
Een instrument voor kwaliteitszorg
in het basisonderwijs

Nadere informatie
In deze brochure kunnen we waarschijnlijk geen antwoord geven op al uw vragen. Meer infor-
matie over COOL+ vindt u op www.cool5-18.nl (doorklikken naar ‘Basisonderwijs’ en vervolgens 
naar ‘Gemeenten en besturen’). Daar vindt u ook diverse aanvullende opties voor specifieke 
onderzoeksvragen, instrumenten en adviezen. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een 
toelichting op de lokale resultaten, het opstellen van een gefundeerd beleidsadvies, de evaluatie 
van lokale projecten en programma’s of onderzoek naar veranderingen in schoolpubliek. 
Desgewenst kunnen wij u ook in een gesprek nader informeren over de mogelijkheden van 
COOL+. Neemt u daarvoor contact op met een van onderstaande projectmedewerkers of kijk op 
de hieronder genoemde websites van ITS en Kohnstamm Instituut.

Voor geïnteresseerden in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht:
Kohnstamm Instituut Amsterdam (www. kohnstamminstituut.uva.nl)
Yolande Emmelot 020 5251318, e-mail: yemmelot@kohnstamm.uva.nl

Voor geïnteresseerden in alle overige provincies: ITS Nijmegen (www.its-nijmegen.nl)
Annemarie van Langen 024 365 35 43, e-mail: A.v.Langen@its.ru.nl
Lia Mulder 024 365 35 47, e-mail: L.Mulder@its.ru.nl

Postbus 9048, 6500 KJ  Nijmegen
Telefoon: 024 - 365 35 00
E-mail: cool@its.ru.nl

Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam
Telefoon 020 525 1226
E-mail: cool@kohnstamm.uva.nl

Objectieve monitoring van de cognitieve 
en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen op basis van het landelijke 
cohortonderzoek COOL5-18

COOL+ is een gezamenlijke onderwijsservice van 
het ITS te Nijmegen en het Kohnstamm Instituut 
te Amsterdam voor schoolbesturen, gemeenten en 
stadsdelen. 

COOL+



COOL5-18 en COOL+

Al sinds 1994 voeren het ITS te Nijmegen en het Kohnstamm 
Instituut te Amsterdam onderzoek uit naar de schoolloop-
banen en schoolprestaties van groepen leerlingen. Sinds 
2007/2008 gebeurt dit driejaarlijks onder de naam  COOL5-18, 
de opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek. COOL staat 
voor: CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen. De toevoe-
ging 5-18 verwijst naar de leeftijd van de betrokken leerlin-
gen; het onderzoek wordt namelijk zowel in het basis- als 
voortgezet onderwijs uitgevoerd. ITS en Kohnstamm Instituut 
verzorgen het gedeelte voor het basisonderwijs. Voor meer 
informatie over het cohortonderzoek COOL5-18 zie www.
cool5-18.nl.
De scholensteekproef van COOL5-18 wordt zorgvuldig samen-
gesteld om een landelijk representatief beeld te krijgen. Niet 
elke school kan dus zomaar meedoen. Maar voor basis-
scholen die buiten deze steekproef vallen, bestaat wel de 
mogelijkheid om tegen betaling ‘aan te haken’ en daarmee 
ook te profiteren van de objectieve doormeting. Deze service 
– nu COOL+ geheten en vroeger bekend als Prima Plus en 
SPM - is vooral voor schoolbesturen, gemeenten en stads-
delen interessant. Zij kunnen extra scholen aanmelden voor 
deelname. Door de koppeling met het landelijke onderzoek 
kan een goede vergelijking worden geboden tussen het pres-
tatieniveau van de eigen scholen, het landelijk gemiddelde 
en het gemiddelde van vergelijkbare scholen en leerlingen. 
De onderzoekers van het ITS en het Kohnstamm Instituut 
brengen verslag uit van de resultaten in heldere, inzichtelijke 
rapportages voor zowel de deelnemende scholen zelf als voor 
de opdrachtgever van COOL+.

