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Referentieniveaus

Suggesties voor bespreken in het team

Opdracht 1 - Stellingen over
referentieniveaus (50 minuten)

In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap referentieniveaus voor taal en rekenen geformuleerd. Deze
referentieniveaus geven aan wat leerlingen van ongeveer 12, 16 en 18 jaar
moeten kennen, kunnen en begrijpen op het gebied van taal en rekenen.
Scholen zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te
nemen. Om scholen te helpen bij de invoering van referentieniveaus voor
taal en rekenen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs, is het Steunpunt taal en rekenen PO opgericht. Informatie over
de referentieniveaus en de doorlopende leerlijnen is te vinden op www.
schoolaanzet.nl.

1. Op de laatste pagina van deze kwaliteitskaart staan drie korte artikelen uit de
informatiekrant Referentieniveaus Taal en Rekenen Primair Onderwijs. Laat
teamleden deze artikelen lezen (10 minuten). De gehele informatiekrant is te
vinden op www.taalenrekenen.nl.
2. Bespreek in groepjes van twee of drie collega’s onderstaande stellingen en
inventariseer de belangrijkste punten. (30 minuten)
Of:
Laat een stelling verdedigen door een groepje teamleden en laat een ander
groepje tegenargumenten bedenken. (30 minuten)
3. Noteer tijdens de discussie op welke punten jullie kennis omtrent
referentieniveaus nog tekort schiet. Noteer de vragen en geef een van de
collega’s de opdracht om via internet of via experts antwoorden te vinden op
jullie vragen. (5 minuten)
4. Aan het einde van de teambijeenkomst maakt elk teamlid voor zichzelf de
volgende aanvulzin af: Referentieniveaus kunnen het onderwijs in de
basisvaardigheden versterken doordat … (5 minuten)

Deze kwaliteitskaart geeft vier suggesties om de referentieniveaus met het
schoolteam of met de teams van verschillende scholen van een bestuur te
bespreken. Deze suggesties zijn geformuleerd als opdrachten die in duo’s of
kleine groepjes kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen de
teamleden nadenken over wat de referentieniveaus inhouden en kunnen
betekenen voor het onderwijs op hun school en de overgang van het primair
naar het voortgezet onderwijs.
Natuurlijk kunnen ook de ouders bij deze kennismaking betrokken worden.
De eerste twee opdrachten zijn bedoeld voor een eerste globale kennismaking,
de opdrachten 3 en 4 geven een verdieping.
Op de website www.schoolaanzet.nl is aanvullende informatie bij de opdrachten
te vinden.
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1. De referentieniveaus zijn alleen een zaak van de bovenbouw.
2. Door het invoeren van referentieniveaus wordt in het onderwijs meer opbrengstg
3. Invoeren van referentieniveaus is noodzakelijk om de leeropbrengsten van
verhogen.
Suggesties voor bespreken in het team 4. Door het invoeren van referentieniveaus gaan zwakke leerlingen slechter prest
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6. De referentieniveaus Taal kunnen alleen functioneren als een school een schoolb
heeft en uitwerkte leerlijnen voor de basisvaardigheden.
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Opdracht 2

Het referentiespel (minimaal 1,5 uur)

Opdracht 2 - Het Referentiespel (minimaal 1,5 uur)

Het referentiespel geeft op een speelse manier meer zicht op de inhouden van de fundamentele
niveaus en streefniveaus. Als de teamleden globaal kennis hebben gemaakt met de referentieniveaus
voor taal en rekenen is het spel goed te spelen.
Het spel lijkt op Triviant. Het wordt gespeeld in kleine groepjes tegen elkaar (bijvoorbeeld drie of vier
teams van twee personen). De bedoeling is om zoveel mogelijk ‘onderwijsjes’ te verzamelen. Die
verzamel je door over het bord te lopen en vragen te beantwoorden of stellingen te verdedigen en met
elkaar in discussie te gaan. De vragen en stellingen richten zich op de verschillende domeinen van taal
en rekenen en op alle referentieniveaus van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs.
Het spel biedt de mogelijkheid samen na te denken en te discussiëren over de moeilijkheid van
opgaven, over de drempels bij taal en rekenen en over de inhoud van taal en rekenonderwijs in relatie tot de referentieniveaus.

Het referentiespel geeft op een speelse manier meer zicht op de inhouden van de
Voor meer informatie en spelregels: www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/spel.
en streefniveaus. Als de teamleden globaal kennis hebben gemaakt met
Het Referentiespel is voor € 15,00 te bestellen via niveaus
verkoop@slo.nl.
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Voor meer informatie en spelregels: www.taalenrekenen.nl/referentiekader/
Het Referentiespel is voor € 15,00 te bestellen via verkoop@slo.nl.
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Artikelen uit de informatiekrant Referentieniveaus Taal en Rekenen, Primair Onderwijs

Resultaat met Referentieniveaus

Toew

1F

Scholen zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te
nemen. In de referentieniveaus is beschreven wat leerlingen moeten kennen
en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Dit in
tegenstelling tot de meer globale kerndoelen, waarin alleen de eisen voor het
aanbod in het onderwijs zijn vastgelegd.

