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onderzoek leerpotentie groep 6

Geachte directeur,
U kent vast de onderwijsachterstanden-indicator die door het CBS is ontwikkeld, op basis
waarvan wordt bepaald welke scholen hoeveel extra middelen ontvangen voor
onderwijsachterstanden. In 2025 wordt die indicator herijkt aan de hand van actuele
cijfers.1 Het CBS heeft daarvoor gegevens nodig over de leerpotentie van een grote groep
leerlingen uit groep 6. Twee onderzoeksbureaus, KBA Nijmegen en het Kohnstamm
Instituut, voeren dit onderzoek uit.
Via deze brief wil ik u vragen om aan dit onderzoek mee te doen. Het onderzoek is
cruciaal, zonder deze gegevens kan het CBS namelijk geen nieuwe indicator voor
onderwijsachterstanden ontwikkelen.
Meedoen houdt in dat bij de leerlingen uit groep 6 de Niet-Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test (NSCCT) wordt afgenomen door de IB’er of een leerkracht. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden. De afname (circa 1 uur) gebeurt klassikaal en
vindt plaats tussen maart en juni aanstaande, op een door u gekozen tijdstip. Kinderen
die op dat moment afwezig zijn vanwege quarantaine of ziekte mogen de test
desgewenst op een later moment maken.
Leerlingen werken in papieren testboekjes, die na afloop worden teruggestuurd.
Leerlingen vullen ook enkele persoonsgegevens in (naam, geboortedatum en geslacht).
Met deze gegevens wordt zorgvuldig en volledig conform de AVG richtlijnen omgegaan.
Deelnemende scholen ontvangen tevens een voorbeeldbrief waarmee zij de ouders
kunnen infomeren en kunnen wijzen op de mogelijkheid om desgewenst bezwaar te
maken tegen deelname. Meer informatie over hoe deze procedures precies verlopen, kunt
u lezen op de website www.onderzoekleerpotentie.nl
Deelnemende scholen ontvangen na de zomervakantie van dit schooljaar een
terugkoppeling van de resultaten van de eigen leerlingen. U krijgt dan een rapport op
groepsniveau, u ontvangt geen scores van individuele leerlingen, ook de ouders krijgen
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Meer informatie hierover kunt u vinden in het Besluit Bekostiging WPO, artikel 27:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003862/2020-08-01
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die niet. We verwachten dat u als school uw voordeel kunt doen met de resultaten.
Ze kunnen u bijvoorbeeld helpen om opgelopen vertragingen als gevolg van de
afgelopen schoolsluitingen, beter te kunnen duiden.
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Ik hoop van harte dat u overtuigd bent geraakt van het belang van dit onderzoek. Bij
deze brief vindt u tevens de uitnodigingsbrief voor het onderzoek, waarop u naar ik hoop,
positief zult reageren.
Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
namens deze,
de directeur Primair Onderwijs,

Ria Westendorp
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