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In schooljaar 2020/2021 hanteert de Inspectie van het Onderwijs een nieuw 

onderwijsresultatenmodel in het primair onderwijs. Hierin zullen de referentieniveaus een 

belangrijke plaats innemen. Maar wat zijn deze referentieniveaus ook alweer? En nog belangrijker: 

wat moeten we er straks mee? In deze publicatie wordt aan de hand van ervaringen en vragen uit 

het onderwijsveld samengevat wat referentieniveaus zijn en kijken we vooruit wat scholen ermee 

kunnen, ermee moeten en hoe we de kennis over referentieniveaus zinvol benutten.  

 

Referentieniveaus zijn niet nieuw 

De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn in het schooljaar 2010/2011 ingevoerd in het primair, 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze beschrijven wat een leerling op een bepaald 

moment in zijn schoolloopbaan moet beheersen qua kennis, inzicht en vaardigheden van Nederlandse 

taal en rekenen. Onderstaand schema laat zien wanneer welk niveau voor taal en rekenen behaald 

moet zijn. F staat voor fundamenteel niveau en geeft aan waar leerlingen op een bepaald moment aan 

moeten voldoen. S is het hoger streefniveau en geeft aan waar een leerling die meer kan, naar toe kan 

werken. Meer informatie over het referentiekader, niveauopbouw en toetslijn, staat op de website 

van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). 

 

 

 

 

  

Deze publicatie is te gebruiken als handreiking. Met de nieuwste ontwikkelingen rond het 

werken aan de hand van referentieniveaus taal en rekenen. In dit overzicht staan diverse 

bronnen vermeld met meer achtergrondinformatie. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://slo.nl/thema/meer/taal-rekenen/
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Nu echt aan de slag met referentieniveaus 

Het huidige onderwijsresultatenmodel van de inspectie voldoet niet meer, beschrijft Arie Slob in zijn 

kamerbrief van februari 2019. Hij noemt daarvoor een aantal redenen die met het nieuwe model 

worden ondervangen. Zo ‘kijkt’ het nieuwe onderwijsresultatenmodel naar referentieniveaus taal en 

rekenen in plaats van eindtoetsscores. Scholen mogen jaarlijks bepalen welke eindtoets hun leerlingen 

in groep 8 maken. Er zijn verschillende eindtoetsen in omloop met eigen vaardigheidsschalen en 

bijbehorende schooladviezen, wat vergelijking in prestaties (vaardigheidsscores) moeilijk maakt. Alle 

eindtoetsen meten echter referentieniveaus waardoor vergelijking van resultaten (ook over jaren 

heen) mogelijk is. In de eerste 10 jaar voelden de scholen niet echt de noodzaak om met de 

referentieniveaus te werken. “Nu de eindtoets beoordeeld wordt aan de hand van de referentieniveaus, 

gaat het pas leven” (schoolbestuur primair onderwijs Drenthe).  

Verder wordt in het nieuwe model niet langer gewerkt met leerlinggewichten, maar met een 

schoolweging. Tot voor kort kreeg iedere leerling een leerlinggewicht mee. Een hoger gewicht voor 

leerlingen met lager opgeleide ouders, waarbij de kans op een onderwijsachterstand hoger werd 

ingeschat. Het hanteren van leerlinggewichten was een weinig verfijnde indelingssystematiek. Met als 

gevolg dat scholen met voornamelijk ouders met een mbo-2-opleiding aan dezelfde normen moesten 

voldoen als scholen met alleen universitair opgeleide ouders. 

Het nieuwe model houdt beter rekening met de leerlingenpopulatie door de schoolweging die het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent. In de schoolweging worden omgevingskenmerken 

(zoals verblijfsduur van de moeder in Nederland en/of ouders zich in een situatie van schuldsanering 

bevinden) en een schoolkenmerk in de weging meegenomen. Door het gebruik van de schoolweging 

in plaats van het huidige percentage gewichtenleerlingen, komen verschillen tussen scholen beter tot 

uiting. En worden scholen meer uitgedaagd de mogelijkheden van hun leerlingen te benutten. Op de 

website van het CBS kun je een excelbestand downloaden met de schoolweging per vestiging. Verdere 

inzichten voor schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs zijn te lezen in ‘De schoolweging 

begrepen’. Daarin staat verdiepende informatie hoe te kijken naar de schoolweging. Het is zinvol om 

aan de hand van de eigen leerlingenpopulatie specifieke schooldoelen te stellen.  

Referentieniveaus + schoolweging = signaleringswaarden 

In het nieuwe onderwijsresultatenmodel kijkt de Inspectie zoals gezegd naar de referentiescores op 

taal en rekenen. Zij kijkt daarbij naar twee indicatoren: 

1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 

1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de 

basisschool moeten beheersen. 

2.  Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere (streef)niveau 

1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. 

