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PIRLS 2006 
 

Inleiding 

 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) is een internationaal vergelijkend 
onderzoek naar de begrijpend leesprestaties van leerlingen van negen en tien jaar. PIRLS is een 
onderzoek van het IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) en 
wordt in Nederland uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Ministerie 
van OC&W. 
 
In de huidige maatschappij is goed kunnen lezen cruciaal voor persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Om een correct beeld te krijgen van het leesniveau van leerlingen en goede, op 
onderzoek gebaseerde, beslissingen te kunnen nemen over veranderingen in het 
onderwijscurriculum is internationaal vergelijkend onderzoek noodzakelijk. Met PIRLS wordt 
waardevolle informatie over het begrijpend leesniveau van leerlingen, het lees- en schoolcurriculum 
en achtergrondinformatie over de leerlingen zelf, de ouders, de leerkrachten en de schooldirectie in 
internationale context samengebracht.  
 
Het internationale rapport van PIRLS 2006 geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit 
het onderzoek (Mullis, Martin, Kennedy & Foy, 2007). Deze Nederlandse toelichting op het rapport 
biedt een samenvatting van de internationale bevindingen toegespitst op Nederland en probeert 
een eerste aanzet te geven voor het trekken van conclusies.  
 

Historie PIRLS  

 
In 1991 heeft het IEA de Reading Literacy Study uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek dat de 
begrijpend leesprestaties van de Nederlandse leerlingen van groep 6 achterbleven bij de prestaties 
van de leerlingen in de overige landen die deelnamen aan het onderzoek. Van de 27 deelnemende 
landen scoorde Nederland een 21-ste plaats (de Glopper & Otter, 1993). De Nederlandse 
leerlingen scoorden gemiddeld 485 punten, terwijl het internationale gemiddelde op 500 lag. Naar 
aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is door het ministerie van OC&W een aantal 
maatregelen getroffen, zoals de oprichting van het Expertisecentrum Nederlands. In 2001 is het 
IEA met PIRLS gestart. Dit onderzoek heeft een cyclus van 5 jaar en in 2006 heeft de tweede 
meting plaatsgevonden. Door het verschil in opzet, procedures en instrumenten van de IEA 
Reading Literacy Study en PIRLS 2001 was het niet mogelijk conclusies te trekken over de 
ontwikkeling in het niveau van leesvaardigheid van 1991 tot 2001. Bij PIRLS 2006 is er alles aan 
gedaan om het mogelijk te maken de resultaten van de metingen van 2001 en 2006 met elkaar te 
kunnen vergelijken. Het meetmoment en dus de leeftijd van de leerlingen is hetzelfde, de 
steekproefafname is vergelijkbaar en enkele teksten uit de meting van 2001 zijn ook gebruikt voor 
de meting van 2006. Zo is het nu dus mogelijk om het niveau van leesvaardigheid van leerlingen in 
groep 6 in 2001 te vergelijken met het niveau van leesvaardigheid van deze groep in 2006.  
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PIRLS 2006 

Dataverzameling 

 
Aan PIRLS 2006 hebben 40 landen en vijf Canadese provincies deelgenomen. De doelgroep van 
de toets bestaat uit leerlingen die vier jaar formele scholing hebben genoten en in Nederland zijn 
dat de leerlingen uit groep 6. In elk land zijn met een willekeurige steekproef 150 scholen 
geselecteerd en bij elke school twee reserve scholen. De steekproef was gebonden aan een aantal 
strikte regels en voorwaarden, zodat de geselecteerde scholen een goed beeld geven van de 
werkelijke leerling-populatie van een land. Een niet-willekeurige selectie zou immers een vertekend 
beeld van het leesniveau van een land kunnen geven. Zo is er bijvoorbeeld op gelet dat niet alleen 
scholen uit de stad deelnamen, maar ook plattelandsscholen. 
  
In Nederland hebben 4156 leerlingen van 139 scholen deelgenomen aan PIRLS. Deze leerlingen 
hebben in mei en juni 2006 de begrijpend leestoets gemaakt. Medewerkers van het 
Expertisecentrum Nederlands hebben de deelnemende scholen bezocht en de toets afgenomen bij 
de leerlingen van groep 6. De procedure van de toetsafname was voor alle landen gelijk. 
Leerlingen kregen twee keer veertig minuten de tijd om een tekst te lezen en de bijbehorende 
vragen te beantwoorden. De toets bevat zowel open vragen als meerkeuzevragen. Daarnaast 
hebben de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de schooldirectie een vragenlijst ingevuld.  
 

PIRLS begrijpend leestoets 

 
Voor PIRLS is een toets ontwikkeld, waarbij van leerlingen gevraagd wordt een tekst te lezen en 
vragen over de tekst te beantwoorden. De teksten zijn in samenwerking met de verschillende 
landen geselecteerd en de bijbehorende vragen zijn speciaal voor dit onderzoek bedacht. De 
internationale toets is in het Engels ontwikkeld en aan de hand van specifieke voorschriften door 
alle deelnemende landen vertaald.  
Voor het ontwikkelen van deze toets maakte in maart 2005 een groot aantal leerlingen in alle 
deelnemende landen de proefversie van de PIRLS-toets. In Nederland werkten hier 1205 leerlingen 
van 36 basisscholen aan mee. De antwoorden van de leerlingen werden vervolgens geanalyseerd, 
waarbij niet alleen is gekeken naar het moeilijkheidsniveau van de vragen, maar ook naar de 
mogelijke invloed van de verschillende culturen. Op basis van deze analyses zijn in totaal zes van 
de twaalf teksten in de proefmeting met bijbehorende vragen geselecteerd. Waar nodig zijn de 
teksten en vragen aangepast. Naast de zes nieuwe teksten zijn ook vier teksten gebruikt uit de 
meting van 2001. Deze tien teksten vormen samen de definitieve toets die bij PIRLS 2006 is 
gebruikt. 
Meer informatie over de toetsconstructie vindt u in het PIRLS 2006 Assesment Framework (Mullis, 
Kennedy, Martin, & Sainsbury, 2006).  
 

PIRLS 2006 vragenlijsten 

 
Met vier verschillende vragenlijsten wordt informatie verzameld over de school- en thuissituatie van 
de leerlingen. Wereldwijd wordt onderzocht welke factoren thuis en op school, van invloed zijn op 
het leesgedrag en het leesniveau van kinderen.  
Ook de vragenlijsten zijn tijdens het proefonderzoek in maart 2005 getest, waarna de vragen zijn 
geselecteerd en, waar nodig, aangepast. Om het mogelijk te maken de resultaten van het 
onderzoek in 2001 en 2006 te vergelijken is een groot aantal vragen uit de vragenlijsten van 2001 
gebruikt.  
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De leerlingen hebben vragen beantwoord over de situatie in de klas, hun leesgedrag en 
leesattitude en de thuissituatie. De leerkrachten en de schooldirectie hebben vragen beantwoord 
over de  
instructies en gebruikte lesmethodes bij het taalonderwijs en kenmerken van de klas en school. De 
ouder(s) of verzorger(s) van de leerlingen hebben vragen beantwoord over beginnende 
geletterdheid, leesgedrag van de ouders en de thuissituatie.  
Tenslotte is er op nationaal niveau informatie verzameld met betrekking tot het onderwijssysteem 
van de deelnemende landen, het school- en taalcurriculum en aanvullende informatie over o.a. 
voorschoolse educatie, omgaan met leesproblemen en opleiding van leerkrachten. Deze informatie 
is verzameld in de PIRLS Encyclopedie (Kennedy, Mullis, Martin & Trong, 2007).  
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PIRLS 2001 

 

Leesvaardigheid 2001 

 
In 2001 heeft Nederland in vergelijking met andere landen goed gepresteerd. Het internationale 
gemiddelde van 500 is de gemiddelde schoolscore van alle deelnemende landen, Nederlandse 
leerlingen behaalden een gemiddelde score van 554. De tabel met de schaalscores 
leesvaardigheid van 2001 vindt u in bijlage 1.  
Meer informatie over PIRLS 2001 vindt u in het internationale rapport (Mullis, Martin, Gonzales & 
Kennedy, 2003), dat u kunt downloaden op de site van PIRLS International Study Center in Boston 
(http://pirls.bc.edu). 
 

Rapport PIRLS 2006 

 
Het Nederlandse rapport dat voor u ligt, is afzonderlijk van het internationale PIRLS rapport te 
lezen. Om het eventuele opzoeken van de internationale tabellen (Exhibits), of aanvullende 
informatie makkelijker te maken is ervoor gekozen de hoofdstukindeling en de nummering van de 
tabellen van het internationale rapport te volgen.  
 
Aangezien de leerlingen de basis vormen voor de getrokken steekproef en het onderwerp zijn van 
de analyses, zijn de resultaten die in het rapport worden getoond altijd uitgedrukt in percentages 
van leerlingen. De resultaten geven het percentage leerlingen weer wiens ouders, leerkrachten en 
directeuren hebben aangegeven bepaalde activiteiten te ondernemen of over bepaalde kenmerken 
te beschikken. Als een ouder, leerkracht of directeur de vragenlijst niet heeft ingevuld, is er dus 
geen achtergrondinformatie over de leerling beschikbaar. Als het percentage leerlingen met 
beschikbare achtergrondinformatie minder dan 85% is, zijn er opmerkingen geplaatst in de tabellen. 
Een ‘r’ als de informatie beschikbaar is van 70-84% van de leerlingen, een ‘s’ als er informatie is 
van 50-69 procent van de leerlingen en een ‘x’ als de informatie van minder dan 50% van de 
leerlingen beschikbaar is.  
 