Taal

1S

2F
2S

1F en
2F: m
3F: m
4F: vw

3F
3S

Drempels
Drempels

De referentieniveaus gelden voor het basis- en speciaal (basis)onderwijs, het
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dus ook voor uw
school. Voor uitgebreidere informatie bent u welkom op de website www.
taalenrekenen.nl.

Algemeen
niveau
Algemeenmaatschappelijk
maatschappelijk
niveau

4F

Reke

4S

1F en
2F: m
3F: m

(Zie ook kwaliteitskaart Vragen en antwoorden.)

Toewijzing aan sectoren

Niveaus en domeinen Rekenen
Taal
De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn ingedeeld in do
1F en 1S: primair en speciaal onderwijs 1F en 1S: primair en speciaal onderwijs
nadere beschrijving.
2F: mbo 1,2,3, vmbo
2F: mbo 1,2,3, vmbo
3F: mbo 4, havo
3F: mbo 4, havo, vwo
Voor taal gaat het om de domeinen:
4F: vwo

Zijn referentieniveaus nodig?
Nederland heeft toch een goed onderwijssysteem? Natuurlijk, en daar draagt u
dagelijks aan bij. Maar dat taal en rekenen beter moet en kan, is voor iedereen
duidelijk. Referentieniveaus maken beter duidelijk wat we verwachten van
leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Dat is voor uw leerlingen een
voorwaarde voor een geslaagde schoolloopbaan en om later goed mee te
kunnen doen in de samenleving. Een van de belangrijke opgaven voor het
basis- en speciaal (basis)onderwijs is: een fundamentele, duurzame
verbetering van de taal- en rekenprestaties via opbrengstgerichte manieren
van werken. Referentieniveaus zijn een instrument om dat opbrengstgerichte
werken in de praktijk te realiseren. Want met referentieniveaus kunt u preciezer
doelen vaststellen en leerprestaties van individuele leerlingen meten, volgen en
waar nodig bijstellen. Bovendien bevorderen de referentieniveaus een soepele
aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren, doordat in elke fase van
de opleiding van een leerling zijn of haar niveau eenduidig kan worden
vastgelegd. Daarom dus: referentieniveaus!
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De voordelen op een rij
1. De referentieniveaus dragen bij aan efficiëntere en effectievere
onderwijsprogramma’s. Wat uw leerlingen precies moeten kennen en
kunnen als het gaat om de basiskennis en basisvaardigheden is nu duidelijk
omschreven.
2. Met de referentieniveaus kunt u - binnen het opbrengstgericht werken doelen stellen en leerprestaties van leerlingen meten en zo nodig bijsturen.
3. Door de referentieniveaus sluiten de programma’s van de verschillende
schooltypen beter op elkaar aan waardoor herhalingen of hiaten voorkomen
worden.
4. Door het gebruik van de referentieniveaus is bij de overstap tussen scholen
voor de ontvangende school direct duidelijk hoe ver de leerling is op het
gebied van taal en rekenen. Daardoor kan de school makkelijker vaststellen
of en waar remediëring nodig is, of onderhoud volstaat, of dat een leerling
kan doorwerken naar het volgende niveau.

De domeinen voor rekenen zijn:
De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte wiskund
• Getallen
niveau, omdat dat het domein van de wiskunde is.
• Verhoudingen
• Meten en Meetkunde
Voor nadere informatie en gedetailleerde referentiebeschrijvinge
• Verbanden
www.taalenrekenen.nl > Referentieniveaus Taal/Rekenen
Anders dan bij taal gaat het bij rekenen om van elkaar onderscheiden
fundamentele niveaus en streefniveaus. Deze zijn beide op drie niveaus
beschreven, dus voor het fundamentele niveau 1F, 2F en 3F en voor het
streefniveau 1S, 2S en 3S. De fundamentele niveaus richten zich op basale
kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassinggerichte benadering
van rekenen. De streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte
wiskunde. Bij rekenen is er geen vierde niveau, omdat dat het domein van de
wiskunde is.
Voor nadere informatie en gedetailleerde referentiebeschrijvingen kunt u
terecht op www.taalenrekenen.nl > Referentieniveaus Taal/Rekenen >
Beschrijvingen.

Wat leerlingen moeten kennen en kunnen
De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden uw
leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele
niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) over alle onderwijssectoren (po, so, vo en mbo) heen. Tussen de vier niveaus is sprake van
overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die uw leerlingen maken
binnen hun schoolloopbaan. Niveau 1F en 1S zijn van toepassing op het einde
van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Natuurlijk is het de bedoeling dat
zoveel mogelijk leerlingen een zo hoog mogelijk niveau halen, maar tenminste
1F. Voor leerlingen die méér kunnen, kunt u toewerken naar niveau 1S en hoger.

