats. Uiteindelijk namen 

in totaal 909 leerlingen deel. De bijkomende opdracht werd op papier afgenomen en 

de leerlingen kregen twee lesuren de tijd om eraan te werken. De volledige opdracht 

is terug te vinden in bijlage 1. Een kort overzicht van de inhoud van de verschillende 

deelopdrachten wordt hieronder weergegeven.  

OPDRACHT 1: DAGPLANNING  

In deze opdracht wordt aan de leerlingen gevraagd om een fictief personage Janne te 

helpen de planning voor de organisatie van haar feestje op te stellen. Janne moet een 

lijst van taken afwerken binnen een bepaalde tijd. De leerlingen krijgen informatie over 

de winkels die Janne nog moet bezoeken, openingstijden, afstanden tussen de winkels 

en verplaatsingstijden. Bij deze opdracht moeten de leerlingen uit een veelheid van 

informatie de juiste gegevens selecteren en ordenen om het probleem te kunnen 

oplossen (eindterm 6).  
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OPDRACHT 2: TECHNISCH PROBLEEM 

In deze opdracht moeten de leerlingen een technisch probleem oplossen. Het 

waarschuwingslampje van de koelkast van Janne lijkt namelijk niet volgens de 

verwachtingen te functioneren. De leerlingen krijgen een korte beschrijving van het 

probleem en een uittreksel van de handleiding van de koelkast. Vervolgens wordt hen 

gevraagd om zo precies mogelijk uit te leggen hoe het probleem kan worden opgelost 

(eindterm 6). 

OPDRACHT 3: DATUM KIEZEN 

Bij deze opdracht moeten de leerlingen enerzijds de best mogelijke datum en 

escaperoom vinden voor Janne en haar vrienden. Om hiertoe te komen moeten ze 

rekening houden met een aantal gegevens (reviews en openginsuren escaperoom, 

agenda van de deelnemers, enz.) (eindterm 6). Daarnaast werd hen gevraagd om hun 

keuze toe te lichten (eindterm 7) om zo zicht te krijgen op de redenering van de 

leerlingen. De toelichting werd als juist gescoord wanneer minstens twee van de drie 

mogelijke argumenten aangehaald werden. 

OPDRACHT 4: INRICHTING STUDENTENKAMER 

In deze opdracht krijgen de leerlingen twee plattegronden van een studentenkamer 

aangeboden. Elke plattegrond toont een mogelijke inrichting van de kamer van Janne 

waarin ze na de zomer haar intrek zal nemen. Aan de leerlingen wordt gevraagd het 

voorstel te selecteren dat hen het beste lijkt en hiervoor drie argumenten te geven. 

Daarnaast moeten ze ook minstens één tip geven om de indeling van de kamer nog te 

verbeteren (eindterm 7). 

 

BEOORDELING VAN DE BIJKOMENDE OPDRACHT 

Alle deelopdrachten van de bijkomende opdracht problemen oplossen werden 

beoordeeld door beoordelaars. Deze beoordelaars hadden voor elke opdracht een 

scoringswijzer ter beschikking. In de scoringswijzer van de eerste opdracht stonden 

veertien verschillende oplossingsmogelijkheden opgelijst, die allemaal als correct 

beschouwd werden. Bovendien werden na de beoordeling ook de oplossingen die op 

voorhand niet als correct in de scoringswijzer opgenomen werden nog eens bekeken. 

Bij opdrachten zoals deze, met een open karakter, is het immers mogelijk dat leerlingen 

alsnog tot een correcte oplossing komen die initieel niet voorzien was. Ook in de 

scoringswijzers van de andere deelopdrachten werd telkens aangegeven welke 

antwoorden als wel of niet correct konden worden beschouwd. 



 63        PEILING KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID EN PROBLEMEN OPLOSSEN     

RESULTATEN VAN DE BIJKOMENDE ODPRACHT 

OPDRACHT 1: DAGPLANNING 

In totaal slaagt slechts één op de vijf leerlingen erin de eerste opdracht succesvol tot 

een goed einde brengen (Figuur 42). Leerlingen uit het aso doen het iets beter dan 

leerlingen uit het tso, die het dan weer beter doen dan leerlingen uit het bso. Hierbij 

kan opgemerkt worden dat deze eerste bijkomende opdracht een complexe oefening 

is waarbij de leerlingen met heel wat parameters rekening dienden te houden. 

Bovendien leidt een fout tegen één van de parameters in veel gevallen tot een foutief 

antwoord. Zo vergaten sommige leerlingen dat Janne de fiets moest afhalen voor 13u 

of dat ze naar de kapper wou gaan voordat ze naar de fotograaf moest, waardoor hun 

antwoorden niet correct waren. 

 

Figuur 42 - Percentage leerlingen dat opdracht 1 correct kon oplossen 
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OPDRACHT 2: TECHNISCH PROBLEEM 

Iets minder dan de helft van de leerlingen (44%) slaagt erin om tot een correcte 

oplossing voor het technisch probleem in opdracht 2 te komen (Figuur 43). Opnieuw 

geven leerlingen uit het aso (59%) het vaakst een goede oplossing, gevolgd door 

leerlingen uit het tso (44%) en leerlingen uit het bso (27%). 

