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VOORWOORD 
 

Onze onderwijskwaliteit staat al jaren onder grote druk. Als we onze onderwijskwaliteit 

willen opkrikken, dan moeten we eerst en vooral weten welke problemen zich waar 

situeren. We moeten met ons onderwijs veel meer in de spiegel kijken. 

Peilingsonderzoek toetst bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen 

in welke mate de leerlingen de eindtermen beheersen. Deze minimumdoelen moeten 

garanderen dat elke jongere op school de bagage meekrijgt om te functioneren in de 

samenleving. De peilingen zijn niet alleen van belang voor de externe kwaliteitszorg 

door de overheid maar ook voor de interne kwaliteitszorg door de school. 

In mei 2022 vond de eerste peiling naar de nieuwe eindtermen wiskunde in de eerste 

graad secundair onderwijs plaats. Het was dan ook de eerste keer dat er naast de 

gewone eindtermen ook eindtermen basisgeletterdheid getoetst werden, en dit zowel 

in de A-stroom als de B-stroom. Verder biedt de peiling ook inzicht in de wijze waarop 

de nieuwe eindtermen geïmplementeerd werden in scholen. 

De resultaten 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. Hun inzet draagt bij aan de versterking van het 

onderwijs, voor de huidige generaties jongeren en de generaties die na hen komen. 

Ben Weyts 

Vlaams minister van Onderwijs 

  



SAMENVATTING 

 
In mei 2022 vond de eerste peiling naar de nieuwe eindtermen wiskunde in de eerste 

graad secundair onderwijs plaats. In totaal namen 1654 leerlingen uit de A-stroom en 

2086 leerlingen uit de B-stroom, verspreid over 115 Vlaamse scholen, deel aan de 

peilingstoetsen wiskunde. 

De resultaten van de leerlingen op de peilingstoetsen zijn heel wisselend. Wat betreft 

de eindtermen basisgeletterdheid, varieert het percentage leerlingen dat de 

eindtermen behaalt, tussen 75% en 92%. De leerlingen behalen verhoudingsgewijs het 

vaakst de eindtermen basisgeletterdheid op de toets Tabellen en diagrammen (92%), 

gevolgd door de toetsen Metend rekenen (85%) en Meetkunde BG 6.4 (meetkundige 

objecten en relaties; 85%). Het minst vaak behalen de leerlingen de eindtermen 

basisgeletterdheid op de toetsen Getallenleer (78%) en Meetkunde BG 6.5 (omtrek en 

oppervlakte van een rechthoek; 75%). Daarbij behalen de leerlingen van de A-stroom 

over alle toetsen heen vaker de eindtermen basisgeletterdheid dan de leerlingen van 

de B-stroom. Wat betreft de eindtermen basisvorming, behaalt 51% van de leerlingen 

van de A-stroom en 47% van de leerlingen van de B-stroom de stroomeigen 

eindtermen op de toets Getallenleer. 

Rekening houdend met het geslacht, de leeftijd, de basisoptie, de aanwezigheid van 

(leer)problemen, de SES, het cultureel kapitaal thuis en de thuistaal van de leerlingen, 

alsook het schooltype, het onderwijsnet, de verstedelijkingsgraad en het percentage 

GOK-leerlingen van de scholen, blijken de prestaties van de leerlingen op de 

wiskundetoetsen vooral consistent samen te hangen met kenmerken van de leerlingen. 

Meisjes, leerlingen met schoolse achterstand, leerlingen met dyscalculie, leerlingen die 

extra zorg krijgen binnen of buiten de school en leerlingen die recht hebben op 

redelijke aanpassingen tijdens toetsen, doen het over de hele lijn minder goed. Ook 

leerlingen van de A-stroom basisopties Economie & organisatie, Maatschappij & 

welzijn en Stem-technieken, leerlingen met een minder sterk academisch zelfconcept 

en leerlingen met een minder sterke motivatie voor wiskunde presteren minder goed 

op de peilingstoetsen wiskunde. Leerlingen van de A-stroom basisoptie Klassieke talen 

doen het dan weer beter. Leerlingen die wiskundelessen krijgen van meer ervaren 

wiskundeleerkrachten en leerkrachten die meer inzetten op een positief leerklimaat en 

minder op binnenklasdifferentiatie, doen het tot slot ook beter op de peilingstoetsen 

wiskunde. 
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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 hun verdere 

schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. 

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 bekendgemaakt. De peilingsresultaten kunnen 

scholen aanzetten tot reflectie en zelfevaluatie. 

De peiling van de eindtermen wiskunde in de eerste graad secundair onderwijs vormt 

één van de laatste peilingen die op deze manier in Vlaanderen wordt afgenomen. Vanaf 

2024 worden namelijk 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 WISKUNDE EERSTE GRAAD SECUNDAIR 

ONDERWIJS 
 

In mei 2022 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen voor de eerste keer 

de nieuwe eindtermen wiskunde van de eerste graad secundair onderwijs. In deze 

peiling werd via digitale toetsen nagegaan of leerlingen de eindtermen 

(basisgeletterdheid en enkele eindtermen basisvorming) wiskunde behalen. In dit 

hoofdstuk staat beschreven welke eindtermen juist werden getoetst aan de hand van 

welke toetsen, welke achtergrondvragenlijsten werden afgenomen en welke leerlingen 

en scholen aan de peiling deelnamen. 

 

WELKE EINDTERMEN WERDEN GETOETST? 

 

Voor deze peilingstoets werd een selectie gemaakt van de onderwijsdoelen voor de A- 

en B-stroom die zich situeren in de sleutelcompetentie ‘Competenties in wiskunde, 

exacte wetenschappen en technologie’. Concreet gaat het over een aantal eindtermen 

voor de A-stroom en de B-stroom en alle eindtermen basisgeletterdheid van wiskunde. 

Tabel 1 toont de selectie van eindtermen voor deze peiling. 

 

Tabel 1 

De geselecteerde eindtermen wiskunde eerste graad secundair onderwijs 

Eindtermen basisgeletterdheid (A-stroom en B-stroom) 

BG 6.1 De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in functionele contexten. 

BG 6.2 De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen in functionele contexten. 

BG 6.3 De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van grootheden in functionele 

contexten. 

BG 6.4 De leerling herkent meetkundige objecten en meetkundige relaties in functionele 

contexten. 

BG 6.5 De leerling berekent omtrek en oppervlakte van een rechthoek in functionele 

contexten. 

BG 6.6 De leerling gebruikt wiskundige verhoudingen in functionele contexten. 

BG 6.7 De leerling haalt informatie uit diagrammen in functionele contexten. 
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Deze geselecteerde eindtermen zijn nieuw en werden in deze peiling voor de eerste 

keer gepeild. Een vergelijking met de vorige peiling wiskunde in de eerste graad 

secundair onderwijs (2018, 2019) is daarom niet mogelijk. De eindtermen die gepeild 

worden, verschillen namelijk tussen de peilingen. 

 

WELKE TOETSEN WERDEN AFGENOMEN? 

 

De eindtermen wiskunde werden geëvalueerd aan de hand van 4 digitale toetsen, met 

name Getallenleer, Tabellen en diagrammen, Metend rekenen en Meetkunde. De 

inhoud van de toetsen maken we duidelijk aan de hand van een aantal 

voorbeeldopgaven in Hoofdstuk 5. 

 

WELKE ACHTERGRONDVRAGENLIJSTEN WERDEN VOORGELEGD? 

 

Bij de peiling vulden de leerlingen, hun ouders, hun leerkracht(en) en de coördinator 

van de vakgroep wiskunde van de school een achtergrondvragenlijst in. Die 

vragenlijsten zijn nodig om de resultaten te kaderen en om relevante aspecten van het 

Vlaamse onderwijs in kaart te brengen. In deze vragenlijsten komen onder andere 

algemene achtergrondkenmerken van de leerlingen en hun gezinnen, kenmerken van 

de leerkrachten en het onderwijsaanbod wiskunde aan bod. 

  

Eindtermen specifiek voor de B-stroom 

B 6.1 De leerlingen rekenen functioneel met natuurlijke getallen, negatieve getallen, 

breuken, decimale getallen en procenten. 

B 6.7 De leerlingen rekenen functioneel met wiskundige verhoudingen. 

Eindtermen specifiek voor de A-stroom 

A 6.1 De leerlingen voeren bewerkingen uit met natuurlijke, gehele en rationale getallen. 

A 6.2 De leerlingen gebruiken de eigenschappen, teken- en rekenregels van de 

bewerkingen om bewerkingen met natuurlijke, gehele en rationale getallen uit te 

voeren. 

A 6.3 De leerlingen ordenen natuurlijke, gehele en rationale getallen. 

A 6.4 De leerlingen passen benaderings-, afrondings- en schattingstechnieken toe bij het 

rekenen met getallen.  
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WELKE SCHOLEN EN LEERLINGEN NAMEN DEEL? 

 

Aan de peiling wiskunde nam een representatieve steekproef van Vlaamse secundaire 

scholen deel. Vier scholen die initieel hun deelname hadden bevestigd, namen 

uiteindelijk niet deel aan de peiling. De uiteindelijke steekproef is gelijkaardig 

samengesteld aan de Vlaamse populatie op het vlak schooltype, onderwijsnet, 

verstedelijkingsgraad en percentage GOK-leerlingen. In totaal namen 53 A-stroom 

scholen en 62 B-stroom scholen deel aan de peiling. Vanuit deze scholen namen 1654 

leerlingen uit de A-stroom en 2086 leerlingen uit de B-stroom deel (Figuur 2). 

 

  

Figuur 2 - Kaart van Vlaanderen met een overzicht van de deelnemende scholen 
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HOE VERLIEP DE AFNAME? 

 

De leerkrachten van de deelnemende scholen stonden in voor de afname van de 

toetsen wiskunde maar werden in hun opdracht bijgestaan door een toetsassistent. De 

toetsassistenten coördineerden de peilingsafname binnen de scholen, zagen toe op 

het correcte verloop ervan en brachten daarover kort verslag uit aan het 

onderzoeksteam. 

De afname van de toetsen wiskunde nam maximaal vier lesuren tijd in beslag. In de A-

stroom werden alle toetsdelen op dezelfde dag afgenomen, waarbij telkens gewerkt 

werd in blokken van twee aaneensluitende lesuren met een pauze tussenin. In de B-

stroom werden de toetsdelen verspreid over twee dagen afgenomen. Ook de 

leerlingen uit de B-stroom legden de toetsen in twee keer en in een blok van twee 

aaneensluitende lesuren af. 
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3 RESULTATEN ACHTERGRONDVRAGENLIJSTEN 
 

Op basis van de gegevens uit de afgenomen achtergrondvragenlijsten kunnen we een 

aantal relevante kenmerken van de steekproef beschrijven. In dit hoofdstuk nemen we 

informatie op over de leerlingen, hun gezinnen, de leerkrachten, het onderwijsaanbod 

wiskunde en de scholen. 

 

DE LEERLINGEN 
 

GESLACHT 

 

In de A-stroom steekproef zitten meer meisjes (52%) dan jongens (47%). In de B-

stroom steekproef zitten echter meer jongens (56%) dan meisjes (43%). 

 

SCHOOLLOOPBAAN 

 

Er zijn grote verschillen op het vlak van schoolse achterstand1 tussen de verschillende 

onderwijsstromen (Figuur 3). In de A-stroom zitten ongeveer 9 op 10 leerlingen op 

leeftijd, terwijl dit er in de B-stroom 6 op 10 zijn. 

 

Figuur 3 - Verdeling van de leerlingen volgens schoolse achterstand 

  

 
1 Leerlingen kunnen op verschillende manieren schoolse achterstand oplopen. Bijvoorbeeld door te 

blijven zitten of door op een latere leeftijd vanuit een ander land in te stromen. 
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Leerlingen uit de B-stroom bleven vaker zitten in het lager onderwijs (40%) dan 

leerlingen uit de A-stroom (5%). De meeste zittenblijvers deden het eerste leerjaar over 

(A-stroom: 36%, B-stroom: 46%). Een klein deel van de leerlingen bleef in de eerste 

graad van het secundair onderwijs een jaartje zitten (A-stroom: 2%, B-stroom: 6%). 