Wat betekent deelname aan COOL+ voor 
de scholen? 
Op scholen die deelnemen aan COOL+ worden toetsscores 
en andere gegevens verzameld bij leerlingen in de groepen 
2, 5 en 8. Leerkrachten nemen zelf de betreffende toetsen 
en vragenlijsten bij hun leerlingen af. Toch blijft de belasting 
beperkt. Het gaat namelijk om Cito-LVS-toetsen voor taal, 
lezen en rekenen, die de meeste scholen zelf al afnemen om 
het prestatieniveau van hun leerlingen te meten. Aan scholen 
die de Cito-toetsen niet standaard afnemen, worden de toets-
boekjes voor het onderzoek tijdelijk ter beschikking gesteld. 
Naast de toetsen is er voor de leerlingen in de groepen 5 en 
8 een vragenlijst waarmee hun sociaal-emotionele ontwikke-
ling wordt gemeten, Ook vullen de leerlingen in groep 8 een 
vragenlijst in over burgerschapscompetenties. Regiocoördi-
natoren van ITS en Kohnstamm Instituut dragen zorg voor 
de administratie en organisatie van de afnames. Zij fungeren 
ook als vraagbaak voor de scholen.
Bij de schooladministratie en de leerkrachten vragen we en-
kele gegevens op over de onderwijs- en thuissituatie van de 
onderzochte leerlingen, om hun prestaties en ontwikkelingen 
in een perspectief te kunnen plaatsen. Anders dan in COOL5-18 
wordt in COOL+ geen informatie bij de ouders verzameld. 

Wel worden zij per brief geïnformeerd over het onderzoek. 
De deelname van scholen aan COOL+ kan eenmalig plaatsvinden of elke drie jaar worden herhaald. Dat hangt af van de 
wensen van de opdrachtgever. Uiteraard zijn ook andere vormen van maatwerk mogelijk, zoals een uitbreiding of beper-
king van de instrumenten en van de achterliggende onderzoeksvragen. 

Wat levert het scholen en opdrachtgevers op?
Scholen die meedoen aan COOL+ ontvangen na elke meting een ‘schoolrapport’. We bieden hiermee vanuit verschillende 
invalshoeken betrouwbare en nuttige informatie over de school. In de eerste plaats staan de resultaten per getoetste 
leerling en groep netjes op een rij. Ook geeft het rapport inzicht in de resultaten op school- en groepsniveau op het ter-
rein van rekenen, taal en lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle toetsresultaten worden vergeleken met alge-
mene landelijke gemiddelden, én met de gemiddelde scores van ‘vergelijkbare’ kinderen (wat betreft sociale en etnische 
achtergrond) en scholen. Omdat wij in het onderzoek over veel achtergrondgegevens van kinderen beschikken, kunnen 
we dit op een heel zorgvuldige manier doen. Dit schoolrapport wordt alleen aan de school ter beschikking gesteld. Het 
fungeert voor de school als instrument in het kwaliteitsbeleid. Het schoolteam krijgt inzicht in de stand van zaken op de 
doorgemeten onderdelen en, wanneer aan meerdere metingen wordt meegedaan, in ontwikkelingen in de tijd. Het rap-
port is daarmee een bouwsteen voor het eigen schoolbeleid en een bron voor communicatie met anderen, bijvoorbeeld de 
inspectie (zie ook www.cool5-18.nl). 
Besturen, gemeenten en stadsdelen die scholen ‘inkopen’ in COOL+ ontvangen een zogenaamd ‘gebiedsrapport’. Hierin 
worden de gegevens van alle deelnemende scholen samengevoegd en op een heldere en overzichtelijke manier gepresen-
teerd. Het rapport geeft de opdrachtgever inzicht in de stand van zaken en vorderingen van de eigen scholen door ze te 
vergelijken: met elkaar, met vergelijkbare scholen in de rest van Nederland en met eerdere metingen. Het gebiedsrapport 
is daarmee, net als het schoolrapport, een bouwsteen voor het kwaliteitsbeleid, maar dan op bovenschools niveau. 

Kosten COOL+

Het aanbod van COOL+ staat open voor schoolbesturen en gemeenten, maar ook voor individuele basisscholen of voor 
lokale samenwerkingsverbanden die graag al hun scholen of een specifieke groep willen laten meedoen. Doordat dezelfde 
werkwijze en dezelfde meetmomenten worden gevolgd als in COOL5-18, kunnen de kosten van deelname aan COOL+ 
relatief laag blijven. We hanteren een vaste kostprijs per school, die gebaseerd is op een gemiddelde omvang (d.w.z. 
twee groepen 2, één groep 5 en één groep 8), afname van toetsen en vragenlijsten door de leerkrachten zelf, en digitale 
verzameling van de toetsscores.  Basisscholen in de steekproef van COOL5-18 doen gratis mee en worden ook kosteloos in 
de gebiedsrapportage opgenomen.
De kosten (excl. BTW) voor deelname aan COOL+ in 2010/2011 zijn:
- Per opdrachtgever: € 2100,--, inclusief voor- of nabespreking en vijf gebiedsrapporten.
- Per school: € 1600,-, inclusief twee schoolrapporten.
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