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Schoolweging   
 
De   inspectie   van   het   onderwĳs   maakt   gebruik   van   de   zogenaamde   schoolweging   om  
rekening   te   houden   met   de   leerlingenpopulatie   van   een   school   bĳ   het   beoordelen   van   de  
leerresultaten.   De   schoolweging   is   gebaseerd   op   de   verwachte   onderwĳsscores   van   de  
leerlingen,   een   maat   die   is   ontwikkeld   door   het   Centraal   Bureau   voor   de   Statistiek   (CBS).  
Het   CBS   stelt   de   schoolweging   van   iedere   school   ter   beschikking   aan   de   inspectie   van   het  
onderwĳs   en   en   publiceert   deze.   

Hoe   wordt   de   schoolweging   berekend?  
Het   CBS   heeft   onderzocht   welke   kenmerken   het   risico   op   een   onderwĳsachterstand   van  

een   leerling   het   best   voorspellen.   Dit   zĳn:  

1. Opleidingsniveau   van   de   ouders:   van   zowel   de   vader   als   de   moeder   worden   het  

opleidingsniveau   meegenomen.  

2. Het   gemiddelde   opleidingsniveau   van   alle   moeders   op   school.  

3. Land   van   herkomst   van   de   ouders:   er   wordt   gekeken   naar   de   herkomst   van   de  

ouders.   De   herkomstlanden   zĳn   ingedeeld   in   een   aantal   categorieën’   op   basis   van  

‘culturele   afstand’   tot   Nederland.  

4. Verblĳfsduur   in   Nederland:   verblĳfsduur   in   Nederland:   er   wordt   gekeken   naar   de  

verblĳfsduur   van   de   moeder   in   Nederland.  

5. Schuldsanering:   er   wordt   gekeken   of   het   gezin   in   de   schuldsanering   zit.  

Het   CBS   heeft   toegang   tot   deze   gegevens   en   kan   op   basis   hiervan   de   verwachte  

onderwĳsscore   van   elke   leerling   berekenen.   De   schoolweging   wordt   bepaald   op   basis   van  

de   verwachte   onderwĳsscores   van   alle   leerlingen   op   de   school   op   peildatum   1   oktober.   De  

inspectie   rondt   de   scores   lager   dan   20   af   naar   20   en   de   scores   hoger   dan   40   naar   40.   Hoe  

hoger   de   schoolweging   hoe   complexer   de   leerlingenpopulatie   en   hoe   lager   de   verwachte  

leerresultaten   voor   deze   school.  

Voor   meer   informatie   over   de   berekeningswĳze   van   de   schoolweging   verwĳzen   we   naar   het  

CBS-bestand     https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/13/schoolweging-2017-2019 .  

Voor   de   Omniumschool   in   Zeewolde   is   het   schooljaar   2019-2020   het   eerste   schooljaar   na  
oprichting.   Er   is   dus   nog   niet   sprake   van   een   meerjarige   weging.   
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