Slechts een minderheid van de leerlingen volgde ooit les in het buitengewoon 

onderwijs (A-stroom: 1%, B-stroom: 14%). 

 

(LEER)PROBLEMEN EN BEPERKINGEN 

 

Van de leerlingen uit de A-stroom heeft 20% één of meerdere (leer)problemen of 

beperkingen (Figuur 4). In de B-stroom gaat dit om dubbel zoveel leerlingen (41%). 

Het meest voorkomende leerprobleem in beide onderwijsstromen is dyslexie, gevolgd 

door AD(H)D en dyscalculie. 

 

Figuur 4 - Verdeling van de leerlingen volgens (leer)problemen. De categorie ‘andere’ omvat 

verstandelijke, lichamelijke, motorische, visuele of auditieve handicap, langdurige ziekte en 

andere problemen. 

Verder geven de ouders van de leerlingen uit de A-stroom iets vaker aan dat hun kind 

extra zorg krijgt buiten de school (11%) dan ouders van leerlingen uit de B-stroom 

(7%). Ouders van beide stromen geven in gelijke mate aan dat hun kind extra zorg 

krijgt binnen de school (A-stroom: 11%, B-stroom: 12%). 
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WELBEVINDEN OP SCHOOL 

Verder werden de leerlingen bevraagd over hun welbevinden op school. De leerlingen 

schatten zich op vlak van welbevinden op school gemiddeld genomen eerder positief 

in, al geldt dit in mindere mate voor de leerlingen van de B-stroom. De meeste 

leerlingen (A-stroom: 69%, B-stroom: 59%, Figuur 5) geven aan blij te zijn op hun 

school te zitten. Iets meer dan de helft van de leerlingen in beide onderwijsstromen 

geeft aan het leuk te vinden op school (A-stroom: 59%, B-stroom: 53%), al geeft ook 

ongeveer de helft van de leerlingen in beide onderwijsstromen aan geen zin te hebben 

om naar school te gaan (A-stroom: 43%, B-stroom: 47%). 

 
Figuur 5 - Welbevinden van de leerlingen op school (percentage leerlingen dat (helemaal) 

akkoord gaat met de stellingen) 
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MOTIVATIE VOOR WISKUNDE  

 

Aan de leerlingen werd verder gevraagd om aan te geven hoe gemotiveerd ze zijn 

voor wiskunde. Zowel de leerlingen uit de A-stroom als de leerlingen uit de B-stroom 

schatten zich hiervoor gemiddeld genomen eerder matig in. Minder dan de helft van 

de leerlingen geeft aan graag wiskunde te doen (A-stroom: 42%, B-stroom: 36%). Nog 

minder leerlingen, ongeveer 1 op 5, zouden graag meer uren wiskunde volgen op 

school (A-stroom: 21%, B-stroom: 18%, Figuur 6). Leerlingen uit de A-stroom lijken 

meer gemotiveerd te zijn voor wiskunde omdat het belangrijk is voor hun 

studierichting later, dan leerlingen uit de B-stroom (70% versus 52%, Figuur 6). Telkens 

ongeveer de helft van de leerlingen, uit zowel de A-stroom als de B-stroom, geeft aan 

gemotiveerd te zijn voor wiskunde omdat het belangrijk is voor hun dagelijkse leven, 

hun beroep later of andere vakken op school. 

 

 
Figuur 6 - Motivatie van de leerlingen voor wiskunde (percentage leerlingen dat (helemaal) 

akkoord gaat met de stellingen) 
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ACADEMISCH ZELFCONCEPT WISKUNDE 

 

De leerlingen kregen verder een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot hun 

academisch zelfconcept wiskunde (Figuur 7). Gemiddeld genomen schatten de 

leerlingen zich op dit vlak eerder positief in. Dit geldt zowel voor de leerlingen uit de 

A-stroom als voor de leerlingen uit de B-stroom. De meeste leerlingen vinden van 

zichzelf dat ze goede resultaten behalen voor wiskunde, al ligt dit percentage lager 

voor de A-stroom (60%) dan voor de B-stroom (71%). Ongeveer de helft van de 

leerlingen geeft aan dat ze snel leren tijdens de lessen wiskunde en tegelijkertijd ook 

dat wiskunde niet één van hun sterkste vakken is. Dit geldt ongeveer in even sterke 

mate voor de A- en B-stroom leerlingen. Ongeveer een vierde van de leerlingen uit 

zowel de A- als B-stroom geeft aan dat als hij of zij iets niet van bij het begin begrijpt, 

dat hij of zij het nooit goed zal begrijpen. Eveneens een vierde geeft aan dat wiskunde 

voor hem of haar veel moeilijker lijkt dan voor veel van zijn of haar klasgenoten. 

 

Figuur 7 - Academisch zelfconcept wiskunde van de leerlingen (percentage leerlingen dat 

(helemaal) akkoord gaat met de stellingen) 
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DE GEZINNEN 

 

SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 

 

Op het vlak van de sociaal-economische status (SES) van de leerlingen zien we grote 

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

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

ouders. In de A-stroom komt bijna de helft van de leerlingen uit een gezin met een 

hoge SES (42%), terwijl dit in de B-stroom slechts voor 8% van de leerlingen geldt. In 

de B-stroom komen dan weer ongeveer vier op tien leerlingen uit een gezin met een 

lage SES (38%). In de A-stroom is dit daarentegen slechts voor 13% van de leerlingen 

het geval. 

 

Figuur 8 – Sociaal-economische status van het gezin 
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CULTUREEL KAPITAAL 

 

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

leerlingen hoeveel boeken ze thuis hebben (Figuur 9). Leerlingen uit de B-stroom 

geven vaker aan dat ze thuis weinig boeken hebben (37%) dan leerlingen uit de A-

stroom (14%). Leerlingen uit de A-stroom hebben dan weer het vaakst 26 tot 100 

boeken thuis (31%). 

 

Figuur 9 - Cultureel kapitaal van het gezin 
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THUISTAAL 

 

De meeste leerlingen spreken thuis enkel Nederlands, al is dit percentage groter in de 

A-stroom (68%) dan in de B-stroom (60%, Figuur 10). Het percentage leerlingen dat 

thuis Nederlands combineert met een andere taal of thuis enkel een andere taal 

spreekt, is in de B-stroom dan weer groter dan in de A-stroom. 

 

Figuur 10 - Thuistaal binnen het gezin 
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COGNITIEF STIMULEREND THUISKLIMAAT 

 

We vroegen aan de ouders hoe vaak ze thuis een aantal activiteiten ondernemen die 

onderwijsonderzoekers onder de noemer cognitief stimulerend thuisklimaat 

plaatsen (Figuur 11). De ouders scoren zichzelf gemiddeld genomen eerder matig voor 

cognitief stimulerend thuisklimaat. Bijna alle ouders praten met hun kind over de 

school. Heel wat ouders lazen boeken voor toen hun kind klein was, praten met hun 

kind over het nieuws, lezen de krant en bekijken documentaires op televisie. Dit geldt 

in sterkere mate voor ouders van leerlingen uit de A-stroom dan voor ouders van 

leerlingen uit de B-stroom. Minder ouders lezen boeken, tijdschriften of weekbladen, 

gaan naar een museum, concert, optreden of toneelstuk, kopen boeken voor hun kind 

en stimuleren hun kind tot bibliotheekbezoek. Ouders van leerlingen uit de B-stroom 

doen dit opnieuw minder dan ouders van leerlingen uit de A-stroom. 

 

Figuur 11 - Cognitief stimulerend thuisklimaat (percentage ouders dat aangeeft dit soms of 

dikwijls te doen) 
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MENING OUDERS OVER WISKUNDE 

 

Aan de ouders werd verder ook hun mening over het vak wiskunde gevraagd (Figuur 

12). De ouders van leerlingen uit beide onderwijsvormen geven zichzelf hier gemiddeld 

genomen eerder hoge scores voor. De meeste ouders vinden wiskunde belangrijk voor 

de toekomst van hun kind (A-stroom: 82%, B-stroom: 76%) en vinden dat hun kind 

nuttige zaken leert in de lessen wiskunde (A-stroom: 80%, B-stroom: 77%). Ouders van 

leerlingen uit de B-stroom zien minder het belang in van wiskunde voor de studiekeuze 

van hun kind in het middelbaar dan ouders van leerlingen uit de A-stroom (A-stroom: 

73%, B-stroom: 55%). Tegelijkertijd geven deze ouders vaker aan dat de lessen 

wiskunde helpen om geld te verdienen als je volwassen bent (A-stroom: 62%, B-

stroom: 70%). Bijna 4 op 10 ouders van leerlingen uit de B-stroom en 3 op 10 ouders 

van leerlingen uit de A-stroom geven aan dat je doorgaans niet veel wiskunde meer 

gebruikt eens je de schoolbanken verlaten hebt. 

 

Figuur 12 - Mening van de ouders voor wiskunde (percentage ouders dat eerder tot helemaal 

akkoord gaat met de stellingen) 
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DE LEERKRACHTEN 

 

PROFIEL 

 

De leerkrachten wiskunde uit de eerste graad secundair onderwijs hebben gemiddeld 

genomen 12 jaar onderwijservaring. De leerkrachten van de A-stroom hebben 

gemiddeld genomen 15 jaar onderwijservaring in de A-stroom. Voor de leerkrachten 

van de B-stroom is dit 11 jaar in de B-stroom. De meeste leerkrachten hebben een 

diploma leerkracht secundair onderwijs (A-stroom: 88%, B-stroom: 83%). Daarnaast is 

er een niet te verwaarlozen groep van leerkrachten (10% in de A-stroom, 15% in de B-

stroom) met een ander diploma met lesbevoegdheid. Het gaat dan concreet om de 

diploma’s bachelor kleuteronderwijs, bachelor lager onderwijs en specifieke 

lerarenopleiding. De overige leerkrachten hebben een ander diploma zonder 

lesbevoegdheid. 

 

ONDERWIJSOPVATTINGEN 

 

De meerderheid van de leerkrachten wiskunde hecht (heel) veel belang aan 

getallenleer en meetkunde en metend rekenen. Dit geldt ongeveer in even grote mate 

voor leerkrachten van de A- en B-stroom (Figuur 13). De leerkrachten van beide 

onderwijsstromen lijken iets minder belang te hechten aan modelleren en problemen 

oplossen door analyseren. Leerkrachten van de A-stroom lijken daarnaast dan weer 

opvallend meer belang te hechten aan de andere domeinen binnen wiskunde dan de 

leerkrachten van de B-stroom, zoals het inzicht ontwikkelen in en omgaan met relatie 

en verandering. 
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Figuur 13 - Belang gehecht aan deeldomeinen wiskunde door de leerkracht (percentage 

leerkrachten dat dit wel tot heel belangrijk vindt) 
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INHOUDELIJKE KENNIS EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING WISKUNDE 

 

Zo goed als alle leerkrachten geven aan de nieuwe eindtermen en leerplandoelen 

wiskunde van hun eigen stroom goed te kennen (Figuur 14). De eindtermen en 

leerplandoelen wiskunde van de andere stroom kennen ze naar eigen zeggen minder 

goed, zeker de leerkrachten van de A-stroom. Wat betreft de eindtermen 

basisgeletterdheid, geven leerkrachten van de B-stroom vaker aan deze goed te 

kennen dan leerkrachten van de A-stroom (A-stroom: 77%, B-stroom 90%). 

 

Figuur 14 - Kennis eindtermen en leerplandoelen wiskunde volgens de leerkrachten  
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Er werd verder aan de leerkrachten wiskunde gevraagd op welke gebieden ze zich de 

afgelopen vier jaar geprofessionaliseerd hebben. Zowel de leerkrachten van de A-

stroom als de leerkrachten van de B-stroom professionaliseerden zich het vaakst in de 

nieuwe eindtermen en leerplannen (Figuur 15). Ook professionaliseringen op het vlak 

van vakinhoud, informatie- en communicatietechnologie, differentiatie, vakdidactiek 

en evaluatie en toetsing werden door de leerkrachten van beide stromen gevolgd, 

maar in mindere mate. Professionaliseringen rond omgang met een veranderende 

leerpopulatie en teamteaching werden door de leerkrachten het minst gevolgd. 