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen
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Opdracht 3 - Mondelinge taalvaardigheid onder de loep (1,5 uur tot 3 uur)
referentieniveaus taal zijn opgebouwd (algemene beschrijving, kenmerken van de taak en kenmerken van de taakuitvoering) met als voorbeeld het domein
mondelinge taalvaardigheid. Het team bespreekt hoe in alle jaargroepen aandacht wordt besteed aan dit domein. Voor het uitvoeren van deze opdracht zijn een
paar exemplaren van het Referentiekader taal en rekenen nodig.
Exemplaren van het referentiekader taal en rekenen zijn gratis op te vragen bij SLO via verkoop@slo.nl. Onderdelen kunnen worden gedownload via de websites
www.taalenrekenen.nl en www.leerlijnentaal.nl.

Opdracht
1. (Individueel/tweetallen) Bekijk de domeinbeschrijving mondelinge taalvaardigheid. Het domein mondelinge taalvaardigheid is onderverdeeld in drie
subdomeinen: gespreksvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Iedere beschrijving van een subdomein begint – net als het domein lezen en
schrijven – met een algemene beschrijving van het niveau 1F en 1S. Daarna volgen kenmerken van de taken, die de leerling moet kunnen uitvoeren. Bij de
kenmerken van de taakuitvoering is aangegeven aan welke karakteristieken een taak of product op het betreffende niveau moet voldoen. (30 minuten)
2. (Individueel/tweetallen) Vergelijk de beschrijvingen van 1F en 1S. (20 minuten)
3. (Groepjes van circa vier teamleden) Mondelinge taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid waar vanaf groep 1 tot en met 8 aandacht aan wordt besteed.
Bedenk eerst voor jezelf welke activiteiten jij uitvoert om de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen in jouw groep te stimuleren. Welke activiteiten heb je
de afgelopen dagen uitgevoerd met betrekking tot dit domein? En hoe komt het terug in de methode? Waar gaat de meeste aandacht naar uit? Wissel daarna
met elkaar uit. Is er sprake van een doorgaande lijn op school en waar kan die versterkt worden? (45 minuten)
4. (Groepjes van circa vier teamleden) De website www.leerlijnentaal.nl koppelt de referentieniveaus aan de tussendoelen en leerlijnen beginnende, gevorderde
geletterdheid en mondelinge communicatie. Bekijk hoe de leerlijnen mondelinge taalvaardigheid zijn uitgewerkt. Bespreek met elkaar of en hoe deze uitwerking
overeenkomt met jullie ervaringen. Welke suggesties zou je mee willen nemen in je eigen praktijk? (60 minuten)
5. (Hele team) Koppel plenair de resultaten van de groepsbesprekingen terug. Op welke onderdelen moet de school actie ondernemen? (30 minuten)

Opdracht 4 Referentieniveaus Rekenen: 1F of 1S? (circa 1 uur)
De referentieniveaus voor rekenen zijn vrij abstract geformuleerd. Het is niet altijd duidelijk wat kinderen precies moeten kennen en kunnen op een bepaald
niveau. Om leerkrachten te helpen opgaven uit rekenmethoden te leren schatten – bijvoorbeeld of een opgave op 1F niveau is – is voor deze opdracht een selectie
van opgaven gemaakt. Bij deze voorbeeldopgaven zijn de inschattingen van rekenexperts vermeld.

KWALITEITS
Als voorbereiding bij deze opdracht zorgt een van de teamleden dat de
selectie van opgaven en een aantal exemplaren van het Referentiekader taal en rekenen
KAART
voorhanden zijn. De opgaven zijn te vinden op www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/uitwerkingen/ en op www.schoolaanzet.nl, www.taalpilots.nl en
www.rekenpilots.nl bij de rubriek ’Kwaliteitskaarten’. Het Referentiekader taal en rekenen is gratis op te vragen bij SLO via verkoop@slo.nl.
In tweetallen maken de leerkrachten een inschatting van het niveau van de opgaven aan de hand
Onderdelen kunnen worden gedownload via de websites www.taalenrekenen.nl en www.leerlijnentaal.nl.

van de referentieniveaus. (30 minuten)

In tweetallen maken de leerkrachten een inschatting van het niveau van de opgaven aan de hand van de referentieniveaus. (30 minuten)
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Deze kwaliteitskaart Taal en rekenen is samengesteld door Anneke Noteboom (SLO), Gea Spaans en Gert Gelderblom (School aan Zet/PO-Raad)
en Mienke Droop (Expertisecentrum Nederlands) en is een uitgave van Steunpunt taal en rekenen PO. Meer informatie: Gea Spaans, secretariaat@
schoolaanzet.nl.
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