 

Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de Inspectie van het Onderwijs de schoolwegingen koppelen aan de 

minimale percentages leerlingen die eind groep 8 aan de referentieniveaus 1S voor rekenen en 2F voor 

taalverzorging en lezen moeten voldoen. Deze percentages worden de signaleringswaarden genoemd. 

Om een stabiel beeld te krijgen, zal er gekeken worden naar de eindopbrengsten van de laatste drie 

jaren samen. Dit driejaarsgemiddelde is vooral voor de kleine scholen van belang, waar veel variatie 

kan zitten in de eindtoetsresultaten van jaar op jaar. In de volgende tabel wordt duidelijk hoe 

schoolwegingen, referentieniveaus en signaleringswaarden zicht tot elkaar verhouden. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/22/kamerbrief-over-nieuwe-onderwijsresultatenmodel-primair-onderwijs
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018
http://wijnandgijzen.nl/wp-content/uploads/2019/07/De-schoolweging-begrepen-2019.-Gijzen..pdf
http://wijnandgijzen.nl/wp-content/uploads/2019/07/De-schoolweging-begrepen-2019.-Gijzen..pdf
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De eerste kolom geeft de schoolwegingen. Een lage schoolweging voor minder complexe 

leerlingpopulatie en een hogere schoolweging voor leerlingen met een meer complexe achtergrond. 

De schoolweging is een maat voor de verwachte onderwijsprestaties. Bij een lagere schoolweging 

worden hogere onderwijsprestaties verwacht. Dat zien we terug in de laatste twee kolommen waarin 

het percentage leerlingen (de signaleringswaarde) staat dat minimaal niveau 1S/2F haalt voor 

taal/rekenen. De signaleringswaarde per school is een ondergrens en niet geschikt om te gebruiken als 

schoolambitie. Daarnaast staan, naar schoolweging, de feitelijk behaalde gemiddelde percentages 

voor alle betreffende scholen in Nederland. Vaak zit er wel 10 procentpunten tussen wat een school 

minimaal moet halen en wat er gemiddeld genomen in Nederland daadwerkelijk wordt gehaald. 

Hoewel in principe ieder kind de basisschool zou moeten verlaten met minimaal een 1F-score op taal 

en rekenen, laat de tabel zien dat de ondergrens voor een school is gesteld op 85%. In de praktijk zal 

dat al snel hoger uitvallen, want het landelijk gemiddelde ligt daar zowel voor scholen met een hoge 

als scholen met een lagere schoolweging boven.  

Tabel 1.  Schoolweging, signaleringswaarden en landelijk gemiddelden.  

  

In onderstaande grafiek is voor alle basisscholen in Nederland apart weergegeven wat hun 

schoolweging is (horizontale as) en het percentage leerlingen dat een op taal en rekenen een 

referentieniveau van minimaal 1F (de blauwe stippen) en minimaal 1S/2F (de rode stippen) haalt. Het 

gaat hier om gemiddelde percentages over de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 

(verticale as). Je ziet grote verschillen tussen scholen met dezelfde schoolweging (deze scholen zijn 

vergelijkbaar). Maar er zijn ook scholen met een hogere schoolweging (zoals school C), die beter 

presteren dan scholen met een lagere schoolweging (zoals school A en B). Meer uitleg over de grafiek 

vind je bij de Inspectie van het Onderwijs op hun pagina naar een nieuw onderwijsresultatenmodel.  

 

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/documenten/publicaties/2019/12/10/onderwijsresultatenmodel-voor-het-primair-onderwijs
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Grafiek 1.  Behaalde referentieniveaus alle basisscholen Nederland naar schoolweging.  

Hoe scoren de scholen vergeleken met de gestelde minimale normen 

(signaleringswaarden) en landelijke gemiddelden?  

 

 

Referentieniveaus koppelen aan ambitieuze leerresultaten  

De te behalen signaleringswaarden zijn minimumdoelen, ondergrenzen waaraan voldaan moet 

worden. Scholen worden door de Inspectie van het Onderwijs gestimuleerd om ambitieuze doelen 

voor de eigen school te stellen wat betreft leerresultaten op de referentieniveaus. De Inspectie van 

het Onderwijs heeft een document gepubliceerd waarin zij het nieuwe onderwijsresultatenmodel 

primair onderwijs en het nut hiervan voor scholen en besturen uitgebreid toelichten. Hierin staat o.a. 

verdiepende informatie over signaleringswaarden, ambitieuze doelen stellen en de schoolweging. 

De handreiking van de PO-raad helpt eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met 

behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen.  

 

Grip krijgen op de koers van referentieniveaus bij (jongere) leerlingen 

Uit de eindtoets in groep 8 blijkt welk taal- en rekenniveau een leerling heeft bereikt. Uit gesprekken 

met medewerkers kwaliteitszorg in het primair onderwijs blijkt dat het nog lastig is grip te krijgen op 

wanneer en waar er interventie nodig is in de schoolloopbaan van leerlingen. Kan van leerlingen in 

bijvoorbeeld groep 3 al goed ingeschat worden of ze op koers zitten van referentieniveau 1F? Er is 

behoefte aan beter zicht op en inzicht in leerlijnen en waar de focus moet liggen.  