 

Figuur 15 – Professionalisering wiskunde door de leerkrachten 
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HET ONDERWIJSAANBOD WISKUNDE 

 

LESTIJDEN 

 

In de meeste scholen wordt wiskunde binnen een afzonderlijk vak ingericht (A-stroom: 

92%, B-stroom: 77%). In ongeveer 1 op 10 B-stroom scholen wordt wiskunde binnen 

PAV gegeven (8%). 

De meeste leerkrachten wiskunde uit de A-stroom geven aan dat er net of ruim 

voldoende tijd gaat naar getallenleer en meetkunde en metend rekenen (getallenleer: 

85%, meetkunde en metend rekenen:  85%, Figuur 16). Ook in de B-stroom geven de 

meeste leerkrachten dit aan (getallenleer: 93%, meetkunde en metend rekenen: 91%). 

 

Figuur 16 - Gepercipieerde tijdsbesteding voor de verschillende deeldomeinen wiskunde 

volgens de leerkrachten 
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GEBRUIK LESMATERIAAL 

 

We vroegen de leerkrachten wiskunde naar het materiaal dat ze gebruiken tijdens de 

lessen wiskunde. Alle leerkrachten van de A-stroom geven aan een wiskundemethode 

te gebruiken. In de B-stroom gebruikt ongeveer drie vierde van de leerkrachten een 

methode (77%). De meeste leerkrachten die een methode gebruiken, volgen deze in 

sterke (A-stroom: 34%, B-stroom: 46%) of zeer sterke mate (A-stroom: 56%, B-stroom: 

47%; Figuur 17). Daarnaast maken iets meer dan 8 op de 10 leerkrachten ook gebruik 

van ander materiaal (A-stroom: 84%, B-stroom: 86%), zoals KlasCement (A-stroom: 

27%, B-stroom: 35%), YouTube (A-stroom: 19%, B-stroom: 12%) of eigen materiaal (A-

stroom: 31%, B-stroom: 23%). 

 

Figuur 17 - Gebruik van de methode wiskunde door de leerkrachten tijdens de lessen wiskunde 
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Ook het gebruik van ICT tijdens de lessen wiskunde werd bevraagd. Wanneer ICT in de 

les gebruikt wordt, dan gaat het meestal om een gewoon zakrekenmachine, een 

computer of laptop (Figuur 18). Tablets en grafische rekenmachines worden een stuk 

minder vaak ingezet. Dit geldt telkens in even sterke mate voor de A- en B-stroom. 

 

Figuur 18 – ICT tijdens de lessen wiskunde volgens de leerkrachten 
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Ongeveer de helft van de leerkrachten van zowel de A- als B-stroom geeft aan ICT 

voornamelijk in te zetten als demonstratie tijdens de les (Figuur 19). In de B-stroom 

mogen de leerlingen volgens de leerkrachten vaker zelf bepalen of ze ICT gebruiken 

en waarvoor dan, in vergelijking met de A-stroom (A-stroom: 8%, B-stroom: 37%). 

 

Figuur 19 – Gebruik van ICT tijdens de lessen wiskunde volgens de leerkrachten 
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(VAK)DIDACTIEK WISKUNDE 

 

We vroegen zowel de leerkrachten wiskunde als de leerlingen naar hun mening over 

de (vak)didactiek wiskunde. De leerkrachten scoren zichzelf gemiddeld genomen 

eerder hoog voor (vak)didactiek wiskunde. De leerlingen geven hun leerkrachten 

gemiddeld genomen eveneens positieve scores, zij het iets lager dan hun leerkrachten. 

In Figuur 20 staan de antwoorden van de leerkrachten op de stellingen met betrekking 

tot (vak)didactiek wiskunde samengevat. Bepaalde (vak)didactische principes worden 

door zo goed als alle leerkrachten toegepast, waaronder het gebruiken van 

voorbeelden om iets uit te leggen (A-stroom: 96%, B-stroom: 98%), tijd maken voor 

oefening en herhaling opdat leerlingen de leerstof goed zouden onthouden (A-stroom: 

93%, B-stroom: 97%) en alle leerlingen vragen laten beantwoorden in de les (A-stroom: 

96%, B-stroom: 95%). Wat verder opvalt, is dat B-stroom leerkrachten vaker aangeven 

dat hun opdrachten aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen dan A-stroom 

leerkrachten (A-stroom: 47%, B-stroom: 75%). Leerkrachten uit de A-stroom geven dan 

weer vaker aan dat ze hun leerlingen laten nadenken over hoe ze hun leren kunnen 

verbeteren (A-stroom: 84%, B-stroom: 73%). 
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Figuur 20 – (Vak)didactiek wiskunde volgens de leerkrachten (percentage leerkrachten dat 

een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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De leerlingen zijn iets kritischer op het vlak van (vak)didactiek dan hun leerkrachten 

(Figuur 21). Zo geven leerlingen in mindere mate aan dat er in de lessen wiskunde 

geoefend en herhaald wordt (A-stroom: 68%, B-stroom, 64%), dat alle leerlingen 

vragen moeten beantwoorden in de les (A-stroom: 73%, B-stroom: 69%) en dat de 

leerkracht nagaat of de leerstof begrepen is door alle leerlingen (A-stroom: 61%, B-

stroom: 68%). Leerlingen zijn het er ook minder dan hun leerkrachten mee eens dat ze 

moeten nadenken over hoe ze hun leren kunnen verbeteren (A-stroom: 44%, B-stroom: 

60%), overleggen met klasgenoten (A-stroom: 35%, B-stroom: 50%) en dat de 

opdrachten die ze krijgen, interessant en uitdagend zijn (A-stroom: 50%, B-stroom: 

54%). 

 

Figuur 21 – (Vak)didactiek wiskunde volgens de leerlingen (percentage leerlingen dat een 

beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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BINNENKLASDIFFERENTIATIE 

 

We vroegen de leerkrachten wiskunde en de leerlingen ook naar hun mening over 

binnenklasdifferentiatie tijdens de lessen wiskunde. Zowel de leerkrachten als de 

leerlingen geven hier gemiddeld genomen eerder matige scores voor. De leerkrachten 

en leerlingen van de B-stroom zijn hierbij iets positiever dan de leerkrachten en 

leerlingen van de A-stroom. 

In Figuur 22 staan de antwoorden van de leerkrachten op de stellingen met betrekking 

tot binnenklasdifferentiatie wiskunde samengevat. De eerkrachten van de A- en B-

stroom geven het vaakst aan dat tijdens de lessen wiskunde besproken wordt dat 

sommige leerlingen andere opdrachten maken dan andere leerlingen (A-stroom: 63%, 

B-stroom: 67%). Uit alle andere stellingen blijkt verder dat de leerkrachten van de B-

stroom vaker differentiëren tijdens de lessen wiskunde dan de leerkrachten van de A-

stroom. 

 

Figuur 22 – Binnenklasdifferentiatie tijdens de lessen wiskunde volgens de leerkrachten 

(percentage leerkrachten dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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In de antwoorden van de leerlingen op de stellingen met betrekking tot 

binnenklasdifferentiatie tijdens de lessen wiskunde vallen voornamelijk de grote 

verschillen tussen de leerlingen van de A- en B-stroom op (Figuur 23). Hoewel 

leerlingen van de A-stroom vaker dan leerlingen van de B-stroom aangeven dat tijdens 

de lessen wiskunde besproken wordt dat sommige leerlingen andere opdrachten 

maken dan andere leerlingen (A-stroom: 40%, B-stroom: 18%), gaan de leerlingen van 

de B-stroom vaker akkoord met de overige stellingen met betrekking tot 

binnenklasdifferentiatie. 

 

Figuur 23 – Binnenklasdifferentiatie tijdens de lessen wiskunde volgens de leerlingen 

(percentage leerlingen dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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ZELFSTURING TIJDENS DE LESSEN WISKUNDE 

 

In de vragenlijsten voor de leerkrachten wiskunde en leerlingen werden ook een aantal 

stellingen over de zelfsturing van de leerlingen tijdens de wiskundelessen 

opgenomen. De leerkrachten geven zichzelf hier gemiddeld genomen eerder matige 

scores voor, terwijl de leerlingen gemiddeld genomen iets positiever zijn. Verder scoren 

de leerkrachten en de leerlingen van de B-stroom de mate van zelfsturing in de 

wiskundelessen, gemiddeld genomen, iets positiever dan de leerkrachten en de 

leerlingen van de A-stroom. 

Figuur 24 geeft de antwoorden van de leerkrachten weer. De leerkrachten uit de B-

stroom zijn het over het algemeen vaker eens met de stellingen met betrekking tot 

zelfsturing dan de leerkrachten uit de A-stroom, zeker als het gaat over de mate waarin 

leerlingen zelf mogen kiezen hoe ze een opdracht aanpakken (A-stroom: 37%, B-

stroom: 63%) en de mate waarin leerlingen zelf informatie opzoeken die ze denken 

nodig te hebben (A-stroom: 23%, B-stroom: 61%). 

 

Figuur 24 - Zelfsturing tijdens de lessen wiskunde volgens de leerkrachten (percentage 

leerkrachten dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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In Figuur 25 staan de antwoorden van de leerlingen op de stellingen met betrekking 

tot zelfsturing weergegeven. De leerlingen van zowel de A- als de B-stroom ervaren 

over het algemeen meer zelfsturing tijdens de lessen wiskunde dan dat hun 

leerkrachten zeggen dit te doen. Zo geven de leerlingen in sterkere mate aan dat ze 

zelf in de gaten houden of hun werk goed loopt (A-stroom: 62%, B-stroom: 61%) dan 

de leerkrachten (A-stroom: 51%, B-stroom: 55%, Figuur 24). Verder zijn de leerlingen 

uit de B-stroom het over het algemeen vaker eens met de stellingen met betrekking 

tot zelfsturing dan de leerlingen uit de A-stroom, zeker als het gaat over de mate 

waarin ze zelf mogen kiezen hoe een opdracht aan te pakken (Figuur 25). 

 

Figuur 25 - Zelfsturing tijdens de lessen wiskunde volgens de leerlingen (percentage 

leerlingen dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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SAMENWERKING TIJDENS DE LESSEN WISKUNDE 

 

Naast zelfsturing, werd ook samenwerking tijdens de lessen wiskunde bij de 

leerkrachten wiskunde en de leerlingen bevraagd. Gemiddeld genomen geven zowel 

de leerkrachten als de leerlingen van beide onderwijsstromen eerder positieve scores 

aan samenwerking tijdens de lessen wiskunde. 

De antwoorden van de leerkrachten op de stellingen omtrent samenwerking staan 

weergegeven in Figuur 26, die van de leerlingen in Figuur 27. Ongeveer 8 op 10 

leerkrachten in de A-stroom geven aan dat de leerlingen tijdens de lessen wiskunde 

samen problemen oplossen. In de B-stroom geldt dit in iets mindere mate (68%). Het 

samenwerken door leerlingen in groepjes aan projecten of opdrachten komt zowel 

volgens de leerlingen als de leerkrachten in mindere mate aan bod, in het bijzonder in 

de A-stroom (Figuur 26 en Figuur 27). Hoewel ongeveer de helft van de leerkrachten 

in de B-stroom aangeeft het eens te zijn met deze stelling, ervaren slechts één op vier 

leerlingen dit op dezelfde manier. 

 

Figuur 26 - Samenwerking tijdens de lessen wiskunde volgens de leerkrachten (percentage 

leerkrachten dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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Figuur 27 - Samenwerking tijdens de lessen wiskunde volgens de leerlingen (percentage 

leerlingen dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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LEERKLIMAAT TIJDENS DE LESSEN WISKUNDE 

 

Aan de leerlingen werd verder gevraagd hoe zij het leerklimaat tijdens de lessen 

wiskunde ervaren. Gemiddeld genomen zijn de leerlingen hier heel positief over, zowel 

in de A-stroom als in de B-stroom. Heel wat leerlingen vinden dat hun leerkracht 

wiskunde bereid is om hen te helpen (A-stroom: 83%, B-stroom: 77%), in hen gelooft 

(A-stroom: 70%, B-stroom: 70%), hen toont hoe ze zelfstandig problemen kunnen 

oplossen (A-stroom: 67%, B-stroom: 67%) en echt naar hen luistert (A-stroom: 64%, B-

stroom: 68%; Figuur 28). 