 

Figuur 43 - Percentage leerlingen dat opdracht 2 correct kon oplossen 
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OPDRACHT 3: DATUM KIEZEN 

De leerlingen slagen er bij opdracht 3 over het algemeen het best in om te bepalen 

naar welke escaperoom de groep het best kan gaan. Het percentage juiste antwoorden 

op deze vraag ligt tussen 75% (voor bso) en 93% (voor tso en aso) (Figuur 44). De 

scores voor de keuze van een gepaste datum liggen lager. Hierop kan 86% van de 

leerlingen uit het aso een goed antwoord geven, waar dit 77% is voor de leerlingen uit 

het tso en 43% voor de leerlingen uit het bso. Een kleine 60% geeft een correcte 

redenering bij hun antwoord (59%). In de bso groep kan slechts 30% van de leerlingen 

een correcte redenering geven. De leerlingen uit het aso en tso slagen hier beter in 

met respectievelijk 78% en 67% correcte redeneringen. 

 

Figuur 44 - Percentage leerlingen dat opdracht 3 correct kon oplossen 

 

OPDRACHT 4: INRICHTING KOT 

Alle leerlingen slagen erin voor opdracht vier een inrichting voor het kot van Janne te 

kiezen. Hierbij geeft 97% van de leerlingen zinvolle argumenten voor zijn of haar keuze.  
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CONCLUSIE 

De prestaties van de leerlingen op vlak van problemen oplossen zijn erg afhankelijk 

van het soort opdracht. Alle leerlingen hebben moeite met een meervoudig complex 

probleem, zoals getoetst aan de hand van de eerste opdracht ‘dagplanning’. Het 

begrijpen en toepassen van een gegeven instructie, gemeten aan de hand van de 

opdracht ‘technisch probleem’ lukt voor een kleine helft van de leerlingen. Een 

beslissing maken op basis van één criterium en gegevens vergelijken en interpreteren, 

gemeten aan de hand van de opdracht ‘datum kiezen’, lukt beter. Opnieuw vallen de 

verschillen tussen de onderwijsvormen op, waarbij leerlingen uit het aso over de hele 

lijn beter presteren dan leerlingen uit de andere twee onderwijsvormen. Leerlingen uit 

het tso doet het op hun beurt beter dan leerlingen uit het bso.  
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6 INHOUDELIJKE DUIDING TOETSPRESTATIES 

Om inzicht te krijgen in de concrete inhoud van de toets en het beheersingsniveau van 

de leerlingen, bespreken we in dit hoofdstuk een aantal voorbeeldopgaven. We 

hebben de opgaven zodanig gekozen dat ze het bereik in moeilijkheidsgraad van de 

toets weerspiegelen. De moeilijkheidsgraad van de opgaven bepaalden we op basis 

van de prestaties van de leerlingen op elke opgave: hoe meer leerlingen een opgave 

juist oplosten, hoe lager de moeilijkheidsgraad van die opgave.  

De opgaven worden hieronder van gemakkelijk naar moeilijk gepresenteerd. Bij elke 

voorbeeldopgave vermelden we bovendien of het om een basisopgave of een 

bijkomende opgave gaat. Basisopgaven corresponderen met het minimumniveau van 

de eindtermen. Deze opgaven zijn gemakkelijker dan de toetsnorm die deskundigen 

uit het onderwijsveld bepaalden (zie hoofdstuk 1). Basisopgaven moeten de leerlingen 

dus beheersen. Bijkomende opgaven gaan verder dan het minimumniveau. Deze 

moeten de leerlingen (nog) niet beheersen.  

VOORBEELDOPGAVE 1 

Correct: aso (96%) – tso (91%) – bso (80%) – tot (91%) 

Getoetste eindterm: 12 - de leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen 

en een bewuste keuze te maken. 

Verwerkingsniveau: evalueren 

Soort opgave: basisopgave 

Knelpuntberoepen zijn die beroepen waarin weinig jongeren afstuderen en waarvoor 

werkgevers moeilijk personeel vinden. Extra opleidingen moeten dit tekort opvullen.  

Je bent pas afgestudeerd en je vindt geen job. 

Waarom kies je best om zo’n extra opleiding te volgen? 

Kies het juiste antwoord. 

ANTWOORD 

A. De opleiding is gratis. 

B. De opleiding verhoogt je kans op een job. 

C. De opleiding staat mooi op je cv.  

(A: 2%, B: 91%, C: 7%) 
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VOORBEELDOPGAVE 2  

Correct: aso (91%) – tso (88%) – bso (75%) - tot (87%) 

Getoetste eindterm: 14 – de leerlingen gaan alert om met media. 

Verwerkingsniveau: toepassen 

Soort opgave: basisopgave 

Je ontvangt deze phishingmail. Je bent klant bij Porcus.  

 

Hoe reageer je best?  

Kies het juiste antwoord.  

