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Managementsamenvatting 
 
In de ambities van de landelijke overheid wordt de focus gelegd op opbrengstgericht werken 
en het verhogen van de taal- en rekenprestaties (Ministerie van OCW, 2007, 2011). Om deze 
ambities te realiseren is een aantal maatregelen genomen zoals het formuleren van 
referentieniveaus en het informeren over en het stimuleren van opbrengstgericht werken. Om 
inzicht te krijgen in de implementatie en werking of doeltreffendheid van deze 
beleidsmaatregelen heeft de BOPO de onderzoekslijn ‘Kwaliteit PO’ geprogrammeerd met 
daarin deelonderzoeken rondom referentieniveaus, opbrengstgericht werken en excellentie. 
Om de onderzoeksvragen van de verschillende deelonderzoeken in samenhang met elkaar te 
kunnen beantwoorden is een schoolverbeterings- en onderzoeksproject opgezet onder de 
naam Streef. 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van deelproject 1 ‘Werken met referentieniveaus’. 
Het doel van dit deelproject is leerkrachten kennis laten maken met de referentieniveaus en ze 
leren hoe ze daar in de praktijk, bij het toetsen van leerlingen, mee kunnen werken. Daartoe is 
een interventie ontwikkeld bestaande uit vier bijeenkomsten: twee bovenschoolse 
bijeenkomsten en twee bijeenkomsten op schoolniveau. Deze interventie is gericht op het 
bepalen van doelen voor Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen door teams van 
leerkrachten. De gehanteerde werkwijze is een aangepaste vorm van standaardsetting die 
ontwikkeld is binnen het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON).  
 
In totaal hebben 182 leerkrachten van 20 scholen geparticipeerd in deelproject 1. 
Oorspronkelijk was in het onderzoeksvoorstel opgenomen dat scholen random met een boven- 
(groep 5 t/m 8) of onderbouw (groep 1 t/m 4) aan een van de projecten zou worden 
toegewezen. Dit bleek in de praktijk niet uitvoerbaar. Van een aanzienlijk deel van de 
deelnemende scholen hebben uiteindelijk alle teamleden meegedaan, dus niet alleen de onder- 
of alleen de bovenbouwleerkrachten.  
 
De beoordelaarpanels bestaande uit leerkrachten van de onder- of bovenbouw kregen in de 
eerste standaardsettingronde een serie opgaven uit de Cito LVS-toetsen voorgelegd, geordend 
naar moeilijkheidsgraad, met de vraag aan te geven in hoeverre deze opgaven beheerst 
moeten worden, wil er sprake zijn van een minimum, fundamenteel of streefniveau. Het 
fundamenteel niveau en het streefniveau zoals bedoeld door de EGDLL (commissie 
Meijerink), aangevuld met het minimumniveau conform de procedure bij PPON. Deze eerste 
ronde vond plaats tijdens een bovenschoolse bijeenkomst waar meerdere scholen uit een regio 
aanwezig waren.  
In de tweede ronde, die plaatsvond op schoolniveau, werden de leerkrachten geconfronteerd 
met de empirische data (de feitelijke prestaties van de leerlingen op de LVS-toetsen) met als 
beoogd doel te komen tot een meer realistische visie op wat er met leerlingen kan worden 
bereikt in het licht van de landelijk geformuleerde referentieniveaus. De leerkrachten kregen 
daarna de mogelijkheid om hun doelen bij te stellen. 
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Om na te gaan wat de effecten zijn van deze interventie op de leerkrachtattitude en –gedrag en 
de leerlingresultaten zijn voorafgaand aan dit project en na afloop ervan een digitale 
vragenlijst bij alle leerkrachten afgenomen en zijn bij de leerlingen toetsgegevens uit het Cito 
Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) verzameld.  
 
Vastgestelde doelen door teams van leerkrachten  
In de resultaten van de standaardsetting zien we dat leerkrachtenteams behoorlijk variëren in 
wat ze als doelen bepalen voor hun leerlingen. Er zijn scholen die er ver boven uit steken, en 
dus hoge verwachtingen van hun leerlingen hebben en scholen die hun verwachtingen zeer 
laag houden en aan de onderkant van de schaal blijven. Hoewel de gemiddelde waarden  voor 
het minimumniveau nog redelijk in de buurt zitten van het niveau dat landelijk door 90 
procent van de leerlingen op dit moment wordt bereikt, is dat bij de niveaus fundamenteel en 
streef bepaald niet het geval. Gemiddeld genomen ligt de lat daar veel hoger dan het landelijk 
bereikte niveau. Daarmee stellen leerkrachtenteams in dit deelproject hun standaard duidelijk 
hoger vast dan de wettelijke referentieniveaus 1F en 1S. 
 
Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsen  
De leerlingresultaten op de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen laten zien 
dat de minimumdoelen door de meeste leerlingen op de scholen al worden bereikt of bijna 
bereikt. Gemiddeld genomen ligt het fundamenteel en streefniveau veel hoger dan het huidige 
bereikte niveau van de leerlingen en ook als we in aanmerking nemen dat het hier bij elkaar 
een groep van wat sterkere scholen betreft, met scores die duidelijk boven het landelijk 
gemiddelde liggen, lijken de nu geformuleerde fundamenteel en streefdoelen van de meeste 
scholen niet realistisch. Het meest omstreden blijkt het streefniveau. Het streefniveau blijkt bij 
Begrijpend lezen gemiddeld genomen door de meeste leerlingen te worden bereikt, maar 
vormt bij Rekenen-Wiskunde nog wel een uitdaging. Het verschillende beeld bij Rekenen-
Wiskunde en Begrijpend lezen bij het streefniveau zou te maken kunnen hebben met het 
verschil in definitie dat voor dit niveau wordt gehanteerd en dat afkomstig is van de EGDLL. 
Voor Rekenen-Wiskunde ligt het streefniveau globaal vertaald op percentiel 50, maar bij taal 
ligt dat op percentiel 25. Voor leerkrachten is dat onderscheid in deze procedure wellicht 
lastig te maken. 
De geformuleerde doelen komen in het algemeen dus niet overeen met wat leerlingen feitelijk 
presteren en wijken ook af van de ingevoerde referentieniveaus. De conclusie is dan ook dat 
er meer deskundigheidsbevordering nodig is op dit punt. 
 
Effecten op leerkrachtattitude en -gedrag 
Hoewel een aantal uitkomsten moeilijk te duiden zijn, onder andere vanwege het ontbreken 
van voldoende gegevens, komt naar voren dat leerkrachten die hebben deelgenomen aan 
‘Werken met referentieniveaus’ significant beter weten wat de referentieniveaus inhouden dan 
hun collega’s in de controlegroep. Bovendien zijn ze significant meer realistisch gaan 
aankijken tegen mogelijkheden van leerlingen in termen van te bereiken vaardigheidsniveaus 
voor rekenen en taal, dan hun collega’s in de controlegroep. Daar hoort ook bij dat men soms 
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tot meer reële verwachtingen komt, bijvoorbeeld ten aanzien van het perspectief van een E-
leerling. Ook zijn de leerkrachten in de experimentele groep significant meer bereid met 
leerlingen te communiceren over verwachtingen, dan de leerkrachten die niet hebben 
deelgenomen aan ‘Werken met referentieniveaus’. Er zijn maar erg weinig leerkrachten die 
een negatief effect verwachten van de referentieniveaus. In 2010 verwachten de meeste 
leerkrachten een positief effect van  referentieniveaus op hun dagelijks werk en de prestaties 
van leerlingen. In 2012 is de positieve verwachting echter iets afgenomen en denken 
leerkrachten vaker dat de referentieniveaus geen invloed zullen hebben of weten ze niet of de 
referentieniveaus invloed zullen hebben. 
 
Effecten op leerlingresultaten 
Uit de gegevens blijkt dat zowel in groep 4 als in groep 8 geen verschil is te constateren ten 
gevolge van de interventie. In groep 4 is er sprake van een lichte groei op de LVS-toetsen 
Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen, maar de score van de controlegroep is steeds hoger 
dan die van de experimentele groep. In groep 8 ontbreekt spijtig genoeg de eerste meting, dat 
wil zeggen: er zijn van enkele leerlingen wel gegevens, maar die kunnen we niet als 
representatief beschouwen. We zien dat de experimentele groep in 2010 in groep 8 hoger 
scoort dan de controlegroep, maar in 2011 is dat niet meer het geval. Ook hier is dus niet 
sprake van een positieve invloed van de interventie. 
 
Naar aanleiding van de resultaten in dit deelproject zijn nog diverse onderzoeksvragen voor 
nader onderzoek te formuleren op het gebied van de interventie.  

• In de procedure is een aanpassing verricht die de methode vereenvoudigd. De vraag is 
of dat invloed heeft op de hoogte van de bepaalde standaarden. In het huidige 
onderzoek was dat niet voorzien als onderzoeksvraag en waren er te weinig scholen 
om de varianten goed te kunnen vergelijken. 

• De interventie zou kunnen worden versterkt door een combinatie te maken met de 
interventie bij het project ‘Gebruik maken van opbrengsten’, waarin men eerst goed 
leert omgaan met de evaluatiemogelijkheden van het LOVS. Aansluitend daarop zou 
het werken met referentieniveaus intensiever geïmplementeerd moeten worden, opdat 
na de informatieoverdracht ook de handelingsbekwaamheid wordt versterkt. 

• Het blijft de vraag of leerkrachten wel goed in staat zijn doelen te stellen 
overeenkomstig de referentieniveaus. Meer gedetailleerd onderzoek naar het 
beoordelingsproces zou antwoord kunnen geven op de vraag hoe een leerkracht 
precies tot zijn oordeel komt en welke argumenten die heeft om daar bij te blijven ook 
al geeft de uitkomst van de toetsresultaten aan dat de doelen niet passen of niet 
haalbaar zijn.  
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1 Inleiding 
 
Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. In 
‘Scholen voor morgen’, de kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs uit 2007, staat het 
verbeteren van taal- en rekenprestaties van leerlingen op de eerste plaats. Ook in het actieplan 
voor het primair onderwijs uit 2011, getiteld ‘Basis voor Presteren’, waarin de ambities van 
de landelijke overheid zijn geformuleerd, wordt de focus gelegd op opbrengstgericht werken 
en het verhogen van de taal- en rekenprestaties. 
 
Deze ambities staan niet op zichzelf maar zijn verweven met een aantal andere doelstellingen 
voor het primair onderwijs gericht op het laten excelleren van leerlingen, het bieden van 
maatwerk aan excellente leerlingen, het beperken van het aantal taal- en rekenzwakke 
scholen, het definiëren van bekwaamheidseisen voor schoolleiders en het verhogen van de 
effectieve leertijd. Om de beleidsambities te realiseren is een aantal maatregelen genomen 
zoals het formuleren van referentieniveaus, het informeren over en het stimuleren van 
opbrengstgericht werken, het verplicht stellen van een leerlingvolgsysteem, het financieren 
van reken- en taalpilots en meerjarige trajecten op het gebied van onderwijs aan excellente 
leerlingen. 
 
Het doel van het overheidsbeleid ten aanzien van het primair onderwijs is om het taal- en 
rekenniveau van leerlingen te verhogen, zodat zij meer succes hebben in het vervolgonderwijs 
en in de toekomst (Ministerie van OCW, 2007). Een manier om aan dit doel bij te dragen is 
het intensief gebruikmaken van toetsresultaten. Toetsresultaten kunnen benut worden om de 
effectiviteit van het onderwijs te onderzoeken en zo nodig te verbeteren. De term die het 
Ministerie van OCW voor deze manier van werken gebruikt is opbrengstgericht werken. “Als 
een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van 
haar leerlingen, is er sprake van opbrengstgericht werken” (Inspectie van het Onderwijs, 
2010, p.4). Een voorwaarde om opbrengstgericht te kunnen werken is het stellen van doelen 
op groeps- en schoolniveau. Uit onderzoek naar onderwijseffectiviteit (o.a. Scheerens & 
Bosker, 1997) komt naar voren dat factoren zoals het stellen van heldere doelen en het hebben 
van hoge verwachtingen essentieel zijn voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten 
voor alle leerlingen. Maar in de praktijk blijkt dat leerkrachten niet altijd duidelijk voor ogen 
hebben wat het gewenste eindniveau is. Uit de resultaten van de beginmeting bij leerkrachten 
in het voorjaar van 2010 van het Streefproject (Deunk, Doolaard en Hofman, 2011) is naar 
voren gekomen dat een derde van de leerkrachten voor wat betreft rekenen en begrijpend 
lezen veelal vertrouwen op de methode. Slechts 13 procent heeft het niveau dat hij of zij met 
de leerlingen wil behalen bij rekenen en begrijpend lezen in het team besproken of 
geregistreerd. 
De referentieniveaus zouden scholen kunnen ondersteunen bij het bepalen wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen aan het eind van het basisonderwijs. Hoewel de vrij recente term 
referentieniveaus niet voorkomt in onderwijseffectiviteitsonderzoek is er wel een sterke 
gelijkenis met de eerdergenoemde factoren. 
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Om inzicht te krijgen in de implementatie en werking of doeltreffendheid van deze 
beleidsmaatregelen, dus in de manier waarop en de mate waarin er veranderingen gerealiseerd 
worden in leerkrachtattitude en –gedrag en in leerlingprestaties heeft de BOPO de 
onderzoekslijn ‘Kwaliteit PO’ geprogrammeerd met daarin deelonderzoeken rondom 
referentieniveaus, opbrengstgericht werken en excellentie. De onderzoekslijn wordt 
uitgevoerd door Cito en het GION, Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de 
onderwijsbegeleidingsdiensten Marant en Cedin1. Daarin zijn drie deelonderzoeken rond drie 
interventies ondergebracht, gericht op training en begeleiding van leerkrachten: 
 
1. Werken met referentieniveaus 
In dit deelproject maken leerkrachten kennis met de referentieniveaus, zoals ze geformuleerd 
zijn voor groep 8, en leren ze hoe ze daar in de praktijk, bij het toetsen van leerlingen, mee 
kunnen werken. In schoolbijeenkomsten wordt besproken wat de referentieniveaus betekenen 
voor de onder- en/of bovenbouw2, doordat leerkrachten eigen doelen vaststellen en deze 
vergelijken met de wettelijke referentieniveaus en de feitelijke leerlingprestaties. In dit 
deelonderzoek willen we nagaan wat de effecten zijn van scholing en begeleiding op het 
gebied van de referentieniveaus. 
 
2. Gebruik maken van opbrengsten 
In schooloverstijgende bijeenkomsten en consultaties op school worden leerkrachten 
geschoold en begeleid bij het optimaal gebruik maken van informatie uit toetsen. Welke 
informatie over leerlingen en over de hele groep kun je als leerkracht halen uit zo’n toets en 
hoe ga je daarmee vervolgens om in je lessen? Aan dit project deden scholen mee met de 
onder- of de bovenbouw.  
 
3. Differentiatie en excellentie  
In elke groep zitten ook leerlingen voor wie de referentieniveaus makkelijk te halen zijn. Dit 
deelproject is gericht op de vragen: Hoe ga je als leerkracht om met goede, excellente 
leerlingen of met leerlingen met een specifiek talent? Wat streef je met hen na en hoe ga je 
daar in de klas mee om? 
 
Om de onderzoeksvragen van de verschillende deelonderzoeken in samenhang met elkaar te 
kunnen beantwoorden is een schoolverbeterings- en onderzoeksproject opgezet onder de 
naam Streef. Daarin zijn de drie hierboven genoemde interventies uitgevoerd. Scholen namen 
aan een van de interventies deel en participeerden allemaal in het dataverzamelingstraject dat 
2,5 jaar doorliep en waarin leerkrachten en leerlingen zijn bevraagd en getoetst. 
 

                                                           
1 Aanvankelijk ook in samenwerking met de onderwijsbegeleidingsdienst ABCG. ABCG is later 
samengevoegd met Cedin. 

2 In dit deelproject worden de groepen 1 t/m 4 geclassificeerd  als onderbouw en de groepen 5 t/m 8 
als bovenbouw. 
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In deze rapportage wordt verslag gedaan van deelproject 1 ‘Werken met referentieniveaus’. 
Doel van dit deelproject is om te onderzoeken in welke mate leerkrachten in staat zijn doelen 
te bepalen en wat de effecten daarvan zijn op het denken en handelen van leerkrachten en de 
resultaten van leerlingen. Dat wordt gedaan door leerkrachten in teamverband te scholen en te 
begeleiden op het gebied van de referentieniveaus. Daartoe is een interventie ontwikkeld 
gebaseerd op de werkwijze van standaardsetting, zoals die bijvoorbeeld in onderzoeken van 
Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) wordt gebruikt. In paragraaf 3.1 wordt 
de interventie uitgebreid beschreven.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beleidscontext rondom referentieniveaus en wordt de 
theoretische achtergrond van dit deelproject beschreven. We bespreken procedures voor 
standaardsetting en komen tot een keuze voor de specifieke variant in dit deelproject. In 
hoofdstuk 3 wordt achtereenvolgens de opzet van de interventie, de werving, de 
onderzoeksuitvoering, het instrumentarium, de onderzoeksgroep en het analyseplan 
beschreven. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van dit deelproject en hoofdstuk 5 de conclusie 
en discussie. 
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2 Theoretische achtergrond van het deelproject 
 
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de achtergrond van de referentieniveaus (paragraaf 2.1). 
Vervolgens bespreken we in paragraaf 2.2 methodes voor standaardsetting en komen we tot 
een keuze voor de specifieke variant in dit deelproject. 
 