 

Wil je de koers van (jongere) leerlingen op het cognitieve vlak in de gaten houden, dan kan er gekeken 

worden naar de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem (LVS). De toetsresultaten van Cito B.V. en 

Boom test onderwijs – de enige goedgekeurde LVS-toetsen – laten vanaf groep 6 zien op welk 

referentieniveau een leerling afkoerst.  

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/documenten/publicaties/2019/12/10/onderwijsresultatenmodel-voor-het-primair-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/documenten/publicaties/2019/12/10/onderwijsresultatenmodel-voor-het-primair-onderwijs
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/stap-voor-stap-naar-schooleigen-normen-met-nieuwe-handreiking
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/rapportages
https://www.boomtestonderwijs.nl/boom-leerlingvolgsysteem
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Grafiek 2.  Toetsresultaten van Cito en Boom vertaald naar referentieniveaus. 

 

  
 

Meer informatie over het leerlingvolgsysteem (LVS), hoe deze de basisschool prestaties van leerlingen 

vastlegt en wat zij overdragen aan het voortgezet onderwijs, is te lezen op de website van de 

rijksoverheid.  

 

Professionaliseren op gebied van referentieniveaus  

Uit de Staat van het Primair Onderwijs 2019 blijkt dat leraren beperkt op de hoogte zijn van wat het 

streefniveau 1S of hoger inhoudt. Als onduidelijk is welke doelen na te streven zijn voor bijvoorbeeld 

sterke rekenaars, dan belemmert dat de ontwikkeling van een uitdagend, doelgericht rekenaanbod. 

De taal- en rekenposters van het Steunpunt taal en rekenen kunnen daarbij helpen. Ze geven voor alle 

te behalen taal- en rekenniveaus in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs weer wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze doelen worden aan de hand 

van concrete voorbeelden geïllustreerd. 

 

Tips uit het voortgezet onderwijs om referentieniveaus te behalen en te behouden 

Naast het verbeteren van taal- en rekenprestaties zou het werken aan de hand van referentieniveaus 

ook voor een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs moeten 

leiden. Daarnaast helpen goede communicatie tussen de scholen en goede overdracht van 

leerlinggegevens de overstap vloeiender te maken, aldus de Inspectie van het Onderwijs. 

Niet alle leerlingen verlaten de basisschool op het beoogde niveau. Zo zijn er Drentse gemeenten waar 

meer dan 10% van de groep-8-leerlingen het niveau 1F voor rekenen niet halen. Op dit moment voeren 

basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hierover nog niet zozeer het gesprek. Vaak nemen 

scholen voor voortgezet onderwijs bij aanvang van het eerste schooljaar een toets af om het niveau 

voor taal en rekenen (opnieuw) in kaart te brengen. “We gebruiken de resultaten uit het Cito 

Volgsysteem om leerlingen te selecteren voor extra ondersteuning” (teamleider vo in Drenthe). 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-legt-de-basisschool-de-prestaties-van-mijn-kind-vast
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-legt-de-basisschool-de-prestaties-van-mijn-kind-vast
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/informatie/leermiddelen/posters-referentieniveaus
https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/lvs-toetsen-rapportages/cito-voorbeeld-leerlingrapport-rekenen-wiskunde.pdf?la=nl-NL&hash=A3B975272BB840A8295CDE1A4F64D7DAAA892879
https://www.boomtestonderwijs.nl/media/22/lvs_rw_2019_individueel_overzicht_vhs_.pdf
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Uit gesprekken met diverse scholen voor voortgezet onderwijs, zijn tips gedestilleerd met daarin 

wisselende aanpakken om referentieniveaus te behalen en te behouden: 

 Jaarklassen in groepen indelen naar referentieniveau taal en rekenen, met een aangepast 

lesaanbod op de eigen leerlijn; 

 Leerlingen die het niveau niet lijken te halen bijscholen; 

 Rekenen integreren in de vakken economie en wiskunde zodat leerlingen en leerkracht elkaar 

beter kennen en interactie en maatwerk sneller verloopt. Dus geen aparte leerkracht voor 

rekenen aanstellen; 

 Leestijd inroosteren in het lesprogramma en uitdagende boeken aanbieden. 

“In de onderbouw is een leesprogramma geïntegreerd, waarbij leerlingen 2x een half uur per week 

lezen in de school. Eerst een zelf gekozen boek, maar later wordt onder begeleiding een boek op 

eigen niveau gezocht om leerlingen uit te dagen, plezier in lezen te geven en taal- en leesvaardigheid 

te vergroten. “ 
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