In het onderzoek is ervoor gekozen enkele vragen samen te voegen tot een index die meer valide 
en betrouwbaar is dan de individuele vragen. Een index wordt verdeeld in een hoog, midden en 
lage categorie. Waarbij hoog over het algemeen correspondeert met de situaties of activiteiten die 
geassocieerd kunnen worden met goede onderwijspraktijken en goede leesprestaties. 
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HOOFDSTUK 1 

Leesvaardigheid in internationaal perspectief 

Tabel 1.1: Leesvaardigheid PIRLS 2006 

Nederland heeft in vergelijking met de andere deelnemende landen bovengemiddeld gepresteerd. 
Het internationale gemiddelde dat op 500 is gesteld, wordt ruim overschreden en de Nederlandse 
leerlingen hebben een gemiddelde schaalscore van 547. 
Zoals in de tabel is te zien tekent er zich duidelijk een kopgroep af met een gemiddelde 
schaalscore van boven de 557, met de Russische Federatie, Hong Kong en Singapore als 
duidelijke leiders.  
Daarna is er een subtop waarin Nederland zich bevindt en waar ook Luxemburg, Italië, Hongarije, 
Zweden, Duitsland, Bulgarije, Vlaanderen, Denemarken, Letland, de Verenigde Staten en Engeland 
onder vallen.  
Voor de interpretatie van de gegevens is het belangrijk te weten dat de Canadese provincies niet 
zijn meegerekend in het internationale gemiddelde van 500, ook is de getrokken steekproef niet 
representatief voor Canada als geheel. Voor Luxemburg geldt dat de gemiddelde leeftijd van de 
leerlingen 11;4 jaar is en de leerlingen dus een jaar ouder zijn dan het internationale gemiddelde. 
Daarnaast hebben ze 5 jaar onderwijs genoten, in plaats van het gemiddelde van 4 jaar.  
Opvallend is de verschuiving van de Top 5 van 2001 (Zweden, Nederland, Engeland, Bulgarije en 
Letland), deze landen zijn in 2006 allemaal in de subtop beland.  
Wat Nederland betreft, is opvallend dat het verschil tussen de groep zwakke lezers en de groep 
sterke lezers klein is. De spreiding, die wordt aangegeven door de witte en grijze delen van de balk 
bij de schaalscore, is erg klein. Er zijn dus maar weinig leerlingen die een erg lage score halen, 
maar er zijn ook maar weinig leerlingen met een extreem hoge prestatie.  
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Tabel 1.2: Vergelijkingen leesvaardigheid 

In deze tabel wordt aangegeven of een land significant beter presteert ten opzichte van de andere 
landen. Als een land niet significant hoger of slechter presteert dan het land waar het mee wordt 
vergeleken, kan het gevonden verschil op toeval berusten. In de rangschikking valt af te lezen dat 
alleen de Russische Federatie, Hong Kong, Singapore en Luxemburg (en enkele Canadese 
provincies) een significant betere prestatie hebben geleverd dan Nederland. Nederland scoort 
statistisch gezien hetzelfde als Italië, Hongarije, Zweden, Duitsland, Vlaanderen, Bulgarije, 
Denemarken en de Verenigde Staten.  
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Tabel 1.3: Trendgegevens leesvaardigheid 

In deze tabel wordt de vergelijking gemaakt tussen de begrijpend leesprestaties in 2001 en 2006. 
Hieruit blijkt dat in Nederland de leesscores van 2006 significant lager uitkomen dan die in 2001. In 
2001 was de gemiddelde schaalscore 554, in 2006 is die 547. De standaarddeviatie die de 
spreiding van scores rond het gemiddelde uitdrukt bleek in 2001 al gering en is in 2006 nog kleiner 
geworden.  
 

 

Tabel 1.4-1.5: Trendgegevens leesvaardigheid per geslacht 

De Nederlandse meisjes presteren significant beter dan de jongens, een beeld dat ook 
internationaal naar voren komt. De enige landen waar de meisjes niet significant beter scoren zijn 
Luxemburg en Spanje. Hoewel de Nederlandse meisjes in 2006 nog steeds significant beter 
presteren dan de jongens, zijn ze significant slechter gaan presteren ten opzichte van 2001. Het 
verschil tussen de gemiddelde schaalscores van de meisjes en de jongens is 7, waar het verschil in 
2001 nog 15 punten was. Er is sprake van nivellering van de prestaties van de meisjes en de 
jongens.  
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Het verschil tussen de begrijpend leesprestaties in 2001 en 2006 van de Nederlandse leerlingen is 
geheel toe te schrijven aan een lager resultaat van de meisjes. Er blijkt dus geen sprake van een 
algehele achteruitgang, maar van een verschuiving alleen in de groep van de meisjes. 
  

 

Tabel 1.6-19: Verhalende en Informatieve teksten 

Bij PIRLS wordt onderscheid gemaakt tussen twee leesdoelen:  
• Lezen voor ontspanning, om ervaring op te doen (verhalende teksten) 
• Lezen om informatie te verzamelen en te gebruiken (informatieve teksten) 
De PIRLS begrijpend leestoets bestaat uit 10 teksten waarvan 5 verhalende teksten en 5 
informatieve teksten.  
 
De gemiddelde schaalscore van de Nederlandse leerlingen op de verhalende teksten is 545, de 
schaalscore op de informatieve teksten is 548. Het verschil van 3 punten is significant. Dit betekent 
dat de leerlingen statistisch gezien beter presteren op de informatieve teksten dan op de 
verhalende teksten.  
 
Uit de trendgegevens blijkt verder dat de leerlingen slechter zijn gaan presteren op de verhalende 
teksten ten opzichte van 2001.  
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Het verschil in gemiddelde schaalscores bij de verhalende teksten tussen 2001 en 2006 is 7 punten 
en dit is een significant verschil. Zoals te zien is in tabel 1.9, zijn vooral de prestaties van de 
meisjes op de verhalende teksten sterk achteruitgegaan. Behaalden de meisjes in 2001 een score 
van 561, in 2006 is de score nog maar 548. Het verschil in scores tussen de meisjes en de jongens 
blijkt te zijn afgenomen, in 2001 was het verschil 17 punten, in 2006 is dat verschil nog maar 6 
punten. Het significante verschil tussen de scores bij de verhalende teksten van 2001 en 2006 
wordt dus veroorzaakt door een slechtere prestatie van de meisjes. 
 
Er is geen significant verschil tussen de resultaten in 2001 en 2006 op de informatieve teksten. Het 
verschil is 5 punten (548 in 2006 tegen 553 in 2001).  
Gesteld kan worden dat het verschil in de begrijpend leesprestaties tussen 2001 en 2006 vrijwel 
volledig is toe te schrijven aan de lagere prestaties van de meisjes op de verhalende teksten. 
 

 

Tabel 1.10-1.13 

Bij het lezen (en begrijpen) van teksten dienen leerlingen verschillende processen te gebruiken. Zij 
hebben hierbij allerlei vaardigheden en strategieën nodig. De PIRLS-toets is zodanig samengesteld 
dat de leerlingen bij het beantwoorden van elke vraag telkens één van de volgende vier 
begripsprocessen moeten gebruiken:  
1. Opzoeken en terugvinden van informatie in een tekst 
2. Directe conclusies trekken 
3. Interpreteren en integreren van ideeën en informatie 
4. Onderzoeken en evalueren van de inhoud, de taal en andere kenmerken van een tekst 
Deze vier processen zijn in het rapport samengevoegd tot twee schalen: Retrieving and 
straightforward inferencing scale (1+2) en de Interpreting, integrating and evaluating scale (3+4).  
 
De Nederlandse leerlingen presteren beter op de Retrieving and straightforward inferencing scale 
dan op de Interpreting, integrating and evaluating scale. Op de eerste schaal wordt een gemiddelde 
van 551 gehaald, op de tweede schaal een gemiddelde van 543, een significant verschil van 8 
punten.  
 
Uit de trendgegevens (Tabel 1.11 en 1.12) blijkt dat er geen significante verschillen tussen 2001 en 
2006 zijn op de Retrieving and straightforward inferencing scale. Wel is er sprake van een 
significante verslechtering op de Interpreting, integrating and evaluating scale.  
 
De leerlingen lijken de basisvaardigheden van begrijpend lezen goed te beheersen, zoals het 
opzoeken van informatie en het trekken van directe conclusies. Maar met de processen die meer 
strategieën en ervaring behoeven, zoals het integreren van ideeën en het evalueren van inhoud, 
hebben de leerlingen moeite.  
 
Uitgesplitst naar geslacht blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de meisjes (score 553) en 
jongens (score 549) op de Retrieving and straightforward inferencing scale. De basisvaardigheden 
hebben beide groepen dus onder de knie.  
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Op de Interpreting, integrating and evaluating scale blijkt wel een significant verschil van 9 punten 
te zijn, tussen de meisjes (score 547) en de jongens (score 538). Dit verschil in score tussen 
jongens en meisjes komt overeen met het internationale beeld. In alle landen met uitzondering van 
Iran presteren de meisjes significant beter dan de jongens op deze schaal.  
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HOOFDSTUK 2 

 

Internationale Benchmarks (Standaarden) 

 
Om te onderzoeken hoeveel procent van de leerlingen in een land een bepaalde leesstandaard 
haalt zijn vier benchmarks ontwikkeld. De processen en strategieën die nodig zijn om een bepaalde 
benchmark te halen zijn uitgebreid beschreven in het internationale PIRLS rapport, in dit overzicht 
zal alleen een korte samenvatting worden gegeven. Ook voor voorbeeldvragen verwijzen wij u naar 
het internationale rapport.  
 