2.1 Referentieniveaus in het landelijk onderwijsbeleid 
 
2.1.1 Achtergrond van de referentieniveaus 
In de periode 2004-2008 zijn diverse onderzoeksrapporten verschenen die leidden tot zorgen 
in brede maatschappelijke kring over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. In 
onderzoeken van PPON uitgevoerd door Cito, wordt het niveau van Nederlandse 
basisschoolleerlingen in kaart gebracht en spreken experts zich uit over het gewenste niveau. 
Uit de rapportage van PPON in 2004 blijkt dat het rekenvaardigheidsniveau van leerlingen 
aan het einde van de basisschool op de meeste onderdelen is achteruitgegaan. De meeste 
onderdelen van rekenen worden slechts door de helft of minder dan de helft van de leerlingen 
op het gewenste niveau (bepaald door experts) bereikt. Minder dan 30 procent van de 
leerlingen behaalt bijvoorbeeld het gewenste niveau voor bewerkingsopgaven (Janssen, Van 
der Schoot & Hemker, 2005). Internationaal gezien presteren Nederlandse leerlingen goed, 
maar worden ze langzamerhand ingehaald door andere landen. Nederlandse leerlingen 
behoren niet meer tot het topsegment (Mullis, Martin & Foy, 2008). De Inspectie van het 
Onderwijs wijst er in 2008 op dat in de jaren ervoor een niveaudaling heeft plaatsgevonden in 
de lees- en rekenvaardigheden bij leerlingen. Volgens de Inspectie beginnen de problemen op 
de basisschool en zetten zich voort in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs 
(Inspectie van het Onderwijs, 2008). 
 
Als reactie op de signalen dat de kwaliteit van het primair onderwijs onder druk staat, 
verscheen in 2007 de kwaliteitsagenda voor het primair onderwijs ‘Scholen voor morgen’, 
waarin de minister de ambities van het overheidsbeleid ten aanzien van de kwaliteit als volgt 
verwoordde: (1) “In 2009 is duidelijk vastgelegd wat leerlingen aan het eind van het primair 
onderwijs op het terrein van taal en rekenen moeten kennen en kunnen” en (2) “In 2011 zijn 
de gemiddelde leerprestaties voor alle groepen leerlingen op taal en rekenen aantoonbaar 
gestegen ten opzichte van 2005” (Ministerie van OCW, 2007, p.4). Het Ministerie van OCW 
adviseerde de invoering van referentieniveaus om het Nederlandse onderwijspeil te 
waarborgen of te verhogen.  
 
Eerder al, in 1999, pleitte de Onderwijsraad voor het formuleren van leerstandaarden die 
beschrijven wat leerlingen halverwege en aan het eind van het basisonderwijs op diverse 
niveaus zouden moeten kennen en kunnen. De Onderwijsraad bracht in datzelfde jaar het 
advies ‘Zeker weten. Leerstandaarden als basis voor toegankelijkheid’ uit. Leerstandaarden 
werden daarbij gedefinieerd als: 
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(…) een geoperationaliseerde en genormeerde omschrijving van cruciale doelen die 
aan het eind van bepaalde onderwijsfasen beheerst moeten zijn. Onder ‘cruciale 
doelen’ wordt verstaan: die (…) doelen die voorwaardelijk zijn voor het verdere leer- 
en ontwikkelingsproces, oftewel de doelen waarvoor geldt dat een gebrekkige 
beheersing leerlingen in latere onderwijs- en ontwikkelingsfasen kan opbreken. 
Operationalisering houdt in (…) dat aangegeven wordt hoe beheersing kan blijken. 
Normering houdt in dat het beheersingsniveau (…) gespecificeerd wordt – 
bijvoorbeeld in de vorm van een beheersingsscore die bij een toets gehaald moet 
worden (…) (Onderwijsraad, 1999, p.11) 

 
In het advies zijn twee leerstandaarden geformuleerd: minimum en voldoende. Een minimum 
leerstandaard geeft het niveau aan van de minimale beheersing van de doelen. Dit niveau zou 
door 90 tot 95 procent van de leerlingen bereikt moeten worden. Een voldoende leerstandaard 
zou door 70 tot 75 procent van de leerlingen bereikt moeten worden. De Onderwijsraad legt 
de prioriteit in dit advies bij deze twee leerstandaarden, maar geeft een suggestie voor 
uitbreiding van de leerstandaarden met ‘gevorderd’ en ‘excellent’, voor goede en allerbeste 
leerlingen (Onderwijsraad, 1999). 
 
2.1.2 Het referentiekader 
Na een aanhoudend debat over het niveau van het primair onderwijs werd in 2007, in 
opdracht van het Ministerie van OCW, de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en 
Rekenen (in vervolg: EGDLL), ook wel commissie Meijerink genoemd, opgericht. Zij hebben 
het advies ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ uitgebracht. In dit advies 
staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen voor taal en rekenen bij belangrijke 
overgangen (drempels) in het onderwijs (EGDLL, 2009). De EGDLL spreekt niet over 
leerstandaarden, maar over referentieniveaus. Deze worden omschreven als “beschrijvingen 
van kennis en vaardigheden die leraren houvast bieden voor het bepalen, volgen en stimuleren 
van de ontwikkeling van leerlingen” (EGDLL, 2008, p.7). De referentieniveaus zijn 
specifieker omschreven dan de bestaande kerndoelen en beschrijven niet alleen wat 
aangeboden moet worden, maar ook het niveau dat beheerst moet worden. 
 
Het referentiekader is op 1 augustus 2010 wettelijk van kracht geworden. De 
referentieniveaus zijn voor verschillende momenten in het onderwijs vastgesteld en beperken 
zich voor het primair onderwijs tot eind groep 8. Er is voor deze overgang in de 
schoolloopbaan een onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (1F) en een 
streefniveau (1S). Verwacht wordt dat fundamenteel niveau door minimaal 70 tot 75 procent 
van de leerlingen bereikt wordt en het streefniveau door minimaal 50 procent van de 
leerlingen bij rekenen en 25 procent van de leerlingen bij taal (EGDLL, 2008, 2009).  
 
Alhoewel het idee van de referentieniveaus op zich gedragen lijkt te worden in het 
onderwijsveld, is er ook enige scepsis die te maken heeft met het feit dat de invoering van een 
dergelijk instrument ook tot een hardere afrekencultuur ten aanzien van de prestaties van de 
school als geheel kan leiden. Vrielink, Hogelink en Brukx (2009) en Ledoux, Blok en 
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Boogaard (2009) hebben onderzoek gedaan naar de attitudes van leerkrachten en 
schoolleiders over (de invoering van) de referentieniveaus. Driekwart van de respondenten in 
het onderzoek van Vrielink et al. (2009) staat overwegend positief tegenover het vaststellen 
van referentieniveaus, ook al blijkt een aanzienlijk deel niet bekend te zijn met de inhoud van 
het advies van de EGDLL. 
Hoewel het onderwijsveld nog weinig vertrouwd lijkt te zijn met de inhoud van de 
referentieniveaus, geeft de meerderheid van de leerkrachten aan positieve effecten op de taal- 
en rekenprestaties te verwachten. Toch zien de leerkrachten in het onderzoek van Ledoux e.a. 
(2009) ook bezwaren. Eén op de drie leraren is bevreesd dat de niveaus nadelig uitpakken 
voor scholen met veel achterstandsleerlingen.  
 
Geïnterviewde leerkrachten in het onderzoek van Deunk (2010) bevestigen dit beeld: zij 
verwachten dat veel van hun zwakke leerlingen de referentieniveaus niet zullen halen. Zij zien 
de wettelijk vastgestelde niveaus vaak als synoniem voor ‘te hoge doelen’. In dit onderzoek 
valt op dat leerkrachten geen relatie met gemiddelde of goede leerlingen leggen wanneer zij 
praten over de referentieniveaus, maar over zwakke leerlingen die de doelen niet kunnen 
halen. Daarentegen zijn de verwachtingen hooggespannen als het aankomt op de effecten op 
het lesgeven. Leerkrachten denken met de referentieniveaus eenvoudige en eenduidige 
hulpmiddelen in handen te hebben waarmee ze precies kunnen zien wat de leerlingen nog 
moeten leren en welke kennis en vaardigheden ze al hebben (Deunk, 2010). 
 
2.1.3 Huidige stand van zaken 
Een reeks aan beleidsinitiatieven is ingezet om het taal- en rekenniveau te verhogen. Naast de 
invoering van de referentieniveaus zijn scholen in de gelegenheid gesteld subsidie te 
verkrijgen voor taal- en rekenverbetertrajecten, wordt het opbrengstgericht werken op scholen 
gestimuleerd en wordt ingezet op onderwijs aan excellente leerlingen. Vanuit instellingen 
zoals SLO, Freudenthal Instituut, Expertisecentrum Nederlands en Cito wordt gewerkt aan de 
uitwerking van de referentieniveaus in tussendoelen en leerlijnen en het aanpassen van toetsen 
en leerlingvolgsystemen.  
 
Inmiddels is al zo’n vijf jaar op verschillende manieren gewerkt aan de speerpunten van de 
Kwaliteitsagenda. De eerste resultaten van de focus op taal en rekenen zijn zichtbaar. Vanaf  
2008 heeft Cito onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen 
in het basisonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar 
deze basisvaardigheden en maakt gebruik van de resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs en 
op LVS-toetsen uit het Cito Volgsysteem primair onderwijs (hierna aangeduid als: LOVS) in 
groep 4. Zowel voor rekenen als voor taal zijn de prestaties aan het eind van het 
basisonderwijs in de periode 2008-2012 verbeterd. Ook de prestaties in groep 4 zijn bij een 
aantal onderdelen van taal en rekenen gestegen (Hemker en Van Weerden, 2009; Hemker, 
Kuhlemeier en Van Weerden, 2010; Hemker, Kordes en Van Weerden, 2011; Van Weerden 
& Hemker, 2012). 
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2.2 Standaardsetting 
 
Zoals in de inleiding van dit rapport al is aangegeven, kunnen de referentieniveaus scholen 
ondersteunen bij het formuleren van eigen doelen: wat moeten de leerlingen kennen en 
kunnen aan het eind van het basisonderwijs. In de interventie van deelproject 1 wordt een 
standaardsettingprocedure gebruikt bij het formuleren van doelen.  
 
2.2.1 Standaardsettingprocedures 
Standaardbepaling is een beoordelingsproces waarin een panel van beoordelaars aangeeft wat 
zij van leerlingen verwacht en wat leerlingen naar hun inschatting zouden moeten kennen en 
kunnen. Voor standaardbepaling zijn verschillende procedures beschikbaar. Hambleton en 
Pitoniak (2006) onderscheiden vier categorieën standaardsettingprocedures, afhankelijk van 
het type materiaal waarover de beoordelaars moeten oordelen, namelijk: methoden gebaseerd 
op (1) toetsitems en scorerubrieken, (2) leerlingen, (3) leerlingprestaties en (4) score 
profielen. De methoden die uitgaan van de laatste drie categorieën zijn niet geschikt om op 
schoolniveau doelen te bepalen, omdat ze niet bruikbaar zijn voor LVS-toetsen, veel tijd 
kosten of het aantal leerlingen in een klas te klein is om de procedure goed te kunnen 
uitvoeren. Methoden gebaseerd op de eerste categorie, toetsitems en score rubrieken, vragen 
beoordelaars om opgaven te beoordelen. De meest bekende standaardsettingprocedures die tot 
deze categorie behoren zijn: Angoff, Bookmark en Nedelsky. Deze methoden worden 
hieronder beschreven. 
 
Angoff procedure 
De Angoff procedure is de meest gebruikte standaardsettingprocedure. Er zijn verschillende 
varianten van de Angoff procedure, maar de volgende twee zijn het bekendst. In de eerste 
variant schatten beoordelaars per item de kans dat de minimaal competente leerling het item 
goed beantwoordt. De kansbeoordelingen worden gesommeerd en gemiddeld om de 
uiteindelijke standaard te bepalen. De tweede variant is een eenvoudigere versie van de 
Angoff procedure en wordt ook wel de ja/nee methode genoemd. In deze variant 
beantwoorden beoordelaars de vraag of de minimaal competente leerling het item goed zou 
beantwoorden met ja of nee (Angoff, 1971). 
 
Bookmark procedure 
De Bookmark procedure vraagt beoordelaars om toetsitems te beoordelen, die geordend zijn 
naar moeilijkheidsgraad op basis van empirische gegevens. De beoordelaar plaatst een 
Bookmark (een streep) tussen de twee items (of op een item, afhankelijk van de 
implementatie) waarvan hij of zij vindt dat de items voor de Bookmark de inhoud weergeven 
die de minimaal competente leerling moet beheersen. Uitgaande van het idee dat alle opgaven 
tot de Bookmark correct worden beantwoord en die daarna incorrect, is de vaardigheidsscore 
die hoort bij de opgave net voor de Bookmark de standaard van een beoordelaar. De standaard 
van de totale groep beoordelaars wordt verkregen door het gemiddelde of de mediaan te 
berekenen van de beoordelingen (Lewis, Mitzel & Green, 1996) 
 



13 

 

Nedelsky procedure 
De Nedelsky procedure richt zich op meerkeuzevragen. In deze procedure schatten 
beoordelaars per item het aantal antwoordmogelijkheden dat de minimaal competente leerling 
wegstreept als zijnde incorrect. Het aantal antwoordmogelijkheden dat overblijft is de kans 
dat de leerling het item goed beantwoordt. De kansschattingen worden gesommeerd per 
beoordelaar en gemiddeld over beoordelaars om de uiteindelijke standaard te bepalen. De 
achterliggende gedachte is dat de minimaal competente leerling de antwoordmogelijkheden 
wegstreept waarvan hij/zij denkt dat ze incorrect zijn en willekeurig uit de overgebleven 
mogelijkheden een antwoord kiest (Nedelsky, 1954). 
 
2.2.2 De complexiteit van standaardsetting 
Uit diverse onderzoeken komt een aantal thema’s naar voren die de complexiteit aangeeft 
waar beoordelaars mee te maken krijgen tijdens een standaardsettingproces. Ten eerste lijkt de 
beoordelingstaak zelf vaak verwarrend en moeilijk voor de panelleden. Skorupski en 
Hambleton (2005) hebben onderzoek gedaan naar de complexe taken in het 
standaardsettingproces. Beoordelaars moeten grip krijgen op de inhoud van de 
vaardigheidsniveaus (in de literatuur wordt gesproken over ‘performance levels’), een mentaal 
model creëren van leerlingen die passen binnen de vaardigheidsniveaus, een methode leren 
voor standaardsetting, in staat zijn deze methode toe te passen op toetsmaterialen en flexibel 
genoeg zijn om beoordelingen te herzien na discussie en feedback. De auteurs rapporteren dat 
voor sommige beoordelaars het standaardsettingproces een mysterie bleef. Dat de 
beoordelingstaak vaak moeilijk en verwarrend is voor leerkrachten blijkt ook uit onderzoeken 
van Impara en Plake (1997, 1998) en Shepard (1995). In deze onderzoeken is de uitvoering 
van de Angoff procedure bestudeerd en hieruit is gebleken dat leerkrachten het moeilijk 
vinden om hun verwachtingen uit te drukken in een percentage leerlingen. Impara en Plake 
(1998) suggereren dat leerkrachten in hun onderzoek niet in staat zijn om nauwkeurige 
schattingen te maken over leerlingprestaties, zelfs voor groepen leerlingen die heel bekend 
voor hen zijn.  
Ten tweede blijkt uit onderzoek van Impara en Plake (1997) dat het een probleem is voor veel 
leerkrachten om een groep leerlingen voor te stellen waarvoor standaarden worden 
vastgesteld. Daarnaast is er soms onduidelijkheid of ingeschat moet worden wat leerlingen 
kunnen of wat leerlingen zouden moeten kunnen (Hein & Skaggs, 2009; McGinty, 2005; 
Plake & Impara, 1997).  
Ten derde wijken beoordelaars soms ook af van de standaardsettingprocedure door op een 
andere manier tot een beoordeling te komen, bijvoorbeeld door een percentage items te 
berekenen dat een leerling zou moeten beheersen, of door een range van items aan te geven 
(Hein & Skaggs, 2009). Bovendien baseren panelleden hun beoordelingen soms niet alleen op 
inhoudelijke gronden, maar betrekken ze bijvoorbeeld andere overwegingen bij hun 
beslissingen, zoals de politieke consequenties van een standaard (Ferdous & Plake, 2005), de 
prestaties van eigen leerlingen (Ferdous & Plake, 2005) of beoordelingen van collega’s (Egan 
& Green, 2003). Daarnaast geven beoordelaars de spanning aan tussen de wens om een hoge 
standaard te zetten en de bezorgdheid om daaraan te moeten voldoen en is er wantrouwen 
over hoe de standaarden in de praktijk gebruikt gaan worden (McGinty, 2005). 
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2.2.3 Betrouwbaarheid en validiteit van standaardsetting 
Standaardbepaling is een subjectieve activiteit (Glas, 1978), waarbij experts aangeven wat zij 
van leerlingen verwachten en wat leerlingen naar hun inschatting zouden moeten kunnen. Als 
standaarden worden gebruikt om het onderwijs vorm te geven, is het van belang dat dit op een 
valide en betrouwbare manier gebeurd. Het is echter niet eenvoudig om validiteits- en 
betrouwbaarheidsbepalingen te doen bij standaardsettingprocedures en vaak wordt dit dan ook 
maar deels gedaan. Volgens McGinty (2005) wordt er in onderzoek en praktijk meer aandacht 
besteed aan het waarborgen van de betrouwbaarheid van standaardbepaling dan aan validiteit. 
De meeste inspanningen worden gedaan om de consistentie van beoordelingen vast te stellen 
en de repliceerbaarheid van de resultaten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of een beoordelaar 
consistent is (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid), of de oordelen van panelleden onderling 
overeenkomen (intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid) en of de resultaten generaliseerbaar zijn. 
Maar het streven naar consistentie tussen panelleden is niet in elk standaardsettingproces 
nodig, omdat een standaard niet per definitie beter is wanneer de panelleden overeenkomende 
ideeën hebben. Soms hebben verschillen in beoordelingen juist de voorkeur als de panelleden 
diverse achtergronden hebben (McGinty, 2005).  
 
Ondanks dat validiteit minstens zo belangrijk is als betrouwbaarheid, is het lastiger om de 
validiteit van een standaardbepalingsproces te onderzoeken. Als de validiteit wordt 
onderzocht, wordt meestal gekeken naar de gebruikte procedure, de samenstelling en 
kwalificaties van de panelleden of de uitkomst van het proces. Er wordt dan bijvoorbeeld 
beoordeeld of er goed onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen die net wel en net niet 
voldoen aan de standaard. Het proces van standaardbepaling, dus de bijeenkomst waarin 
panelleden training en instructie krijgen en discussiëren over beoordelingen, wordt echter 
nauwelijks onderzocht (McGinty, 2005). 
 