ANTWOORD 

A. Je verwijdert het e-mailbericht meteen. 

B. Je opent de link in de mail en past je gegevens aan. 

C. Je verwijdert het bericht en brengt je bank op de hoogte van de phishingmail. 

(A: 10%, B: 2%, C: 87%, Blanco: 1%) 
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VOORBEELDOPGAVE 3  

Correct: aso (87%) – tso (69%) – bso (41%) - tot (71%) 

Getoetste eindterm: 11 – de leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en 

redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria. 

Verwerkingsniveau: evalueren 

Soort opgave: basisopgave 

De zaakvoerder van een bedrijf gaat binnenkort met pensioen. Hij stelt zijn zoon aan om 

hem op te volgen. Nicolas, een werknemer van het bedrijf, vindt dit oneerlijk tegenover 

een aantal andere werknemers die meer talent en ervaring hebben.  

Nicolas vindt dat het bevoordelen van familieleden verboden moet worden. 

Welke stelling sluit het best aan bij het standpunt van Nicolas?  

Kies het juiste antwoord.  

 

ANTWOORD 

A. Bij een directeurswissel moet altijd de beste kandidaat aangesteld worden. 

B. Eigenaars van bedrijven moeten de vrijheid hebben om zelf te beslissen wie het 

bedrijf mag besturen. 

C. In gezinnen van zaakvoerders van bedrijven is er vaak talent voor zakendoen. 

(A: 71%, B: 27%, C: 2%) 
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VOORBEELDOPGAVE 4 

Correct: aso (74%) – tso (59%) – bso (32%) - tot (60%) 

Getoetste eindterm: 11 – de leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en 

redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. relevante criteria. 

Verwerkingsniveau: begrijpen  

Soort opgave: bijkomende opgave  

Bekijk de affiche aandachtig.  

 

Kies het juiste antwoord in elk keuzevenster. 

ANTWOORD 

Deze affiche is commercieel / niet-commercieel bedoeld en wil mensen vooral 

informeren / overtuigen. 

 

(Commercieel: 20%, niet-commercieel: 77%, blanco: 3% 

Informeren: 73%, overtuigen: 23%, blanco: 4%) 



 71        PEILING KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID EN PROBLEMEN OPLOSSEN     

VOORBEELDOPGAVE 5 

Correct: aso (65%) – tso (44%) – bso (25%) - tot (49%) 

Getoetste eindterm: 13 – de leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit 

verschillende invalshoeken. 

Verwerkingsniveau: analyseren  

Soort opgave: bijkomende opgave  

Fast fashion is een hot item in de mode-industrie. De klant wil sneller nieuwe kledingstukken 

tegen een lage prijs. Hieronder zie je drie uitspraken over lage kledingprijzen.  

Bij wie horen de uitspraken?  

Combineer een foto uit de linkerkolom met een uitspraak uit de rechterkolom zodat je een 

juiste combinatie krijgt. 

Je kan alleen de uitspraken in de rechterkolom verplaatsen. 

ANTWOORD 

 
Lieve Blanquaert 

Maatschappelijke geëngageerde 

fotografe en tv-maker 

‘Vergeet ook niet dat het aandeel mensenwerk in 

dat ene goedkope T-shirt erg klein is. Dat zijn 

enorme fabrieken die enorme hoeveelheden 

maken. Grondstoffen en logistiek zijn grotere 

kosten. Als de katoenprijs of de taksen stijgen, 

zijn wij ongerust, niet wanneer de lonen stijgen. 

Meer zelfs, daar ijveren we voor.’ 

 
Paul Lister 

Hoofd ethisch ondernemen Primark 

‘Die goedkope prijs voor kleding van ketens als 

Primark, H&M en Zara heeft een keerzijde: de 

markt van dit soort kledingwinkels is competitief, 

waardoor ze kosten proberen drukken met 

onder meer kinderarbeid, lage lonen en slechte 

werkomstandigheden, dierenleed en 

milieuvervuiling.’ 

 
Orpha de Lenne 

Masterstudente die onderzoek deed 

naar social media en fast fashion aan 

de UGent 

‘Het hakt er echt in als je met de personen zelf te 

maken krijgt. Er is een enorm contrast tussen wij 

die in mooie winkels onze kledij kopen en de 

mensen die ze voor ons maken. Wij hebben daar 

vaak geen idee van. Er is natuurlijk al veel 

veranderd, maar die lonen moeten echt omhoog, 

want dat is wat het hele systeem in stand houdt.’ 

 

(uitspraak 1 – Paul Lister, uitspraak 2 – Orpha de Lenne, uitspraak 3 – Lieve Blanquaert)  
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ DE TOETS KRITISCH DENKEN EN 

MEDIAWIJSHEID? 

 

De prestaties van de leerlingen op de voorbeeldopgaven worden samengevat in Figuur 

45. Alle leerlingen hebben een positie op de meetschaal (verticale as), afhankelijk van 

hun vaardigheid (hoe vaardiger de leerling, hoe hoger zijn positie op de meetschaal). 