De schaalscore behorend bij de Gevorderde Benchmark is 625, de Hoge Benchmark 550, de 
Midden Benchmark 475 en de Lage Benchmark 400. Aangezien de leerlingen die de hoge 
benchmark halen, natuurlijk ook de midden en lage benchmark hebben gehaald zijn de 
percentages in de tabel cumulatief. 
De benchmarks worden in het internationale rapport als volgt omschreven:  
 

 
 
 
Uit tabel 2.1 blijkt dat 99% van de Nederlandse leerlingen de laagste benchmark haalt, de 
Nederlandse leerlingen beheersen de basisleesvaardigheden dus vrijwel allemaal.  
Daarnaast haalt 91% van de leerlingen de midden benchmark, alleen Hong Kong haalt hier een 
hoger percentage (92%). Dit houdt in dat Nederland in vergelijking met andere landen een hoog 
percentage leerlingen heeft dat leesbekwaam is.  

Lage Benchmark: De leerlingen bezitten de basis leesvaardigheden. Ze zijn in staat 
expliciet genoemde onderdelen uit de informatieve teksten te herkennen, te vinden en te 
reproduceren, met name informatie uit het begin van een tekst. Daarnaast beantwoorden 
ze enkele vragen waarvoor directe gevolgtrekkingen uitgevoerd moeten worden correct.  
 
Midden Benchmark: De leerlingen zijn redelijk leesbekwaam, met name betreffende 
verhalende teksten. Ze zijn in staat de letterlijke betekenis van een plot te herkennen, 
enkele conclusies te trekken en sommige verbanden te zien. In de informatieve teksten 
kunnen ze gebruik maken van structuurondersteunende tekstelementen, informatie 
vinden voorbij de beginnende delen van de tekst en twee informatie-elementen uit de 
tekst halen bij het beantwoorden van een vraag.  
 
Hoge Benchmark: Leerlingen zijn vaardige lezers. Ze zijn bijvoorbeeld in staat belangrijke 
informatie die op verschillende plaatsten in de tekst staat op te sporen en informatie uit de 
tekst te gebruiken bij de uitleg van antwoorden. Ze gebruiken tekstkenmerken om te 
navigeren door een informatieve tekst, leggen verbanden en maken inferenties. De 
leerlingen zijn in staat de hoofdgedachte van een tekst te herkennen, herkennen enkele 
tekstkarakteristieken en –elementen en zijn in staat een begin te maken met het 
integreren van ideeën en informatie uit een tekst.  
 
Gevorderde Benchmark: Leerlingen zijn in staat informatie te integreren uit verschillende 
delen van een tekst en beantwoorden de vragen volledig op basis van informatie uit de 
tekst. Ze kunnen informatie interpreteren en tonen dat ze de functie van tekstkenmerken 
begrijpen. Leerlingen geven volledige antwoorden en demonstreren hun kunde in het 
begrijpen en interpreteren van een tekst en het integreren van details.   
 

Bron: PIRLS 2006 International Report 
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Nagenoeg alle Nederlandse leerlingen behalen een redelijk leesniveau en ze lijken de 
basisvaardigheden van het technisch lezen prima onder de knie te hebben.  
Het aantal Nederlandse leerlingen dat de hoge benchmark haalt is met 50% nog steeds boven het 
internationale gemiddelde, maar niet hoog genoeg om de Top 5 landen te evenaren. Slechts 6% 
van de Nederlandse leerlingen haalt de gevorderde benchmark. Nederland blijft hier achter in 
vergelijking met de overige Top 10 landen. Ter illustratie, 10% van de leerlingen in Zweden haalt de 
gevorderde benchmark en bij de overige Top 10 landen zit minimaal 14% van de leerlingen in de 
gevorderde benchmark.  
 
Het aantal Nederlandse leerlingen dat de hoge benchmark en de gevorderde benchmark haalt is 
significant verminderd ten opzichte van 2001. De significante daling van de overall begrijpend 
leesprestaties van de Nederlandse leerlingen van 2006 ten opzichte van 2001 is juist hieraan toe te 
schrijven. De achteruitgang wordt dus niet veroorzaakt door een groep minder goede lezers, maar 
door de verkleining van de groep extreem goede lezers.  
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HOOFDSTUK 3 

 
Aan alle ouders van de leerlingen die hebben deelgenomen aan PIRLS is gevraagd de 
oudervragenlijst in te vullen. Helaas heeft maar 67% van de Nederlandse ouders de vragenlijst 
ingevuld, wat het verbinden van conclusies aan de data afkomstig van de oudervragenlijst moeilijk 
maakt.  
 
De gegevens afkomstig uit de vragenlijsten geven het percentage leerlingen weer van wie de 
ouders, leerkrachten en directeuren hebben aangegeven een bepaalde activiteit te ondernemen of 
kenmerk te bezitten. 
  

Aan geletterdheid gerelateerde activiteiten in de t huissituatie 

Tabel 3.1: Trendgegevens Index vroege geletterde activiteiten thuis 

Deze index is samengesteld uit 6 beweringen afkomstig uit de oudervragenlijst. De ouders is 
gevraagd hoe vaak ze de volgende activiteiten met hun kinderen ondernamen voordat deze naar 
groep 3 gingen: 
• boeken lezen 
• verhalen vertellen 
• liedjes zingen 
• spelen met speelgoed met het alfabet (bijv blokken) 
• woordspelletjes 
• hardop lezen van naambordjes en tekens  
Op basis van de antwoorden van de ouders (vaak, soms, nooit of bijna nooit) zijn de leerlingen 
ingedeeld in één van de drie categorieën van de index: ouders die aangaven deze activiteiten vaak 
te hebben ondernomen, gemiddeld en weinig. 
64% van de Nederlandse ouders bevindt zich in de hoge categorie (Intern. gem. 54%). In 
vergelijking met 2001 is dit een significante toename van 9%. 30% bevindt zich in de middelste 
categorie (Intern. gem. 33%), een afname van 7% en 6% zit in de lage categorie (Intern. gem. 
12%), een afname van 2%. Er is dus sprake van een positieve toename van het aantal geletterde 
activiteiten die de ouders met hun kinderen ondernemen. Uit de internationale data blijkt dat er een 
positief verband bestaat tussen het ondernemen van activiteiten ter stimulering van de vroege 
geletterdheid van kinderen thuis en hun latere begrijpend leesprestaties. Leerlingen van wie de 
ouders veel van deze activiteiten ondernamen, en zich dus in de hoge categorie bevonden, 
behalen hogere resultaten op de begrijpend leestoets dan de leerlingen wiens ouders deze 
activiteiten nauwelijks ondernamen. Ook in Nederland is er sprake van een aanzienlijk verschil 
tussen de resultaten van de leerlingen in de hoge categorie, met een gemiddelde schaalscore van 
562, en de leerlingen in de lage categorie, die een gemiddelde schaalscore hebben van 544. Het is 
dus van belang ouders goed voor te lichten over de waarde van taalstimulering in de voorschoolse 
periode.  
 

Tabel 3.2: Trendgegevens Index beschikbaarheid onderwijsmiddelen thuis 

Deze index is samengesteld uit twee vragen uit de leerlingvragenlijst (aantal boeken in huis en 
onderwijskundige hulpmiddelen thuis, zoals een computer en een krant) en twee vragen uit de 
oudervragenlijst (aantal kinderboeken in huis en opleidingsniveau van de ouders).  
Veruit de meeste Nederlandse leerlingen vallen in de middelste categorie (77%). 19% van de 
leerlingen zit in de hoge categorie, een significante toename in vergelijking met 2001 (12%). 
Slechts 3% valt in de lage categorie. Er is een groot verschil tussen de begrijpend leesprestaties 
van de leerlingen in de hoge categorie (Nederland 574, Intern. gem. 555) en de leerlingen in de 
lage categorie (Nederland 500, Intern. gem. 440).  
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Tabel 3.3-3.4: Aantal kinderboeken (oudervragenlijst) 

In de Nederlandse huishoudens zijn er gemiddeld meer dan 51 kinderboeken aanwezig (46%), 
31% van de ouders geeft aan gemiddeld 26-50 kinderboeken te hebben en 23% heeft minder dan 
25 kinderboeken in huis. Uit de trendgegevens blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen 
2001 en 2006.   

Tabel 3.5: Hoogste opleidingsniveau van de ouders  

Er blijkt een sterk verband tussen het opleidingsniveau van de ouders en de begrijpend 
leesprestaties van de leerlingen. In vrijwel elk land betekent een hoger opleidingsniveau van de 
ouder een hogere score van de leerling. De leerlingen met minimaal één ouder met een 
universitaire graad behalen een internationaal gemiddelde van 544, wat 119 punten meer is dan de 
score van de leerlingen met ouders zonder diploma van het middelbaar onderwijs. Nederland hoort 
bij de Top 5 van ouders met de hoogste opleiding. 