2.2.4 Standaardsetting in deelproject 1 
De keuze voor een standaardsettingprocedure hangt af van een aantal aspecten, zoals het type 
items dat wordt beoordeeld, de tijd en bronnen die nodig zijn, ervaring met de methode en de 
aanwezigheid van validiteitsbewijs (Hambleton & Pitoniak, 2006). De Angoff procedure 
wordt veel gebruikt in Amerika. In Nederland wordt bij peilingsonderzoek (PPON) vaak de 
Cito variant op de Bookmark procedure toegepast voor het bepalen van referentieniveaus of 
standaarden (Van der Schoot, 2001, 2009b; Van Weerden & Jacobs, 2010). Deze procedure is 
ook in deelproject 1 van Streef gebruikt. 
 
Cito variation on the Bookmark method 
De ‘Cito variation on the Bookmark method’ (Van der Schoot, 2009b) is een aangepaste 
variant van de Bookmarkprocedure en  bestaat uit drie rondes. De eerste ronde komt overeen 
met de originele Bookmark procedure (Lewis et al., 1996). De beoordelaars bestuderen de 
opgaven die oplopen in moeilijkheidsgraad en geven voor alle onderscheiden niveaus 
individueel aan tot en met welke opgave leerlingen goed moeten kunnen beantwoorden. Dit is 
het zetten van een Bookmark. Uitgaande van het idee dat alle opgaven tot de Bookmark 
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correct worden beantwoord en die daarna incorrect, is de vaardigheidsscore die hoort bij de 
opgave net voor de Bookmark de standaard van een beoordelaar. 
 
In de tweede ronde discussiëren de beoordelaars in groepjes over de individueel gezette 
standaarden en krijgen ze de mogelijkheid deze aan te passen. Ze nemen kennis van elkaars 
oordelen en wisselen argumenten uit die aan deze keuzes ten grondslag liggen. Aan het einde 
van deze discussiefase geeft iedere beoordelaar voor elk onderscheiden niveau zelfstandig een 
tweede oordeel. De discussies binnen de groepen hoeven dus niet te leiden tot een eensgezind 
groepsoordeel. 
 
In de derde ronde worden empirische data gepresenteerd, namelijk de gemiddelde landelijke 
leerlingprestaties op de opgaven en de oordelen uit de tweede ronde. Iedere beoordelaar kan 
zien hoe de oordelen in hun groep zich onderling verhouden en zich verhouden tot de 
werkelijke vaardigheidsverdeling in de populatie. Het resultaat wordt met de 
beoordelaarsgroep besproken waarna iedere beoordelaar zijn of haar eindoordeel geeft. De 
beoordelaars krijgen dan een laatste mogelijkheid om hun beoordeling aan te passen en 
eventueel tot overeenstemming te komen over de vast te stellen standaard. Dit derde oordeel 
vormt de basis voor de vast te stellen standaard (Van der Schoot, 2009a). De uitkomsten van 
de standaardsetting zijn uiteindelijk getallen die als vaardigheidsscores kunnen worden 
geïnterpreteerd en die passen op wat we in het LOVS een vaardigheidsschaal noemen. Deze 
schaal loopt doorgaans van medio groep 3 tot medio groep 8 en op deze schaal kan de groei 
van de leerling worden afgebeeld. 
 
2.2.5 De functie van feedback en discussie in de standaardsettingprocedure 
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat in de Cito variant op de Bookmark procedure 
feedbackrondes zijn ingebouwd. Daarmee komt de procedure tegemoet aan aanbevelingen in 
de literatuur om feedback aan beoordelaars te geven (Hambleton & Pitoniak, 2006; 
Hambleton & Plake, 1995; Jaeger, 1989; Plake & Hambleton, 2000; Reckase, 2001). 
Feedback kan beoordelaars ondersteunen in het begrijpen van het standaardsettingproces 
(proces feedback), informeren over de consequenties van de gezette standaard door de 
werkelijke leerlingprestaties te tonen (normatieve feedback) of informeren over de positie van 
de standaard ten opzichte van die van een andere beoordelaar. Feedback kan ook een discussie 
tussen beoordelaars zijn, die zowel op het proces als de normen georiënteerd kan zijn. 
Het geven van feedback dient twee doelen: het zorgt voor meer overeenstemming tussen 
panelleden omdat het de beoordelingen dichter bij elkaar brengt en het geeft beoordelaars de 
mogelijkheid om hun beoordelingen opnieuw te bekijken om fouten of misvattingen te 
ontdekken. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de gezette standaard (Hambleton & Pitoniak, 
2006; Reckase, 2001). 
Er zijn positieve resultaten bekend over standaardsettingprocessen met feedback en discussie. 
Het grootste effect van feedback en discussie is overeenstemming tussen panelleden 
(Hambleton & Pitoniak, 2006). Uit onderzoek van Hambleton en Plake (1995) blijkt dat het 
verschil tussen beoordelingen lager is na groepsdiscussie en onderzoek van Plake en 
Hambleton (2000) wijst uit dat panelleden het meer met elkaar eens zijn waar de standaard 
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gezet moet worden. Ook het vertrouwen over de standaarden neemt toe wanneer er discussie 
en feedback heeft plaatsgevonden. In het onderzoek van Hambleton en Plake (1995) waren 
beoordelaars aanzienlijk zekerder over hun standaarden in de tweede beoordelingsronde. Over 
het algemeen waarderen beoordelaars de mogelijkheid tot feedback en discussie met collega’s 
en zien ze het als een belangrijk onderdeel van het standaardsettingproces (Plake & 
Hambleton, 2000). 
In onderzoek van Van der Schoot (2001) rapporteerden de beoordelaars dat ze de 
groepsdiscussies en informatie over de werkelijke prestaties van leerlingen waarderen, maar 
dat dit slechts beperkte invloed had op hun eigen mening. Desondanks lijken groepsdiscussies 
variatie tussen individuele beoordelaars wel te verminderen (Van der Schoot, 2009a). 
 
2.2.6 Ervaringen met de Cito variant op de Bookmark procedure 
De ervaringen met de Cito variant op de Bookmark procedure zijn positief. Teams van 
leerkrachten blijken goed in staat om volgens deze methode in eerste instantie dergelijke 
niveaus aan te geven in een reeks naar moeilijkheidsgraad geordende voorbeelditems van een 
toets uit het LOVS, waarna ze, na confrontatie met empirische gegevens over feitelijk door 
leerlingen behaalde niveaus, deze vervolgens iets realistischer kunnen formuleren (Van der 
Schoot, 2009a). Deze procedure is kleinschalig met succes beproefd voor het formuleren van 
vaardigheidsniveaus minimum en voldoende voor rekenen-wiskunde, technisch en begrijpend 
lezen en voor medio jaargroep 5 (Van der Schoot, 2009a). De vastgestelde niveaus vallen 
vrijwel samen met de vaardigheidsscores die door 90 procent (referentie minimum) en door 
75 procent (referentie voldoende) van de leerlingen wordt bereikt. Alleen voor Begrijpend 
lezen liggen de niveaus die door de leerkrachten zijn vastgesteld iets hoger. In de meeste 
gevallen werden deze niveaus al vanaf het eerste oordeel zo gedefinieerd en nam gedurende 
het standaardsettingproces de overeenstemming tussen de leerkrachten over het gewenste 
niveau alleen maar toe.  
In voorlopend onderzoek van het project Streef hebben leerkrachten en enkele 
onderwijsdeskundigen vaardigheidsniveaus vastgesteld voor Rekenen-Wiskunde jaargroep 8 
op drie niveaus: minimum, fundamenteel en streef (Van Weerden & Jacobs, 2010). Het 
minimumniveau werd door de beoordelaars systematisch gelegd bij de vaardigheidsscore die 
door 90 procent van de leerlingen wordt bereikt. Men was het ook sterk eens over waar het 
minimumniveau zou moeten liggen. Bij de andere twee niveaus, gebaseerd op de definities in 
het advies van de commissie Meijerink, traden flinke discrepanties op. Het oordeel lag voor 
beide niveaus aanzienlijk hoger dan geïndiceerd door de commissie Meijerink. De 
beoordelaars waren het echter vaak met elkaar oneens. Vooral over het streefniveau 
verschilden de beoordelaars fors van mening. Omdat de beoordelaars bij hun beoordeling hun 
eigen groep leerlingen voor ogen hebben gehad, adviseren Van Weerden en Jacobs (2010) in 
vervolgonderzoek de eigen verwachting van de beoordelaars te vergelijken met de werkelijke 
leerlingprestaties in het LOVS. Dit maakt deel uit van het huidige onderzoek, waarin ook de 
Cito variant op de Bookmark procedure is toegepast.  
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2.3 Onderzoeksvragen 
 
In het onderzoeksvoorstel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 
1) Komen regionaal geformeerde teams van leerkrachten voor de diverse jaargroepen tot 

ongeveer dezelfde referentieniveaus? 
2) In hoeverre is er een doorgaande leerlijn te reconstrueren wanneer de diverse 

referentieniveaus naar jaargroepen worden geordend? 
3) Boeken leerlingen op scholen waar referentieniveaus geformuleerd zijn meer vorderingen 

dan op andere scholen? 
 
Tijdens de uitvoering van dit deelproject heeft er een aanpassing van de onderzoeksvragen 
plaatsgevonden. De eerste deelvraag, zoals geformuleerd in het onderzoeksvoorstel legt sterk 
de nadruk op het regionaal geformeerd zijn van teams van leerkrachten. Dat kenmerk blijkt bij 
nader inzien onderzoeksmatig weinig interessant. De drie hier onderscheiden regio´s (noord, 
midden en zuid) zijn slecht omschreven en behoorlijk onevenwichtig vertegenwoordigd. Het 
concept regio is als variabele ook lastig te duiden, want waarom zouden scholen in de regio 
zuid, bijvoorbeeld anders omgaan met referentieniveaus dan in regio noord? Een tweede 
element in de eerste onderzoeksvraag dat om bijstelling vraagt is de suggestie dat het om 
referentieniveaus bij diverse jaargroepen zou gaan. In dit onderzoek hebben we ons beperkt 
tot twee jaargroepen, die als representant dienen voor de eindsituatie van respectievelijk de 
onderbouw en de bovenbouw, namelijk jaargroep 4 en jaargroep 8. Referentieniveaus zijn op 
dit moment alleen omschreven voor jaargroep 8 en het is al een aardige opgave iets 
vergelijkbaars te laten formuleren voor het punt halverwege de basisschool. Het zou overigens 
ook praktisch gezien onuitvoerbaar zijn geweest om deze procedure met elke afzonderlijke 
jaargroep uit te voeren. Dit ondergraaft ook onderzoeksvraag 2.   
 
Omdat we wel iets kunnen zeggen over het antwoord op de vraag of teams van leerkrachten 
(ongeacht de regio) tot ongeveer dezelfde doelen komen hebben we deze eerste deelvraag 
aangepast. Deze vraag is ook relevanter, omdat we daarmee informatie krijgen over de vraag 
of het wel zinvol is voor teams afzonderlijk naar de referentieniveaus te kijken en doelen te 
bepalen. Na de procedure van het bepalen van doelen op basis van opgaven uit de LVS-
toetsen kan de vergelijking met de wettelijk ingevoerde referentieniveaus worden gemaakt. 
Om verwarring te voorkomen met de wettelijk ingevoerde referentieniveaus, wordt er niet 
gesproken over streefniveaus of referentieniveaus, maar over doelen, wanneer we het hebben 
over de standaarden die leerkrachten voor hun eigen situatie formuleren.  
Omdat het praktisch niet haalbaar bleek om binnen het tijdsbestek van dit onderzoek de 
standaardsettingprocedure te herhalen voor elke jaargroep vervalt daarmee de tweede 
onderzoeksvraag zoals geformuleerd in het onderzoeksvoorstel en komt daar een andere 
onderzoeksvraag voor in de plaats.  
Als aanvulling  op de geherformuleerde vraag 1 is een vraag toegevoegd die zich richt op de 
vergelijking van de eigen verwachting van de leerkrachten met de werkelijke prestaties van de 
leerlingen van de eigen school. Met deze vraag wordt nader onderzoek gedaan naar de 
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ervaring in het voorlopend onderzoek van het project Streef (Van Weerden & Jacobs, 2010) 
(zie 2.2.6 over de ervaringen met de Cito variant op de Bookmark procedure), waarin bleek 
dat het beeld dat leerkrachten hebben van de prestaties van hun leerlingen een sterke invloed 
heeft op het bepalen van doelen. 
  
In het onderzoeksvoorstel is alleen een onderzoeksvraag opgenomen over de mogelijke 
effecten van de interventie op de leerlingresultaten. Voorafgaand aan het beantwoorden van 
die vraag is het echter van belang te onderzoeken of er wel een effect optreedt bij de 
deelnemende leerkrachten. Dit is voorwaardelijk voor een eventueel effect in termen van 
leerlingresultaten. Die vraag is daarom als afzonderlijke onderzoeksvraag toegevoegd. 
Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende set van aangepaste onderzoeksvragen die 
verder leidend zijn in de rapportage:  

 
1)  Komen teams van leerkrachten tot ongeveer dezelfde doelen aan het eind van de 

onder- en bovenbouw en hoe verhoudt zich dat tot de wettelijk ingevoerde 
referentieniveaus? 

2)  Komen de geformuleerde doelen overeen met wat leerlingen feitelijk presteren? 
3)  Heeft het formuleren van doelen gevolgen gehad voor het denken van leerkrachten 

over referentieniveaus en het gebruik van dergelijke niveaus in de klas? 
4)  Boeken leerlingen op scholen waar doelen geformuleerd zijn meer vorderingen dan 

op andere scholen? 
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3  Opzet en uitvoering van het deelproject 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de opzet en uitvoering van het deelproject, waarbij we 
achtereenvolgens aandacht besteden aan de opzet van de interventie, de werving van scholen 
voor deelname, de beschrijving van de onderzoeksuitvoering en het instrumentarium, 
kenmerken van deelnemende scholen en leerkrachten en het analyseplan. 
 
3.1 De interventie 
In deze paragraaf bespreken we eerst de wijze waarop standaardsetting is toegepast in dit 
project. Vervolgens beschrijven we de opzet van de bijeenkomsten waarin deze procedure met 
de scholen is gevolgd. 
 
3.1.1 Opzet van de standaardsettingsprocedure 
Voor het vaststellen van de doelen gebruiken we de methode die binnen PPON is ontwikkeld 
voor het standaardenonderzoek: de Cito variant op de Bookmark procedure. Uit ervaring 
blijkt dat teams van leerkrachten met deze methode goed in staat zijn niveaus aan te geven in 
een reeks van naar moeilijkheidsgraad geordende voorbeelditems van een Cito LVS-toets 
(Van der Schoot, 2001, 2009a; Van Weerden & Jacobs, 2011).  
In de Cito Bookmark procedure verloopt het beoordelingsproces normaal gesproken over drie 
rondes (zie paragraaf 2.2.4). In dit interventieonderzoek zijn de eerste en tweede ronde 
gecombineerd in één ronde vanwege de beperkte tijd tijdens de geplande bijeenkomsten. 
Omdat de verschillen in oordelen in de eerste twee rondes doorgaans klein blijken, 
verwachten we dat het samennemen van deze rondes niet problematisch is (Van der Schoot, 
2001; Van Weerden & Jacobs, 2011). De procedure in dit interventieonderzoek is dus een 
beknopte versie van die van PPON, maar de doelstelling is ook anders: het gaat in dit 
onderzoek niet om het krijgen van een nationale of regionale standaard, maar om het 
bewustwordingsproces van de leerkrachten, dat moet leiden tot een meer realistische visie op 
wat er met leerlingen kan worden bereikt en een beter gefundeerd oordeel over wat er met de 
eigen leerlingen mogelijk is in het licht van de referentieniveaus zoals die landelijk zijn 
gedefinieerd. 
 
De resulterende twee rondes zien er als volgt uit. 
Leerkrachten krijgen in de eerste ronde direct de mogelijkheid om in kleine groepen te 
overleggen over de te zetten standaard op de reeks geordende opgaven. Dit in tegenstelling tot 
de standaard Cito Bookmark procedure waarbij beoordelaars eerst individueel de Bookmark 
plaatsen en daarna pas de uitkomsten ervan bediscussiëren. De eerste ronde vindt plaats 
tijdens een bovenschoolse bijeenkomst waar meerdere scholen uit een regio aanwezig zijn. 
Daardoor krijgen leerkrachten de mogelijkheid om te overleggen met leerkrachten van andere 
scholen uit de regio. 
De tweede ronde – de derde ronde in de standaard Cito Bookmark procedure – vindt op 
schoolniveau plaats. In de tweede ronde worden de oordelen uit de eerste ronde en de 
empirische data gepresenteerd: de feitelijke landelijke prestaties van de leerlingen op 
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minimum, fundamenteel en streefniveau op de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en 
Begrijpend lezen én de leerlingprestaties op de LVS-toetsen van de school zelf. De uitkomst 
van deze ronde is een groepsoordeel over de te zetten standaard afgestemd op de situatie van 
de betreffende school. 
 
