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PISA in het kort

• 15-jarigen in het onderwijs

• Tussen de 4.500 en 10.000 leerlingen per land

• Ongeveer 500.000 leerlingen wereldwijd

• Elke 3 jaar, sinds 2000

• 37 OESO-landen en 42 partnerlanden

• Toets, leerling- en schoolvragenlijst



Een geletterde leerling in PISA:

..kan vaardigheden in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen 
toepassen in dagelijkse situaties 

..is voldoende voorbereid op het functioneren als mondige burger 
de huidige kennismaatschappij

Wat meet PISA?



Voorbeeld





• Vergelijking in geletterdheid in de domeinen tussen landen

• Vergelijking in geletterdheid tussen jaren (driejarige cyclus)

• Vergelijking in kenmerken van de onderwijscontexten tussen 

landen en tussen jaren (land-, school- en leerlingniveau)

• Inzicht in kenmerken van de onderwijscontext die mogelijk 

samenhangen met geletterdheid

Doelen



“Nederland scoort lager bij 
exact op PISA-lijst”

“Nederland daalt op 
wereldranglijst onderwijs, maar 

scoort op wiskunde”

“Nederlandse scholieren plekje 
omhoog in wiskunderanglijst”

De mythe van de PISA-wereldranglijst



• Niet de hele wereld

• Aantal landen verschilt per meting

• Zegt niets over significante en betekenisvolle verschillen

• Vergelijking met Singapore?

• Gaat niet alleen om toetsprestaties

De mythe van de PISA-wereldranglijst



• Schoolrapport en presentje voor leerlingen

• PISA-website: Data Explorer

• Bijdrage aan onderwijsbeleid gebaseerd op wetenschappelijk, 

representatief onderzoek

• Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek: welke achtergrond- en

onderwijskenmerken hangen samen met prestaties en welbevinden

van leerlingen?

Wat hebben scholen aan PISA?
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• Internationale en nationale rapportages (PISA in Vogelvlucht)

• Internationale interactieve website 

• Internationale database

Vierde jaar
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Nederland in PISA-2015
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• Hoofddomein leesvaardigheid

• 156 scholen en 4.765 leerlingen

• Digitale afname

• Leesvaardigheid deels adaptief

• Toets, leerling- en schoolvragenlijst

• Afname door ambassadeurs

• Resultaten: 3 December 2019

PISA-2018 in Nederland



“Leesvaardigheid is het begrijpen van, gebruiken van, evalueren van, 

reflecteren op en  omgaan met teksten om je doelen te bereiken, je kennis 

en potentieel te verruimen en deel te nemen aan de maatschappij.” 

(OECD, 2019, p.28)

Leesvaardigheid in PISA-2018



• Brede toets van wat leerlingen lezen en voor welke doelen ze 

lezen (binnen en buiten school). 

• Geeft inzicht in diverse processen door te variëren in typen 

en moeilijkheidsgraden van teksten

PISA-2018 Leestoets



PISA-2018 Leestoets



PISA-2018 Leestoets

• Meerkeuze en open vragen

• Verdeeld over de leesprocessen:

• Deels door computer nagekeken

Leesproces Aandeel

Informatie opzoeken 25%

Begrijpen 45%

Evalueren en reflecteren 30%









PISA-2018 Vragenlijst
• Digitale vragenlijst over de volgende onderwerpen:

o De leerling, zijn familie en zijn thuissituatie

o Taallessen op school

o De school

o Het lesrooster en studietijd

o Houding ten opzichte van lezen

o Welbevinden



PISA-2009 in Nederland

% (zeer) eens

Lezen is een van mijn favoriete hobby's. 19

Ik vind het leuk met anderen over boeken te praten. 19

Lezen vind ik tijdverspilling. 34

Ik lees alleen om de informatie op te zoeken die ik nodig heb. 49

Ik lees alleen als het moet. 52



• Hoofddomein wiskunde: https://pisa2021-maths.oecd.org/

• Innovatief domein: Creative Thinking

• Digitale afname

• Deels adaptief

• Afname door ambassadeurs

• Toets, leerling- en schoolvragenlijst

• Resultaten: December 2022

PISA-2021 in Nederland

https://pisa2021-maths.oecd.org/


Coming 3 December 2019…

The release of

PISA 
2018!
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