Tabel 3.6: werksituatie van ouders  

Nederland heeft het laagste percentage leerlingen van wie de ouders beiden voltijd werken, 
namelijk 5% (score Nederland 547, Intern. gem. 521). 82% van de leerlingen heeft 1 ouder die 
voltijd werkt (score Nederland 557, Intern. gem. 509), 6% heeft ouders die beiden minder dan 
voltijd werken (score Nederland 571, Intern. gem. 473) en bij 8% van de leerlingen is de situatie 
anders (score Nederland 545, Intern. gem. 489). 
De groep Nederlandse leerlingen waarvan geen van beide ouders voltijd werken, behaalt dus de 
hoogste score. Internationaal gezien is het juist omgekeerd, daar worden de beste resultaten 
behaald door de leerlingen van wie beide ouders voltijd werken en de laagste scores door de 
leerlingen van wie beide ouders minder dan voltijd werken.  
 

Tabel 3.7: beroep ouders  

In de tabel wordt de volgende indeling gebruikt:  
• “Professional”:   Hogere ambtenaars of leidinggevenden 
    Academici en vrije beroepen 
    Hoger technisch en wetenschappelijk personeel en zakelijke  
    dienstverlening 
• “Small Business Owner”:  Kleine ondernemers 
• “Clerical”:   Administratief medewerkers 
    Dienstverleners of verkopers 
• “Skilled Worker”:  Vakbekwame arbeiders in landbouw, veeteelt of visserij 
    Werknemers in de bouw of een ambacht 
    Arbeiders in de industrie 
• “General Laborer”:  Overige arbeiders (zoals hulp in de huishouding, schoonmaker, 

     huismeester, koerier, portier, arbeider in de bouw, landbouw of 
     visserij) 

• Never worked outside of home for pay (nooit betaald werk buitenshuis verricht) 
• Not applicable (niet van toepassing) 
 
De gemiddelde score op de begrijpend leestoets is het hoogst bij de leerlingen van wie de ouders 
als “professional” werken en het laagst bij de leerlingen van wie de ouders nooit betaald werk 
buitenshuis hebben verricht (zowel internationaal als in Nederland). 
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Leesgewoontes en leesattitudes van ouders  

Tabel 3.8 Trendgegevens leesgewoontes van ouders 

Aan de ouders is de vraag gesteld hoeveel tijd zij thuis gemiddeld voor zichzelf besteden aan het 
lezen van boeken, tijdschriften, kranten en materiaal voor werk.  
43% van de Nederlandse leerlingen heeft ouders die aangeven meer dan 5 uur per week te lezen, 
een afname van 6% ten opzichte van 2001. 45% van de leerlingen heeft ouders die 1-5 uur per 
week lezen, een toename van 4% en 13% van de leerlingen heeft ouders die minder dan 1 uur per 
week lezen, een afname van 3%. In Nederland is er dus sprake van een afname van het aantal 
uren dat er per week thuis door de ouders gelezen wordt.   

Tabel 3.9 Trendgegevens lezen voor het plezier van ouders thuis 

Hoewel er dus minder tijd wordt besteed aan lezen per week, geeft nog steeds 59% van de ouders 
aan dat zij elke dag of bijna elke dag voor hun plezier thuis lezen. Dit is ver boven het internationale 
gemiddelde van 47% (geen significante verandering ten opzichte van 2001). De groep ouders die 
aangeeft één of twee keer per week te lezen is met 3% gedaald naar 25% en de groep ouders die 
één keer per maand of minder voor het plezier leest is toegenomen met 4% naar 16%. 
 Zowel internationaal gezien als in Nederland zijn de gemiddelde begrijpend leesscores het hoogst 
voor de groep leerlingen wiens ouders elke dag of bijna elke dag voor hun plezier lezen.  

Tabel 3.10 Trendgegevens Index leesattitudes van ouders 

Deze index is samengesteld uit de volgende beweringen:  
• Ik lees alleen als het moet 
• Ik praat graag met anderen over boeken 
• Ik lees graag in mijn vrije tijd 
• Ik lees alleen als ik informatie nodig heb 
• Lezen is in mijn gezin een belangrijke bezigheid 
Antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, een beetje mee eens, een beetje oneens, helemaal 
mee oneens. De leerlingen zijn op basis van de antwoorden van de ouders ingedeeld in drie 
categorieën: hoog, midden en laag.  
Uit de index blijkt dat ouders in Nederland over het algemeen een positieve attitude hebben ten 
opzichte van lezen. 68% van de leerlingen valt in de hoge categorie en heeft ouders die het 
gemiddeld eens zijn met de vijf beweringen (Intern. gem. 52%). Dit is een significante toename van 
5% in vergelijking met 2001. 25% van de leerlingen valt in de middelste categorie (Intern. gem. 
41%), een afname van 7%. 7% van de leerlingen valt in de lage categorie (Intern. gem. 7%), aan 
toename van 2% ten opzichte van 2001.  
Er is dus een positieve trend, de Nederlandse ouders beschikken over een betere leesattitude dan 
in 2001.  
Zowel internationaal gezien als in Nederland scoren leerlingen in de hoge categorie het hoogst en 
leerlingen in de lage categorie het laagst op de begrijpend leestoets. Er is dus sprake van een 
verband tussen een positieve attitude ten opzichte van lezen van de ouders en de begrijpend 
leesprestaties van de kinderen.  

Tabel 3.11 Percentage leerlingen en ouders dat thuis de toetstaal spreekt  

Leerlingen hebben geantwoord op de vraag hoe vaak ze thuis de toetstaal spreken. 
Antwoordmogelijkheden: Altijd, soms, nooit.  
Voor Nederland geeft 76% van de leerlingen aan de toetstaal (Nederlands) thuis altijd te spreken, 
23% spreekt thuis soms Nederlands en 1% geeft aan thuis nooit Nederlands te spreken.  
Hoewel in de meeste landen een positieve relatie te zien is tussen het altijd spreken van de 
toetstaal en de score op de toets, is dit niet in alle landen het geval. In ongeveer 1/3 van de landen 
zijn de gemiddelde scores van de leerlingen die de toetstaal soms thuis spreken hoger (Intern. 
gem. 506) dan de scores van de leerlingen die aangeven dat ze de toetstaal thuis altijd spreken 
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(Intern. gem. 507). In Nederland presteren de leerlingen die thuis altijd Nederlands spreken beter 
(553) dan de leerlingen die thuis soms Nederlands spreken (533).  
 
Ook in de oudervragenlijst was deze vraag opgenomen. Hieruit blijkt dat in Nederland 95% van de 
ouders aangeeft dat ze meestal thuis de toetstaal spreken. Dit is dus een groot verschil met de 
76% van de leerlingen die dit aangeeft. Dit verschil wordt wellicht veroorzaakt door de lage respons 
op de oudervragenlijst.  

Tabel 3.12: Trendgegevens geboorteland ouders (leerlingvragenlijst)  

77% van de leerlingen heeft ouders die beiden in Nederland geboren zijn, 11% heeft één ouder die 
in Nederland geboren is en 12% heeft ouders die beiden in het buitenland geboren zijn. Deze 
percentages zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2001.  
De gemiddelde begrijpend leesscore voor de groep met beide ouders of één ouder die geboren is 
in Nederland verschilt niet veel (respectievelijk 554 en 547). Opvallend is het grote verschil met de 
groep leerlingen waarvan beide ouders in het buitenland geboren zijn De gemiddelde score van 
deze leerlingen is namelijk 513. Dit grote verschil zagen we ook al in 2001 waar de groep leerlingen 
van wie de ouders beiden in Nederland geboren waren een gemiddelde score hadden van 560 en 
de groep leerlingen van wie de ouders beiden in het buitenland geboren waren een score hadden 
van 516.  
Het verschil tussen beide groepen is in de afgelopen 5 jaar dus gelijk gebleven en er zal aanvullend 
onderzoek worden gedaan om de verschillen tussen de groepen beter in kaart te brengen.  
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HOOFDSTUK 4 

 

Leesattitudes, zelfbeeld en buitenschoolse activite iten van leerlingen 

 
Uit het aanvullend onderzoek bij PIRLS 2001 (van Diepen, 2007) is al gebleken dat een positieve 
leesattitude en zelfbeeld van leerlingen ten opzichte van lezen belangrijke voorspellers zijn voor de 
leesprestaties. Leerlingen die plezier hebben in lezen en zichzelf zien als goede lezers, lezen over 
het algemeen meer en doordat ze meer leeskilometers maken, verbetert de leesvaardigheid. Het is 
dus van belang de leerlingen niet alleen goed te leren lezen maar ook het plezier in lezen bij te 
brengen.  

Tabel 4.1: Trendgegevens Index leesattitudes van leerlingen 

Deze index is samengesteld uit de volgende beweringen uit de leerlingvragenlijst: 
• Ik lees alleen als het moet 
• Ik vind het leuk om met andere mensen over boeken te praten 
• Ik vind het leuk als ik een boek als cadeau krijg 
• Ik vind lezen saai 
• Ik vind lezen leuk 
Antwoordmogelijkheden: Helemaal mee eens, beetje mee eens, niet zo mee eens, helemaal niet 
mee eens. Leerlingen die gemiddeld genomen aangaven het helemaal of een beetje eens te zijn 
met deze beweringen vielen in de hoge categorie van de index, leerlingen in de lage categorie 
waren het gemiddeld niet zo of helemaal niet eens met de beweringen. Leerlingen in de 
middencategorie hadden een combinatie van deze antwoorden.  
Slechts 39% van de Nederlandse leerlingen bevindt zich in de hoge categorie van de index, dit is 
een significante afname van 5% ten opzichte van 2001 en internationaal gezien een erg laag 
percentage (Internationaal gemiddelde is 49%). 45% van de leerlingen zit in de middelste categorie 
en 16% in de lage categorie. Zowel internationaal gezien, als in Nederland scoren leerlingen in de 
hoge categorie (567) beter dan de leerlingen in de middelste categorie (539), die op hun beurt beter 
scoren dan de leerlingen in de lage categorie (525). Het lijkt er dus op dat een positieve attitude ten 
opzichte van lezen en goede leesprestaties met elkaar samenhangen. De significante vermindering 
van het aantal leerlingen dat zich in de hoge categorie bevindt ten opzichte van 2001, is dus een 
trend waar aandacht aan besteed moet worden.  