In het deelproject worden aparte beoordelaarspanels samengesteld voor de onder- en de 
bovenbouw, bestaande uit leerkrachten van respectievelijk de jaargroepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. 
Deze panels krijgen een serie opgaven uit de Cito LVS-toetsen voorgelegd, geordend naar 
moeilijkheidsgraad, met de vraag aan te geven in hoeverre deze opgaven beheerst moeten 
worden, wil er sprake zijn van een minimum, fundamenteel of streefniveau. Het fundamenteel 
niveau en het streefniveau zoals bedoeld door de EGDLL, aangevuld met het minimumniveau 
conform de procedure bij PPON, het project waar deze vorm van standaardsetting vandaan 
komt. Voor de continuïteit (ook met andere projecten binnen Cito zoals het project 
Leerstandaarden en de pilotstudie referentieniveaus Rekenen-Wiskunde door Van Weerden & 
Jacobse (2011)) is gekozen voor deze drie niveaus. Deze niveaus zijn als volgt gedefinieerd. 
Voor het bepalen van het fundamenteel niveau wordt leerkrachten gevraagd aan te geven welk 
vaardigheidsniveau de meeste leerlingen (70 tot 75 procent) eind groep 4 en eind groep 8 
minimaal bereikt zou moeten hebben. Voor het bepalen van het streefniveau wordt 
leerkrachten gevraagd aan te geven welk vaardigheidsniveau minstens 50 procent van de 
leerlingen eind groep 4 en eind groep 8 bereikt zou moeten hebben bij Rekenen-Wiskunde en 
minstens 25 procent van de leerlingen bij begrijpend lezen. Met het minimumniveau wordt in 
principe een ondergrens aangegeven: als leerlingen het fundamenteel niveau niet bereiken, 
welk niveau zouden zij dan toch minimaal bereikt moeten hebben? Dit niveau zou door 
vrijwel alle leerlingen bereikt moeten worden, dat wil zeggen door 90 tot 95 procent van de 
leerlingen. 
Omdat er door de EGDLL (2008, 2009) alleen inhoudelijk referentieniveaus zijn vastgesteld, 
maar niet is aangegeven waar deze niveaus op een vaardigheidsschaal zouden moeten liggen, 
worden de referentieniveaus in dit onderzoek als volgt gedefinieerd. Het minimumniveau 
komt overeen met het vaardigheidsniveau zoals dat in het normeringsonderzoek van LOVS is 
gemeten bij de percentiel 10 leerling. Het fundamenteel niveau komt overeen met percentiel 
25. Het streefniveau, dat door minimaal 50 procent van de leerlingen bij Rekenen-Wiskunde 
en 25 procent van de leerlingen bij taal moet worden bereikt, komt respectievelijk overeen 
met percentiel 50 en 75 op de LVS-schaal.  
 
3.1.2 Opzet van de interventie 
In dit interventieonderzoek gaan teams van diverse scholen doelen bepalen voor de 
onderdelen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen. Gekozen is voor deze onderdelen omdat 
hiervoor LVS-toetsen beschikbaar zijn die op grote schaal door scholen worden gebruikt.  
In dit onderzoek worden doelen vastgesteld door basisschoolleerkrachten uit de onder- en 
bovenbouw uit de regio’s noord, midden en zuid. In alle regio’s wordt voor elk van de twee 
onderdelen (Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen) een bovenschoolse bijeenkomst 
georganiseerd waarin leerkrachten doelen bepalen voor het eind van groep 4 en het eind van 
groep 8. Doelen halverwege het basisonderwijs maken de leerkrachten duidelijk welke basale 
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vaardigheden leerlingen bij de afsluiting van de onderbouw zouden moeten beheersen en bij 
welke leerlingen dat niet is gerealiseerd. Doelen einde jaargroep 8 geven aan welk 
kwaliteitsniveau aan het einde van het basisonderwijs nagestreefd zou moeten worden (Van 
Weerden & Jacobse, 2011).  
 
Op basis van een chronologische beschrijving van de bijeenkomsten wordt hieronder de opzet 
en de inhoud van de interventie beschreven. Het uitgangspunt is dat alle scholen aan vier 
bijeenkomsten deelnemen: 

1 Bovenschoolse bijeenkomst Rekenen-Wiskunde 
2 Schoolbijeenkomst Rekenen-Wiskunde 
3 Bovenschoolse bijeenkomst Begrijpend lezen 
4 Schoolbijeenkomst Begrijpend lezen 

De bovenschoolse bijeenkomsten worden verzorgd door twee Citomedewerkers en de 
bijeenkomsten op de eigen school worden verzorgd door één Citomedewerker.  
 
Eerste bijeenkomst Rekenen-Wiskunde (bovenschools, september 2010) 
De eerste bijeenkomst is grotendeels een plenaire bijeenkomst waarin gestart wordt met een 
toelichting op het traject ‘Werken met referentieniveaus’ in het project Streef. Na deze 
inleiding wordt uitleg gegeven over de referentieniveaus. Besproken wordt onder andere de 
aanleiding voor de referentieniveaus en de inhoud van de referentieniveaus 1F en 1S (zoals 
beschreven in het referentiekader) en wat de referentieniveaus betekenen in termen van het 
LOVS. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voorbeeldopgaven uit de Cito LVS-toetsen 
Rekenen-Wiskunde. Daarnaast is er aandacht voor het landelijk beleid ten aanzien van de 
referentieniveaus en de positie van de inspectie daarin.  
 
In het tweede deel van de bijeenkomst bepalen leerkrachten van jaargroep 1 t/m 4 
rekendoelen voor het eind van de onderbouw en leerkrachten van jaargroep 5 t/m 8 
rekendoelen voor het eind van de bovenbouw. Begonnen wordt met een beknopte uitleg over 
de moeilijkheidsgraad van opgaven en de plaats van opgaven op de vaardigheidsschaal. 
Daarbij is tijd en ruimte ingepland voor het oefenen met het interpreteren van de 
vaardigheidsschaal aan de hand van oefenvragen. Na het bespreken van de oefenvragen wordt 
de opdracht om doelen te bepalen uitgelegd. Leerkrachten worden per bouw verdeeld in 
kleine groepen en krijgen per rekendomein een boekje met opgaven uit de LVS-toetsen 
Rekenen-Wiskunde. Het betreffen per bouw drie boekjes die corresponderen met de drie 
rekendomeinen die de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde onderscheidt: ‘Getallen en 
bewerkingen’, ‘Meten, meetkunde, tijd en geld’ en ‘Verhoudingen, breuken en procenten’ 
(Janssen, Scheltens & Kraemer, 2004-2009)3. Per serie opgaven (per boekje) geven de 
leerkrachten aan in hoeverre deze opgaven beheerst moeten worden, wil er sprake zijn van 
een minimum, fundamenteel en streefniveau. Dit doen de beoordelaars door op de 
                                                           
3 De EGDLL onderscheidt voor de referentieniveaus nog een vierde subdomein, namelijk ‘verbanden’. In de 
huidige LVS-toetsen wordt het subdomein verbanden niet als apart subdomein geoperationaliseerd, maar zijn 
opgaven over verbanden verweven in de drie subdomeinen van Rekenen-Wiskunde en in Studievaardigheden. 
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corresponderende vaardigheidsschaal per niveau een Bookmark tussen de twee items te 
plaatsen waarvan zij vinden dat de items voor de Bookmark de inhoud weergeven die de 
leerling moet beheersen. Uitgaande van het feit dat de opgaven op volgorde van 
moeilijkheidsgraad staan, is de vaardigheidsscore van het laatste item voor de Bookmark de 
standaard van de (groep) beoordelaar(s). Beoordelaars vullen per serie opgaven voor drie 
niveaus hun doel (vaardigheidsscore) in op een beoordelaarsformulier (zie bijlage 1 voor een 
voorbeeld van het beoordelaarsformulier voor ‘Getallen en bewerkingen’ bovenbouw). 
Ondanks de mogelijkheden voor onderling overleg in deze eerste standaardsetting ronde, 
hoeven de discussies binnen de groepen niet te leiden tot een eensgezind groepsoordeel. Let 
wel: de bookmark wordt gezet op een schaal met een willekeurige verdeling die niet lijkt op 
de vaardigheidsschaal van het LOVS. Leerkrachten met kennis van de LOVS-systematiek 
hebben dus geen houvast aan deze schaalwaarden en moeten echt afgaan op de inhoud en 
volgorde van de voorbeelditems. 
 
Tweede bijeenkomst Rekenen-Wiskunde (op schoolniveau, december 2010 -  februari 2011 ) 
Om de tweede ronde van standaardsetting uit te voeren zijn  bijeenkomsten op schoolniveau 
gepland. In deze bijeenkomst worden de rekendoelen eind groep 4 en/of eind groep 8 
gepresenteerd aan de deelnemende bouw of het hele schoolteam (afhankelijk of de school 
meedoet met één bouw of met het hele team). Daarbij gaat het zowel om de mediaan van de 
doelen die de leerkrachten van de betreffende school in de bovenschoolse bijeenkomst 
vaststellen als de mediaan van de oordelen van alle leerkrachten die participeren in de 
bovenschoolse bijeenkomst. Deze doelen worden aangegeven op de werkelijke 
vaardigheidsschaal. Op deze schaal zijn ook de posities aangegeven van de percentielen 10, 
25 en 50, zodat de posities van de afgegeven oordelen direct gerelateerd kunnen worden aan 
deze percentielniveaus en daarmee de feitelijke prestaties van de leerlingen op minimum, 
fundamenteel en streefniveau op de LVS-toetsen. Het resultaat wordt met het team besproken, 
zodat de leerkrachten hun doelen kunnen vergelijken met wat leerlingen landelijk presteren, 
waarna in een groepsdiscussie consensus wordt nagestreefd over de te stellen doelen. Als de 
leerkrachten niet tot consensus komen over de te zetten standaard, wordt het gemiddelde als 
einddoel genomen. 
Vervolgens wordt besproken hoe leerkrachten de vastgestelde doelen kunnen gebruiken bij 
het evalueren van leerlingresultaten op de Cito LVS-toetsen. Aangezien de 
schoolbijeenkomsten halverwege het schooljaar plaatsvinden, kunnen de vastgestelde doelen 
eind groep 4 en groep 8 niet worden vergeleken met de leerlingresultaten op de LVS-toetsen 
van dat moment. Om toch te kunnen nagaan welke leerlingen naar verwachting op welk 
referentieniveau zullen presteren, wordt een stappenplan uitgereikt waarin beschreven staat 
hoe leerkrachten een voorspelling kunnen maken voor de taal- en rekenprestaties op de LVS-
toetsen aan het eind van het leerjaar4. Door het overzicht in het stappenplan in te vullen 
kunnen de (verwachte) prestaties van de leerlingen vergeleken worden met het minimum, 
                                                           
4 Voor groep 8 is geen LVS-toets aan het eind van het jaar beschikbaar, omdat de Eindtoets Basisonderwijs eind 
groep 8 wordt afgenomen. Daarom is voor groep 8 gebruik gemaakt van de laatste afname van de LVS-toetsen 
(begin of medio groep 8). 
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fundamenteel en streefniveau van de school. Daarmee wordt een handreiking geboden om de 
vastgestelde doelen als extra evaluatie-instrument in te zetten bij de LVS-toetsen. 
 
Eerste bijeenkomst Begrijpend lezen (bovenschools, mei 2011) 
In de eerste bijeenkomst Begrijpend lezen wordt grotendeels dezelfde werkwijze gevolgd 
voor het formuleren van standaarden voor Begrijpend lezen, als in de eerste bijeenkomst 
Rekenen-Wiskunde. Het eerste deel van de bijeenkomst bestaat voornamelijk uit een 
(beknopte) herhaling van het inleidende deel over de referentieniveaus, maar nu toegespitst op 
de referentieniveaus taal. Om een goed oordeel te kunnen vellen over wat leerlingen aan het 
eind van de onder- en bovenbouw moeten beheersen op het gebied van Begrijpend lezen, 
wordt ook inhoudelijk ingegaan op Begrijpend lezen.  
In het tweede deel van de bijeenkomst bepalen leerkrachten van jaargroep 1 t/m 4 doelen voor 
Begrijpend lezen voor het eind van de onderbouw en leerkrachten van jaargroep 5 t/m 8 
doelen voor Begrijpend lezen voor het eind van de bovenbouw. Vanwege de complexiteit van 
de procedure wordt de uitleg van de werkwijze eerst nog eens herhaald en geoefend. Daarna 
worden de leerkrachten per bouw verdeeld in kleine groepen en krijgen ze een boekje met 
opgaven uit de LVS-toetsen Begrijpend lezen. De onderbouwleerkrachten krijgen een boekje 
met opgaven uit de onderbouw en de bovenbouwleerkrachten krijgen een boekje met opgaven 
uit de bovenbouw. De leerkrachten beoordelen nu geen drie boekjes met opgaven (zoals bij 
Rekenen-Wiskunde), maar één boekje met opgaven, omdat er voor Begrijpend lezen geen 
aparte domeinen worden onderscheiden in het LOVS. Het beoordelen van de opgaven gaat op 
dezelfde werkwijze als in de Rekenen-Wiskunde bijeenkomst: beoordelaars bepalen welke 
opgave nog door leerlingen op minimum, fundamenteel en streefniveau goed beantwoord 
moet worden en vullen de bijbehorende vaardigheidsscore van die opgave in op een 
beoordelaarsformulier. Ook hier behoeven de discussies binnen de groepen niet noodzakelijk 
te leiden tot een eensgezind groepsoordeel. 
 
Tweede bijeenkomst Begrijpend lezen (op schoolniveau, juni -  december 2011) 
In de tweede bijeenkomst Begrijpend lezen wordt dezelfde werkwijze gevolgd als in de 
tweede bijeenkomst Rekenen-Wiskunde. De doelen voor Begrijpend lezen eind groep 4 en/of 
eind groep 8 worden gepresenteerd. Vervolgens wordt empirisch materiaal aangeboden, zodat 
de leerkrachten hun doelen kunnen vergelijken met wat leerlingen werkelijk presteren, waarna 
in een groepsdiscussie consensus wordt nagestreefd over de bijgestelde doelen. Vervolgens 
wordt besproken hoe leerkrachten de vastgestelde doelen kunnen gebruiken bij het evalueren 
van leerlingresultaten op de Cito LVS-toetsen.  
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3.2 Werving van scholen 
 
Omdat Streef is uitgevoerd door Cito en de RuG, in samenwerking met de 
onderwijsbegeleidingsdiensten Marant – in de regio Arnhem – en Cedin – in de regio Noord 
Nederland, zijn de scholenbestanden van deze laatste twee organisaties gebruikt voor het 
aanschrijven van de scholen. Daarbij zijn vooraf de volgende scholen uitgesloten: 
- Zeer kleine scholen 
- Zeer zwakke scholen volgens de Onderwijsinspectie 
- Scholen die participeerden in lopend onderzoek van het GION 
- Scholen die participeerden in cohortonderzoek COOL5-18 
Dit resulteerde in een bestand van ongeveer 500 scholen en bijbehorende besturen die 
benaderd zijn met een brief en een folder. Daarnaast was ook de website project-streef.nl 
online met aanvullende informatie. Vervolgens zijn eerst alle besturen gebeld, met de vraag of 
er op bestuursniveau belangstelling was om aan Streef deel te nemen. Afhankelijk van de 
belangstelling op bestuursniveau zijn de individuele scholen gebeld. Aan zowel besturen als 
scholen is aangeboden een presentatie van het project te verzorgen. De wervingsperiode heeft 
gelopen van januari tot en met juni 2010 en heeft uiteindelijk geresulteerd in een groep van 
102 deelnemende scholen. Een klein deel van deze scholen (N=8) is geworven rondom 
Nijmegen (regio midden en zuid) in 2011 (deze scholen waren in 2010 niet aangeschreven), 
omdat er aan deelproject ‘Werken met referentieniveaus’ in 2010-2011 te weinig scholen 
hadden deelgenomen. Voor dit project is in de tweede helft van het kalenderjaar 2011 
nogmaals een werving uitgevoerd en de interventie uitgevoerd.  
Scholen konden bij aanmelding aangeven wat het project van hun voorkeur was en met welke 
bouw zij wilden meedoen. Oorspronkelijk was in het onderzoeksvoorstel opgenomen dat 
scholen random met een boven- (groep 5 t/m 8) of onderbouw (groep 1 t/m 4) aan een van de 
projecten zou worden toegewezen. Dit bleek in de praktijk niet uitvoerbaar. Elke school had 
een sterke voorkeur voor een van de deelprojecten en wilde niet deelnemen als zij pas later te 
horen zouden krijgen aan welk deelproject ze mee konden doen. De keuze voor een bepaald 
deelproject paste bij de huidige ontwikkeling van de school en deelname aan een ander 
deelproject niet. Alle scholen zijn vervolgens ingedeeld bij het  deelproject van hun keuze met 
de bouw van hun keuze. Deze opzet heeft een belangrijk nadeel ten opzichte van de 
oorspronkelijke experimentele opzet; het toeschrijven van eventuele effecten aan de 
interventie is problematischer. Immers, de motivatie om aan het deelproject mee te doen, en 
het feit dat het project inhoudelijk aansluit bij de schoolontwikkeling kunnen een belangrijke 
bijdrage hebben gehad aan eventuele effecten. Vasthouden aan de voorgestelde experimentele 
opzet zou echter betekenen dat het benodigde aantal scholen niet behaald zou worden en dat 
scholen mee moesten doen aan een project waarvoor zij misschien minder gemotiveerd 
zouden zijn. De kans op tussentijdse uitval is dan ook aanmerkelijk groter. Om toch een 
uitspraak te kunnen doen over of eventuele effecten veroorzaakt worden door de interventie is  
gebruik gemaakt van informatie over de scholen en van de leerkrachten aan het begin van 
deelname. 
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3.3 Onderzoeksuitvoering 
 
3.3.1  Uitvoering en implementatie van de interventie 
Van de oorspronkelijke groep van 82 deelnemende scholen aan Streef hebben zich 20 scholen 
aangemeld voor ‘Werken met referentieniveaus’ (11 scholen in de regio noord, 4 in de regio 
midden en 5 in de regio zuid). Van een aanzienlijk deel van de deelnemende scholen hebben 
uiteindelijk alle teamleden meegedaan, dus niet alleen de onder- of alleen de 
bovenbouwleerkrachten. In totaal hebben 12 scholen in z’n geheel (met onder- en 
bovenbouw) meegedaan aan alle bijeenkomsten en 3 scholen hebben in z’n geheel meegedaan 
aan alleen de bijeenkomsten voor Rekenen-Wiskunde. In de analysefase wordt hiermee 
rekening gehouden door te controleren of de effecten op deze 15 scholen afwijken van de 
effecten op de scholen waar met alleen de onder- of bovenbouwleerkrachten is deelgenomen.  
De interventie van deelproject 1 ‘Werken met referentieniveaus’ is uitgevoerd in de periode 
september 2010 tot en met december 2011. In totaal hebben 182 leerkrachten van 20 scholen 
deelgenomen aan dit deelproject. Daarvan hebben ruim 140 deelnemers aan de bovenschoolse 
bijeenkomsten deelgenomen. De bovenschoolse bijeenkomsten in noord waren het grootst 
met ruim 70 deelnemers, de bovenschoolse bijeenkomsten in zuid het kleinst met ruim 30 
deelnemers. Niet iedereen was elke bijeenkomst aanwezig, op de bijeenkomsten op de eigen 
school waren meestal alle deelnemende teamleden aanwezig, bij de bovenschoolse 
bijeenkomsten – waarvoor sommige deelnemers ruim een uur moesten rijden – was elke keer 
ongeveer 65 tot 90 procent van de deelnemers aanwezig. In regio zuid, waar ‘slechts’ 65 
procent van de deelnemers aanwezig was, heeft één school met een groot aantal leerkrachten 
niet deelgenomen. Dit verklaart het relatief lage percentage deelname aan de bovenschoolse 
bijeenkomsten in de regio zuid. 
In de praktijk is de opzet en inhoud van de bijeenkomsten voor enkele scholen anders 
geweest. Doordat niet alle scholen aan alle bijeenkomsten konden deelnemen, hebben enkele 
scholen deelgenomen aan een bijeenkomst waarin de bovenschoolse bijeenkomst en de 
bijeenkomst op schoolniveau werden gecombineerd. Daarnaast hebben vier scholen alleen 
deelgenomen aan de bijeenkomsten voor Rekenen-Wiskunde.  
 