Zo behaalt de gemiddelde leerling een score van 50 op de meetschaal. Ook de opgaven 

kunnen we op deze meetschaal plaatsen. Elk balkje in de figuur stelt een 

voorbeeldopgave voor. De onderkant van de balk verwijst naar de grens tussen geen 

en voldoende beheersing van de voorbeeldopgave. De bovenkant van de balk verwijst 

naar de grens tussen voldoende en goede beheersing. Concreet betekent dit dat 

leerlingen met een positie op de meetschaal onder de balk de opgave niet beheersen. 

Leerlingen met een positie die overlapt met de balk, beheersen de voorbeeldopgave 

voldoende. Leerlingen met een positie op de meetschaal boven de balk hebben een 

goede beheersing van de voorbeeldopgave.  

In Figuur 45 geven lijnen het prestatieniveau van de percentielleerlingen en de 

cesuurleerling weer. De percentielleerlingen zijn leerlingen die zich op een bepaalde 

plaats in de leerlingengroep bevinden. De leerling op percentiel 10 is bijvoorbeeld die 

leerling in vergelijking met wie 10 procent van de leerlingen minder goed presteert. De 

percentiel 50-leerling is dan op zijn beurt de leerling die zich qua vaardigheid juist in 

het midden van de leerlingengroep bevindt en komt dus overeen met de mediaan van 

de leerlingengroep. We benoemen die verderop als de mediaanleerling. De leerling op 

percentiel 75 presteert beter dan drie kwart van zijn medeleerlingen, maar doet het 

minder goed dan het overige kwart van de leerlingen. 
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Figuur 45 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven kritisch denken en mediawijsheid 

De percentiel 10-leerling (onderste stippellijn) beheerst de eerste opgave voldoende, 

maar de overige vier opgaven nog niet. De percentiel-25 leerling beheerst de eerste 

opgave goed en de tweede opgave voldoende. De volgende drie opgaven zijn (nog) 

te hoog gegrepen. De mediaanleerling heeft een goede beheersing van de eerste 

twee opgaven en een voldoende beheersing van de derde opgave. De laatste twee 

opgaven beheerst hij nog niet. De percentiel-75 leerling doet het nog iets beter: deze 

leerling beheerst de eerste drie opgaven goed en de laatste twee voldoende. De 

percentiel-90 leerling heeft een goede beheersing van de eerste vier opgaven en een 

voldoende beheersing van de laatste opgave.  

Om de cesuur te kunnen behalen, moeten de leerlingen de eerste drie 

voorbeeldopgaven beheersen. Voorbeeldopgaven 4 en 5 zijn bijkomende opgaven. De 

leerling die net het minimumniveau haalt (cesuurleerling), beheerst opgaven 4 en 5 

nog niet. In de volledige toets beheerst 70 procent van de leerlingen de opgaven onder 

de cesuur. 
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7 CONCLUSIE 

In dit laatste hoofdstuk blikken we terug op de peiling kritisch denken, mediawijsheid 

en problemen oplossen in het secundair onderwijs. In de eerste plaats focussen we op 

het behalen van de eindtermen voor kritisch denken en mediawijsheid en de resultaten 

op de bijkomende opdracht over problemen oplossen. Vervolgens bespreken we een 

aantal opvallende aspecten uit de achtergrondvragenlijsten en de eventuele 

samenhang met de resultaten.  

 

BEHALEN VAN DE EINDTERMEN 

Kritisch denken en mediawijsheid werd gepeild aan de hand van een digitale toets bij 

2913 leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. In totaal behaalt 70% van de 

leerlingen de eindtermen voor kritisch denken en mediawijsheid aan de hand van deze 

toets. Dit is een redelijk goed resultaat. Wat opvalt, zijn de grote verschillen in 

prestaties tussen de verschillende onderwijsvormen. Waar 92% van de leerlingen 

uit het aso nog de eindtermen behaalt, is dit percentage in het tso 72%. Leerlingen uit 

het bso doen het beduidend minder goed: slechts een kleine 24% van de leerlingen 

behaalt de eindtermen.  

Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes in het behalen van de eindtermen. 

Wel zien we dat de thuistaal en sociaaleconomische status van de leerlingen 

meespelen. Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, behalen minder vaak de 

eindtermen dan leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken. Leerlingen met een 

hoge sociaaleconomische status behalen vaker de eindtermen kritisch denken en 

mediawijsheid dan leerlingen met een lage sociaaleconomische status. Dit laatste geldt 

enkel voor de aso en tso groepen. In het bso zijn er geen significante verschillen tussen 

leerlingen met een hoge en lage sociaaleconomische status. Op vlak van studiegebied 

zien we enkel verschillen tussen studierichtingen in het aso. Daar doen leerlingen uit 

klassieke talen, moderne talen en wetenschappen het beter dan leerlingen uit 

economie. 

 

BIJKOMENDE OPDRACHT PROBLEMEN OPLOSSEN 

De eindtermen over problemen oplossen werden getoetst aan de hand van een 

bijkomende opdracht waarbij de leerlingen concrete problemen rond één case werden 

voorgelegd. Deze werd afgenomen bij een deelsteekproef van 909 leerlingen.  