Tabel 4.2: Trendgegevens Index zelfbeeld lezen  

Deze index is samengesteld uit de volgende beweringen uit de leerlingvragenlijst: 
• Ik vind lezen heel makkelijk 
• Ik kan niet zo goed lezen als andere kinderen in mijn klas 
• Als ik voor mezelf lees, begrijp ik bijna alles wat ik lees 
• Ik lees langzamer dan de andere kinderen in mijn klas 
Met een percentage van 60% van de leerlingen dat zich in de hoge categorie van de index bevindt, 
scoren de Nederlandse leerlingen internationaal gezien hoog (Intern. gem. 49%). In vergelijking 
met 2001 is dit een significante toename van 4%. De leesprestaties van de leerlingen zijn 
overeenkomstig hun zelfbeeld. De Nederlandse leerlingen in de hoge categorie behalen een 
gemiddelde score van 561 tegenover een gemiddelde score van 531 van de leerlingen in de 
middelste categorie. Slechts 4% van de leerlingen bevindt zich in de lage categorie (een 
significante toename van 2%) met een gemiddelde score van 509.  
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Tabel 4.3: Trendgegevens lezen van verhalen en leesboeken buiten schooltijd (leerlingvragenlijst) 
45% van de Nederlandse leerlingen leest (bijna) dagelijks verhalen of boeken, dit is een significante 
achteruitgang van 3% ten opzichte van 2001. 28% geeft aan 1 of twee keer per week te lezen, 13% 
een of twee keer per maand en 14% van de Nederlandse leerlingen geeft aan nooit of bijna nooit 
verhalen of boeken te lezen. Zowel internationaal gezien als in Nederland behalen de leerlingen die 
aangaven elke dag of bijna elke dag te lezen de beste begrijpend leesresultaten.  

Tabel 4.4: Trendgegevens lezen voor informatiedoeleinden (buiten schooltijd)  

Deze schaal is samengesteld uit zes vragen/beweringen uit de leerlingvragenlijst (o.a.  
Ik lees boeken die dingen uitleggen (bijvoorbeeld over je favoriete sporter of dieren die je leuk vindt 
of over plaatsen waar je geweest bent), ik lees tijdschriften, ik lees brochures en reclamefolders) 
Slechts 4% van de Nederlandse leerlingen geeft aan (vrijwel) elke dag voor informatiedoeleinden te 
lezen, het allerlaagste percentage van alle deelnemende landen (Internationaal gemiddelde is 
16%).  
25% van de Nederlandse leerlingen geeft aan twee keer per week te lezen voor 
informatiedoeleinden (Intern. gem. 43%), 38% leest één of twee keer per maand (Intern. gem. 29%) 
en 34% geeft aan nooit of bijna nooit voor informatiedoeleinden te lezen (Intern. gem. 12%). De 
Nederlandse percentages zijn gelijk aan die van 2001, het is dus niet zo dat de leerlingen 
significant minder zijn gaan lezen met het doel informatie te vergaren. Naast het lezen van boeken 
is het voor kinderen ook belangrijk andere bronnen tot hun beschikking te hebben om kennis op te 
doen, zoals tijdschriften en kranten. 43% van de Nederlandse leerlingen geeft aan nooit of bijna 
nooit een tijdschrift te lezen en 61% leest nooit of bijna nooit een krant.  

Tabel 4.5: Tijd dat leerlingen verhalen of artikelen lezen op Internet of in boeken en tijdschriften 

Hoeveel uur doe je op een doordeweekse dag de volgende dingen buiten school? 
• Verhalen en artikelen lezen op het Internet 
• Verhalen en artikelen lezen in boeken of tijdschriften 
Antwoordmogelijkheden: 5 uur of meer, 3 tot 5 uur, 1 tot 3 uur, minder dan 1 uur, geen tijd. 
Nederlandse leerlingen besteden met 0.5 uur, na Iran, het minste aantal uren aan het lezen van 
artikelen of verhalen op Internet (gelijk aan de Russische Federatie en Zweden). Het internationaal 
gemiddelde is 1 uur. Ook aan het lezen van verhalen of artikelen in boeken wordt weinig tijd 
besteed namelijk 0.8 uur in Nederland, na Vlaanderen, IJsland en Zweden het minste aantal uren. 
Het internationaal gemiddelde is 1.4 uur. De Nederlandse meisjes lezen significant meer dan de 
jongens (0.9 uur ten opzichte van 0.6 uur). Een beeld dat ook internationaal naar voren komt.  

Tabel 4.6: Trendgegevens voor het plezier lezen buiten school 

Bewering: Ik lees voor mijn plezier buiten school. 
Met 36% van de leerlingen die aangeeft elke dag of bijna elke dag voor hun plezier te lezen, zit 
Nederland net onder het internationale gemiddelde van 40%. Dit percentage is gelijk gebleven ten 
opzichte van 2001. 22% van de Nederlandse leerlingen geeft aan 1 of 2 keer per week voor hun 
plezier te lezen, een toename van 2% en 42% geeft aan minder dan 1 keer per maand te lezen, dit 
is een afname van 2%. De leerlingen die dagelijks lezen behalen een gemiddelde score van 566 
(Intern. gem. 517), de leerlingen die één of twee keer per week lezen scoren gemiddeld 550 (Intern. 
gem. 504) en de leerlingen die één keer per maand of minder lezen behalen een gemiddelde score 
van 530 (Intern. gem. 485).  
Er is een grote groep leerlingen die dagelijks thuis voor hun plezier leest, maar er is een nog 
grotere groep die aangeeft thuis vrijwel nooit voor hun plezier te lezen. Deze groep is in vergelijking 
met de andere landen groot (Internationaal gemiddelde is 32%). Aangezien er sprake is van een 
positief verband tussen de frequentie van het lezen voor plezier en de leesvaardigheid, is het 
belangrijk aandacht te besteden aan het lezen thuis.  
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HOOFDSTUK 5  

 

Schoolcurriculum en organisatie van leesonderwijs  

 
Meer informatie over de organisatie van het onderwijs per land: inzake de voorschoolse educatie 
(Tabel 5.1), de leeftijd dat kinderen naar school gaan (Tabel 5.2) en het lees- en schoolcurriculum 
(Tabel 5.5-5.10) kunt u vinden in de PIRLS 2006 Encyclopedie. (website van het PIRLS 
International Study Center in Boston, http://pirls.bc.edu).  
 

Beginnende geletterdheid  

 
De begrijpend leesprestaties van de leerlingen nemen toe naarmate de tijd die is doorgebracht in 
voorschoolse educatie toeneemt (in Nederland geldt groep 1 en 2 ook als voorschoolse educatie).  

Tabel 5.3: Trendgegevens beginnende geletterdheid (oudervragenlijst) 

Aan de ouders is gevraagd hoe goed hun kinderen de volgende dingen konden toen ze naar groep 
3 gingen:  
• De meeste letters van het alfabet herkennen 
• Letters van het alfabet schrijven 
• Enkele woorden lezen 
• Enkele woorden schrijven 
• Zinnen lezen 
Antwoordmogelijkheden: heel goed, vrij goed, niet zo goed, helemaal niet.  
Volgens de ouders konden 14% van de Nederlandse leerlingen bovengenoemde vaardigheden, 
gemiddeld genomen heel goed voordat ze naar groep 3 gingen. Het internationaal gemiddelde is 
31% en alleen Slowakije, Vlaanderen en Hongarije hebben een lager percentage leerlingen dat 
zich in deze groep bevindt dan Nederland. 35% van de leerlingen kon de vaardigheden volgens de 
ouders vrij goed (Intern. gem. 35%), 35% kon de vaardigheden niet zo goed voor ze naar groep 3 
gingen (Intern. gem. 23%) en 16% kon de vaardigheden helemaal niet (Intern. gem. 12%).  Er lijkt 
sprake van een positieve trend, het percentage leerlingen dat zich in de groep heel goed en vrij 
goed bevindt is significant toegenomen ten opzichte van 2001, maar is internationaal gezien nog 
steeds erg laag.  
Er is een positief verband tussen de begrijpend leesprestaties van de leerlingen en de mate van 
beginnende geletterdheid zoals geobserveerd door de ouders. De groep leerlingen die de 
vaardigheden heel goed konden voordat ze naar groep 3 gingen, scoren gemiddeld 576 (Intern. 
gem. 526), de groep leerlingen die de vaardigheden helemaal niet beheersten scoren gemiddeld 
550 (Intern. gem. 475).  