Daarnaast verschilt de opzet en inhoud van de interventie voor de scholen van de tweede 
werving (schooljaar 2011-2012) ook iets van de interventie van de scholen van de eerste 
werving (schooljaar 2010-2011). Deze laatst geworven groep scholen heeft een eenvoudigere 
versie van de standaardsettingprocedure gevolgd, omdat de oorspronkelijke opzet te veel tijd 
en inspanning vergde van de leerkrachten en te moeilijk was. De inhoud van deze aangepaste 
bijeenkomsten wordt in de volgende subparagraaf beschreven. In de analysefase wordt 
rekening gehouden met de verschillen door te controleren of de resultaten op deze scholen 
afwijken van de resultaten op de scholen waar met de volledige versie van de 
standaardsettingprocedure is gewerkt. 
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3.3.2 Aangepaste opzet van de interventie 
Ondanks succeservaringen met de Cito Bookmark procedure in eerder uitgevoerde 
onderzoeken, vergde deze standaardsettingprocedure in dit onderzoek veel tijd en inspanning 
van de leerkrachten. Leerkrachten gaven tijdens de bijeenkomsten aan dat ze de theorie over 
de moeilijkheidsgraad van opgaven en het interpreteren en aflezen van de vaardigheidsschaal 
te lastig vonden, waardoor sommige beoordelaars tijdens de uitleg al afhaakten. Daarom is 
besloten om de scholen van de tweede werving een eenvoudigere versie van de 
standaardsettingprocedure voor te leggen. Daarnaast is de opzet van de interventie iets 
ingekort, omdat de einde van de looptijd van het project naderde. Dit project is voor de 
tweede keer uitgevoerd in de tweede helft van kalenderjaar 2011. Voor de eerste uitvoering 
van dit project was één heel schooljaar gepland (schooljaar 2010-2011). Doordat de helft van 
de tijd beschikbaar was voor de tweede uitvoering zijn de 2 bovenschoolse bijeenkomsten en 
2 bijeenkomsten op schoolniveau ingekort naar 1 bovenschoolse bijeenkomst en 1 
bijeenkomst op schoolniveau. Hieronder worden de aanpassingen aan de opzet en de inhoud 
van de interventie beschreven. 
 
Eerste bijeenkomst Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen (bovenschools, september 2011) 
Deze bijeenkomst wordt twee keer gehouden: één keer in de regio midden en één keer in de 
regio zuid. Per serie opgaven geven de leerkrachten aan in hoeverre deze opgaven beheerst 
moeten worden, wil er sprake zijn van een minimum, fundamenteel en streefniveau. Dit doen 
de beoordelaars door op een aangepast beoordelingsformulier aan te geven tot en met welke 
opgave de leerling moet beheersen (zie bijlage 2 voor het beoordelingsformulier). Zij vullen 
daarbij alleen het nummer in van de laatste opgave van de reeks opgaven die de leerling moet 
beheersen. De leerkrachten worden dus niet geconfronteerd met een vaardigheidsschaal. Na 
het inzamelen van de oordelen, lezen de Citomedewerkers de bijbehorende 
vaardigheidsscores af op de vaardigheidsschaal die correspondeert met de beoordeelde 
opgaven. Het aflezen en invullen van de vaardigheidsscore verschuift dus van de leerkracht 
naar de Cito-medewerker. Doordat de uitleg aan leerkrachten over de moeilijkheidsgraad van 
opgaven en het aflezen en interpreteren van de vaardigheidsschaal kan worden overgeslagen, 
is er voldoende tijd voor het vaststellen van doelen voor Rekenen-Wiskunde en Begrijpend 
lezen in deze bovenschoolse bijeenkomst. 
Voor de tweede bijeenkomst op de eigen school wordt aan leerkrachten gevraagd de 
resultaten van de leerlingen op de Cito LVS-toetsen Begrijpend lezen eind groep 4 en medio 
groep 8 van de afgelopen drie schooljaren op te sturen om een vergelijking te kunnen maken 
met de geformuleerde doelen. 
 
Tweede bijeenkomst Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen (op schoolniveau, september - 
december 2011 ) 
In de tweede standaardsetting ronde worden de vastgestelde doelen door de leerkrachten 
vergeleken met de werkelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsen van de school en met de 
wettelijk vastgestelde referentieniveaus 1F en 1S (dit laatste kan alleen voor eind groep 8 
worden gedaan, omdat de referentieniveaus zich in het primair onderwijs beperken tot eind 
groep 8). Om de doelen en de resultaten te kunnen vergelijken met de referentieniveaus 1F en 
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1S zijn de vaardigheidsscores van de percentielen 25 en 50 (Rekenen-Wiskunde) en 25 en 75 
(Begrijpend lezen) genomen.  
Omdat in de aangepaste interventie geen gebruik wordt gemaakt van de vaardigheidsschaal, 
wordt de vergelijking zichtbaar gemaakt in staafgrafieken (zie bijlage 3 voor een voorbeeld). 
Als tijdens de bespreking in het team blijkt dat de leerkrachten hun doelen willen aanpassen, 
kan dit direct worden uitgevoerd door de vaardigheidsscores in de grafiek te wijzigen. Het 
resultaat van de aanpassing is op die manier direct zichtbaar.  
 
3.4  Dataverzameling en instrumentarium  
 
Voor het vaststellen van de effecten van ‘Werken met referentieniveaus’ wordt gebruik 
gemaakt van de gegevens die verzameld worden bij alle leerkrachten en leerlingen van alle 
Streef-scholen, zodat op die manier de veranderingen bij scholen, leerkrachten en  leerlingen 
die wel mee doen aan een specifiek deelproject vergeleken kunnen worden met de situatie bij 
scholen, leerkrachten en leerlingen die niet meedoen. In deze paragraaf wordt daarom eerst 
aandacht besteed aan de variabelen die bij teams en leerlingen zijn gemeten en de manier 
waarop dat gebeurd is. Daarna wordt een beschrijving gegeven van de groep 
scholen/leerkrachten die aan ‘Werken met referentieniveaus’ heeft meegedaan, waarbij ook 
gekeken wordt in hoeverre deze scholen op de beginmeting afwijken van de scholen die aan 
andere projecten meedoen. Dit is noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in een mogelijke 
vertekening die kan zijn ontstaan omdat de scholen niet random zijn toegewezen aan een 
project maar op basis van voorkeur zijn ingedeeld. Tenslotte wordt het analyseplan 
beschreven.  
 
Bij alle deelnemende scholen wordt twee keer bij alle leerkrachten een vragenlijst afgenomen. 
Vijfmaal worden toetsgegevens bij leerlingen verzameld, een keer voorafgaand aan deelname 
(juni 2010) en vier keer in de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Van de leerlingen 
wordenook verscheidene achtergrondgegevens verzameld. 
 
3.4.1 Dataverzameling bij leerkrachten 
Om de beginsituatie en de veranderingen in leerkrachtgedrag en attitude in kaart te brengen 
wordt in het voorjaar van 2010, voorafgaand aan de verschillende deelprojecten binnen Streef 
en in het voorjaar van 2012, na afloop van de deelprojecten een digitale vragenlijst bij alle 
leerkrachten op de deelnemende scholen afgenomen. Voor de selectie en ontwikkeling van de 
vragen is gebruik gemaakt van diverse eerder gebruikte instrumenten (Deunk et al., 2011) en 
van de resultaten van een pilot-onderzoek waarin negen leerkrachten zijn bevraagd over hun 
kennis van, ervaring met, handelen en attitude ten aanzien van referentieniveaus (zie voor de 
resultaten Deunk et al., 2011). De vragenlijst bevat vragen op alle terreinen die in de 
deelprojecten aan de orde komen: referentieniveaus, professionalisering op het gebied van 
opbrengstgericht werken en differentiatie en excellentie. Hieronder worden de vragen en 
variabelen besproken die voor dit deelproject van belang zijn. Vragen over referentieniveaus 
zijn ondergebracht in het cluster opbrengstgericht werken. 
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Referentieniveaus 
Het cluster opbrengstgericht werken bevat vragen, verspreid over de vragenlijst, over 
verschillende aan referentieniveaus gerelateerde onderwerpen, zoals: 

- het stellen en gebruiken van doelen 
- de kennis van en attitude ten aanzien van referentieniveaus 
- het streven naar hoge opbrengsten 
- het belang van basisvaardigheden 

 
Eerst wordt gevraagd of de leerkracht tevreden is met het huidige niveau van de leerlingen in 
de groep. Voor verschillende leerstofdomeinen kan de leerkracht aangeven of hij/zij tevreden 
is over het niveau van alle leerlingen, of dat het niveau van enkele leerlingen, van de halve 
groep of van bijna de hele groep hoger zou moeten. Daarna wordt gevraagd of de leerkracht 
weet welk niveau hij/zij aan het eind van het jaar met de leerlingen wil behalen en in hoeverre 
dat geëxpliciteerd is op papier, in de methode, in overleg met team of intern begeleider.  
 
Vervolgens wordt in de vragenlijst expliciet gevraagd naar referentieniveaus. Op basis van 
onderzoeksuitkomsten van Vrielink et al. (2009) is eerst gevraagd naar bekendheid met de 
referentieniveaus; of de leerkrachten bekend zijn met de niveaus en, zo ja, op welke manieren 
zij er over gehoord en gepraat hebben.  
Na een uitleg over de referentieniveaus – noodzakelijk om alle respondenten een minimale 
kennis over het onderwerp te geven – wordt een aantal vragen gesteld over attitude ten 
aanzien van referentieniveaus. De vragen zijn gericht op handelen en inzicht van de 
leerkracht. Het is echter ook belangrijk om te weten in hoeverre de leerlingen betrokken 
worden bij informatie over hun eigen prestatieniveau. Er wordt daarom ook gevraagd of de 
leerkrachten aan de leerlingen vertellen of zij zwak, gemiddeld of sterk presteren ten opzichte 
van de klas, wat (minimaal) van hen wordt verwacht en wat ze gaan leren (tabel 1).  
Deze vragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek van Ledoux et al. (2009) waarin 
leerkrachten voor- en nadelen van het werken met referentieniveaus hebben genoemd en de 
bevindingen van het pilot-onderzoek (Deunk et al., 2011).  
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Tabel 1: Attitude referentieniveaus 
Vraag 24. Hier volgt een aantal uitspraken die te maken hebben met de referentieniveaus en 
het gebruik daarvan in de klas. Wilt u aangeven in hoeverre deze uitspraken op u van 
toepassing zijn?  
1=helemaal oneens, 2=oneens, 3=niet oneens/eens, 4=eens, 5=helemaal eens 
a 
b 
 
c 
d 
 
e 
 
f 

Ik vind het goed om leerlingen te vertellen wat ze minimaal moeten kunnen. 
Ik vind het goed om de leerlingen in mijn klas te vertellen of zij zwak, gemiddeld of 
sterk presteren ten opzichte van de klas. 
Ik vind het goed om leerlingen te vertellen wat ik hen de komende tijd ga leren. 
Ik vind het goed om leerlingen te vertellen wat ik van hen verwacht en waar ze nog beter 
in moeten worden. 
Ik denk dat leerlingen zelf wel weten of ze zwak, gemiddeld of sterk presteren in 
vergelijking met de klas. 
De meeste leerkrachten weten wel wat de leerdoelen zijn en hoe ze daar aan moeten 
werken. 

g Ik denk dat het vooral voor nieuwe, onervaren leerkrachten goed is als er duidelijke 
referentieniveaus komen.  

h Ik vind het stellen van landelijke referentieniveaus oneerlijk voor scholen met veel 
zwakke leerlingen. 

i Ik vind het stellen van landelijke referentieniveaus oneerlijk voor leerkrachten die 
toevallig een klas met veel zwakke leerlingen hebben.  

j Ik vind het voordeel van referentieniveaus dat de leerkracht gestimuleerd wordt ook deze 
leerlingen op een minimumniveau te brengen. 

 
Daarna wordt nog gevraagd of de leerkracht denkt dat de invoering van de referentieniveaus 
geen, een negatieve of een positieve invloed zullen hebben op het dagelijks werk in de groep 
en op de prestaties van leerlingen.  
 
Tenslotte wordt de attitude van leerkrachten bevraagd ten opzichte van het streven naar hoge 
opbrengsten en het belang van basisvaardigheden (tabel 2). 
 



30 

 

Tabel 2: Attitude opbrengstgerichtheid en belang basisvaardigheden 
Vraag 26. Hier volgt een aantal uitspraken over wat leerlingen kunnen en wat u ze wilt leren. 
Wilt u aangeven in hoeverre deze uitspraken op u van toepassing zijn?  
1=helemaal oneens, 2=oneens, 3=niet oneens/eens, 4=eens, 5=helemaal eens 
a Ik denk dat sommige leerlingen gewoon niet op een hoger niveau komen, hoe veel ze 

ook oefenen. 
b Ik denk dat een E-leerling vaak een E-leerling blijft. 
c 
 
d 
e 

Ik vind het handig om over het niveau van mijn leerlingen te denken in de cito 
classificatie A t/m E of I t/m V. 
Ik vind die sterke nadruk op taal en rekenen goed.  
Ik maak me meer zorgen over het taalniveau dan het rekenniveau van mijn leerlingen. 

f 
g 
h 
i 
 
j 
 
k 
 
l 

Ik vind het belangrijk om in het onderwijs een sterke nadruk op taal te leggen. 
Ik vind het belangrijk om in het onderwijs een sterke nadruk op rekenen te leggen. 
Ik vind dat de zwakke leerlingen de meeste aandacht moeten krijgen van de leerkracht. 
Ik vind dat de leerkracht zijn of haar aandacht moet verdelen tussen zwakke en 
excellente leerlingen. 
Ik vrees dat de gemiddelde leerlingen veel te weinig aandacht krijgen door de nadruk op 
zwakke en excellente leerlingen. 
Ik zou het niveau van de klas willen verhogen, maar dat is met deze leerlingen niet 
mogelijk. 
Ik streef altijd naar een hoger niveau voor mijn leerlingen, ook als ze al goed presteren. 

 
3.4.2 Dataverzameling bij leerlingen 
Bij de leerlingen van alle deelnemende scholen worden de volgende gegevens uit het LOVS 
verzameld: 
- Groep 1 en 2: Ordenen/Rekenen voor Kleuters, Taal voor Kleuters 
- Groep 3, 4 en 5: Technisch lezen, Begrijpend lezen (groep 4 en 5), Spelling, Rekenen- 
 Wiskunde 
- Groep 6 ,7 en 8: Spelling, Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en in groep 8 de 

Eindtoets Basisonderwijs 
 
Ook van leerlingen die doubleren worden de gegevens uit het LOVS verzameld. De scores 
van doubleurs en niet-vertraagden kunnen immers op dezelfde vaardigheidsschaal worden 
afgebeeld.  
 
De scholen nemen de toetsen in eigen beheer volgens de handleiding af, voeren de gegevens 
in het computerprogramma LOVS in en verzenden deze gegevens naar Cito. Scholen die het 
computerprogramma LOVS niet gebruiken, sturen een Excel-bestand of een papieren uitdraai 
op. 
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Van de leerlingen worden daarnaast de volgende achtergrondgegevens verzameld: 
- Geslacht 
- Etniciteit (geboorteland van de ouders) 
- Leerlinggewicht 
- Opleidingsniveau ouders 
- Leeftijd 
Omdat veel scholen de achtergrondgegevens (behalve leeftijd en geslacht) vaak niet in het 
computerprogramma LOVS opnemen, worden in het voorjaar van 2012 deze gegevens op een 
andere manier verzameld, tegelijkertijd met het afnemen van de leerkrachtvragenlijst. 
 
3.5  Kenmerken van deelnemende scholen en leerkrachten 
 
In totaal hebben 182 leerkrachten van 20 scholen geparticipeerd in het deelproject ‘Werken 
met referentieniveaus’. Van deze 20 scholen hebben ruim 140 deelnemers aan de 
bovenschoolse bijeenkomsten deelgenomen.  
 
Op basis van de resultaten van de voormeting bij leerkrachten wordt hieronder een 
beschrijving gegeven van de groep leerkrachten die aan deelproject 1 ‘Werken met 
referentieniveaus’ heeft meegedaan.  
 
Kennis en attitude ten aanzien van referentieniveaus 
Leerkrachten die aan ‘Werken met referentieniveaus’ hebben meegedaan verschillen niet 
significant van de leerkrachten in de controlegroep in de kennis over referentieniveaus. Ze 
hebben niet meer over de referentieniveaus gelezen, zich in verdiept of in het team over 
gepraat dan de leerkrachten uit de controlegroep.  
Van de vragen over het handelen en inzicht van de leerkracht op het gebied van de 
referentieniveaus is bij twee vragen het gemiddelde van de experimentele groep significant 
lager dan van de controlegroep. De leerkrachten in de experimentele groep zijn het minder 
eens met de stelling dat de meeste leerkrachten wel weten wat de leerdoelen zijn en hoe ze 
daar aan moeten werken (t (126) = -2.856, p = .005) en denken minder dat het vooral voor 
nieuwe, onervaren leerkrachten goed is als er duidelijke referentieniveaus komen (t (149) = 
2.984, p = .003). 
 
