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Even een terugblik



Even een terugblik



Programma

Taal en rekenen in het basisonderwijs:

Toetsen: 

• Spelling

• Technisch lezen, 

• Begrijpend lezen 

• Rekenen en wiskunde

Groepen:

4, 6, 7 en 8

Jaren:

2016-17 / 2017-18 / 2018-19

Ontwikkeling: vaak nog wel op of boven de norm, 

maar wel dalende trends



Programma

Rekenen en wiskunde

In alle groepen prestaties iets 

afgenomen: iets minder I en II 

leerlingen / iets meer IV en V 

leerlingen

Groep 4: boven de norm

Groepen 6 en 7: vergelijkbaar 

met de norm

Groep 8: diffuus beeld: meer 

niveau I-leerlingen, maar ook 

meer niveau V-leerlingen



Programma

Spelling

In meeste groepen prestaties

iets afgenomen: iets minder I en 

II leerlingen / iets meer IV en V 

leerlingen

Groep 4: boven de norm, stabiel

Groep 6: onder de norm, daling

Groep 7: boven de norm, daling

Groep 8: ruim boven de norm, 

daling



Programma

Technisch lezen

In alle groepen prestaties iets 

afgenomen: iets minder I en II 

leerlingen / iets meer IV en V 

leerlingen

Groep 4: iets onder de norm, 

daling

Groep 6: ruim boven de norm, 

daling

Groep 7: ruim boven de norm, 

daling

Groep 8: ruim boven de norm, 

daling



Programma

Begrijpend lezen

In alle groepen prestaties iets 

afgenomen: iets minder I en II 

leerlingen / iets meer IV en V 

leerlingen

Groep 4: boven de norm, kleine 

daling

Groep 6: onder de norm, daling

Groep 7: onder de norm, daling

Groep 8: rond de norm, daling



Begrijpend lezen en rekenen en wiskunde

Scores groep 8 per gemeente (2018-2019)



Referentieniveaus taal en rekenen groep 8 (2018-19)

“Nu de eindtoets beoordeeld wordt a.d.h.v. referentieniveaus, gaat het pas leven”



Referentieniveaus taal en rekenen groep 8 (2018-19)



Tips vo om referentieniveaus te behalen en te behouden:

• Jaarklassen in groepen indelen naar referentieniveau taal en 

rekenen

• Leerlingen die niveau niet lijken te halen bijscholen

• Rekenen integreren in vakken economie en wiskunde

• Leestijd inroosteren in het lesprogramma en uitdagende boeken 

aanbieden. “2x een half uur per week lezen in de school”. 



Leesvaardigheid in internationaal perspectief (PISA)

Het niveau van leesvaardigheid is in Nederland achteruitgegaan

De internationale positie van Nederland in PISA is voor 

leesvaardigheid verslechterd.

Nederlandse leerlingen zijn de minst gemotiveerde lezers van alle 

PISA-landen.

Nederlandse leerlingen zijn meer tevreden met hun leven dan 

leerlingen in de meeste OESO-landen.



“Toucheren? Dat is toch iets wat je met eieren kan doen?”

“Als kinderen klein zijn, vinden we versprekingen 

en het bedenken van nieuwe woorden 

grappig en ontroerend. 

Wanneer ze groter zijn noemen we dit: 

gebrek aan woordenschat.” 

(José Moree, docent Nederlands)



Nieuw onderwijsresultatenmodel

• referentieniveaus taal en rekenen i.p.v. eindtoetsscores

• Schoolweging i.p.v. leerlinggewicht
 ‘eerlijker vergelijken’

 meer uitdaging

 goede voorspeller prestaties op schoolniveau

Inspectie heeft normen gesteld, rekening houdend met schoolweging:

- het minimale % leerlingen dat het fundamentele niveau 1F haalt voor taal 

en rekenen (ondergrens: signaleringswaarde). 

- het minimale % leerlingen dat het hogere (streef)niveau 1S voor rekenen 

en 2F voor taalverzorging en lezen haalt (ondergrens: signaleringswaarde).



gemiddelde schoolweging
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Referentieniveaus taal en rekenen groep 8

Merendeel leerlingen haalt hoger niveau 

dan 1F: het streefniveau 1S/2F.

10% Drentse scholen blijft onder 

Inspectienorm: te weinig leerlingen halen 

hier het streefniveau voor taal en rekenen.

10% scholen in NL blijft onder de 

Inspectienorm.
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