Tabel 5.4: Trendgegevens beginnende geletterdheid voor groep 3 (schoolvragenlijst) 

De directeuren hebben antwoord gegeven op dezelfde vijf vaardigheden, met als 
antwoordmogelijkheden het percentage leerlingen dat deze vaardigheden onder de knie heeft op 
het moment dat ze aan groep 3 beginnen (minder dan 25%, 25-50%, 51-075% en meer dan 75%).  
Het beeld dat uit de schoolvragenlijst naar voren komt, is in overeenstemming met dat van de 
ouders. Het percentage Nederlandse directeuren dat aangeeft dat meer dan 75% van de leerlingen 
over de vaardigheden beschikt is 2%, tegen een internationaal gemiddelde van 20%. Slechts 10% 
denkt dat 51-75% van de leerlingen de vaardigheden bezit (Intern. gem. 15%), 27% geeft 25-50% 
als antwoord (Intern. gem. 21%) en 61% denkt dat minder dan 25% van de leerlingen de vijf 
vaardigheden bezit (Intern. gem. 44%). Dit laatste percentage is significant verschillend van 2001, 
waarbij 75% van de Nederlandse directeuren aangaf dat minder dan 25% van de leerlingen de 
vaardigheden bezat.  
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Er is dus een positieve trend in Nederland; steeds meer leerlingen, volgens de directeuren en de 
ouders, beschikken over de genoemde vaardigheden van beginnende geletterdheid, maar 
Nederland heeft in vergelijking met de andere landen nog steeds erg veel leerlingen die de 
vaardigheden niet of nauwelijks beheersen voordat ze naar groep 3 gaan. Aangezien er een 
positief verband lijkt te bestaan tussen de begrijpend leesresultaten en het beheersen van de 
vaardigheden van beginnende geletterdheid lijkt dit een punt waar scholen meer aandacht aan 
zouden kunnen besteden.  

Instructietijd leesonderwijs 

 
In de leerkrachtvragenlijst zijn een aantal vragen specifiek toegespitst op het aantal uren taal- en 
leesonderwijs dat gegeven wordt.  
13% van de Nederlandse leerkrachten geeft aan meer dan 6 uur per week te besteden aan 
leesonderwijs, 42% besteedt 3 tot 6 uur en 45% besteed minder dan 3 uur aan leesonderwijs per 
week. (Tabel 5.11).  
62% van de Nederlandse leerkrachten besteedt elke dag tijd aan leesonderwijs en 36% 3 à 4 
dagen per week (Tabel 5.13).  
96% van de Nederlandse leerkrachten gebruikt een deel van de tijd expliciet voor het ontwikkelen 
en bevorderen van begrijpend lezen (Tabel 5.12).  
Er lijkt een negatief verband te bestaan tussen het aantal uren leesonderwijs dat gegeven wordt en 
de score op de begrijpend leestoets. Leerlingen van wie de leerkrachten aangeven meer tijd te 
besteden aan leesonderwijs scoren gemiddeld lager op de toets dan leerlingen van wie de 
leerkrachten minder tijd besteden.  

Tabel 5.14: Tijd die leerkrachten besteden aan activiteiten in de klas 

De Nederlandse leerkrachten zijn verreweg de meeste tijd in de klas bezig met het geven van 
klassikaal onderwijs (49% van de tijd), ook het werken met individuele leerlingen of kleine groepjes 
neemt vrij veel tijd in beslag (29% van de tijd). Met administratieve taken (6% van de tijd), orde 
houden (6% van de tijd) en andere taken (9% van de tijd) zijn ze minder bezig.  

Tabel 5.15: Organisatie leesonderwijs 

Op de vraag hoe de leerkrachten hun leesonderwijs organiseren geeft het merendeel van de 
Nederlandse leerkrachten (70%) aan dat ze een verscheidenheid aan methodes gebruiken (o.a. 
klassikaal onderwijs, het indelen van de groep in homo- en heterogene groepen, individuele 
instructie). Slechts 8% van de Nederlandse leerlingen heeft een leerkracht die leesonderwijs 
meestal klassikaal geeft (Intern. gem. 35%).  

Tabel 5.16: Trendgegevens klassengrootte 

De gemiddelde klas bestaat in Nederland uit 24 leerlingen (Intern. gem. 24), dit is 2 leerlingen 
minder dan in 2001 (significant verschil). In het bijzonder het aantal groepen met 31 en meer 
leerlingen is afgenomen. Opvallend is het grote verschil in begrijpend leesscores tussen de grotere 
klassen met 21 en meer leerlingen en de kleine groepen van 20 en minder leerlingen. Deze 
kleinere klassen presteren gemiddeld lager op de toets dan de grotere groepen (respectievelijk 527 
en 551).  
 

Leerlingen met leesproblemen 

Tabel 5.17: Leerlingen die extra instructie behoeven 

Aan de leerkrachten is gevraagd hoeveel procent van hun leerlingen moeite heeft met het begrijpen 
van de gesproken toetstaal. Volgens de leerkrachten heeft 5% van de leerlingen moeite gesproken 
Nederlands te begrijpen. Het internationaal gemiddelde is 9%, maar de percentages liggen erg 
uiteen. In Marokko en Koeweit heeft ongeveer 30% moeite met de gesproken toetstaal en in 
Frankrijk en Schotland slechts 2%.  
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Daarnaast is gevraagd hoeveel procent van de leerlingen remediërend leesonderwijs nodig heeft 
en hoeveel procent remediërend leesonderwijs krijgt. Nederlandse leerkrachten geven aan dat 17% 
van de leerlingen remediërend leesonderwijs nodig heeft en dat 16% het ontvangt. In alle 
deelnemende landen is er een hoger percentage leerlingen dat remediërend leesonderwijs nodig 
heeft dan het percentage leerlingen dat het daadwerkelijk krijgt. 
Op de vraag hoeveel leerlingen verrijkingsstof krijgen voor het lezen omdat ze verder gevorderde 
lezers zijn antwoorden de Nederlandse leerkrachten dat 10% van de leerlingen verrijkingsstof krijgt 
aangeboden (Intern. gem. 11%).  
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HOOFDSTUK 6 

 

Leerkrachten en leesinstructie 

Kenmerken leerkrachten 

Tabel 6.1: Opleidingsniveau leerkrachten 

Het merendeel van de Nederlandse leerkrachten (94%) geeft aan dat ze over een “university 
degree” beschikken (PABO diploma is bachelor status). In vrijwel alle landen hebben leerkrachten 
een twee- of driejarige opleiding aan college of universiteit (61%), ofwel een vierjarige 
bacheloropleiding (31%) voltooid. 
 

Tabel 6.3: Geslacht, leeftijd en trendgegevens aantal jaren werkervaring.  

 

 
  

Tabel 6.4: 

Nederland heeft internationaal gezien het laagste aantal leerkrachten dat voltijd werkt (64%) en dus 
het hoogste aantal leerkrachten dat parttime werkt (36%).  
 

Lesmaterialen 

Tabel 6.5/6.6: gebruikte lesmaterialen 

Zowel uit de schoolvragenlijst als uit de leerkrachtvragenlijst blijkt dat er verschillende materialen 
worden gebruikt bij het leesonderwijs. Leesboeken, tekstboeken (uit methodes), kinderboeken, 
tijdschriften en kranten worden als basis of als aanvulling op de methode gebruikt. Opvallend hierbij 
is het hoge percentage Nederlandse leerlingen op wiens school gebruik wordt gemaakt van 
computerprogramma’s die leerlingen helpen bij het leren lezen (Nederland: 33% als basis, 50% als 
aanvulling. Internationaal gemiddelde 6% als basis, 37% als aanvulling). Ook het percentage 
leerlingen van wie de leerkrachten aangeeft minimaal wekelijks gebruik te maken van 
computersoftware voor leesonderwijs is in Nederland hoog (Nederland 26%, Internationaal 
gemiddelde 11%).  
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Tabel 6.7-6.9: gebruik van fictie en non-fictie voor leesonderwijs 

60% van de Nederlandse leerlingen heeft een leerkracht die wekelijks de opdracht geeft om korte 
verhalen te lezen (Intern. gem. 70%), 85% krijgt de opdracht om boeken met hoofdstukken te lezen 
(Intern. gem. 37%), slechts 4% leest wekelijks een gedicht (Intern. gem. 37%) en slechts 1% van 
de leerlingen krijgt wekelijks de opdracht een toneelstuk te lezen (Intern. gem. 8%). Opvallend is 
dat er in Nederland een toename van 11% te zien is bij het totale gebruik van fictieve teksten 
tussen 2001 en 2006. In 2006 heeft 91% van de leerlingen een leerkracht die minimaal wekelijks de 
opdracht geeft een fictieve tekst te lezen. 
Aan 47% van de leerlingen wordt wekelijks gevraagd een tekst te lezen met beschrijvingen van 
mensen, dingen of gebeurtenissen (Intern. gem. 49%), 19% van de leerlingen leest wekelijks 
instructies of handleidingen (Intern. gem. 19%) en 36% krijgt wekelijks de opdracht om kaarten, 
diagrammen en grafieken te lezen. Het percentage non-fictie teksten dat in de les wordt gebruikt, is 
niet significant veranderd tussen 2001 en 2006, het percentage non-fictie teksten dat minimaal 
wekelijks wordt aangeboden is wel gestegen (2001: 52%, 2006:59%). 
     

Leesstrategieën  

Tabel 6.10: Aandacht voor decoderen en woordenschat 

De leerkrachten hebben gemiddeld minder dan 1 keer per week aandacht voor 
decodeervaardigheden, het uitleggen van nieuwe woorden in een tekst gebeurt gemiddeld 
dagelijks.  
 

 

Tabel 6.11: Gebruik van leesstrategieën  

Vraag leerkrachtvragenlijst: Hoe vaak laat u de leerlingen de volgende dingen doen voor de 
ontwikkeling van vaardigheden en strategieën op het gebied van begrijpend lezen? 
In de tabel is te lezen dat met name het vinden van de hoofdgedachte van een tekst en het 
uitleggen of onderbouwen van wat de leerling van een tekst heeft begrepen de strategieën zijn die 
de meeste aandacht krijgen van de leerkrachten.  
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Verwerkingsactiviteiten  

Tabel 6.15: Trendgegevens activiteiten na instructie  

Het uitvoeren van een groepsproject als verwerkingsactiviteit na het lezen van een verhaal of tekst 
wordt in vergelijking met 2001 minder gebruikt door de Nederlandse leerkrachten. 
 