 

Figuur 28 – Evaluatie wiskunde volgens de leerkrachten (percentage leerkrachten dat dit 1 x 

per jaar, per trimester, per maand of vaker aan bod laat komen) 
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EVALUATIE 

 

Aan de leerkrachten wiskunde werd, tot slot, gevraagd hoe wiskunde in de klas 

geëvalueerd wordt (Figuur 29). Nagenoeg alle leerkrachten van zowel de A- als de B-

stroom laten in hun evaluatie het gebruik van procedures met een algoritmisch 

karakter (A-stroom: 100%, B-stroom: 99%) of het weergeven van een bewijs of afleiding 

uit de les (A-stroom: 100%, B-stroom: 98%) aan bod komen. Leerkrachten van de A-

stroom laten hun leerlingen (in vergelijking met leerkrachten van de B-stroom) 

opvallend vaker verschillende begrippen met elkaar verbinden op een manier die niet 

in de les aan bod gekomen is (A-stroom: 96%, B-stroom: 51%), of een definitie of 

eigenschap uit de les weergeven (A-stroom: 96%, B-stroom: 20%). 

 

Figuur 29 – Evaluatie wiskunde volgens de leerkrachten (percentage leerkrachten dat dit 1 x 

per jaar, per trimester, per maand of vaker aan bod laat komen)  
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DE SCHOLEN 

 

VAKGROEPWERKING WISKUNDE 

 

Aan de coördinatoren van de vakgroepen wiskunde werden een aantal vragen gesteld 

met betrekking tot de vakoverschrijdende werking op school. De coördinatoren zijn 

hier gemiddeld genomen matig positief over, met hogere scores in de B-stroom in 

vergelijking met de A-stroom. Ongeveer acht op tien coördinatoren uit de B-stroom 

geven aan dat er op hun school overlegd wordt met leerkrachten van verschillende 

vakken (Figuur 30). Dit geldt in mindere mate voor de A-stroom, waar ongeveer 6 op 

10 coördinatoren het eens zijn met deze stelling. Het afstemmen van lesinhouden en 

de gebruikte terminologie met leerkrachten van verschillende vakken gebeurt in beide 

onderwijsstromen in eerder beperkte mate. Tot slot geeft ongeveer de helft van de B-

stroom coördinatoren aan dat de didactische aanpak op hun school wordt afgestemd 

tussen leerkrachten van verschillende vakken. Ook dit geldt in mindere mate voor de 

A-stroom, waar ongeveer 4 op 10 coördinatoren het eens zijn met deze stelling. 

 

Figuur 30 - Vakoverschrijdende werking (percentage coördinatoren dat een beetje of helemaal 

eens is met de stellingen) 
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SCHOOLBELEID WISKUNDE 

 

Aan de coördinatoren van de vakgroepen wiskunde werden, tot slot, ook een aantal 

vragen gesteld met betrekking tot het beleid ten aanzien van de implementatie van 

de nieuwe eindtermen en leerplandoelen wiskunde op hun school. De vakgroepen 

wiskunde zijn hier matig positief over, in beide onderwijsstromen. Zeventig procent of 

meer van de coördinatoren in zowel de A- als de B-stroom geeft aan dat de nieuwe 

eindtermen en leerplandoelen geleid hebben tot veranderingen in de organisatie van 

het vak wiskunde op hun school (A-stroom: 74%, B-stroom: 78%) of tot veranderingen 

in de onderwijsaanpak van het vak wiskunde op hun school (A-stroom: 71%, B-stroom: 

74%; Figuur 31). De B-stroom scholen lijken meer aan de slag te zijn gegaan met de 

eindtermen basisgeletterdheid dan de A-stroom scholen. Zo geven coördinatoren uit 

de B-stroom vaker aan dat hun beleidsplan wiskunde expliciet aandacht heeft voor de 

eindtermen basisgeletterdheid wiskunde (A-stroom: 62%, B-stroom: 74%) en dat er 

differentiatie-uren gebruikt worden bij de realisatie van de eindtermen 

basisgeletterdheid wiskunde (A-stroom: 51%, B-stroom: 59%). Ongeveer 4 op 10 

coördinatoren uit de A-stroom en 3 op 10 coördinatoren uit de B-stroom stellen dat 

hun pedagogische begeleidingsdienst ondersteuning biedt op hun school bij de 

realisatie van de nieuwe eindtermen en leerplandoelen wiskunde (A-stroom: 38%, B-

stroom: 33%). 
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Figuur 31 - Beleid implementatie nieuwe eindtermen/leerplandoelen wiskunde (percentage 

coördinatoren dat een beetje of helemaal eens is met de stellingen) 
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4 RESULTATEN TOETSEN WISKUNDE 
 

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

graad secundair onderwijs de getoetste eindtermen wiskunde bereiken. We gaan 

daarbij ook na of bepaalde leerlingengroepen meer of minder vaak de eindtermen 

wiskunde behalen. Tot slot gaan we in dit hoofdstuk in op de samenhang van een 

aantal kenmerken van de leerlingen, de gezinnen, de leerkrachten, het 

onderwijsaanbod en de scholen met de toetsprestaties wiskunde van de leerlingen. 

 

BEHEERSING VAN DE EINDTERMEN 

 

EINDTERMEN BASISGELETTERDHEID 

 

Figuur 32 toont per toets het percentage leerlingen dat het minimumniveau voor de 

eindtermen wiskunde basisgeletterdheid bereikt. De hoogste slaagpercentages 

worden behaald op de toets Tabellen en diagrammen. In de A-stroom behalen 

nagenoeg alle leerlingen de eindtermen basisgeletterdheid voor deze toets (96%). In 

de B-stroom ligt dit percentage een stuk lager (70%). Negen op de tien leerlingen in 

de A-stroom behalen de eindtermen basisgeletterdheid voor de toetsen Metend 

rekenen en Meetkunde 6.42. In de B-stroom geldt dit voor iets minder dan 6 op 10 

leerlingen. De toetsen met de laagste slaagpercentages, tot slot, zijn Getallenleer en 

Meetkunde 6.5. Waar in de A-stroom nog 8 op 10 leerlingen deze eindtermen behalen, 

zakt dit aantal in de B-stroom naar 5 op 10 leerlingen voor Getallenleer en 4 op 10 

leerlingen voor Meetkunde 6.5. 

 
2 Opgemerkt dient te worden dat de meetschaal voor de toets Meetkunde gebaseerd is op alle opgaven 

van de twee getoetste eindtermen (BG 6.4 en BG 6.5). Op deze meetschaal brachten deskundigen 

evenwel twee cesuren aan, één cesuur per eindterm. De cesuur voor eindterm BG 6.5 is daarbij slechts 

gebaseerd op vier opgaven. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten is daarom 

aangewezen. 
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Figuur 32 - Percentage leerlingen dat de eindtermen basisgeletterdheid wiskunde behaalt3 

 

EINDTERMEN A- EN B-STROOM 

 

Figuur 33 toont voor de toets Getallenleer het percentage leerlingen dat het 

minimumniveau voor de stroomeigen eindtermen getallenleer bereikt. Zowel in de A-

stroom als in de B-stroom bereikt ongeveer de helft van de leerlingen deze eindtermen 

basisvorming (niet). 

 
Figuur 33 - Percentage leerlingen dat de stroomeigen eindtermen getallenleer behaalt 
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BEHEERSING VAN DE EINDTERMEN PER LEERLINGENGROEP 

 

Bovenstaande algemene resultaten kunnen nog specifieker bekeken worden door de 

resultaten op te splitsen op basis van verschillende leerlingkenmerken, zoals geslacht, 

leeftijd, basisoptie, sociaal-economische status en thuistaal. 

 

GESLACHT 

 

Binnen de A-stroom blijken er weinig verschillen te zijn tussen jongens en meisjes 

(Figuur 34, bovenaan). Enkel op de toets Getallenleer A behalen jongens in de A-stroom 

significant vaker de eindtermen dan meisjes. 

Binnen de B-stroom zijn er meer verschillen tussen de geslachten op te merken (Figuur 

34, onderaan). Meisjes behalen significant vaker de eindtermen op de toets Meetkunde 

6.4 dan jongens. Voor de toetsen Getallenleer basisgeletterdheid, Getallenleer B en 

Metend rekenen is het omgekeerd. Op deze toetsen behalen jongens significant vaker 

de eindtermen dan meisjes. 

 

Figuur 34 - Percentage leerlingen dat de eindtermen wiskunde behaalt, opgesplitst naar 

geslacht, voor de A-stroom (boven) en de B-stroom (beneden) 
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LEEFTIJD 

 

Zowel in de A-stroom als in de B-stroom behalen de leerlingen die achter zitten op 

leeftijd over de hele lijn significant minder vaak de eindtermen wiskunde dan de 

leerlingen die op leeftijd zitten (Figuur 35). 

Binnen de A-stroom zijn er geen significante verschillen tussen de leerlingen die voor 

zitten op leeftijd en de leerlingen die op leeftijd zitten, in de mate waarin deze 

leerlingen de eindtermen wiskunde bereiken (Figuur 35). In absolute zin zijn de 

verschillen evenwel groot, in het bijzonder voor Getallenleer A. Dat deze verschillen 

statistisch gezien niet significant zijn, heeft er mee te maken dat de groep leerlingen 

die voor zit op leeftijd, te klein is om statistisch significante verschillen te kunnen 

vinden. 

 

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

leeftijd, voor de A-stroom (boven) en de B-stroom (beneden) 
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BASISOPTIE 

 

Verder werd gekeken naar verschillen in prestaties van de leerlingen naargelang de 

basisoptie die ze volgen. Binnen de A-stroom zijn er significante verschillen terug te 

vinden voor alle toetsen, tussen leerlingen die een verschillende basisoptie volgen 

(Figuur 36, bovenaan). Binnen de A-stroom wordt elke basisoptie vergeleken met de 

basisoptie Moderne talen en wetenschappen. De leerlingen die Stem-technieken, 

Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn of een andere basisoptie4 volgen, 

behalen op de toets Getallenleer A significant minder vaak de eindtermen dan 

leerlingen die Moderne talen en wetenschappen volgen. De leerlingen die Klassieke 

talen volgen, behalen op de toets Getallenleer A de eindtermen dan weer significant 

vaker dan de leerlingen die Moderne talen en wetenschappen volgen. 

Binnen de B-stroom behalen de leerlingen uit de categorie Andere5 op de toetsen 

Getallenleer basisgeletterdheid, Getallenleer B en Metend rekenen significant minder 

vaak de eindtermen dan de leerlingen die Stem-technieken volgen (Figuur 36, 

onderaan). 

 
4 De categorie Andere omvat (in de A-stroom) Freinet pedagogie, kunst en creatie, sport, voeding en 

horeca. 
5 De categorie Andere omvat (in de B-stroom) alle (combinaties van) basisopties, uitgezonderd de 

basisoptie STEM-technieken. 
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Figuur 36 - Percentage leerlingen dat de eindtermen wiskunde behaalt, opgesplitst naar basisoptie, voor de A-stroom (boven) en de B-stroom 

(beneden) 
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SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS 

 

Binnen de A-stroom behalen leerlingen uit gezinnen met een lage sociaal-

economische status (SES) in vergelijking met leerlingen uit gezinnen met een 

gemiddelde SES significant minder vaak de eindtermen voor de toetsen Getallenleer 

basisgeletterdheid, Metend rekenen en Meetkunde 6.5 (Figuur 37, bovenaan). 

Leerlingen van de A-stroom uit gezinnen met een hoge SES behalen voor de toetsen 

Getallenleer basisgeletterdheid, Getallenleer A, Metend rekenen, Meetkunde 6.4 en 

Meetkunde 6.5 dan weer vaker de eindtermen dan leerlingen met een gemiddelde SES. 

Binnen de B-stroom zijn er geen significante verschillen in prestaties tussen de 

leerlingen met verschillende SES op te merken (Figuur 37, onderaan). 

