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Afgaande op de referentieniveaus zijn er vooral achterstanden in de rekenvaardigheid (OIS, 2020: 35, figuur 3.2). In 
Figuur 2 zien we dat tussen de 15 en 20 procent van de leerlingen in Amsterdam Zuidoost aan het einde van de 
basisschool het eerste fundamentele niveau (1F) niet haalt, ten opzichte van ongeveer 8 procent in de rest van 
Amsterdam.
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In relevante literatuur worden effecten groter dan 0.20 standaarddeviaties als relatief ‘groot’ gekwalificeerd (Kraft, 
2020). +0.30 populatie-standaarddeviaties na een half schooljaar Bridge HDT is fors. Zeer relevant zijn voor de 
betrokken leerlingen. De lockdown en de sluiting van de scholen in de tweede helft van het schooljaar 2019/20 heeft 
naar verwachting grote invloed op de bevindingen.
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Op basis van literatuuronderzoek rapporteren Andrabi et al. (2011) persistentiefactors van tussen de 0.2 en 0.5. Als we werken met een 
persistentiefactor van 0.35 en aannames maken over de ontwikkeling van het treatment effect lijkt ons een 0.30+0.35*0.3 = 0.40 een 
redelijke schatting, en misschien enigszins conservatief.
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Hier beschrijven we projecties op basis van een treatment effect van +0.30 populatie-standaarddeviaties, oftewel na 
een half schooljaar Bridge HDT. Op de verticale as staan de geprojecteerde rekenniveaus (de huidige niveaus + een 
treatment effect van +0.30 populatiestandaarddeviaties. De projecties laten zien dat na een treatment effect van 
+0.30 populatiestandaarddeviaties een deel van de leerlingen op een hoger niveau rekent. Van de 10 leerlingen met 
een toetsadvies praktijkonderwijs, heeft de helft na een half schooljaar Bridge HDT een toetsadvies vmbo-basis. 
Dergelijke verschuivingen vinden plaats bij alle rekenniveaus. Van de 11 leerlingen met een toetsadvies vmbo-gt 
schuift meer dan de helft een half niveau (van vmbo-gt naar vmbo-gt/havo) of een heel niveau (van vmbo-gt naar 
havo) op.
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Hier laten we de projecties zien voor een volledig schooljaar ononderbroken Bridge HDT. Bij deze projecties gaan 
we uit van een treatment effect van +0.40 populatie-standaarddeviaties. De projecties laten substantiële 
niveauverbeteringen zien.
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Als uitgangspunt nemen we geschatte rekenniveaus in Amsterdam Zuidoost (de rode staven) en de geschatte 
rekenniveaus in de rest van Amsterdam (de blauwe staven). Bij gebrek aan recente beschikbare data over de 
werkelijke rekenniveaus voor alle scholen en leerlingen in de stad, kiezen we als schatting voor de rekenniveaus de 
gerealiseerde uitstroompercentages in 2018/19. (Bron: eigen berekeningen op basis van publiek beschikbare data 
van Dienst Uitvoering Onderwijs [DUO].) De aanname die we hierbij maken is dat de percentages gerealiseerde 
adviezen, redelijkerwijs overeenkomen met de percentages bijbehorende toetsadviezen Rekenen/Wiskunde. Op 
basis van publiek beschikbare data op schoolniveau berekenen we dat ongeveer 6% van de leerlingen in Amsterdam 
Zuidoost de basisschool verlaat met een advies voor praktijkonderwijs, tegen ongeveer 3% in de rest van de stad.

De witte en licht rode staven zijn projecties op basis van een half schooljaar Bridge HDT (+0.30 
populatiestandaarddeviaties) en een volledig schooljaar ononderbroken Bridge HDT (+0.40 
populatiestandaarddeviaties).

Op basis van deze projecties concluderen we dat met effecten van +0.30 en +0.40 populatiestandaarddeviaties, en 
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gebaseerd op de hierboven genoemde aannames, de bestaande achterstanden in de rekenniveaus tussen Amsterdam 
Zuidoost en de rest van Amsterdam voor een substantieel deel kunnen worden weggewerkt.
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