 

Huiswerk (leerkrachtvragenlijst) 

35% van de Nederlandse leerlingen heeft een leerkracht die nooit leesopdrachten (voor welk 
vakgebied dan ook) als huiswerk geeft. In vergelijking met andere landen is dit veruit het hoogste 
percentage (Intern. gem. 5%). 42% van de leerlingen krijgt minder dan één keer per week huiswerk 
en ook dit percentage is erg hoog (Intern. gem. 12,6%). 22% geeft één of twee keer per week  
leesopdrachten als huiswerk. In de andere landen komt het geven van huiswerk veel vaker voor, 
20%  
van de leerlingen krijgt drie of vier keer per week huiswerk en 36% krijgt elke dag een leesopdracht 
mee naar huis.  
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 HOOFDSTUK 7 

 

Schoolvariabelen 

Tabel 7.1: Trendgegevens locatie school  

De meeste Nederlandse leerlingen die hebben deelgenomen aan PIRLS zijn afkomstig uit plaatsen 
die door de directeur als landelijk worden omschreven (41%), maar er is een goede verdeling van 
de leerlingen tussen stedelijk, voorstedelijk en landelijk (er zijn geen significante verschillen met 
2001). Opvallend is dat internationaal gezien leerlingen afkomstig uit stedelijke gebieden een 
gemiddeld hogere schaalscore hebben, terwijl dit in Nederland juist niet het geval is. In Nederland 
presteren de leerlingen uit de steden juist het slechtst. Er zijn meer geïndustrialiseerde landen waar 
dit het geval is, zoals Duitsland, Schotland en de Verenigde Staten.  

Tabel 7.2: Trendgegevens percentage leerlingen afkomstig uit economisch minder bevoorrechte 
gezinnen (schoolvragenlijst) 

Om een beeld te krijgen van de socio-economische positie van de leerlingen is in de 
schoolvragenlijst de vraag opgenomen: hoeveel procent van de leerlingen op uw school komt uit 
economisch minder bevoorrechte gezinnen?  
55% van de leerlingen gaat naar een school waar, volgens de directeur, minder dan 10% van de 
leerlingen afkomstig is uit economisch minder bevoorrechte gezinnen (Nederlandse score 558, 
Intern. gem. 522). 35% van de leerlingen gaat naar een school met 11-50% leerlingen uit 
economisch minder bevoorrechte gezinnen en 10% van de leerlingen gaat naar een school waar 
meer dan 50% van de leerlingen uit economisch minder bevoorrechte gezinnen komt (Nederlandse 
score 510, Intern. gem. 511). Er is geen significante verschuiving in de percentages ten opzichte 
van 2001.  
Zowel internationaal als in Nederland presteren de leerlingen die op scholen zitten met een hoger 
percentage leerlingen uit economisch minder bevoorrechte gezinnen gemiddeld lager op de 
begrijpend leestoets.  

Tabel 7.3: Trendgegevens percentage leerlingen wiens eerste taal niet de toetstaal is 

Op de vraag hoeveel procent van de leerlingen niet de toetstaal als eerste taal spreekt, antwoorden 
de Nederlandse directeuren dat het merendeel van de leerlingen (79%) op scholen zitten waar 
minder dan 10% van de leerlingen Nederlands niet als eerste taal spreekt.  
Zoals wellicht was te verwachten zijn de resultaten van de leerlingen die op scholen zitten met 
meer dan 26% leerlingen van wie de eerste taal niet de toetstaal is, lager dan de resultaten van de 
overige leerlingen.  
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Tabel 7.4: Urenverdeling directie 

Aan de directeuren is gevraagd hoeveel tijd ze besteden aan verschillende schoolgerelateerde 
activiteiten. Hieruit blijkt dat de Nederlandse directeuren gemiddeld 45 uur per week werken en de 
meeste tijd kwijt zijn aan administratieve taken (29%). Daarnaast besteden ze ook veel tijd aan 
leidinggeven en deskundigheidsbevordering van het team (17%), andere taken (15%) en het 
ontwikkelen van het schoolplan en de onderwijsvisie van de school (12%). Minder tijd zijn ze kwijt 
aan lesgeven (7%) en contacten met individuele leerlingen (7%).  

Tabel 7.5: Trendgegevens Index schoolbenodigdheden 

De directeuren werd gevraagd in hoeverre de kwaliteit van onderwijs op hun school beïnvloed 
wordt door een tekort aan bepaalde zaken, zoals o.a. onderwijsgevend personeel, lesmateriaal, 
computersoftware (-ondersteuning), gebouwen en verwarming. 93% van de Nederlandse 
directeuren geeft aan nauwelijks tekorten te hebben die de kwaliteit van onderwijs beïnvloedt. Dit is 
in vergelijking met de andere landen het hoogste percentage (Intern. gem. 52%).  

Tabel 7.7: Trendgegevens beschikbaarheid computers voor onderwijsdoeleinden 
(schoolvragenlijst) 

Het gemiddeld aantal leerlingen per computer is in alle landen gedaald, scholen hebben steeds 
meer computers beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. In Nederland 
heeft 63% van de scholen één computer per vijf leerlingen, een toename van 24% ten opzichte van 
2001, 26% heeft één computer per 5-10 leerlingen, 10% heeft één computer per 11-20 leerlingen, 
1% heeft één computer per meer dan 20 leerlingen en 1% heeft helemaal geen computer die voor 
onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden.  

Tabel 7.8: Trendgegevens ouderbetrokkenheid (schoolvragenlijst) 

Om informatie te verkrijgen over de mate van ouderbetrokkenheid bij de school en de mate waarin 
er sprake is van communicatie tussen de ouders en de school is er een index gecreëerd. De index 
bevat o.a. vragen over het aantal ouderavonden, (deelname aan) activiteiten en evenementen en 
informatie over de prestaties van de kinderen.  
Uit de index blijkt dat de ouderbetrokkenheid van de Nederlandse ouders hoog is, 94% van de 
leerlingen valt in de hoge categorie, na enkele Canadese provincies het hoogste percentage 
leerlingen (Intern. gem. 45%).  

Spijbelen  

Tabel 7.11. Trendgegevens spijbelen 

Op de vraag in hoeverre spijbelen (niet verantwoorde afwezigheid) een probleem vormt op hun 
school geven de Nederlandse directeuren aan dat het geen (62%) of een klein (32%) probleem is. 
Dit in tegenstelling tot veel andere landen, waar spijbelen wel een probleem lijkt te vormen (Intern. 
gem. 14% gemiddeld probleem, 9% groot probleem).  
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Schoolklimaat 

Tabel 7.13. Index leerkrachttevredenheid werk/carrière  

Om de tevredenheid van leerkrachten wat betreft hun carrière en werk in beeld te brengen is een 
index ontwikkeld bestaande uit vijf vragen uit de leerkrachtvragenlijst (o.a. Ik ben tevreden met mijn 
beroep als leerkracht en Ik doe belangrijk werk als leerkracht) 
Uit deze index blijkt dat leerkrachten over het algemeen een positieve kijk hebben op het werk als 
leerkracht. 71% van de Nederlandse leerkrachten bevindt zich in de hoge categorie (Intern. gem. 
64%), 28% in de middelste categorie (Intern. gem. 34%) en 2% in de lage categorie (Intern. gem. 
2%).  

Tabel 7.12. Index schoolklimaat (schoolvragenlijst) 

De index betreffende schoolklimaat voegt zes vragen uit de schoolvragenlijst samen 
(o.a. bevrediging die leerkrachten in hun werk vinden, steun van de ouders m.b.t. prestaties van 
leerlingen, en aandacht van de leerlingen voor elkaars welzijn). 
24% van de Nederlandse directeuren bevindt zich in de hoge categorie (Intern. gem. 37%) en 76% 
in de middelste categorie (Intern. gem. 62%). Dit is gelijk gebleven in vergelijking met 2001.  
 
Tabel 7.14. Index schoolklimaat (oudervragenlijst) 
Uit deze index blijkt dat ook de Nederlandse ouders over het algemeen een positief beeld hebben 
van de school van hun kinderen. 67% van de Nederlandse ouders bevindt zich in de hoge 
categorie (Intern. gem. 60%), 31% bevindt zich in de middelste categorie (Intern. gem. 38%) en 2% 
in de lage categorie (Intern. gem. 2%).  

Tabel 7.15 Index schoolklimaat (leerlingvragenlijst)  

Ook de leerlingen is gevraagd hoe zij het schoolklimaat ervaren. Zij hebben de volgende vraag 
beantwoord: Wat vind je van jouw school?  
• Ik vind het leuk op school 
• Ik denk dat de leerkrachten op mijn school om mij geven 
• Kinderen op mijn school respecteren elkaar 
• Kinderen op mijn school geven om elkaar 
Op basis van de antwoorden (helemaal mee eens= 4 punten, beetje mee eens=3 punten, niet zo 
mee eens= 2 punten, helemaal niet mee eens=1 punt) zijn drie categorieën samengesteld. Hoog 
(leerlingen met een gemiddelde hoger dan 3), midden (leerlingen met een gemiddelde van 2 of 
meer, maar lager dan 3) en laag (leerlingen met een gemiddelde lager dan 2).  
De helft (51%) van de Nederlandse leerlingen bevindt zich in de hoge categorie (Intern. gem. 56%), 
44% zit in de middelste categorie (Intern. gem. 40%) en 5% zit in de lage categorie (Intern. gem. 
4%). Hierbij valt op dat de begrijpend leesprestaties van de leerlingen in de hoge categorie (549) 
beduidend hoger zijn dan de resultaten van de leerlingen in de lage categorie (529). Dit beeld komt 
niet naar voren in het internationaal gemiddelde waar de leerlingen in de hoge categorie zelfs lager 
scoren (502) dan de leerlingen in de lage categorie (507).   
 