De prestaties van de leerlingen op vlak van problemen oplossen zijn erg afhankelijk 

van het soort opdracht. Alle leerlingen hebben moeite met een meervoudig complex 

probleem, zoals getoetst aan de hand van de eerste opdracht ‘dagplanning’. Hierop 
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slaagt in totaal slechts 22% van de leerlingen. Het begrijpen en toepassen van een 

gegeven instructie, gemeten aan de hand van de opdracht ‘technisch probleem’ lukt 

voor 44% van de leerlingen. Een beslissing maken op basis van één criterium (70%) en 

gegevens vergelijken en interpreteren (87%), gemeten aan de hand van de opdracht 

‘datum kiezen’ lukt beter. Opnieuw vallen de verschillen tussen de onderwijsvormen 

op, waarbij leerlingen uit het aso over de hele lijn beter presteren dan leerlingen uit de 

andere twee onderwijsvormen. Leerlingen uit het tso doen het op hun beurt beter dan 

leerlingen uit het bso.  

 

ACHTERGRONDKENMERKEN EN SAMENHANG MET TOETSPRESTATIES 

Zoals hierboven aangegeven, verschillen bepaalde leerlinggroepen in de kans om de 

eindtermen te bereiken. Om de samenhang preciezer te evalueren, zijn we bijkomend 

nagegaan of eventuele verschillen overeind blijven wanneer we andere relevante 

kenmerken in rekening brengen. Vinden we bijvoorbeeld nog prestatieverschillen 

tussen leerlingen die thuis Nederlands spreken en leerlingen die thuis een andere taal 

spreken wanneer we hun sociaaleconomische status mee in rekening brengen? Ook 

andere leerlingkenmerken, gezinskenmerken en schoolkenmerken kunnen we 

koppelen aan de toetsprestaties. 

Zo zien we dat schoolse achterstand een rol speelt in de resultaten. Leerlingen die 

meer dan een jaar achter zitten op leeftijd doen het minder goed dan leerlingen die op 

leeftijd zitten. Ook amotivatie heeft een negatieve impact op de resultaten. Verder 

zien we dat leerlingen die meer gebruik maken van en een positieve houding hebben 

tegenover sociale media, minder goede resultaten behalen. Ook leerlingen van wie de 

ouders positiever staan tegenover sociale media, behalen minder goede resultaten.  

Leerlingen met een hoger academisch zelfconcept, een betere leerling-leerkracht 

relatie, een groter gevoel van ervaren autonomie op school en een hoge participatie 

op school behalen vaker de eindtermen.  

De samenhang met de thuistaal van de leerlingen blijft overeind wanneer we andere 

achtergrondkenmerken, zoals sociaaleconomische status en cultureel kapitaal, in 

rekening brengen. Het effect van sociaaleconomische status op de resultaten verdwijnt. 

Daarnaast zien we een positieve samenhang tussen het aantal boeken thuis en de 

peilingsresultaten. Leerlingen die meer boeken hebben thuis, behalen vaker de 

eindtermen.  

We vinden weinig samenhang van klas- en schoolkenmerken met de resultaten van de 

leerlingen. Enkel leerlingen uit scholen met een hogere GOK-concentratiegraad doen 

het minder goed.  
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APPENDIX: AFSTANDSONDERWIJS O.W.V. CORONA 

De peiling kritisch denken, mediawijsheid en problemen oplossen vond plaats op het 

einde van het schooljaar 2020-2021, een schooljaar dat sterk beïnvloed werd door de 

wereldwijde corona pandemie. Heel wat leerlingen uit de derde graad hebben een 

groot deel van hun schooltijd in afstandsonderwijs doorgebracht. Om de impact van 

corona op het onderwijs in kaart te brengen, werden leerlingen, ouders en leerkrachten 

bij deze peiling over het afstandsonderwijs bevraagd. In wat volgt worden de resultaten 

van deze bijkomende vragenlijsten besproken.  

 

DE LEERLINGEN 

Voor de meeste leerlingen uit het aso en tso werd het onderwijs tijdens corona zo 

georganiseerd dat de leerlingen wekelijks een halve week naar school konden en een 

halve week afstandsonderwijs volgden (Figuur 46). Ongeveer een derde van alle 

leerlingen volgde afwisselend een week les op school en een week les van thuis uit. In 

het bso geeft 13% van de leerlingen aan dat ze meer dan halftijds naar school konden. 

Zes procent van de leerlingen uit het bso bleef voltijds naar school. Leerlingen uit het 

aso en tso gingen nooit meer dan halftijds naar school tijdens de periodes van 

afstandsonderwijs.  

 

 

Figuur 46 - Organisatie van het afstandsonderwijs 
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De meest voorkomende onderwijsactiviteit in het afstandsonderwijs voor de 

algemene vakken volgens de leerlingen in het aso (77%) en tso (77%) is het geven van 

online lessen voor de hele klasgroep (Figuur 47). In het bso gebeurt dit in mindere 

mate (52%), maar wordt er wel meer gewerkt met oefeningen op maat via een digitaal 

oefensysteem (aso: 20%, tso: 26%, bso: 37%), online begeleidingen voor leerlingen die 

het moeilijk hebben met bepaalde onderdelen (aso: 19%, tso: 24%, bso: 35%) en 

werkblaadjes voor individuele leerlingen (aso: 8%, tso: 11%, bso: 30%) in vergelijking 

met de andere twee onderwijsvormen.  