Streven naar hoge opbrengsten en het belang van basisvaardigheden 
Van enkele vragen over het streven naar hoge opbrengsten en het belang van 
basisvaardigheden verschillen de groepen leerkrachten significant van mening. De 
leerkrachten die hebben deelgenomen aan ‘Werken met referentieniveaus’ zijn minder 
tevreden over het niveau van hun leerlingen bij rekenen dan de collega’s in de controlegroep 
(t (177) = -2.51, p = .01). Op de vraag of leerkrachten het handig vinden om over het niveau 
van hun leerlingen na te denken in de Cito classificatie A t/m E of I t/m V is het gemiddelde 
van de leerkrachten in de controlegroep hoger dan in de experimentele groep. De leerkrachten 
die mee hebben gedaan aan ‘Werken met referentieniveaus’ vinden het dus minder handig om 
de classificatie A t/m E of I t/m V te gebruiken (t (146) = -3.53, p = .001) dan hun collega’s in 
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de controlegroep. De leerkrachten in de experimentele groep vrezen meer dat de gemiddelde 
leerlingen veel te weinig aandacht krijgen door de nadruk op zwakke en excellente leerlingen, 
dan hun collega’s in de controlegroep (t (182) = 2.09, p = .04). 
 
3.6  Analyseplan 
 
In dit deelproject willen we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 
1) Komen teams van leerkrachten tot ongeveer dezelfde doelen aan het eind van de onder- en 
bovenbouw en hoe verhoudt zich dat tot de wettelijk ingevoerde referentieniveaus? 
2) Komen de geformuleerde doelen overeen met wat leerlingen feitelijk presteren? 
3) Heeft het formuleren van doelen gevolgen gehad voor het denken van leerkrachten over 
referentieniveaus en het gebruik van dergelijke niveaus in de klas? 
4) Boeken leerlingen op scholen waar doelen geformuleerd zijn meer vorderingen dan op 
andere scholen? 
 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden of leerkrachtenteams tot ongeveer dezelfde 
doelen komen, worden van elk team/elke school de definitieve oordelen op minimum, 
fundamenteel en streefniveau ingezameld. De oordelen zijn getallen die als 
vaardigheidsscores kunnen worden geïnterpreteerd en die passen op een vaardigheidsschaal. 
Van deze oordelen wordt het interkwartielbereik berekend en weergegeven op een 
vaardigheidsschaal waarop ook de opgaven staan afgebeeld waarover een oordeel is geveld. 
Daarnaast worden de oordelen per school voor elke bouw en elk vakgebied afzonderlijk 
weergegeven en met elkaar vergeleken. Daardoor kan antwoord worden gegeven op de vraag 
of leerkrachtenteams binnen scholen tot ongeveer dezelfde doelen komen. 
Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de oordelen van de leerkrachtenteams zich 
verhouden tot de wettelijk ingevoerde referentieniveaus, worden de oordelen vergeleken met 
de vaardigheidsniveaus zoals die in het normeringsonderzoek van LOVS zijn gemeten bij de 
percentielen 10, 25, 50 en 75 leerlingen. Zoals eerder genoemd, worden de referentieniveaus 
in dit onderzoek gedefinieerd in percentielen, omdat er door de EGDLL (2008, 2009) alleen 
inhoudelijk referentieniveaus zijn vastgesteld, maar niet is aangegeven waar deze niveaus op 
een vaardigheidsschaal zouden moeten liggen. In dit onderzoek komt het minimumniveau 
overeen met het vaardigheidsniveau van de percentiel 10 leerling. Het fundamenteel niveau 
komt overeen met het vaardigheidsniveau van de percentiel 25 leerling. En het streefniveau 
komt bij Rekenen-Wiskunde overeen met de percentiel 50 leerling en bij taal overeen met de 
percentiel 75 leerling.  
Opgemerkt moet worden dat bij de vergelijking met de oordelen voor eind groep 8, de 
percentielen 10, 25, 50 en 75 behorende bij de LVS-toetsen medio groep 8 worden 
weergegeven. Voor groep 8 is geen LVS-toets aan het einde van het jaar beschikbaar, omdat 
dan de Eindtoets Basisonderwijs wordt afgenomen. Omdat het niveau van Rekenen-Wiskunde 
en Begrijpend lezen halverwege en aan het eind van groep 8 gemiddeld genomen dicht bij 
elkaar ligt, is er voor gekozen om toetsopgaven medio groep 8 te gebruiken en zijn de 
percentielen 10, 25, 50 en 75 dus ook bepaald volgens de normering van de LVS-toets medio 
groep 8. 
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De tweede onderzoeksvraag kan worden beantwoord door de oordelen te vergelijken met de 
gemiddelde leerlingprestaties op de LVS-toetsen die de scholen gedurende de schooljaren 
2009-2012 hebben afgenomen. Het gaat dan om de gemiddelde resultaten op de LVS-toetsen: 
- Begrijpend lezen eind groep 4 en medio groep 8  
- Rekenen-Wiskunde eind groep 4 en medio groep 8  
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag door de definitieve 
oordelen voor de niveaus minimum, fundamenteel en streef te vergelijken met het percentage 
leerlingen op de scholen dat de niveaus daadwerkelijk haalt. 
Voor het vaststellen van de effecten van deelname aan ‘Werken met referentieniveaus’ op de 
attitude en het gedrag van leerkrachten en op de resultaten van leerlingen (onderzoeksvraag 3 
en 4) wordt er uit de totale deelnemersgroep van Streef een experimentele en een 
controlegroep geformeerd. Doordat elke school (in principe) deelneemt met één bouw aan een 
deelproject, is elke school tegelijkertijd experimentele en controleschool. Doet een school 
bijvoorbeeld met de bovenbouw mee aan deelproject 1 dan maakt de onderbouw van deze 
school deel uit van de controlegroep voor de scholen die met de onderbouw meedoen aan 
deelproject 2. Deze opzet heeft als voordeel dat de controlescholen waarschijnlijk wat betreft 
motivatie, attitude ten opzichte van het onderwijsbeleid en betrokkenheid bij het project en 
het onderzoek niet heel veel afwijken van de experimentele groep. De school doet immers zelf 
ook mee aan Streef. Tegelijkertijd is er ook een nadeel; er is altijd kans op contaminatie, het 
‘doorlekken’ van de interventie. Onderbouwleerkrachten kunnen zaken oppikken van hun 
bovenbouwcollega’s waardoor ze niet helemaal ‘onbehandeld’ zijn. Opgemerkt moet worden 
dat onderzoek naar dergelijke actuele onderwerpen altijd beïnvloed wordt door invloeden van 
andere bronnen, in dit geval bijvoorbeeld stimulans en informatie vanuit het ministerie, maar 
ook de aandacht in de media en vragen van ouders, besturenorganisaties en dergelijke.  
Om de veranderingen in leerkrachtgedrag en attitude in kaart te brengen wordt voorafgaand 
aan dit deelproject en na afloop een digitale vragenlijst bij alle leerkrachten afgenomen (zie 
paragraaf 3.4.1 dataverzameling bij leerkrachten). Voor elke vraag of set van vragen wordt in 
tabellen weergegeven of de controlegroep en de experimentele groep van elkaar verschillen in 
2010 en 2012 en of de groepen van elkaar verschillen in mate van verandering 
(verschilscores). Waar relevant worden statistische analyses toegepast. Hierbij wordt een 
significantieniveau van p < .05 gehanteerd. De belangrijkste verschillen en opmerkelijkste 
resultaten worden daarnaast in de tekst toegelicht. 
De statistische analysemethodes die gebruikt worden hangen samen met de antwoordopties bij 
elke vraag. Bij vragen met een oplopende antwoordschaal op ordinaal niveau, zoals stellingen 
met antwoordopties lopend van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’, worden 
verschillen tussen de groepen per meetmoment geanalyseerd met t-toetsen. Veranderingen 
over de tijd worden per groep bekeken met gepaarde t-toetsen. Bij vragen op nominaal niveau 
worden de groepen op beide meetmomenten vergeleken door een kruistabel te maken en een 
chi²-toets toe te passen.  
Om de vierde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn bij de leerlingen van alle 
deelnemende scholen toetsgegevens uit het LOVS verzameld (zie paragraaf 3.4.2 
dataverzameling bij leerlingen). Om de verschillen tussen de leerlingprestaties van scholen uit 
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de experimentele en controlegroep te toetsen worden t-toetsen voor onafhankelijke groepen 
uitgevoerd. 
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4  Resultaten 
 
Om na te gaan wat de effecten zijn van scholing en begeleiding op het gebied van de 
referentieniveaus, zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd:  

1) Komen teams van leerkrachten tot ongeveer dezelfde doelen aan het eind van de 
onder- en bovenbouw en hoe verhoudt zich dat tot de wettelijk ingevoerde 
referentieniveaus? 

2) Komen de geformuleerde doelen overeen met wat leerlingen feitelijk presteren? 
3) Heeft het formuleren van doelen gevolgen gehad voor het denken van leerkrachten 

over referentieniveaus en het gebruik van dergelijke niveaus in de klas? 
4) Boeken leerlingen op scholen waar doelen geformuleerd zijn meer vorderingen dan op 

andere scholen? 
 
Achtereenvolgens doen we in dit hoofdstuk verslag van deze onderzoeksvragen. 
 
4.1 Vastgestelde doelen door teams van leerkrachten  
 
Tijdens de bovenschoolse bijeenkomsten hebben teams van diverse scholen uit de regio’s 
noord, midden en zuid voor de onderdelen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen doelen 
bepaald. Leerkrachten van jaargroep 1 t/m 4 hebben doelen bepaald voor eind groep 4 en 
leerkrachten van jaargroep 5 t/m 8 hebben doelen bepaald voor eind groep 8. De mogelijkheid 
om onderling te overleggen over de te zetten standaard heeft binnen alle groepen van 
leerkrachten geleid tot een eensgezind groepsoordeel. Leerkrachten binnen een team waren 
het in de eerste ronde al met elkaar eens waar de standaard gezet moest worden. Ondanks de 
mogelijkheid dat leerkrachten konden overleggen met leerkrachten van andere scholen uit de 
regio, hebben leerkrachten gekozen om groepen te vormen met collega’s van dezelfde school 
en dezelfde bouw.  
In de bijeenkomsten op schoolniveau zijn de geformuleerde doelen eind groep 4 en/of eind 
groep 8 nogmaals voorgelegd aan de leerkrachtenteams en zijn de feitelijke leerlingprestaties 
op de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen eind groep 4 en medio groep 8 
gepresenteerd. De leerkrachten kregen daarna de mogelijkheid om hun groepsoordeel aan te 
passen tot een definitief oordeel. In tabel 3 is de mediaan van de groepsoordelen uit de eerste 
ronde en de tweede ronde weergegeven. 
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Tabel 3: Mediaan van groepsoordelen eerste en tweede ronde 

Groepsoordelen Mediaan 
Rek-Wisk 
onderbouw 

Rek-Wisk 
bovenbouw 

Begr lezen 
onderbouw 

Begr lezen 
bovenbouw 

Minimum   
Groepsoordeel 1 41 91 2 36 
Groepsoordeel 2 41 92 2 36 
 Fundamenteel   
Groepsoordeel 1 58 108 13 48 
Groepsoordeel 2 56 107 9 48 
Streef   
Groepsoordeel 1 76 123 31 93 
Groepsoordeel 2 75 120 19 59 

 
Tussen de oordelen uit de eerste en tweede ronde voor Rekenen-Wiskunde is weinig verschil 
waar te nemen. De meeste oordelen blijven gelijk of verschuiven een paar schaalpunten. Bij 
begrijpend lezen zien we eenzelfde beeld bij de oordelen voor het minimum en fundamenteel 
niveau. De oordelen voor het streefniveau bij Begrijpend lezen liggen in de tweede ronde 
echter veel lager. Over de twee beoordelingsrondes nam de mediaan van de oordelen bij 
Begrijpend lezen groep 4 af van 31 tot 19 en bij groep 8 van 93 tot 59. Nadat in de tweede 
standaardsettingsronde blijkt dat de lat veel te hoog is gelegd vergeleken met de eigen 
leerlingprestaties, stellen de leerkrachten hun streefdoelen naar beneden bij. Dit is opvallend, 
omdat dit fenomeen zich bij Rekenen-Wiskunde niet of nauwelijks voordoet. Een mogelijke 
verklaring is wellicht te vinden in het soort van items waarover een oordeel moet worden 
uitgesproken. Het zou kunnen zijn dat leerkrachten het lastiger vinden om de 
moeilijkheidsgraad van Begrijpend lezen opgaven in te schatten dan van opgaven Rekenen-
Wiskunde. Bij Begrijpend lezen gaat het steeds om de combinatie tekst en vragen over de 
tekst. Beide kunnen variëren in moeilijkheidsgraad, maar bij de inschatting van een item, 
moet het geheel worden gewogen. Ook zou het kunnen zijn dat leerkrachten zich veel minder 
een goed idee kunnen vormen van wat een passend niveau is voor de betere prestaties bij een 
vaardigheid als Begrijpend lezen. Bij Rekenen-Wiskunde is dat wellicht duidelijker. Dit vergt 
nader onderzoek. 
 
Om de vraag te beantwoorden of leerkrachtenteams tot ongeveer dezelfde doelen komen en 
hoe zich dat verhoudt tot de wettelijk ingevoerde referentieniveaus zijn de oordelen uit de 
tweede standaardsettingsronde (de definitieve oordelen) en de percentielscores weergegeven 
op de vaardigheidsschaal in onderstaande figuren. Bij de eerste figuur leggen we eerst uit wat 
er precies wordt weergegeven. 
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Figuur 1: Geformuleerde doelen groep 4 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Rekenen-Wiskunde Getallen en bewerkingen 

 

In figuur 1 staan de balkjes afgebeeld die de opgaven uit het boekje ‘Getallen en 
bewerkingen’ representeren. De opgaven zijn geordend naar moeilijkheidsgraad met 
linksonder de makkelijkste opgave en rechtsboven de moeilijkste opgave. Het kleurverloop 
van het balkje (van licht naar donker) symboliseert de toename van de kans om de opgave 
goed te maken. Op de rechter y-as staan de vaardigheidsscores afgebeeld en de linker y-as 
geeft de percentielscores aan. Zoals eerder genoemd, worden de referentieniveaus in dit 
onderzoek gedefinieerd in percentielen. Het minimumniveau komt overeen met het 
vaardigheidsniveau van de percentiel 10 leerling, het fundamenteel niveau (1F) komt overeen 
met het vaardigheidsniveau van de percentiel 25 leerling en het streefniveau (1S) komt bij 
Rekenen-Wiskunde overeen met de percentiel 50 leerling en bij begrijpend lezen met de 
percentiel 75 leerling. De vaardigheidsniveaus van de percentielen 10, 25 en 50 worden in 
figuur 1 aangegeven met horizontale roze lijnen.  
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Aan de hand van een balkje kunnen drie niveaus worden onderscheiden: 
• Beheersingsniveau: een leerling beheerst een opgave goed wanneer de kans op een 

goed antwoord groter is dan 0,8 (of 80 procent). De vaardigheidsscore van deze 
leerling ligt boven het balkje.  

• Instructieniveau: een leerling beheerst een opgave matig tot bijna goed wanneer de 
kans op een goed antwoord tussen 0,5 en 0,8 ligt (of 50 en 80 procent). De 
vaardigheidsscore van deze leerling wordt aangegeven door het balkje. 

• Frustratieniveau: een leerling beheerst een opgave onvoldoende wanneer de kans op 
een goed antwoord kleiner is dan 0,5 (of 50 procent). De vaardigheidsscore van deze 
leerling ligt onder het balkje.  

Uit figuur 1 kunnen we bijvoorbeeld aflezen dat een percentiel 10 leerling opgave 1 tot en met 
7 goed beheerst, opgave 8 tot en met 10 matig tot bijna goed beheerst en opgave 11 tot en met 
18 onvoldoende beheerst.  
 
De oordelen van de leerkrachtenteams zijn weergegeven in figuur 1 door middel van 
lichtblauwe horizontale balken. De balken geven het interkwartielbereik aan van de oordelen 
op minimum, fundamenteel en streefniveau. De resultaten laten zien dat de oordelen voor het 
fundamenteel niveau sterk uiteenlopen: er is een verschil van 20 schaalpunten. De oordelen 
voor het minimum en streefniveau liggen dichter bij elkaar. Tussen de oordelen op deze 
niveaus is een verschil van 7 à 8 schaalpunten.  
Voor alle drie de niveaus geldt dat ze hoger zijn vastgesteld dan de niveaus die op de 
percentielen 10, 25 en 50 worden gerealiseerd. Het fundamenteel en streefniveau liggen 
duidelijk hoger. Enkele teams van leerkrachten stellen het fundamenteel niveau zelfs hoger 
vast dan percentiel 50, dat overeen komt met het streefniveau.  
 
Om meer betekenis te geven aan de omvang van het verschil tussen de vastgestelde niveaus 
door leerkrachtenteams en de feitelijk niveaus, vergelijken we de oordelen met het 
gemiddelde landelijke niveau op de LVS-toetsen van eind groep 4, medio groep 5 en eind 
groep 5. Het gemiddelde landelijke niveau eind groep 4 is gelijk aan de vaardigheidsscore bij 
percentiel 50, namelijk 57. Het gemiddelde landelijke niveau van medio groep 5 ligt bij 
vaardigheidsscore 68 en het gemiddelde niveau van eind groep 5 ligt bij vaardigheidsscore 74. 
Dat betekent dat enkele leerkrachtenteams bij het fundamenteel niveau voor eind groep 4, 
doelen hebben vastgesteld op het gemiddelde niveau halverwege groep 5. Voor het 
streefniveau eind groep 4 zijn doelen vastgesteld die liggen rond het gemiddelde niveau eind 
groep 5. De leerkrachten leggen voor het fundamenteel en streefniveau de lat erg hoog. 
De hoge ambities van de leerkrachten zijn ook zichtbaar wanneer we kijken naar het aantal 
opgaven dat een leerling goed moet beheersen. Volgens figuur 1 beantwoordt de percentiel 25 
leerling (fundamenteel niveau) opgave 1 tot en met 9 goed en opgave 10, 11 en 13 matig tot 
goed. Vanaf opgave 14 wordt het te moeilijk, deze opgaven kunnen de leerlingen op 
fundamenteel niveau onvoldoende beantwoorden. De leerkrachtenteams hebben het 
fundamenteel niveau duidelijk hoger gelegd. Volgens enkele van hen moeten leerlingen op 
fundamenteel niveau opgave 1 tot en met 14 goed beantwoorden en de rest van de opgaven 
(tot en met 18) matig tot goed. Bij het streefniveau geven enkele leerkrachtenteams aan dat de 
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leerlingen alle opgaven goed moeten beantwoorden, terwijl de empirie uitwijst dat leerlingen 
opgave 1 tot en met 11 goed kunnen maken en dat opgave 15 tot en met 18 te moeilijk zijn. 
Conclusie: bij Rekenen-Wiskunde ‘Getallen en bewerkingen’ komen leerkrachtenteams tot 
ongeveer dezelfde doelen voor eind groep 4 voor het minimumniveau. De oordelen voor het 
fundamenteel en streefniveau lopen ver uiteen en liggen duidelijk hoger dan de wettelijke 
referentieniveaus 1F en 1S. 
 