 

Figuur 37 - Percentage leerlingen dat de eindtermen wiskunde behaalt, opgesplitst naar 

sociaal-economische status, voor de A-stroom (boven) en de B-stroom (beneden) 
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THUISTAAL 

 

Binnen de A-stroom behalen leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, significant 

minder vaak de eindtermen dan leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken, op de 

toetsen Getallenleer A, Tabellen en diagrammen, Meetkunde 6.4 en Meetkunde 6.5 

(Figuur 38, bovenaan). Voor de leerlingen die thuis Nederlands combineren met een 

andere taal, geldt dit enkel voor de toetsen Tabellen en diagrammen, Meetkunde 6.4 

en Meetkunde 6.5. 

Ook binnen de B-stroom zijn er verschillen op te merken in de prestaties van de 

leerlingen op basis van de gesproken thuistaal (Figuur 38, onderaan). Zowel voor 

Metend rekenen als voor Meetkunde 6.4 behalen leerlingen die thuis geen Nederlands 

spreken of Nederlands combineren met een andere taal, significant minder vaak de 

eindtermen dan leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken. Voor Tabellen en 

diagrammen zijn het enkel de leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, die minder 

vaak de eindtermen behalen, terwijl dit voor Meetkunde 6.5 enkel de leerlingen zijn die 

Nederlands thuis combineren met een andere taal. 

 

Figuur 38 - Percentage leerlingen dat de eindtermen wiskunde behaalt, opgesplitst naar 

thuistaal, voor de A-stroom (boven) en de B-stroom (beneden) 
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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. 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 sociaal-economische status van 

de gezinnen 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 3 (zie verder). Het verschil tussen het feitelijk 

gemiddelde van een school en het 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 betreffende toets. De toegevoegde waarde is 

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

gelijkaardige 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. 

Het feitelijk gemiddelde en de toegevoegde waarde van de scholen kunnen worden 

weergegeven in rupsgrafieken (Figuur 39 en Figuur 40). In deze rupsgrafieken wordt 

de gemiddelde 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 gemiddelde 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 

rupsgrafieken. Hoe kleiner de verticale lijn, hoe kleiner het betrouwbaarheidsinterval 

en dus hoe betrouwbaarder het resultaat. De lengte van de verticale lijn en bijgevolg 

de mate van zekerheid worden in sterke mate bepaald door het aantal leerlingen dat 

deelneemt aan de toets. Hoe meer leerlingen deelnemen, hoe kleiner de verticale lijn 

en hoe betrouwbaarder het resultaat. 
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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 voor de toetsen Getallenleer, Tabellen en diagrammen, Metend 

rekenen en Meetkunde het feitelijk gemiddelde van de deelnemende scholen getoond. 

Dit is het gemiddelde zonder rekening te houden met de achtergrondkenmerken van 

de leerlingen. Voor alle toetsen zijn er enkele scholen die zowel in de positieve zin als 

in de negatieve zin statistisch significant afwijken van het Vlaamse gemiddelde, zowel 

in de A-stroom als in de B-stroom. De enige uitzondering is de toets Metend rekenen 

in de B-stroom, waar er slechts één school in de positieve zin statistisch significant 

afwijkt van het Vlaamse gemiddelde en geen enkele school in de negatieve zin. 
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A-STROOM 

Getallenleer 

 

Tabellen en diagrammen 

 
Metend rekenen 

 

Meetkunde 

 
B-STROOM 

Getallenleer 

 

Tabellen en diagrammen 

 
Metend rekenen 

 

Meetkunde 

 
Figuur 39 - Rupsfiguren met feitelijke gemiddeldes van de deelnemende scholen 
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In Figuur 40 wordt voor dezelfde toetsen als in Figuur 39 de toegevoegde waarde van 

de scholen weergegeven. We zien, zowel in de A-stroom als in de B-stroom, dat de 

schoolverschillen voor de toetsen Tabellen en diagrammen en Meetkunde verdwijnen 

als we rekening houden met het leerlingenpubliek van de scholen. Voor Getallenleer 

en Metend rekenen worden de schoolverschillen kleiner, zowel in de A-stroom als in 

de B-stroom.  
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A-STROOM 

Getallenleer 

 

Tabellen en diagrammen 

 
Metend rekenen 

 

Meetkunde 

 
B-STROOM 

Getallenleer Tabellen en diagrammen 

  
Meetkunde Metend rekenen 

  
Figuur 40 - Rupsfiguren met toegevoegde waardes van de deelnemende scholen 
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SAMENHANG ACHTERGRONDKENMERKEN EN TOETSPRESTATIES 

 

Voor een meer zuivere interpretatie van de prestatieverschillen tussen verschillende 

leerlingengroepen is het nodig om onrechtstreekse invloeden van andere kenmerken 

mee in rekening te brengen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat de lagere 

toetsprestaties van de niet-Nederlandstalige leerlingen gedeeltelijk toe te schrijven zijn 

aan de lagere sociaal-economische status van die leerlingen. 

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

bepaalde achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld de thuistaal van de leerlingen) met de 

resultaten op de peilingstoets wiskunde als de leerlingen in andere opzichten aan 

elkaar gelijk zouden zijn (bijvoorbeeld sociaal-economische status). Op die manier 

kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken of niet-Nederlandstalige leerlingen nog steeds 

minder goed presteren op de peilingstoetsen wiskunde als rekening wordt gehouden 

met hun sociaal-economische status. Bij het onderzoeken van de samenhang tussen 

bepaalde achtergrondkenmerken en de toetsprestaties op wiskunde van de leerlingen 

houden we rekening met de leerling-, gezins- en schoolkenmerken vermeld in Tabel 3. 

Elke samenhang die we verderop rapporteren, moet dan ook op die manier 

geïnterpreteerd worden. 

Tabel 3 

Leerling- en schoolkenmerken waarmee we rekening hielden bij het onderzoeken van 

de samenhang tussen achtergrondkenmerken en wiskunde toetsprestaties van de 

leerlingen 

LEERLING- EN GEZINSKENMERKEN SCHOOLKENMERKEN 

Geslacht  

Leeftijd  

Basisoptie  

Thuistaal 

Schooltype (autonome middenscholen, 

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

bovenbouw of multilaterale scholen) 

Leerproblemen Onderwijsnet 

Sociaal-economische status Verstedelijkingsgraad 

Cultureel kapitaal (aantal boeken 

thuis) 

% GOK-leerlingen 
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We willen beklemtonen dat we in de volgende paragrafen een genuanceerder beeld 

van de prestatieverschillen tussen leerlingengroepen krijgen dan voorheen 

voorgesteld, omdat we nu onrechtstreekse invloeden van andere kenmerken 

bijkomend in rekening brengen. Het is dus mogelijk dat de resultaten die we hier 

bespreken, niet helemaal gelijk lijken te lopen met de eerder voorgestelde 

prestatieverschillen voor verschillende leerlingengroepen wat betreft het behalen van 

de eindtermen. Het ging daar immers om prestatieverschillen tussen 

leerlingengroepen waarbij nog geen rekening werd gehouden met 

achtergrondkenmerken. Het kan dus gebeuren dat een aanvankelijk groot verschil 

(bijvoorbeeld voor thuistaal) in wat volgt genuanceerd wordt en minder op de 

voorgrond treedt. 

De onderstaande tabellen geven telkens aan welke achtergrondkenmerken significant 

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

peilingstoetsen wiskunde, nadat de kenmerken uit Tabel 3 in rekening zijn gebracht. 

Bij een witte achtergrond is er weinig samenhang, bij een lichtgroene achtergrond is 

de samenhang middelgroot en bij een donkergroene groot. 

 

LEERLINGKENMERKEN 

 

Tabel 4 toont de samenhang tussen een aantal leerlingkenmerken en de wiskunde 

toetsprestaties van de leerlingen. 

• Meisjes doen het minder goed dan jongens, voor getallenleer en metend 

rekenen, zowel binnen de A-stroom als binnen de B-stroom. Binnen de B-

stroom doen ze het daarentegen beter dan jongens, voor meetkunde. 

• Leerlingen die minstens een jaar achter zitten op leeftijd, presteren voor heel 

wat toetsen minder goed dan leerlingen die op leeftijd zitten, zowel in de A-

stroom als in de B-stroom. Leerlingen die voor zitten op leeftijd, doen het dan 

weer op alle toetsen beter dan leerlingen die op leeftijd zitten, maar enkel in de 

A-stroom. 

• Leerlingen die extra zorg krijgen binnen of buiten school, zowel in de A-stroom 

als in de B-stroom, doen het voor alle toetsen minder goed dan leerlingen die 

deze extra zorg niet krijgen. Binnen de B-stroom presteren leerlingen die in het 

lager onderwijs zijn blijven zitten, buitengewoon lager onderwijs gevolgd 

hebben, of zijn blijven zitten in de eerste graad secundair onderwijs, 

verhoudingsgewijs minder goed. De overige schoolloopbaankenmerken 

(deelname kinderopvang en kleuterschool) zijn telkens slechts voor één toets 

gerelateerd aan de prestaties van de leerlingen. 
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• Leerlingen die recht hadden op redelijke aanpassingen tijdens de 

peilingstoetsen (bv. gebruik voorleessoftware, verlengde toetstijd), presteren 

over de hele lijn minder goed, zowel binnen de A-stroom als binnen de B-

stroom. 

• Leerlingen uit de A-stroom basisoptie Klassieke talen doen het voor drie van de 

vier wiskundetoetsen beter dan leerlingen uit de A-stroom basisoptie Moderne 

talen en wetenschappen. Leerlingen uit de A-stroom basisopties Economie en 

organisatie, Maatschappij en welzijn en Stem-technieken behalen daarentegen 

over de hele lijn minder goede resultaten dan leerlingen uit de A-stroom 

basisoptie Moderne talen en wetenschappen. Voor leerlingen uit de A-stroom 

basisoptie Stem-wetenschappen zien we geen verschil. Binnen de B-stroom 

behalen leerlingen uit de basisoptie Stem-technieken betere resultaten voor 

meetkunde in vergelijking met alle andere B-stroom medeleerlingen. 

• Leerlingen met de diagnose dyscalculie doen het voor heel wat toetsen minder 

goed dan leerlingen zonder diagnose, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. 

Leerlingen met de diagnose dyslexie, ADHD of een ander probleem doen het 

op enkele toetsen minder goed. Leerlingen met de diagnose ASS scoren wel 

beter op twee toetsen, maar enkel in de A-stroom. 

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

voor wiskunde in het bijzonder (zgn. academisch zelfconcept), behalen over de 

hele lijn betere resultaten, in A- en B-stroom. 

• Leerlingen met een positiever schools welbevinden behalen voor enkele toetsen 

betere prestaties, vooral in de B-stroom. 

• Leerlingen van wie de leerkrachten de verwachtingen wat betreft eindtermen 

basisgeletterdheid duidelijk aangeven, doen het verhoudingsgewijs minder 

goed, op alle toetsen, althans in de A-stroom. 

• Leerlingen met een sterkere motivatie voor wiskunde doen het over de hele lijn 

minder goed in de A-stroom, en op twee toetsen in de B-stroom. 

• Leerlingen met een positievere attitude t.a.v. wiskunde behalen betere 

resultaten op heel wat toetsen, maar enkel in de A-stroom. 

• Leerlingen die de peilingstoets over het algemeen moeilijker vinden dan andere 

toetsen wiskunde die ze in het schooljaar van de peiling moesten maken, doen 

het over de hele lijn minder goed, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. 