 

Figuur 47 - Activiteiten tijdens het afstandsonderwijs volgens de leerlingen (percentage 

leerlingen dat aangeeft dit vaak tot heel vaak gedaan te hebben) 
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Bij het peilen naar de ervaringen van de leerlingen met betrekking tot het 

afstandsonderwijs zien we dat ongeveer zeven op tien leerlingen afstandsonderwijs 

haalbaar acht (aso: 71%, tso: 64%, bso: 68%) (Figuur 48). Minder dan de helft van de 

leerlingen vindt afstandsonderwijs zinvol (aso: 47%, tso: 37%, bso: 43%). Leerlingen uit 

het bso vinden afstandsonderwijs vaker gemakkelijker en minder uitdagend dan 

leerlingen uit het aso en tso. 

 

Figuur 48 - Ervaringen van de leerlingen met betrekking tot het afstandsonderwijs van de 

algemene vakken (PAV, wiskunde, Nederlands) 
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In alle onderwijsvormen krijgen de leerlingen bij het afstandsonderwijs het meeste 

hulp van klasgenoten (aso: 87%, tso: 81%, bso: 66%) en leerkrachten (aso: 66%, tso: 

63%, bso: 64%) (Figuur 49). Iets meer dan de helft van de leerlingen kon in sterke mate 

rekenen op hun ouders (aso: 57%, tso: 59%, bso: 56%). Er werd in mindere mate 

gerekend op andere personen binnen de school (zoals een zorgjuf of 

leerlingbegeleiding) (aso: 26%, tso: 27%, bso: 30%) en andere personen binnen het 

gezin (zoals de grootouders of broers en zussen) (aso: 37%, tso: 45%, bso: 56%). 

 

Figuur 49 - Hulp bij het afstandsonderwijs (in sterke tot zeer sterke mate)  
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DE OUDERS 

Telkens ongeveer een vierde van de ouders per onderwijsvorm geeft aan dat hun kind 

3 tot 4 uur per dag besteedde aan schoolwerk tijdens het afstandsonderwijs (aso: 22%, 

tso: 24%, bso: 25%) (Figuur 50). In het bso spendeerden meer leerlingen twee uur of 

minder aan schoolwerk tijdens het afstandsonderwijs dan in het aso en tso (aso: 20%, 

tso: 25%, bso: 46%). In het aso en tso zijn er dan weer meer leerlingen die dagelijks 

zeven uur of meer met school bezig waren tijdens het afstandsonderwijs dan in het bso 

(aso: 34%, tso: 23%, bso: 7%). 

 

Figuur 50 - Dagelijks bestede tijd aan schoolwerk tijdens het afstandsonderwijs
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Aan de ouders werd ook gevraagd hoe ze de ondersteuning vanuit school tijdens het 

afstandsonderwijs ervaarden. Ruim één op de drie ouders vond dat er voldoende 

begeleiding door de school was (aso: 36%, tso: 37%, bso: 41%). De meerderheid van 

de ouders geeft aan dat er voldoende duidelijkheid was over wat er van hun kinderen 

verwacht werd (aso: 74%, tso: 72%, bso: 71%) en dat ze bij de leerkracht of de school 

terecht konden met vragen (aso: 83%, tso: 83%, bso: 81%).  

Eén op de vijf ouders geeft aan dat hun kind niet gemotiveerd was tijdens het 

afstandsonderwijs (aso: 16%, tso: 23%, bso: 20%).  

Ouders van leerlingen uit het aso gaven minder vaak aan dat ze veel tijd moesten 

steken in het begeleiden van hun kind tijdens het thuisonderwijs dan ouders van 

leerlingen uit het tso en bso (aso: 23%, tso: 36%, bso: 52%).  

 

  



PEILING KRITISCH DENKEN, MEDIAWIJSHEID EN PROBLEMEN OPLOSSEN      82 

BIJLAGE 1: BIJKOMENDE OPDRACHT 

 

Zo meteen zal je vier opdrachten maken. Alle opdrachten gaan over Janne, een 18-jarig 

meisje.  

 

Je krijgt in totaal twee lesuren de tijd om de opdrachten af te werken. Er is geen pauze 

voorzien.  

De eerste opdracht is de grootste. Normaal zal je hier het meeste tijd aan besteden. De 

andere drie opdrachten zijn korter.   

Wat mag je gebruiken?  

• Kladpapier 

• Fluostift 

• Balpen 

• Potlood 

• Zakrekenmachine 

Veel succes!  
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OPDRACHT 1: DAGPLANNING 

 

Janne organiseert bij haar thuis een etentje voor haar verjaardag. Ze nodigt zeven 

vrienden uit. Janne heeft geluk: de weerman voorspelt mooi weer, tot wel 27°C.  

De dag van het etentje wordt een drukke dag want Janne heeft een hele lijst met 

boodschappen en afspraken. Ze wil alles op tijd klaar krijgen. Gelukkig haalde ze 

gisteren al drank in huis, dat moet vandaag dus niet meer gebeuren.   