In figuur 2 staan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Rekenen-Wiskunde ‘Meten, tijd 
en geld’ eind groep 4 weergegeven. De oordelen voor het minimumniveau liggen heel dicht 
bij elkaar. Het verschil is 1 schaalpunt. De oordelen voor het fundamenteel en streefniveau 
liggen verder van elkaar: het verschil is ongeveer 10 schaalpunten.  
 
Figuur 2: Geformuleerde doelen groep 4 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Rekenen-Wiskunde Meten, tijd en geld 
 

 
 
Voor alle drie de niveaus geldt dat ze hoger zijn vastgesteld dan de niveaus die op de 
percentielen 10, 25 en 50 worden gerealiseerd. Het fundamenteel en streefniveau liggen 
duidelijk hoger. Enkele leerkrachtenteams stellen het fundamenteel niveau zelfs hoger vast 
dan percentiel 50. Vergeleken met het gemiddelde landelijke niveau op de LVS-toetsen van 
medio en eind groep 5 ligt het doel op fundamenteel niveau eind groep 4 iets onder het 
gemiddelde niveau medio groep 5 en het doel op streefniveau eind groep 4 ligt rond het 
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gemiddelde niveau eind groep 5. Dat betekent dat leerkrachten vinden dat de leerling op 
fundamenteel niveau opgave 1 tot en met 6 of 7 goed moet beheersen, terwijl de percentiel 25 
leerling de eerste vier opgaven goed beheerst. Enkele leerkrachten vinden ook dat leerlingen 
op streefniveau alle opgaven goed moeten beheersen, terwijl de percentiel 50 leerling opgave 
1 tot en met 6 goed beheerst. 
Conclusie: bij Rekenen-Wiskunde ‘Meten, tijd en geld’ komen leerkrachtenteams tot dezelfde 
doelen voor eind groep 4 voor het minimumniveau. De oordelen voor het fundamenteel en 
streefniveau lopen verder uiteen en liggen duidelijk hoger dan de wettelijke referentieniveaus 
1F en 1S. 
 
Figuur 3: Geformuleerde doelen groep 8 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Rekenen-Wiskunde Getallen en bewerkingen. 
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In figuur 3 staan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Rekenen-Wiskunde ‘Getallen en 
bewerkingen’ groep 8 weergegeven.  
De oordelen voor het streefniveau lopen sterk uiteen: het verschil is 17 schaalpunten. De 
oordelen voor het minimum en fundamenteel niveau liggen ongeveer 10 schaalpunten van 
elkaar. De meeste leerkrachtenteams hebben het minimumniveau lager vastgesteld dan het 
niveau dat op percentiel 10 wordt gerealiseerd. Het fundamenteel en streefniveau worden 
daarentegen duidelijk hoger vastgesteld dan het niveau van percentiel 25 en 50. Ook hier zien 
we weer dat het fundamenteel niveau door de meeste leerkrachtenteams hoger wordt 
vastgesteld dan percentiel 50. Dat betekent dat leerkrachten vinden dat de leerling op 
fundamenteel niveau opgave 1 tot en met 11 goed moet beheersen, terwijl de percentiel 25 
leerling de eerste zes opgaven goed beheerst. Enkele leerkrachten vinden ook dat leerlingen 
op streefniveau alle opgaven goed moeten beheersen, terwijl de percentiel 50 leerling opgave 
1 tot en met 8 goed beheerst. 
In de figuren met de doelen voor groep 8 (figuren 3, 4, 5 en 7) worden de percentielen 10, 25 
en 50 of 75 behorende bij de LVS-toetsen medio groep 8 weergegeven. Voor eind groep 8 
bestaan geen LVS-toetsen, omdat dan de Eindtoets Basisonderwijs wordt afgenomen. Omdat 
het niveau van Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen halverwege en aan het eind van groep 
8 gemiddeld genomen dicht bij elkaar ligt, is er voor gekozen om toetsopgaven medio groep 8 
in te zetten om doelen vast te stellen. De percentielen 10, 25, 50 en 75 zijn dus ook bepaald 
volgens de normering van de LVS-toets medio groep 8. 
Conclusie: bij Rekenen-Wiskunde ‘Getallen en bewerkingen’ liggen de oordelen voor eind 
groep 8 ver van elkaar voor alle niveaus. De oordelen voor het fundamenteel en streefniveau 
liggen duidelijk hoger dan de wettelijke referentieniveaus 1F en 1S. 
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Figuur 4: Geformuleerde doelen groep 8 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Rekenen-Wiskunde Meten, tijd en geld 

 
 
In figuur 4 staan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Rekenen-Wiskunde ‘Meten, tijd 
en geld’ groep 8 weergegeven. De oordelen voor het streefniveau lopen sterk uiteen: het 
verschil is 15 schaalpunten. De oordelen voor het fundamenteel niveau liggen ongeveer 10 
schaalpunten van elkaar. De oordelen voor het minimumniveau liggen heel dicht bij elkaar: 
het verschil is 3 schaalpunten. De leerkrachtenteams hebben het minimumniveau net iets lager 
vastgesteld dan het niveau dat op percentiel 10 wordt gerealiseerd. Het fundamenteel en 
streefniveau wordt daarentegen duidelijk hoger vastgesteld dan het niveau van percentiel 25 
en 50. Ook hier zien we weer dat het fundamenteel niveau door enkele leerkrachtenteams 
hoger wordt vastgesteld dan percentiel 50. Dat betekent dat leerkrachten vinden dat de 
leerling op fundamenteel niveau opgave 1 tot en met 12 goed moet beheersen, terwijl de 
percentiel 25 leerling de eerste zeven opgaven goed beheerst. Enkele leerkrachten vinden ook 
dat leerlingen op streefniveau opgave 1 tot en met 17 goed moeten beheersen, terwijl de 
percentiel 50 leerling opgave 1 tot en met 10 goed beheerst en opgave 16 en 17 onvoldoende 
beheerst. 
Conclusie: bij Rekenen-Wiskunde ‘Meten, tijd en geld’ komen leerkrachtenteams tot dezelfde 
doelen voor eind groep 8 voor het minimumniveau. De oordelen voor het fundamenteel en 
streefniveau lopen meer uiteen en liggen duidelijk hoger dan de wettelijke referentieniveaus 
1F en 1S. 
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Figuur 5: Geformuleerde doelen groep 8 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Rekenen-Wiskunde Verhoudingen, breuken en procenten 
 

 
 
In figuur 5 staan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Rekenen-Wiskunde 
‘Verhoudingen, breuken en procenten’ groep 8 weergegeven. De oordelen voor het 
fundamenteel en streefniveau lopen uiteen: het verschil is ongeveer 13 schaalpunten. De 
oordelen voor het minimumniveau liggen ongeveer 7 schaalpunten van elkaar. Het merendeel 
van de leerkrachtenteams heeft het minimumniveau lager vastgesteld dan het niveau dat op 
percentiel 10 wordt gerealiseerd. Het fundamenteel en streefniveau wordt daarentegen 
duidelijk hoger vastgesteld dan het niveau van percentiel 25 en 50. De leerkrachten vinden dat 
de leerling op fundamenteel niveau opgave 1 tot en met 8 of 9 goed moet beheersen, terwijl 
de percentiel 25 leerling de eerste zeven opgaven goed beheerst. Enkele leerkrachten vinden 
ook dat leerlingen op streefniveau opgave 1 tot en met 17 goed moeten beheersen, terwijl de 
percentiel 50 leerling opgave 1 tot en met 9 goed beheerst. 
Conclusie: bij Rekenen-Wiskunde ‘Verhoudingen, breuken en procenten’ liggen de oordelen 
voor het fundamenteel en streefniveau eind groep 8 ver van elkaar. Bij het minimumniveau 
liggen de oordelen dichter bij elkaar. De oordelen voor het fundamenteel en streefniveau 
liggen duidelijk hoger dan de wettelijke referentieniveaus 1F en 1S. 
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Figuur 6: Geformuleerde doelen groep 4 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Begrijpend lezen 

 
 
In figuur 6 staan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Begrijpend lezen groep 4 
weergegeven. De oordelen voor het minimum- en streefniveau lopen sterk uiteen. Bij het 
streefniveau is het verschil 18 schaalpunten en bij het minimumniveau is het verschil 11 
schaalpunten. De oordelen bij het fundamenteel niveau liggen dichter bij elkaar: het verschil 
is 6 schaalpunten. De leerkrachtenteams hebben het minimumniveau veel hoger vastgesteld 
dan het niveau dat op percentiel 10 wordt gerealiseerd. Door een aantal leerkrachtenteams 
wordt het minimumniveau zelfs op percentiel 25 vastgesteld, dat overeenkomt met het 
fundamenteel niveau. Deze leerkrachten vinden dat de leerlingen opgave 1 tot en met 13 goed 
moeten beheersen, terwijl de percentiel leerling de eerste vier opgaven goed beheerst. Ook het 
fundamenteel niveau wordt hoger vastgesteld dan het niveau van percentiel 25. Het 
streefniveau wordt zowel boven als onder percentiel 75 vastgesteld. Het landelijk gemiddelde 
aan het eind van groep 4 ligt op vaardigheidsscore 14 (percentiel 50).  
Conclusie: bij Begrijpend lezen liggen de oordelen voor eind groep 4 voor alle niveaus ver uit 
elkaar en voor het streefniveau lopen de oordelen het meest uiteen. De oordelen voor het 
fundamenteel en streefniveau liggen duidelijk hoger dan de wettelijke referentieniveaus 1F en 
1S. 
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Figuur 7: Geformuleerde doelen groep 8 door leerkrachtenteams voor de niveaus minimum, 
fundamenteel en streef op de LOVS-schaal Begrijpend lezen  

 
In figuur 7 staan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Begrijpend lezen groep 8 
weergegeven. De oordelen voor het minimumniveau liggen dicht bij elkaar. Het verschil is 5 
schaalpunten. De oordelen voor het fundamenteel niveau liggen 8 schaalpunten van elkaar. 
De oordelen voor het streefniveau liggen bijzonder verder van elkaar: het verschil is 35 
schaalpunten.  
Voor alle drie de niveaus geldt dat ze hoger zijn vastgesteld dan de niveaus die op de 
percentielen 10, 25 en 75 worden gerealiseerd. Enkele leerkrachtenteams hebben het 
streefniveau op of onder percentiel 75 vastgesteld, maar het merendeel stelt hun doel duidelijk 
hoger. Het gemiddelde niveau halverwege groep 8 ligt bij vaardigheidsscore 54 (percentiel 
50). 
De leerkrachten vinden dat de leerling op fundamenteel niveau opgave 1 tot en met 12 goed 
moet beheersen, terwijl de percentiel 25 leerling de eerste 9 opgaven goed beheerst. Enkele 
leerkrachten vinden ook dat leerlingen op streefniveau alle opgaven goed moeten beheersen, 
terwijl de percentiel 75 leerling opgave 1 tot en met 16 goed beheerst. 
Conclusie: bij Begrijpend lezen liggen de oordelen voor eind groep 8 voor het streefniveau 
bijzonder ver uiteen. De oordelen voor het fundamenteel en streefniveau liggen duidelijk 
hoger dan de wettelijke referentieniveaus 1F en 1S. 
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Concluderend kunnen we zeggen dat de leerkrachtenteams tot ongeveer dezelfde doelen 
komen voor het minimumniveau. Een uitzondering zijn de leerkrachten die doelen hebben 
vastgesteld voor Begrijpend lezen eind groep 4. Deze minimumdoelen wijken wat verder van 
elkaar af. 
Bij het fundamenteel en streefniveau wijken de oordelen voor zowel eind groep 4 als eind 
groep 8 op beide vakgebieden (ver) van elkaar af. De meeste leerkrachtenteams leggen de lat 
erg hoog. Zij stellen doelen vast die hoger liggen dan de niveaus die op de percentielen 25 en 
50 (Rekenen-Wiskunde) of 75 (Begrijpend lezen) worden gerealiseerd.  
 
4.2.1 Vastgestelde doelen per school 
In de volgende vier figuren worden de vastgestelde doelen per school weergegeven. De 
getallen op de x-as staan voor de scholen. De scholen met de nummers 1 tot en met 10 hebben 
met de volledige versie van de standaardsettingprocedure gewerkt en de scholen met de 
nummers 11 tot en met 20 hebben met de aangepaste versie gewerkt. Op de y-as staan de 
vaardigheidsscores afgebeeld. De lichtblauwe, roze en donkerblauwe balkjes staan voor de 
oordelen van de leerkrachtenteams. In deze figuren is Rekenen-Wiskunde niet uitgesplitst 
naar de drie domeinen, maar is het gemiddelde oordeel van deze drie domeinen genomen. De 
lichtblauwe balk geeft het minimumniveau aan, de roze balk het fundamenteel niveau en de 
donkerblauwe balk is het streefniveau. De horizontale lijnen die door de balkjes lopen zijn de 
percentielen 10, 25 en 50 of 75. 
 
Figuur 8: Rekenen-Wiskunde groep 4 
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Figuur 9: Rekenen-Wiskunde groep 8 

 

Figuur 10: Begrijpend lezen groep 4 
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Figuur 11: Begrijpend lezen groep 8 

 

 

Het minimumniveau komt overeen met het vaardigheidsniveau van de percentiel 10 leerling. 
Dat is de horizontale paarse lijn. Als we de minimumdoelen van de scholen bekijken voor 
groep 4 en 8 op het gebied van Rekenen-Wiskunde zien we een paar uitschieters naar boven 
en beneden. School 6 legt voor eind groep 4 de lat erg hoog door het minimumdoel bijna op 
percentiel 75 te plaatsen. School 17 legt het minimumdoel eind groep 4 juist iets onder 
percentiel 10. In de doelen voor groep 8 zien we ook een paar uitbijters. School 1 en 18 
leggen hun minimumdoelen ruim onder percentiel 10. Gemiddeld genomen (zie ook de 
balkjes bij totaal gemiddelde) zien we dat de minimumdoelen op of rond percentiel 10 liggen. 
In de onderbouw bij Begrijpend lezen liggen de meeste doelen juist hoger dan percentiel 10. 
School 5, 11, 13, en 10 stellen hun minimumdoelen zelfs boven percentiel 25 vast. Het 
verschil tussen de scholen die hun minimumdoelen boven percentiel 25 vaststellen en de 
scholen die hun minimumdoel iets onder percentiel 10 vaststellen is daarmee groot. Voor eind 
groep 8 bij Begrijpend lezen komen leerkrachten wel ongeveer tot dezelfde doelen. Daar 
liggen de doelen gemiddeld genomen op of rond percentiel 10. De minimumdoelen van de 
scholen die met de aangepaste versie van de standaardsettingprocedure hebben gewerkt, 
wijken niet af van de doelen van de scholen waar met de volledige versie is gewerkt. 
Conclusie: Voor eind groep 4 en 8 bij Rekenen-Wiskunde en voor groep 8 bij Begrijpend 
lezen komen de leerkrachten ongeveer tot dezelfde minimumdoelen. Voor eind groep 4 bij 
Begrijpend lezen wijken de minimumdoelen tussen de scholen wat meer van elkaar af. 
 
Het fundamenteel niveau komt overeen met het vaardigheidsniveau van de percentiel 25 
leerling. Dat is de horizontale groene lijn. Als we de rekendoelen voor eind groep 4 en 8 voor 
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het fundamenteel niveau bekijken zien we een groot verschil tussen de scholen. De meeste 
scholen stellen hun doelen hoger vast dan percentiel 25. Van die scholen die de lat erg hoog 
leggen, legt de helft hun fundamenteel doel op of rond percentiel 50 en de helft daar zelfs 
(ruim) boven. Tussen de doelen voor eind groep 4 en 8 voor Begrijpend lezen is ook weinig 
overeenstemming. De meerderheid van de scholen stelt hun doel voor eind groep 4 hoger vast 
dan percentiel 25. Voor eind groep 8 stellen vijf scholen hun doelen veel hoger vast, waarvan 
één school het fundamenteel doel zelfs bij percentiel 75 legt. School 1 en 18 stellen hun 
fundamentele doelen voor eind groep 8 lager dan percentiel 25. Het grote verschil in oordelen 
tussen de scholen is zowel zichtbaar bij de scholen die met de aangepaste versie van de 
standaardsettingprocedure hebben gewerkt als bij de scholen die met de volledige versie 
hebben gewerkt. 
Conclusie: Er is geen overeenstemming in de gestelde fundamenteel doelen voor eind groep 4 
en 8 bij Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen. De meeste fundamentele doelen liggen veel 
hoger dan percentiel 25. 
 