Leerlingen die zich voor de peilingstoets even hard hebben ingezet als voor 

andere toetsen, doen het verhoudingsgewijs op enkele toetsen beter, in het 

bijzonder in de A-stroom. Ook leerlingen die de peilingstoets (een beetje) 

belangrijk vinden, doen het over de hele lijn beter dan leerlingen die dit niet 

vinden, vooral in de A-stroom. 
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Tabel 4 

Overzicht van leerlingkenmerken die significant samenhangen met betere (+) of minder goede (-) prestaties op de peilingstoetsen 

wiskunde 

Variabele 

Getallenleer  

Tabellen en 

diagrammen  Metend rekenen  Meetkunde 

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom 

Geslacht (meisje t.o.v. jongen) - -     - -   + 

Leeftijd (t.o.v. op leeftijd)            
Voor op leeftijd +   +   +   +  

Achter op leeftijd - -     -   - - 

Schoolloopbaan            
Kinderopvang  -          
Kleuterschool    +        
Lager onderwijs zittenblijven  -   -   -   - 

Buitengewoon lager onderwijs  -   -   -   - 

Eerste graad secundair onderwijs zittenblijven (volgens de ouders)            
Eerste graad secundair onderwijs zittenblijven (volgens de leerlingen)  -   -   -   - 

Extra zorg binnen de school - -  - -  - -  - - 

Extra zorg buiten de school - -  - -  - -  - - 

Redelijke aanpassingen - -  - -   -   - 

Basisoptie A-stroom (t.o.v. Moderne talen en wetenschappen)            
Klassieke talen +   +   +     
Stem-wetenschappen            
Economie en organisatie -   -   -   -  

Maatschappij en welzijn -   -   -   -  

Stem-technieken -   -   -     
Andere -   -        

Basisoptie B-stroom (t.o.v. Stem-technieken)            
Andere           - 

(Leer)problemen en beperkingen            
Dyslexie - +        -  
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Dyscalculie - -     - -  -  

ADHD           - 

ASS +   +        
Ander leerprobleem           - 

Academisch zelfconcept + +  + +  + +  + + 

Welbevinden op school +    +      + 

Kennis verwachtingen eindtermen basisgeletterdheid -   -   -   -  

Motivatie voor wiskunde + +  +   + +  +  

Academisch zelfconcept wiskunde + +  + +  + +  + + 

Attitude t.a.v. wiskunde +      +   +  

Perceptie peilingtoetsen            
Moeilijkheidsgraad (t.o.v. gemakkelijker)            

Moeilijker - -  - -  - -  - - 

Even moeilijk - -   -  - -   - 

Inzet (t.o.v. niet zo hard)            
Harder  -      -    
Even hard +    +  +   +  

Belang (t.o.v. niet echt belangrijk)            
Belangrijk +   +   +   +  

Een beetje belangrijk +    +       
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GEZINSKENMERKEN 

 

In Tabel 5 lijsten we de samenhang tussen een aantal gezinskenmerken en de wiskunde 

toetsprestaties van de leerlingen op. 

• Leerlingen uit gezinnen met een groter cultureel kapitaal scoren 

verhoudingsgewijs beter dan leerlingen uit gezinnen met een kleiner cultureel 

kapitaal, voor twee toetsen in de A-stroom en voor alle toetsen in de B-stroom. 

• Leerlingen die thuis Nederlands en een andere taal combineren, presteren op 

twee toetsen minder goed dan exclusief Nederlandstaligen, maar enkel in de B-

stroom. Leerlingen die thuis uitsluitend een andere taal spreken, doen het even 

goed als leerlingen die thuis uitsluitend Nederlands spreken, in A- en B-stroom. 

• Leerlingen waarvan de ouders naar eigen zeggen veel tijd moeten steken in de 

ondersteuning van het schoolwerk van hun zoon/dochter, presteren over de 

hele lijn minder goed, zowel in de A-stroom als in de B-stroom. 

• Leerlingen van wie de ouders een positievere attitude t.a.v. wiskunde hebben, 

presteren op heel wat toetsen beter, maar enkel in de A-stroom. 

• Leerlingen van wie de ouders minder vaak naar het oudercontact gaan (meer 

specifiek, enkel bij te bespreken problemen), doen het op twee toetsen beter, 

althans in de A-stroom. 

• Voor SES, migratieachtergrond, studietoelage, cognitief stimulerend 

thuisklimaat (in het algemeen en voor wiskunde, wetenschappen en techniek in 

het bijzonder) zien we geen of amper samenhang met de prestaties van de 

leerlingen. 
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Tabel 5 

Overzicht van gezinskenmerken die significant samenhangen met betere (+) of minder goede (-) prestaties op de peilingstoetsen 

wiskunde 

  

Variabele 

Getallenleer   

Tabellen en 

diagrammen   Metend rekenen   Meetkunde 

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom 

SES          +  

Cultureel kapitaal + +   +   +  + + 

Thuistaal (t.o.v. exclusief Nederlands)            
Nederlands met andere taal     -   -    
Exclusief andere taal            

Migratieachtergrond (t.o.v. autochtoon)            
Eerste generatie           - 

Tweede generatie    - -       
Studietoelage       -     
Cognitief stimulerend thuisklimaat            
Ondersteuning bij huiswerk - -  - -  - -  -  

Cognitief stimulerend thuisklimaat t.a.v. wiskunde, wetenschappen en techniek            
Attitude belang wiskunde +      +   +  

Oudercontact (t.o.v. altijd)            
Enkel als ik me vrij kan maken            
Enkel als er problemen zijn die ik of de leerkracht wil bespreken +      +     
Nooit                       
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LEERKRACHT- EN ONDERWIJSAANBODKENMERKEN 

 

In Tabel 6 beschrijven we de samenhang tussen een aantal kenmerken van de 

leerkrachten en het onderwijsaanbod enerzijds en de prestaties van de leerlingen op 

de wiskunde peilingstoetsen anderzijds. We zien, in het algemeen, voor deze 

kenmerken weinig consistente samenhang met de resultaten van de leerlingen op de 

wiskunde toetsen. De meest opvallende samenhangen worden hieronder 

weergegeven: 

• Leerlingen die wiskundelessen krijgen van meer ervaren wiskundeleerkrachten, 

doen het op heel wat toetsen beter, in het bijzonder in de A-stroom. 

• Leerlingen van wie de leerkrachten aangeven de nieuwe eindtermen en 

leerplannen wiskunde beter te kennen, presteren verhoudingsgewijs minder 

goed op twee toetsen, althans in de A-stroom. 

• Leerlingen van wie de leerkrachten naast hun vaste methode ook gebruik maken 

van ander lesmateriaal, presteren beter op twee toetsen, althans in de B-stroom. 

• Leerlingen die tijdens de wiskundelessen vaker ICT gebruiken om wiskundige 

principes te verkennen, doen het verhoudingsgewijs beter op twee toetsen, en 

minder goed op een toets. Leerlingen die tijdens de wiskundelessen vaker ICT 

gebruiken om informatie op te zoeken, doen het verhoudingsgewijs dan weer 

minder goed op twee toetsen, althans in de B-stroom. 

• Leerlingen die aangeven dat hun leerkracht meer inzet op (vak)didactiek en 

zelfsturing, presteren op heel wat toetsen beter, althans in de A-stroom. 

Leerlingen die aangeven dat hun leerkracht minder inzet op 

binnenklasdifferentiatie en meer op een positief leerklimaat, presteren eveneens 

beter, in het bijzonder in de A-stroom, maar ook in de B-stroom. 

• Leerlingen die in toetsen wiskunde vaker geleerde begrippen en eigenschappen 

moeten toepassen in nieuwe situaties, presteren verhoudingsgewijs minder 

goed, in het bijzonder in de B-stroom en in iets mindere mate in de A-stroom. 

Leerlingen die in toetsen wiskunde vaker niet voor de hand liggende problemen 

moeten oplossen, doen het dan weer op enkele toetsen beter. 

• Voor geslacht van de leerkracht, diploma van de leerkracht, klasgrootte, 

onderwijsopvattingen van de leerkracht, professionalisering van de leerkracht, 

organisatie van het vak wiskunde, lestijden besteed aan de deeldomeinen van 

wiskunde, methode(gebruik), ICT-gebruik, enkele kenmerken van de 

leeromgeving (i.e., samenwerking, klasmanagement, klasklimaat), het al dan niet 

behandeld hebben van de eindtermen opgenomen in de peiling, en de 

evaluatiepraktijk, zien we geen of amper samenhang met de prestaties van de 

leerlingen. 
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Tabel 6 

Overzicht van leerkracht- en onderwijsaanbodkenmerken die significant samenhangen met betere (+) of minder goede (-) prestaties 

op de peilingstoetsen wiskunde 

  

Variabele 

Getallenleer   

Tabellen en 

diagrammen   Metend rekenen   Meetkunde 

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom 

Geslacht leerkracht (man t.o.v. vrouw)    -        
Diploma leerkracht (t.o.v. BASO)            

BASO + bijkomend diploma       +     
BAKO-BALO-SLO            
Anders            

Onderwijservaring leerkracht            
Algemeen +   +      +  

Eerste graad A-stroom  +  +        
Eerste graad B-stroom            

Klasgrootte +         +  

Onderwijsopvattingen leerkracht            
Hoge verwachtingen            
Doelmatigheidsbeleving            
Collectieve doelmatigheidsbeleving            
Belang deeldomeinen wiskunde            

PCK leerkracht            
Kennis eindtermen en leerplannen wiskunde    -   -     
Begrijpbaarheid eindtermen en leerplannen wiskunde            

Professionalisering leerkracht            
Inhoud professionalisering            

Vakinhouden            
Vakdidactiek    +        
Nieuwe eindtermen en leerplannen          -  

ICT            
Evaluatie            
Differentiatie            
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Leerlingenpopulatie    -        
Teamteaching     +     -  

Anders    -        
Ervaringen professionalisering            
Professionaliseringsnood            

Organisatie wiskunde (afzonderlijk vak, PAV, vakkencluster of anders)            
Lestijden deeldomeinen wiskunde     +       
Lesmateriaal            

Methode            
Methodegebruik        +    
Ander lesmateriaal        +   + 

ICT            
Frequentie computer laptop     +       
Frequentie tablet    +        
Frequentie smartphone        -  -  
Frequentie grafisch ZRM            
ICT-gebruik tijdens de lessen wiskunde            
Gebruik ICT voor het verkennen van wiskundige principes  +  + +     -  

Gebruik ICT voor het oefenen           -  
Gebruik ICT voor het opzoeken informatie         -   - 

Gebruik ICT voor het verwerken van gegevens        -     
ICT-gebruik tijdens de lessen wiskunde           - 

Leeromgeving            

(Vak)didactiek wiskunde (volgens de leerlingen) +   +      +  

(Vak)didactiek wiskunde (volgens de leerkrachten)            
Zelfsturing (volgens de leerlingen) +         +  

Zelfsturing (volgens de leerkrachten)            
Samenwerking (volgens de leerlingen) +           
Samenwerking (volgens de leerkrachten)           - 

Binnenklasdifferentiatie (volgens de leerlingen) -   - -  -   -  

Binnenklasdifferentiatie (volgens de leerkrachten)            
Klasmanagement (volgens de leerlingen)     -       
Klasklimaat (volgens de leerkrachten)           + 

Leerklimaat (volgens de leerlingen) +   + +  + +  +  
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Behandelen eindtermen wiskunde eerste graad            
ET BG 6.1            
ET BG 6.2            
ET BG 6.3 (1e jaar t.o.v. 2de jaar)       +     
ET BG 6.4             
ET BG 6.5 (1e jaar t.o.v. 2de jaar)       +     
ET BG 6.6 (nog niet gezien t.o.v. 2de jaar)           + 

ET BG 6.7 (1e jaar t.o.v. 2de jaar)       +     
ET B 6.1            
ET B 6.7 (1e/2e jaar t.o.v. nog niet gezien)        -   - 

ET A 6.1            
ET A 6.2            
ET A 6.3            
ET A 6.4 (1e jaar t.o.v. 2e jaar)          -  

Evaluatie            
Frequentie inhoud toetsen wiskunde            

Weergeven definitie of eigenschap     +       
Weergeven bewijs of afleiding            
Toepassen van geleerde begrippen/eigenschappen (gelijkaardige situatie)            
Toepassen van geleerde begrippen/eigenschappen (nieuwe situatie)  -   -   -  - - 

Gebruiken algoritme (gelijkaardige situatie)            
Verschillende begrippen met elkaar in verband brengen (gelijkaardige situatie)            
Verschillende begrippen met elkaar in verband brengen (nieuwe situatie)            
Omzetten tekst naar wiskundig probleem +           
Probleemoplossen    + +   +    

Evaluatiepraktijk                   -   
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SCHOOLKENMERKEN 

 

In Tabel 7 geven we tot slot de samenhang tussen een aantal schoolkenmerken en de 

prestaties van de leerlingen op de wiskunde peilingstoetsen weer. We zien in het 

algemeen ook voor deze kenmerken weinig consistente samenhang met de resultaten 

van de leerlingen op de wiskundetoetsen. De meest opvallende samenhangen worden 

hieronder weergegeven: 

• Leerlingen van stadsscholen doen het op twee toetsen minder goed dan 

leerlingen van scholen op het platteland, althans in de A-stroom. 