• Ze vertrekt thuis te voet om 9u00. 

• Ze heeft haar bankkaart mee en €10 cash geld op zak. Geld afhalen aan 

de bankautomaat duurt ongeveer 5 minuten. De automaat is 24 op 24 

uur open. 

• Omdat het zo een warme dag is, komt ze tussendoor naar huis om 

boodschappen uit te laden. Hiervoor rekent ze 15 minuten. 

• Ten laatste om 15u30 moet ze terug thuis zijn en alle taken gedaan hebben. 

Op de volgende bladzijden vind je alle gegevens over de boodschappen en de 

afspraken.  
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Janne moet nog langsgaan bij de fotograaf  
voor een pasfoto voor haar nieuwe  

identiteitskaart.   

Fotograaf   

Open van 9u tot 12u.   

Pasfoto’s in 15’.   

€ 12   
Enkel cash.   

Janne gaat naar de kapper omdat ze mooi  
op haar pasfoto wilt staan.   Het  
kappersbezoek duurt   één uur.   

Kapper   

O pen van 10u tot 17u.   
Zonder afspraak.   

Uitzonderlijk enkel cash.   
Gewone kappersbeurt (knippen en  

drogen) €   25.   

J anne he eft online een pakje besteld. Ze  
haalt dit pakje af in een afhaalpunt. Je ziet  

het pakje op de afbeelding hiernaast.   
Janne rekent hiervoor   ’ 15 .   

Afhaalpunt   

Open  van 12 u tot 18u.   
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 4   

’s Middags heeft Janne afgesproken met  
haar nicht om te lunchen   in een  

broodjeszaak. Ze weten nog niet exact hoe  
laat, maar houden elkaar wel op de hoogte  

via hun gsm.   Janne rekent hiervoor   ’ 45   
want ze hebben heel wat te vertellen . 

Broodjeszaak   

Open van 12u tot 14u.   

De fiets van Janne is hersteld en staat   klaar  
bij de fietshersteller. De fiets heeft twee  

grote fietstassen.   Janne rekent 10’ om de  
fiets op te halen. 

Fietshersteldienst   

Open van   8 u tot 13u.   

Voor het etentje haalt ze vlees bij de halal  
slager in de buurt, zodat ook haar  

moslimvrien d kan mee - eten.   Janne rekent  
hiervoor 15’. 

Slager   

Open van 7u tot 12u en van 13u tot 16u.   

Alle andere boodschappen en  verse  
ingrediënten voor het etentje koopt ze in de  

supermarkt. De boodschappen van de  
supermarkt passen precies in haar 2  

fie tstassen.   Janne rekent 40’ om  
boodschappen te doen.  

Supermarkt   

Open van 8u tot 18u.   
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Schematische voorstelling  

Hieronder zie je een schematische voorstelling van de buurt waarin Janne woont.  

• De icoontjes tonen waar de verschillende tussenstops zich bevinden. 

• De afstand tussen de stippen staat voor hoeveel tijd Janne nodig heeft om van 

de ene naar de andere stip te gaan. 

• Let goed op: de afstand tussen 2 stippen aan de buitenkant is groter dan de 

afstand tussen 2 stippen aan de binnenkant van het schema. Toch stelt dit 

dezelfde tijd voor, namelijk 5 minuten fietsen of 5 minuten wandelen. Dit kan je 

ook zien op het schema. 

De tijd die nodig is om van de ene naar de andere stip in het schema te 

gaan = 5 minuten fietsen = 15 minuten wandelen  

 

  

=    huis van Janne   
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In welke volgorde kan Janne de taken uitvoeren om op tijd terug thuis te zijn?  

• Noteer de volgorde van de taken in het antwoordkader hieronder. 

• Noteer ook hoe laat Janne na het uitvoeren van alle taken terug thuis is. 

1. Huis van Janne 

2.  

3.  

…  

Janne heeft alle opdrachten volbracht en is om ……………… uur terug thuis.  
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Indien je dat wenst, mag je een kladblad en/of de werktabel op het volgende blad 

gebruiken.  

Werktabel  

van naar 
nodige tijd 

verplaatsing 

uur van 

aankomst 

nodige tijd ter 

plaatse 

uur van 

vertrek 

huis van Janne       
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OPDRACHT 2: TECHNISCH PROBLEEM 

 

Janne leende van haar tante een extra koelkast, zodat ze voldoende drank fris kan 

houden. De dag voor het feestje sluit ze de koelkast ’s ochtends aan.   

In de handleiding van de koelkast staat het volgende:  

• Steek de stekker in het stopcontact. Het rode waarschuwingslampje zal 

aangaan. 

• Stel de temperatuur in met de thermostaat en kies een stand tussen 1 en 7. Hoe 

hoger de stand, hoe lager de temperatuur in de koelkast zal worden. Wij 

adviseren u het apparaat in te stellen op stand 3 of 4. 

• Het rode waarschuwingslampje gaat uit van zodra de gewenste temperatuur is 

bereikt. 

• Laat het apparaat op temperatuur komen zonder levensmiddelen. Als u de 

thermostaat instelt op een stand tussen 4 en 7, kan dit tot maximaal 3 uur duren. 