Veiligheid op school 

Tabel 7.16 Index Veiligheid op school (leerlingvragenlijst) 

De index is samengesteld uit de vragen over veiligheid die aan de leerlingen gesteld zijn (“Ik voel 
me veilig als ik op school ben” en de vraag of de volgende incidenten in de laatste maand op 
school hebben plaatsgevonden: pesten, stelen, het slaan van kinderen). 46% van de Nederlandse 
leerlingen zit in de hoge categorie (Intern. gem. 47%), 50% in de middelste categorie (Intern. gem. 
50%) en 5% in de lage categorie (Intern. gem. 3%). Ook bij deze index zijn de begrijpend 
leesprestaties van de leerlingen in de hoge categorie (555) in Nederland een stuk hoger dan de 
prestaties van de leerlingen in de lage categorie (532). 



 35 

Dit is overeenkomstig met het beeld dat het internationaal gemiddelde geeft. Er kan worden gesteld 
dat het schoolklimaat en de mate van veiligheid op school, zoals dat door de leerlingen wordt 
ervaren, van invloed is op de leesprestaties van de leerlingen.  

Tabel 7.17: Trendgegevens index veiligheid op school (schoolvragenlijst) 

De directeuren hebben geantwoord op de vraag in hoeverre bepaald gedrag van leerlingen een 
probleem vormt op hun school (ordeverstoring, afkijken, onfatsoenlijk taalgebruik, vandalisme, 
diefstal, intimidatie of verbaal geweld onder leerlingen, fysiek geweld onder leerlingen). 33% van de 
Nederlandse leerlingen valt in de hoge categorie, dit is in vergelijking met de andere landen erg 
weinig (Intern. gem. 60%), 65% zit in de middelste categorie (Intern. gem. 32%) en 1% zit in de 
lage categorie (Intern. gem. 7%). De problemen die volgens de directeuren het meeste voorkomen 
op scholen zijn afkijken, onfatsoenlijk taalgebruik en intimidatie of verbaal geweld onder leerlingen.  
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SAMENVATTING 

Leesvaardigheid in internationaal perspectief 

Nederlandse leerlingen presteren internationaal gezien goed. Het internationale gemiddelde dat op 
500 is gesteld, wordt ruim overschreden met een gemiddelde schaalscore van 547. Belangrijk 
hierbij is dat het verschil tussen de zwakke lezers en de groep sterke lezers klein is. Er zijn 
gemiddeld weinig extreem zwakke lezers, maar de kopgroep van goede lezers is ook erg smal. In 
de rangschikking valt af te lezen dat alleen de Russische Federatie, Hong Kong, Singapore en 
Luxemburg (en enkele Canadese provincies) een significant betere prestatie hebben geleverd dan 
Nederland.  
De leesscores van de Nederlandse leerlingen komen in 2006 gemiddeld significant lager uit in 
vergelijking met 2001. Dit verschil is toe te schrijven aan de minder goede prestaties van de 
meisjes en is dus geen algehele achteruitgang. Er is sprake van nivellering van de prestaties van 
de meisjes en de jongens, de Nederlandse meisjes presteren nog steeds significant beter dan de 
jongens, maar de verschillen zijn kleiner dan in 2001. Het verschil in de begrijpend leesprestaties 
tussen 2001 en 2006 is toe te schrijven aan de lagere prestaties op de verhalende teksten.  
 
De begrijpend leesprestaties van de groep leerlingen van wie de beide ouders in Nederland 
geboren zijn en de groep leerlingen van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn verschillen 
nog steeds sterk (respectievelijk 554 en 513). Het verschil tussen beide groepen is in de afgelopen 
5 jaar gelijk gebleven. Het is wenselijk dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan om de 
verschillen tussen de groepen beter in kaart te brengen. (Tabel 3.12)   
 
Slechts 39% van de Nederlandse leerlingen heeft een positieve leesattitude, dit is een significante 
afname van 5% t.o.v. 2001 en internationaal gezien erg laag (Internationaal gemiddelde is 49%). 
16% van de leerlingen geeft aan lezen helemaal niet leuk te vinden.  
 
Nederlandse leerlingen lezen in vergelijking met hun leeftijdgenoten in andere landen weinig en 
hebben ook minder plezier in lezen. Er is een grote groep Nederlandse leerlingen die dagelijks 
thuis voor hun plezier leest (36%), maar er is een nog grotere groep die aangeeft thuis vrijwel nooit 
te lezen (42%). Nederlandse leerlingen besteden in vergelijking met andere landen erg weinig tijd 
aan het lezen van artikelen en verhalen op Internet of in boeken. (Tabel 4.3-4.6) 
 
Er wordt op scholen bij het leesonderwijs steeds meer gebruik gemaakt van computersoftware. Ook 
is het aantal computers per leerling toegenomen. (Tabel 6.5) 
 
Steeds meer leerlingen beschikken, volgens de directeuren en de ouders, over vaardigheden van 
beginnende geletterdheid (zoals de meeste letters van het alfabet herkennen en schrijven, enkele 
woorden lezen en schrijven en zinnen lezen) voordat ze naar groep 3 gaan. Toch heeft Nederland 
in vergelijking met de andere landen nog steeds erg veel leerlingen die de vaardigheden niet of 
nauwelijks onder de knie hebben voordat ze naar groep 3 gaan.  
 
Uit het feit dat het verschil tussen de zwakke lezers en de sterke lezers zo klein is, blijkt dat de 
leerlingen goed leren decoderen en een goede basis hebben, maar weinig kans krijgen te 
excelleren. Het lijkt nu tijd meer aandacht te besteden aan woordenschat en begrijpend lezen (het 
aanleren van strategieën) om het niveau te verhogen en vooral de goede lezers de kans te geven 
boven het gemiddelde niveau uit te stijgen. De leerlingen moeten de kans krijgen meer 
leeskilometers te maken, het lezen moet gestimuleerd worden en dit moet zowel op school als thuis 
gebeuren.  
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BIJLAGE 1 

 

PIRLS 2001 

Schaalscores leesvaardigheid 2001 

 
 

Leesvaardigheid in 35 landen

Landen Schaalscore leesvaardigheid
Jaren formeel 

onderwijs
Gemiddelde
Leeftijd

Standaard 
deviatie

  Zweden h 561 (2,2) 4 10,8           66

 † Nederland h 554 (2,5) 4 10,3           57

 †2a Engeland h 553 (3,4) 5 10,2           87

  Bulgarije h 550 (3,8) 4 10,9           83

  Letland h 545 (2,3) 4 11,0           62

* 1
Canada (O,Q) h 544 (2,4) 4 10,0           72

 1
Litouwen h 543 (2,6) 4 10,9           66

  
Hongarije h 543 (2,2) 4 10,7           64

 † Verenigde Staten h 542 (3,8) 4 10,2           83

  Italië h 541 (2,4) 4 9,8           71

  Duitsland h 539 (1,9) 4 10,5           67

  Tsjechië h 537 (2,3) 4 10,5           65

  Nieuw Zeeland h 529 (3,6) 5 10,1           93

 †
Schotland h 528 (3,6) 5 9,8           63

  
Singapore h 528 (5,2) 4 10,1           66

 2a
Russische Fed. h 528 (4,4) 3 or 4 10,3           84

  Hong Kong h 528 (3,1) 4 10,2           92

  Frankrijk h 525 (2,4) 4 10,1           70

 2a Griekenland h 524 (3,5) 4 9,9           73

  Slovakije h 518 (2,8) 4 10,3           70

  IJsland h 512 (1,2) 4 9,7           75

  Roemenië h 512 (4,6) 4 11,1           90

 2b Israël h 509 (2,8) 4 10,0           94

  Slovenië  502 (2,0) 3 9,8           72

  Internat. gem.  500 (0,6) 4 10,3           

  
Noorwegen  499 (2,9) 4 10,0           81

  
Cyprus i 494 (3,0) 4 9,7           81

  
Moldova i 492 (4,0) 4 10,8           75

  Turkije i 449 (3,5) 4 10,2           86

  Macedonië i 442 (4,6) 4 10,7           103

  Colombia i 422 (4,4) 4 10,5           81

  Argentinië i 420 (5,9) 4 10,2           96

  
Iran i 414 (4,2) 4 10,4           92

  
Koeweit i 396 (4,3) 4 9,9           89

 ‡
Marokko i 350 (9,6) 4 11,2           115

  
Belize i 327 (4,7) 4 9,8           106

*  Ontario (Canada) h 548 (3,3) 4 9,9           

*  Quebec (Canada) h 537 (3,0) 4 10,2           

Gemiddelde
schaalscore

200 300 400 500 600 700 800

5th 25th 75t 95th

Gemiddelde en 95% Betrouwbaarheidsinterval (±2SE)

Percentielen

Gemiddelde van het land 
significant lager dan 
internationaal gemiddelde

Gemiddelde van het land 
significant hoger dan 
internationaal gemiddelde
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