• Leerlingen van scholen met een hoger percentage GOK-leerlingen presteren 

verhoudingsgewijs minder goed, in het bijzonder in de A-stroom. 

• Leerlingen van scholen waar de vakgroep wiskunde meer inzet op afspraken, 

vakoverschrijdende werking en vertrouwdheid met methodes wiskunde van het 

lager onderwijs, presteren op sommige toetsen minder goed, maar enkel in de 

B-stroom. 

• Voor schooltype, samenwerking met leerkrachten lager onderwijs, beleid m.b.t. 

de implementatie van de nieuwe eindtermen en leerplannen wiskunde en 

perceptie basisgeletterdheid, zien we geen of amper samenhang met de 

prestaties van de leerlingen. 
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Tabel 7 

Overzicht van schoolkenmerken die significant samenhangen met betere (+) of minder goede (-) prestaties op de peilingstoetsen 

wiskunde 

 

Variabele 

Getallenleer   

Tabellen en 

diagrammen   Metend rekenen   Meetkunde 

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom   

A-

stroom 

B-

stroom 

Schooltype (t.o.v. autonome middenschool)            
Multilaterale school of ASO          +  

TSO/BSO/KSO            
Verstedelijkingsgraad (stad t.o.v. platteland)    -      -  

Percentage GOK leerlingen -   -   -   - - 

Vakgroepwerking            
Afspraken vakgroep  -      -    
Vakoverschrijdende werking        -    
Vertrouwdheid met methodes wiskunde lager onderwijs  -      -    
Samenwerking met leerkrachten lager onderwijs            

Schoolbeleid            
Beleid implementatie nieuwe eindtermen en leerplannen wiskunde     +       
Perceptie basisgeletterdheid                       
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5 INHOUDELIJKE DUIDING TOETSPRESTATIES 

 

Om beter zicht te krijgen op de concrete inhoud van de 4 wiskundetoetsen en het 

beheersingsniveau van de leerlingen, tonen we in dit hoofdstuk een aantal 

voorbeeldopgaven. We hebben deze opgaven zodanig gekozen dat ze het volledige 

bereik qua 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 (per toets en desgevallend per toetsonderdeel) telkens van 

gemakkelijk naar moeilijk gepresenteerd. Bij elke opgave 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. 

De prestaties van de leerlingen op de voorbeeldopgaven worden vervolgens 

samengevat op een meetschaal (Figuur 41, Figuur 42, Figuur 43, Figuur 44, Figuur 45 

en Figuur 46). Alle leerlingen hebben daarbij een positie, afhankelijk van hun 

vaardigheid. Hoe vaardiger de leerling, hoe hoger zijn positie op de meetschaal 

(verticale as). De gemiddelde leerling behaalt een score van 50 op de meetschaal. Ook 

de opgaven kunnen we op deze meetschaal plaatsen. Elk balkje op de meetschaal 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. Verder geven de lijnen 

op de meetschaal het prestatieniveau van de percentielleerlingen en de cesuurleerling 

weer. De percentielleerlingen zijn die 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, wat overeenkomt met de mediaan van de 

leerlingengroep, of 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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GETALLENLEER 

 

TOETSONDERDEEL BASISGELETTERDHEID 

 

OPGAVE 1 

 

Eindterm(en): BG 6.1 - De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in 

functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 90% - A-stroom: 96% - B-stroom: 84%   

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 

 

OPGAVE 2 

 

Eindterm(en): BG 6.1 - De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in 

functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 84% - A-stroom: 93% - B-stroom: 76%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 3 

 

Eindterm(en): BG 6.1 - De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in 

functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 58% - A-stroom: 79% - B-stroom: 40%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 

 

OPGAVE 4 

 

Eindterm(en): BG 6.1 - De leerling voert met behulp van ICT bewerkingen uit in 

functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 56% - A-stroom: 72% - B-stroom: 43%   

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ HET ONDERDEEL BASISGELETTERDHEID VAN DE 

TOETS GETALLENLEER? 

 

Figuur 41 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven Getallenleer basisgeletterdheid 

De opgaven van het toetsonderdeel Getallenleer basisgeletterdheid werden door alle 

leerlingen (zowel A-stroom als B-stroom) gemaakt. De bespreking van deze figuur 

zoals die hieronder weergegeven staat, is dan ook gebaseerd op alle leerlingen in de 

steekproef. 

De percentiel 10 leerling heeft een voldoende beheersing van de eerste twee 

opgaven. De laatste twee opgaven beheerst deze leerling (nog) niet. De percentiel 25 

leerling heeft een goede beheersing van opgave 1 en een voldoende beheersing van 

opgave 2. Opgave 3 en 4 beheerst deze leerling echter eveneens (nog) niet. De 

mediaanleerling heeft naast een goede beheersing van de eerste twee opgaven ook 

een voldoende beheersing van de laatste twee opgaven. De percentiel 75 leerling en 

percentiel 90 leerling doen het nog net iets beter en beheersen ook de derde opgave 

goed. 

Om de cesuur voor het toetsonderdeel Getallenleer basisgeletterdheid te behalen, 

moeten de leerlingen de eerste twee opgaven beheersen. Opgaven 3 en 4 zijn 

bijkomende opgaven. De leerling die net het minimumniveau haalt (cesuurleerling), 

beheerst opgaven 3 en 4 dus nog niet. In de volledige toets beheerst 78% van alle 
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leerlingen de opgaven onder de cesuur. Binnen de A-stroom beheerst 84% van de 

leerlingen de opgaven onder de cesuur. Binnen de B-stroom is dit 51%.  
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TOETSONDERDEEL B-STROOM 

 

OPGAVE 1 

 

Eindterm(en): B 6.1 - De leerlingen rekenen functioneel met natuurlijke getallen, 

negatieve getallen, breuken, decimale getallen en procenten. 

Percentage juist: B-stroom: 65% 

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 

 

OPGAVE 2 

 

Eindterm(en): B 6.1 - De leerlingen rekenen functioneel met natuurlijke getallen, 

negatieve getallen, breuken, decimale getallen en procenten. 

Percentage juist: B-stroom: 55% 

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 3 

 

Eindterm(en): B 6.1 - De leerlingen rekenen functioneel met natuurlijke getallen, 

negatieve getallen, breuken, decimale getallen en procenten. 

Percentage juist: B-stroom: 33% 

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 

 

OPGAVE 4 

 

Eindterm(en): B 6.1 - De leerlingen rekenen functioneel met natuurlijke getallen, 

negatieve getallen, breuken, decimale getallen en procenten. 

Percentage juist: B-stroom: 29% 

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ HET ONDERDEEL B-STROOM VAN DE TOETS 

GETALLENLEER? 

 

Figuur 42 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven Getallenleer B-stroom 

De B-stroom opgaven van de toets Getallenleer werden enkel door de B-stroom 

leerlingen gemaakt. De bespreking van deze figuur zoals die hieronder weergegeven 

staat, is dan ook enkel gebaseerd op de B-stroom leerlingen uit de steekproef. 

De percentiel 10 leerling heeft enkel een voldoende beheersing van de eerste opgave. 

De andere opgaven zijn (nog) te hoog gegrepen. De percentiel 25 leerling heeft naast 

een voldoende beheersing van de eerste opgave ook een voldoende beheersing van 

de tweede opgave. De laatste twee opgaven zijn echter ook voor deze leerling (nog) 

te hoog gegrepen. De mediaanleerling beheerst de eerste opgave al goed en de 

tweede opgave voldoende. De percentiel 75 leerling doet het nog iets beter en heeft 

een goede beheersing van de eerste twee opgaven, naast een voldoende beheersing 

van de derde en vierde opgave. De percentiel 90 leerling heeft tot slot een goede 

beheersing van alle opgaven. 

Om de cesuur voor het toetsonderdeel Getallenleer B-stroom te behalen, moeten de 

leerlingen van de B-stroom de eerste twee opgaven beheersen. Opgaven 3 en 4 zijn 

bijkomende opgaven. De leerling die net het minimumniveau haalt (cesuurleerling), 

beheerst opgaven 3 en 4 dus nog niet. In de volledige toets beheerst 47% van de 

leerlingen van de B-stroom de opgaven onder de cesuur.  
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TOETSONDERDEEL A-STROOM 

 

OPGAVE 1 

 

Eindterm(en): A 6.2 - De leerlingen gebruiken de eigenschappen, teken- en 

rekenregels van de bewerkingen om bewerkingen met natuurlijke, gehele en 

rationale getallen uit te voeren. 

Percentage juist: A-stroom: 87% 

Verwerkingsniveau: conceptuele kennis 

Soort opgave: basisopgave 

 

OPGAVE 2 

 

Eindterm(en): A 6.3 - De leerlingen ordenen natuurlijke, gehele en rationale getallen. 

Percentage juist: A-stroom: 63% 

Verwerkingsniveau: conceptuele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 3 

 

Eindterm(en): A 6.1 - De leerlingen voeren bewerkingen uit met natuurlijke, gehele 

en rationale getallen. 

Percentage juist: A-stroom: 45% 

Verwerkingsniveau: conceptuele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 

 

OPGAVE 4 

 

Eindterm(en):  

A 6.1 - De leerlingen voeren bewerkingen uit met natuurlijke, gehele en rationale 

getallen  

A 6.2 - De leerlingen gebruiken de eigenschappen, teken- en rekenregels van de 

bewerkingen om bewerkingen met natuurlijke, gehele en rationale getallen uit te 

voeren. 

Percentage juist: A-stroom: 34% 

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ HET ONDERDEEL A-STROOM VAN DE TOETS 

GETALLENLEER? 

 

Figuur 43 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven Getallenleer A-stroom 

De A-stroom opgaven van de toets Getallenleer werden enkel door de A-stroom 

leerlingen gemaakt. De bespreking van deze figuur zoals die hieronder weergegeven 

staat, is dan ook enkel gebaseerd op de A-stroom leerlingen uit de steekproef. 

De percentiel 10 leerling en percentiel 25 leerling beheersen enkel de eerste opgave 

voldoende. De andere drie opgaven zijn (nog) te hoog gegrepen voor deze leerlingen. 

De mediaanleerling en de percentiel 75 leerling beheersen de eerste opgave goed 

en de tweede opgave voldoende. De percentiel 90 leerling heeft tot slot een goede 

beheersing van de eerste twee opgaven en een voldoende beheersing van de laatste 

twee opgaven. 

Om de cesuur voor het toetsonderdeel Getallenleer A-stroom te behalen, moeten de 

leerlingen van de A-stroom de eerste twee opgaven beheersen. Opgaven 3 en 4 zijn 

bijkomende opgaven. De leerling die net het minimumniveau haalt (cesuurleerling), 

beheerst opgaven 3 en 4 dus nog niet. In de volledige toets beheerst 51% van de 

leerlingen van de A-stroom de opgaven onder de cesuur.  
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TABELLEN EN DIAGRAMMEN 

 

OPGAVE 1 

 

 

Eindterm(en): BG 6.2 - De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen in 

functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 92% - A-stroom: 98% - B-stroom: 87%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 2 

 

Eindterm(en): BG 6.7 - De leerling haalt informatie uit diagrammen in functionele 

contexten. 

Percentage juist: totaal: 83% - A-stroom: 95% - B-stroom: 73%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 3 

 

 

Eindterm(en): BG 6.2 - De leerling gebruikt informatie uit eenvoudige tabellen in 

functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 71% - A-stroom: 85% - B-stroom: 60%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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OPGAVE 4 

 

 

Eindterm(en): BG 6.7 - De leerling haalt informatie uit diagrammen in functionele 

contexten. 

Percentage juist: totaal: 56% - A-stroom: 78% - B-stroom: 38%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ DE TOETS TABELLEN EN DIAGRAMMEN? 

 

Figuur 44 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven Tabellen en diagrammen 

De opgaven basisgeletterdheid van de toets Tabellen en diagrammen werden door alle 

leerlingen (zowel A-stroom als B-stroom) gemaakt. De bespreking van deze figuur 

zoals die hieronder weergegeven staat, is dan ook gebaseerd op alle leerlingen in de 

steekproef. 