• Daarna kunt u het apparaat vullen met levensmiddelen. 

Janne volgt deze instructies, maar zij stelt de temperatuurregeling in op stand 6 omdat 

ze de drank graag extra fris wil serveren. Na drie uur zet ze de drank in de koelkast. Op 

dat moment brandt het rode waarschuwingslampje.  

Na vijf uur is het rode waarschuwingslampje nog steeds aan, hoewel de motor draait 

en het koud aanvoelt in de koelkast. Janne vindt dit raar, want volgens de handleiding 

zou het lichtje al uit moeten zijn.   

Vraag   BO_02  

Janne vraagt zich af of het waarschuwingssysteem met het lampje goed werkt. Hoe kan 

ze dit testen? Leg in je antwoord zo precies mogelijk uit wat Janne best doet.   
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OPDRACHT 3: DATUM KIEZEN 

 

De vrienden waren al lang eens van plan om samen naar een escaperoom te gaan. Dit 

is het ideale moment om een geschikte datum te vinden. Ze verkiezen allemaal een 

avond in de herfstvakantie. Ze voorzien twee uur voor deze activiteit en willen ten 

vroegste om 18u afspreken. Aangezien een escaperoom best wat geld kost, willen ze 

op zoek gaan naar de beste escaperoom in de buurt.   

Janne en haar vrienden willen vanavond een beslissing nemen. Ze vinden het belangrijk 

dat iedereen aanwezig kan zijn.   

Op de volgende pagina vind je alle informatie die nodig is om de vraag te 

beantwoorden. Je kan de laatste pagina van de bundel gebruiken als kladblad.  

 

Vraag    BO_03_vraag 1_a  

Janne en haar vrienden willen de knoop definitief doorhakken. 

Welke mogelijkheid kiezen ze het best? Motiveer je antwoord.  

Datum: ...................................    Escape room: ....................................  

Leg uit:   BO_03_vraag 1_b  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  
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(groene dagen = dagen in de herfstvakantie)  

 

Escape Room A  Escape Room B  Escape Room C  

Reviews:  Reviews:  Reviews:  

Openingsuren:  

Ma    gesloten  

Di   gesloten  

Woe   13u – 21u  

Do      13u – 21u  

Vrij     11u – 21u  

Zat     11u – 21u  

Zon    11u – 20u  

Openingsuren:  

Ma   15u – 21u  

Di   gesloten  

Woe   15u –  21u  

Do      gesloten  

Vrij     11u – 22u  

Zat     10u – 23u  

Zon    10u – 18u  

Openingsuren:  

Ma   12u – 21u  

Di   12u – 21u  

Woe   gesloten  

Do     12u – 21u  

Vrij    12u – 22u30  

Zat    10u – 22u30  

Zon   10u – 22u30  

Janne  Gaat op maandag- en woensdagavond naar de rugbytraining van 18u 

tot 20u.  

Quynhi  Gaat op zondagavond babysitten vanaf 18u.  

Yendo  Is voorlopig nog de hele herfstvakantie vrij. Op zaterdagavond 

spreekt hij soms af met een vriend om te gaan schaatsen. Die avond 

houdt hij liever vrij.  

Ziggy  Heeft een vakantiejob in de herfstvakantie en moet van maandag tot 

vrijdag elke middag werken van 12u tot 16u.  

Arthur  Heeft al een afspraak op donderdag tot 17u.  

Merel  Neemt op zondagavond om 21u08 de trein om naar haar papa te 

gaan.  

Ella-June  Heeft heel wat schoolwerk, maar kan zich aanpassen. Zij is al eens naar 

Escape Room A geweest.  

Sean  Woont wat verderop, net als Ziggy, en komt mee met Ziggy.  

  november    

ma  di  woe  do  vrij  za  zo  

     1  2  

3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  

24  25  26  27  28  29  30  
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OPDRACHT 4: INRICHTING KOT 

 

Na de zomervakantie gaat Janne op kot. Janne kreeg van haar ouders een paar 

tweedehandsmeubels waarmee ze de ruimte kan inrichten. Omdat het kot nu nog 

gebruikt wordt door een andere student kan Janne de meubels er nog niet gaan zetten. 

Over het grondplan beschikt ze wel. Daarom begint ze alvast met het maken van een 

schets. Ze gebruikt hiervoor een eenvoudig computerprogramma. Ze werkt twee 

voorstellen uit:  

Voorstel 1        Voorstel 2 
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Vraag                        

Kies het voorstel dat jou het beste lijkt (voorstel 1 of voorstel 2) en leg uit waarom je 

dat voorstel kiest. Geef minstens drie voordelen van het voorstel van jouw keuze. 

 

Ik kies voorstel …… . 
 
Voordeel 1: 
 
 
 
 
Voordeel 2: 
 
 
 
 
 
Voordeel 3: 
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Vraag                         

Noteer ook minstens 1 tip die je Janne zou geven om de indeling van de kamer nog te 

verbeteren. 

Indien je dat wenst, kan je de lege plattegrond hieronder gebruiken om je antwoord te 

verduidelijken. 
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