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Opbrengsten groep 8 
 

Schooljaar 2018-2019 

Afgelopen schooljaar (2018-2019) hebben we de overstap gemaakt van de Cito-eindtoets naar de 

Dia-eindtoets naar een andere eindtoets, namelijk de DIA. De reden hiervoor is dat de toets adaptief 

kan worden afgenomen en de mogelijkheid aanwezig is om de eindtoets op de IPad te maken (wat 

onze leerlingen gewend zijn). Tevens is de opzet en de vraagstelling passender voor onze leerlingen. 

Deze toets sluit beter aan bij de toetsvaardigheden van onze leerlingen en heeft ook geleid naar 

voldoende eindopbrengsten. Onderstaand schema geeft de scores aan van de afgelopen drie 

schooljaren: 

Schooljaar 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Toets  Dia  Cito  Cito 

Ondergrens 358.8  534.9  535.1 

Schoolscore 359.4  532.8  534.1 

 

Verantwoording 2017-2018 

Op SWS De Fierljepper hebben we de voorgaande schooljaren in groep 8 de Cito Eindtoets 
afgenomen. De scores op de eindtoetsen worden op landelijk niveau met elkaar vergeleken. De 
resultaten van onze school liggen de laatste jaren onder het landelijk gemiddelde. Op basis van de 
analyse van onze leerlingpopulatie (zie document Leerlingpopulatie) blijkt dat onze scores passen bij 
de verwachtingen en mogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast blijkt dat de behaalde 
referentieniveaus in de afgelopen drie jaar ook passend zijn bij de leerlingpopulatie. Bovendien ligt 
de behaalde gemiddelde eindtoetsscore in één van de afgelopen drie jaren net onder de ondergrens. 
De onderwijsinspectie is op basis van deze bevindingen tot de conclusie gekomen dat de resultaten 
“niet te beoordelen” zijn, welke recht doet aan ons onderwijs en aan onze leerlingen (januari 2019). 
 
Uitstroom leerlingen Voortgezet Onderwijs 2016-2019 

Onderstaande uitstoomgegevens zijn gebaseerd op de laatste drie schooljaren: 2016-2017 t/m 2018-

2019. Deze gegevens zijn van drie jaren bij elkaar opgeteld, dit in verband met de privacy (een klein 

aantal leerlingen stroomt jaarlijks uit). De uitstroomgegevens zijn passend bij het perspectief en de 

verwachtingen van onze leerlingen. Gemiddeld stroomt een groot percentage uit op Havo-niveau. Op 

basis van een uitstroomanalyse blijkt dat drie tot vijf jaar na het verlaten van de basisschool 80% van 

onze leerlingen op hetzelfde niveau zit of geslaagd is, 10% een niveau gezakt en 10% een niveau 

gestegen is. 

 

Niveau   VWO     Havo VMBO-T     VMBO-K    VMBO-B 

Aantal   1   9    6          6  0 

%  5% 41%   27%        27%              0% 

 