De percentiel 10 leerling heeft een goede beheersing van de eerste opgave en een 

voldoende beheersing van de tweede opgave. De laatste twee opgaven zijn (nog) te 

hoog gegrepen. De percentiel 25 leerling heeft naast een goede beheersing van de 

eerste twee opgaven ook een voldoende beheersing van derde opgave. De 

mediaanleerling beheerst de eerste twee opgaven dan weer goed en de laatste twee 

opgaven voldoende. De percentiel 75 leerling heeft tot slot een goede beheersing 

van de eerste drie opgaven en een voldoende beheersing van de laatste opgave. De 

percentiel 90 leerlingen beheerst alle voorbeeldopgaven goed.  

Om de cesuur voor de toets Tabellen en diagrammen te behalen, moeten de leerlingen 

de eerste twee opgaven beheersen. Opgaven 3 en 4 zijn bijkomende opgaven. De 

leerling die net het minimumniveau haalt (cesuurleerling), beheerst opgaven 3 en 4 dus 

nog niet. In de volledige toets beheerst 92% van alle leerlingen de opgaven onder de 
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cesuur. Binnen de A-stroom beheerst 96% van de leerlingen de opgaven onder de 

cesuur. Binnen de B-stroom is dit 70%. 
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METEND REKENEN 

 

OPGAVE 1 

 

Eindterm(en): BG 6.3 - De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van 

grootheden in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 83% - A-stroom: 92% - B-stroom: 75%  

Verwerkingsniveau: conceptuele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 2 

 

Eindterm(en): BG 6.3 - De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van 

grootheden in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 76% - A-stroom: 88% - B-stroom: 66%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 3 

 

Eindterm(en): BG 6.3 - De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van 

grootheden in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 59% - A-stroom: 72% - B-stroom: 48%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 

 

OPGAVE 4 

 

Eindterm(en): BG 6.3 - De leerling gebruikt maatgetallen en eenheden van 

grootheden in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 50% - A-stroom: 65% - B-stroom: 38%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ DE TOETS METEND REKENEN? 

 

Figuur 45 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven Metend rekenen 

De opgaven basisgeletterdheid van de toets Metend rekenen werden door alle 

leerlingen (zowel A-stroom als B-stroom) gemaakt. De bespreking van deze figuur 

zoals die hieronder weergegeven staat, is dan ook gebaseerd op alle leerlingen in de 

steekproef. 

De percentiel 10 leerling beheerst de eerste twee opgaven voldoende. De laatste twee 

opgaven zijn (nog) te hoog gegrepen. De percentiel 25 leerling heeft naast een goede 

beheersing van de eerste opgave ook een voldoende beheersing van tweede opgave. 

De mediaanleerling beheerst de eerste twee opgaven dan weer goed en de laatste 

twee opgaven voldoende. De percentiel 75 leerling doet het nog iets beter door ook 

de derde opgave goed te beheersen. De percentiel 90 leerling heeft tot slot een 

goede beheersing van de vier opgaven. 

Om de cesuur voor de toets Metend rekenen te behalen, moeten de leerlingen de 

eerste twee opgaven beheersen. Opgaven 3 en 4 zijn bijkomende opgaven. De leerling 

die net het minimumniveau haalt (cesuurleerling), beheerst opgaven 3 en 4 dus nog 

niet. In de volledige toets beheerst 85% van alle leerlingen de opgaven onder de 
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cesuur. Binnen de A-stroom beheerst 90% van de leerlingen de opgaven onder de 

cesuur. Binnen de B-stroom is dit 59%. 

  



PEILING WISKUNDE EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS    93 

 

MEETKUNDE 

 

OPGAVE 1 

 

Eindterm(en): BG 6.4 - De leerling herkent meetkundige objecten en meetkundige 

relaties in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 80% - A-stroom: 92% - B-stroom: 70%  

Verwerkingsniveau: conceptuele kennis 

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 2 

 

 

 

Eindterm(en): BG 6.4 - De leerling herkent meetkundige objecten en meetkundige 

relaties in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 65% - A-stroom: 78% - B-stroom: 52%  

Verwerkingsniveau: conceptuele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave 
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OPGAVE 3 

 

 

 

Eindterm(en): BG 6.5 - De leerling berekent omtrek en oppervlakte van een 

rechthoek in functionele contexten. 

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Percentage juist: totaal: 52% - A-stroom: 68% - B-stroom: 39%  

Soort opgave: basisopgave 
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OPGAVE 4 

 

 

 

Eindterm(en): BG 6.5 - De leerling berekent omtrek en oppervlakte van een 

rechthoek in functionele contexten. 

Percentage juist: totaal: 48% - A-stroom: 61% - B-stroom: 36%  

Verwerkingsniveau: procedurele kennis 

Soort opgave: bijkomende opgave  
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WAT KUNNEN DE LEERLINGEN BIJ DE TOETS MEETKUNDE? 

 

 

Figuur 46 - Beheersingsniveau voorbeeldopgaven Meetkunde 

De opgaven basisgeletterdheid van de toets Meetkunde werden door alle leerlingen 

(zowel A-stroom als B-stroom) gemaakt. De bespreking van deze figuur zoals die 

hieronder weergegeven staat, is dan ook gebaseerd op alle leerlingen in de steekproef. 

De percentiel 10 leerling en percentiel 25 leerling hebben een voldoende 

beheersing van de eerste opgave, maar beheersen de overige opgaven (nog) niet. De 

mediaanleerling heeft naast een goede beheersing van de eerste opgave ook een 

voldoende beheersing van de laatste drie opgaven. De percentiel 75 leerling doet het 

nog iets beter door ook de tweede opgave en de derde opgave goed te beheersen. De 

percentiel 90 leerling heeft tot slot een goede beheersing van alle voorbeeldopgaven. 

Om de cesuur voor de eindterm BG 6.4 van de toets Meetkunde te behalen, moeten 

de leerlingen de eerste opgave beheersen. Opgave 2 is bijkomend. De leerling die net 

het minimumniveau voor eindterm BG 6.4 haalt (cesuurleerling), beheerst opgave 2 dus 

nog niet. In de volledige toets beheerst 85% van alle leerlingen de opgaven onder de 

cesuur. Binnen de A-stroom beheerst 91% van de leerlingen de opgaven onder de 

cesuur. Binnen de B-stroom is dit 57%. 
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Om de cesuur voor de eindterm BG 6.5 van de toets Meetkunde te behalen, moeten 

de leerlingen de derde opgave beheersen. Opgave 4 is bijkomend. De leerling die net 

het minimumniveau voor eindterm BG 6.5 haalt (cesuurleerling), beheerst opgave 4 dus 

nog niet. In de volledige toets beheerst 75% van alle leerlingen de opgaven onder de 

cesuur. Binnen de A-stroom beheerst 82% van de leerlingen de opgaven onder de 

cesuur. Binnen de B-stroom is dit 41%. 
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6 CONCLUSIE 
 

In dit laatste hoofdstuk blikken we terug op de belangrijkste resultaten van de peiling 

wiskunde in de eerste graad secundair onderwijs. In de eerste plaats focussen we op 

het behalen van de eindtermen. Vervolgens bespreken we een aantal opvallende 

aspecten uit de achtergrondvragenlijsten en de eventuele samenhang met de 

resultaten. 

 

BEHALEN VAN DE EINDTERMEN 

 

De resultaten van de leerlingen op de peilingstoetsen zijn heel wisselend. Wat betreft 

de eindtermen basisgeletterdheid, varieert het percentage leerlingen dat de 

eindtermen behaalt, tussen 75% en 92%. De leerlingen behalen verhoudingsgewijs het 

vaakst de eindtermen basisgeletterdheid op de toets Tabellen en diagrammen (92%), 

gevolgd door de toetsen Metend rekenen (85%) en Meetkunde BG 6.4 (meetkundige 

objecten en relaties; 85%). Het minst vaak behalen de leerlingen de eindtermen 

basisgeletterdheid op de toetsen Getallenleer (78%) en Meetkunde BG 6.5 (omtrek en 

oppervlakte van een rechthoek; 75%). De leerlingen van de A-stroom behalen op alle 

toetsen basisgeletterdheid vaker de eindtermen dan de leerlingen van de B-stroom. 

Wat betreft de eindtermen basisvorming, behaalt 51% van de leerlingen van de A-

stroom en 47% van de leerlingen van de B-stroom de stroomeigen eindtermen op de 

toets Getallenleer. 

 

ACHTERGRONDKENMERKEN EN SAMENHANG MET TOETSPRESTATIES 

 

De meeste leerkrachten en ouders blijken wiskunde heel belangrijk te vinden en de 

meeste leerlingen scoren zichzelf vrij positief qua schoolse capaciteiten en prestaties 

in wiskunde. De meeste leerkrachten zeggen de nieuwe eindtermen en leerplandoelen 

wiskunde van de eerste graad secundair onderwijs redelijk goed tot heel goed te 

kennen. Het merendeel van de leerkrachten geeft aan de verschillende subdomeinen 

van wiskunde voldoende aan bod te kunnen laten komen, vanuit een 

wiskundemethode, aangevuld met eigen lesmateriaal, met aandacht voor 

(vak)didactiek. Verder blijkt er in de meeste klassen voldoende aandacht voor 

zelfsturing, samenwerking en een positief leerklimaat tijdens de lessen wiskunde. Op 

schoolniveau blijkt de invoering van de nieuwe eindtermen en leerplandoelen in heel 

wat scholen geleid te hebben tot veranderingen in de organisatie en onderwijsaanpak 
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van het vak wiskunde. Tegelijkertijd komt er uit de leerlingvragenlijst ook een 

aandachtspunt naar boven. Leerlingen blijken in vergelijking met hun leerkrachten en 

ouders heel wat gematigder of kritischer in hun oordeel over het belang dat zij aan 

wiskunde hechten. 

Tussen leerlingen met een verschillend geslacht, leeftijd, basisoptie, thuistaal en SES 

komen heel wat verschillen in het behalen van de eindtermen wiskunde uit de peiling 

naar voor. Zo behalen B-stroom leerlingen (vergeleken met A-stroom leerlingen), 

meisjes (vergeleken met jongens), leerlingen met minstens 1 jaar schoolse achterstand 

(vergeleken met leerlingen die op leeftijd zitten), leerlingen van de A-stroom 

basisopties Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn en Stem-technieken 

(vergeleken met leerlingen van de A-stroom basisoptie Moderne talen en 

wetenschappen), leerlingen die thuis geen Nederlands spreken of Nederlands 

combineren met een andere taal (vergeleken met leerlingen die thuis enkel Nederlands 

spreken) en A-stroom leerlingen met een lagere SES minder vaak de eindtermen. 

Leerlingen van de A-stroom basisoptie Klassieke talen (vergeleken met leerlingen van 

de A-stroom basisoptie Moderne talen en wetenschappen) en leerlingen van de B-

stroom optie Stem-technieken (vergeleken met leerlingen van de andere B-stroom 

basisopties) behalen vaker de eindtermen. 

Rekening houdend met het geslacht, de leeftijd, de basisoptie, de aanwezigheid van 

(leer)problemen, de SES, het cultureel kapitaal thuis en de thuistaal van de leerlingen, 

alsook het schooltype, het onderwijsnet, de verstedelijkingsgraad en het percentage 

GOK-leerlingen van de scholen, blijken de prestaties van de leerlingen op de 

wiskundetoetsen vooral consistent samen te hangen met kenmerken van de leerlingen. 

Meisjes, leerlingen met schoolse achterstand, leerlingen met dyscalculie, leerlingen die 

extra zorg krijgen binnen of buiten de school en leerlingen die recht hebben op 

redelijke aanpassingen tijdens toetsen, doen het over de hele lijn minder goed. Ook 

leerlingen van de A-stroom basisopties Economie & organisatie, Maatschappij & 

welzijn en Stem-technieken, leerlingen met een minder sterk academisch zelfconcept 

en leerlingen met een minder sterke motivatie voor wiskunde presteren minder goed 

op de peilingstoetsen wiskunde. Leerlingen van de A-stroom basisoptie Klassieke talen 

doen het dan weer beter. Leerlingen die wiskundelessen krijgen van meer ervaren 

wiskundeleerkrachten en leerkrachten die meer inzetten op een positief leerklimaat en 

minder op binnenklasdifferentiatie, doen het tot slot ook beter op de peilingstoetsen 

wiskunde.
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