Het streefniveau bij Rekenen-Wiskunde komt overeen met het vaardigheidsniveau van de 
percentiel 50 leerling. Dat is de horizontale rode lijn. Het streefniveau bij Begrijpend lezen 
komt overeen met percentiel 75. Dat wordt weergegeven met de horizontale gele lijn. De 
leerkrachtenteams leggen hun streefdoelen voor eind groep 4 voor Rekenen-Wiskunde 
allemaal hoger dan percentiel 50. Voor eind groep 8 bij Rekenen-Wiskunde zijn meer 
leerkrachtenteams die hun streefdoel op of rond percentiel 50 leggen, maar de meerderheid 
legt hun streefdoel daar (ver) boven.  
Tussen de leerkrachtenteams van eind groep 4 bij Begrijpend lezen is weinig 
overeenstemming op te merken. Zes scholen stellen hun streefdoelen hoger vast dan 
percentiel 75. Zeven scholen stellen hun streefdoelen aanzienlijk lager vast dan percentiel 75, 
waardoor ze eerder bij het gemiddelde uitkomen (percentiel 50) dan bij percentiel 75. Voor 
eind groep 8 bij begrijpend lezen leggen 5 scholen hun doelen aanzienlijk hoger dan 
percentiel 75 en 5 scholen stellen hun doelen lager vast dan percentiel 75. School 1 en 18 
stellen hun streefdoelen eind groep 8 zelfs vast rond percentiel 25. Ook bij de streefdoelen 
van de scholen die met de aangepaste procedure hebben gewerkt als de scholen waar met de 
volledige versie is gewerkt, zien we zowel uitschieters naar boven als naar beneden.  
Conclusie: De oordelen van de leerkrachtenteams voor Rekenen-Wiskunde liggen dichter bij 
elkaar dan de oordelen van de leerkrachtenteams voor Begrijpend lezen. De meeste scholen 
stellen hun streefdoelen bij Rekenen-Wiskunde hoger dan percentiel 50. Bij Begrijpend lezen 
zijn er zowel scholen die hun streefdoelen hoger als lager vaststellen dan percentiel 75. 
 
Door de doelen per school voor eind groep 4 en 8 voor beide vakgebieden met elkaar te 
vergelijken, kunnen we niet stellen dat er per school hetzelfde beeld te zien is. School 19 stelt 
bijvoorbeeld het streefdoel voor eind groep 4 voor Begrijpend lezen lager vast dan percentiel 
75, maar voor eind groep 8 stelt school 19 juist een veel hoger streefdoel voor Begrijpend 
lezen vast dan percentiel 75. En ander voorbeeld: school 5 stelt voor Rekenen-Wiskunde een 
streefdoel vast voor eind groep 8 dat op percentiel 50 ligt. Maar voor Begrijpend lezen 
formuleert school 5 een streefdoel voor eind groep 8 dat veel hoger ligt dan percentiel 75. 
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Uit deze laatste vier figuren kunnen we hetzelfde concluderen als uit de eerste zeven figuren 
in deze paragraaf: teams van leerkrachten komen tot ongeveer dezelfde doelen bij het 
minimumniveau voor zowel Rekenen-Wiskunde als Begrijpend lezen. De oordelen voor het 
fundamenteel en streefniveau lopen echter meer uiteen en liggen duidelijk hoger dan de 
wettelijke referentieniveaus 1F en 1S.  
 

4.2 Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-
toetsen  
 
In de bijeenkomsten op schoolniveau zijn de geformuleerde doelen eind groep 4 en/of eind 
groep 8 vergeleken met de feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 
en Begrijpend lezen eind groep 4 en medio groep 8. De leerkrachtenteams konden daardoor 
zien hoe hun oordeel zich verhoudt tot de werkelijke leerlingprestaties op hun school. De 
leerkrachten kregen daarna de mogelijkheid om hun groepsoordeel aan te passen tot een 
definitief oordeel.  

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag door de definitieve 
oordelen voor de niveaus minimum, fundamenteel en streef te vergelijken met het percentage 
leerlingen op de scholen dat de niveaus daadwerkelijk haalt. 

In tabel 7 tot en met 10 staat de gemiddelde vaardigheidsscore van de leerlingen op de LVS-
toetsen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde in de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 
2011-2012 per school weergegeven. In de laatste drie kolommen staat het percentage 
leerlingen per school dat het geformuleerde minimum-, fundamenteel- en streefdoel heeft 
bereikt. Daar waar de percentages gelijk aan of hoger zijn dan de door de leerkrachtenteams 
gestelde doelen zijn de percentages groen gekleurd. De percentages zijn rood gekleurd als ze 
lager liggen dan de vastgestelde doelen. Als we de tabellen overzien en samenvatten, dan is 
duidelijk dat we vooral groen gekleurde percentages bij het minimumniveau aantreffen. Bij de 
percentages voor Rekenen-Wiskunde in groep 8 zien we dat op alle scholen de 
minimumdoelen gehaald zijn.  

Bij Rekenen-Wiskunde groep 4 wordt in veel gevallen het vastgestelde doel niet bereikt. Het 
percentage leerlingen dat het minimumniveau bereikt komt bij de meeste scholen in de buurt 
of ligt hoger, maar het percentage leerlingen dat het fundamenteel niveau  bereikt is bij slechts 
enkele scholen op het gewenste niveau. Bij het streefniveau is er geen enkele school waar 
voldoende leerlingen de gestelde vaardigheidsscore bereiken. Het streefniveau voor Rekenen-
Wiskunde groep 4 wordt dus door alle scholen erg hoog vastgesteld. 

Bij Rekenen-Wiskunde groep 8 is het minimumniveau op alle scholen reeds bereikt, maar het 
fundamenteel niveau niet. Het fundamenteel niveau wordt op slechts de helft van de scholen 
bereikt. Er zijn twee scholen met een percentage leerlingen dat het streefniveau bereikt. Voor 
de meeste scholen geldt dat echter niet. 
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Bij Begrijpend Lezen groep 4 zien we dat bij het minimumniveau de percentages bij bijna alle 
scholen boven de gestelde grens liggen of iets daaronder. Bij het fundamenteel niveau is het 
beeld vergelijkbaar en ook bij het streefniveau zien we relatief veel scholen waar het 
verwachte aantal leerlingen de gestelde score of hoger haalt. We zien echter ook scholen met 
zeer lage percentages voor het streefniveau. Opvallend is school 2 waar alle leerlingen al het 
streefniveau hebben bereikt en dus ook het fundamenteel niveau en het minimumniveau. Deze 
school heeft zijn doelen zeer laag gesteld bij Begrijpend Lezen groep 4. 

Bij Begrijpend Lezen groep 8 zien we dat het minimumniveau op de meeste scholen door het 
gewenste percentage leerlingen wordt bereikt op twee uitzonderingen na. Bij het 
fundamenteel niveau is de situatie iets minder positief. Er zijn enkele scholen met een zeer 
laag percentage. Dat zien we ook bij het streefniveau, maar daar staan ook scholen tegenover 
die zeer hoge percentages bereiken. Ook hier zien we weer een school (nummer 1) die de 
doelen wellicht wel erg laag heeft gesteld: alle leerlingen hebben reeds het streefniveau 
behaald. 

In tabel 11 zijn de gegevens samengevat en daaruit blijkt dat het algemene beeld als volgt is: 
de minimumdoelen worden door de meeste leerlingen al bereikt of bijna bereikt. Het 
fundamenteel niveau wordt alleen bij Begrijpend Lezen groep 4 al bereikt, maar vormt bij de 
andere onderdelen nog een uitdaging. Het streefniveau blijkt bij Begrijpend lezen gemiddeld 
genomen al bereikt te worden, maar vertoont bij Rekenen-Wiskunde nog wel een 
discrepantie. Bij deze constateringen moeten twee opmerkingen worden gemaakt.  

Ten eerste valt op dat bij het streefniveau een onderscheid is tussen Rekenen-Wiskunde en 
Begrijpend lezen. Dat zou te maken kunnen hebben met het verschil in definitie dat voor dit 
niveau wordt gehanteerd en dat afkomstig is van de EGDLL. Voor Rekenen-Wiskunde ligt 
het streefniveau globaal vertaald op percentiel 50, maar bij taal ligt het streefniveau op 
percentiel 25. Voor leerkrachten is dat onderscheid in deze procedure wellicht lastig te maken. 

Ten tweede moet gezegd worden dat de ervaring leert dat leerkrachten hun doelen vaak wat 
ambitieuzer vaststellen dan realistisch is, gezien de resultaten van hun leerlingen. Als we dat 
meewegen dan is het feit dat we in 5 van de 12 gevallen zien dat de leerlingen gemiddeld het 
gestelde doel reeds hebben bereikt minder positief. Een kleine discrepantie van 5 tot 10 
procent zou meer voor de hand liggen. Aan de andere kant moet een doel wel haalbaar zijn, en 
dan moeten discrepanties zoals bij het streefniveau bij Rekenen-Wiskunde, waar gemiddeld 
een verschil wordt aangetroffen van 30 procent (19 of 20 procent in plaats van 50 procent), 
toch wel als irreëel worden bestempeld. 

Tot slot moet geconstateerd worden dat er een zeer wisselvallig beeld uit deze tabellen komt. 
Er zijn scholen die veel te lage, allang bereikte doelen stellen, scholen die veel te hoge, 
onhaalbare doelen stellen en er zijn zelfs scholen die bij het ene vak veel te lage doelen en bij 
het andere vak veel te hoge doelen stellen. Het meest omstreden blijkt het streefniveau te zijn. 

  



52 

 

Tabel 7: Percentage leerlingen dat het minimum-, fundamenteel- en streefdoel voor eind groep 4 
Rekenen-Wiskunde bereikt. 

Scholen N Gem SD % min bereikt 
(90-95%) 

% fund bereikt 
(70-75%) 

% streef bereikt 
(50%) 

1 23 66,07 14,25 96% 30% 22% 
2 5 69,75 26,79 80% 40% 40% 
3 63 63,77 13,40 90% 78% 10% 
4 78 62,28 13,94 95% 72% 18% 
5 18 59,59 12,86 89% 44% 11% 
6 23 65,15 10,79 57% 39% 9% 
11 54 64,80 14,40 - 85% - 
12 34 55,49 19,05 - 65% - 
13 64 60,54 19,43 84% 30% 16% 
14 133 57,12 14,11 91% 62% 16% 
15 48 58,19 13,19 96% 73% 17% 
19 134 64,76 14,38 98% 87% 48% 
20 108 62,23 13,24 97% 37% 7% 
Totaal 785 62,29 15,37 88% 57% 19% 
 

Tabel 8: Percentage leerlingen dat het minimum-, fundamenteel- en streefdoel voor eind groep 8 
Rekenen-Wiskunde bereikt. 

Scholen N Gem SD % min bereikt 
(90-95%) 

% fund bereikt 
(70-75%) 

% streef bereikt 
(50%) 

1 4 113,64 15,69 100% 75% 75% 
3 75 113,18 9,12 100% 96% 61% 
6 4 117,49 7,37 100% 75% 0% 
11 18 112,48 8,73 - 56% - 
12 18 110,62 6,56 - 83% - 
13 31 114,35 9,59 100% 61% 6% 
14 74 113,05 10,02 99% 39% 9% 
15 29 106,08 11,88 90% 41% 17% 
19 73 113,24 11,53 99% 53% 18% 
20 60 115,82 11,64 92% 72% 15% 
Totaal 386 112,99 10,21 97% 65% 20% 
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Tabel 9: Percentage leerlingen dat het minimum-, fundamenteel- en streefdoel voor eind groep 4 
Begrijpend lezen bereikt. 

Scholen N Gem SD % min bereikt 
(90-95%) 

% fund bereikt 
(70-75%) 

% streef bereikt 
(25%) 

1 23 20,62 13,18 100% 100% 57% 
2 5 29,01 10,09 100% 100% 100% 
3 66 13,07 15,03 80% 59% 48% 
4 49 23,99 18,23 92% 80% 55% 
5 21 14,99 12,31 71% 67% 5% 
6 7 15,26 9,88 86% 57% 0% 
11 50 17,46 11,30 72% 60% 60% 
12 32 17,78 12,63 91% 81% 56% 
13 63 11,98 13,63 65% 46% 10% 
14 113 14,50 14,22 64% 51% 14% 
15 46 19,33 10,81 100% 100% 59% 
19 128 22,96 14,90 98% 92% 65% 
20 104 21,48 12,79 92% 81% 13% 
Totaal 707 18,65 13,00 85% 75% 42% 
 

Tabel 10: Percentage leerlingen dat het minimum-, fundamenteel- en streefdoel voor eind groep 8 
Begrijpend lezen bereikt. 

Scholen N Gem Sd % min bereikt 
(90-95%) 

% fund bereikt 
(70-75%) 

% streef bereikt 
(25%) 

1 3 54,63 8,67 100% 100% 100% 
3 60 61,01 15,31 98% 80% 17% 
5 1 46,00 

 
100% 0% 0% 

6 4 60,00 12,19 100% 75% 75% 
11 16 55,36 25,92 56% 38% 25% 
13 28 60,75 14,09 100% 61% 4% 
14 64 57,71 13,64 92% 64% 23% 
15 18 45,67 17,97 67% 61% 11% 
19 51 61,62 16,82 92% 76% 4% 
Totaal 245 55,90 15,58 90% 62% 29% 
 

Tabel 11: Gemiddelde percentage leerlingen dat gestelde doelen bereikt van alle deelnemende scholen 
en de discrepantie in percentages met het oordeel. 

 

% min bereikt 
(90-95%) 

Disc % fund bereikt 
(70-75%) 

Disc % streef bereikt 
(50% of 25%) 

Disc 

Rek-Wisk groep 4 88% -2% 57% -13% 19% -31% 
Rek-Wisk groep 8 97% 3% 65% -10% 20% -30% 
Begr. lezen groep 4 85% -5% 75% 0% 42% 17 
Begr. lezen groep 8 90% 0% 62% -8% 29% 4 
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4.3  Effecten op leerkrachtattitude en –gedrag 

Om te bepalen welk effect deelname aan ‘Werken met referentieniveaus’ heeft gehad op 
leerkrachten is aan alle leerkrachten van alle scholen die aan Streef hebben deelgenomen twee 
keer een digitale vragenlijst voorgelegd; een keer voor de start van Streef en een keer na 
afloop van alle deelprojecten.  
In totaal vulden 787 respondenten (74%) de vragenlijst van de voormeting in. In 2012 hebben 
601 respondenten de vragenlijst ingevuld (57%), 327 deelnemers hebben de vragenlijst beide 
keren ingevuld (voor- en nameting) en in totaal hebben 1061 respondenten één of twee keer 
de vragenlijst ingevuld.  
Bij de voormeting en bij de nameting is onderscheid gemaakt tussen respondenten die 
directeur of intern begeleider zijn en respondenten die groepsleerkracht zijn of directeur/intern 
begeleider en structureel minimaal vier dagdelen voor de groep staan. In deze rapportage 
staan de lesgevende respondenten centraal, dus de leerkrachten en de directeuren/intern 
begeleiders met lesgevende taken. Deze laatste groep wordt hierna aangeduid als leerkracht.  
Van de respondenten die de vragenlijst tweemaal hebben ingevuld heeft ongeveer de helft 
actief deelgenomen aan een van de deelprojecten van Streef, de andere helft heeft niet actief 
deelgenomen, maar werkt op een school waarvan andere leerkrachten wel hebben 
deelgenomen.  
In de analyse of de interventie effect heeft gehad op leerkrachtattitude en -gedrag was het niet 
goed mogelijk een zuivere controlegroep te definiëren.. Dat komt voor een belangrijk deel 
omdat er in de praktijk geen random toewijzing mogelijk bleek, zoals in het oorspronkelijke 
design was voorzien. De scholen konden daar niet toe worden overgehaald. De tweede 
complicatie bij de uitvoering van het oorspronkelijke design bleek de onmogelijkheid te zijn 
om leerkrachten van de bovenbouw goed te scheiden van die van de onderbouw. In de 
organisatie van workshops bleek deze verdeling moeilijk te handhaven, vanwege complicaties 
met de planning van tijden en locaties voor de workshops. Als derde complicatie moet worden 
genoemd dat de interventie van deelproject ‘Gebruik maken van opbrengsten’ in belangrijke 
mate inhoudelijke overlap vertoonde met de interventie ‘Werken met referentieniveaus’. Bij 
deze groep zou eenzelfde verandering in attitude en gedrag kunnen optreden die niet toe te 
schrijven is aan ‘Werken met referentieniveaus’. Een vergelijking met deze scholen zou dus 
ook niet zuiver zijn. 
Gelet op het bovenstaande zijn de leerkrachten opgedeeld in drie groepen: (1) een 
experimentele groep met actieve deelnemers waarvan verwacht kan worden dat deelname hun 
attitude en gedrag heeft kunnen veranderen, (2) een controlegroep van leerkrachten die aan 
deelproject ‘Differentiatie en excellentie’ heeft deelgenomen en dat geen inhoudelijke overlap 
vertoont met ‘Werken met referentieniveaus’ en (3) een groep die buiten de analyse wordt 
gehouden omdat zij wel actief meegedaan hebben aan deelproject ‘Gebruik maken van 
opbrengsten’.  
In tabel 12 is een overzicht gegeven van de aantallen respondenten in de verschillende 
groepen. 
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Tabel 12: Aantal respondenten in experimentele en controlegroep 
   Alleen voormeting Alleen nameting Voor- en nameting Totaal 
Experimentele groep 75   57   50   182 
Controlegroep  18   22   43   83 
Verwijderd  367   195   234   796 
Totaal   460   274   327   1061 
 
In de vragenlijst zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op alle onderwerpen die in 
Streef aan de orde komen: referentieniveaus, opbrengstgericht werken en excellentie. In deze 
rapportage over deelproject 1 richten we ons alleen op de vragen die betrekking hebben op de 
referentieniveaus en doelen stellen, de eerste stap binnen de cyclus van opbrengstgericht 
werken. In Deunk et al. (2011) is een verantwoording gegeven van de achtergrond, inhoud, 
betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst en de resultaten op de voormeting in 2010 
over alle leerkrachten en scholen heen.  
In de tabellen 13, 14, 16-19 en 22 zijn de resultaten5 weergegeven van de experimentele en 
controlegroep in 2010 (voormeting) en 2012 (nameting) en hoe groot de groei, dan wel daling 
is, tussen 2010 en 2012. Daarbij is ook aangegeven of het verschil tussen de experimentele en 
controlegroep in verschilscore significant is, met andere woorden, of een groei of daling in de 
experimentele groep wel of niet ook bij de controlegroep zichtbaar is en dus niet 
toegeschreven kan worden aan deelname aan ‘Werken met referentieniveaus’.  
Een aantal vragen van de vragenlijst is alleen in 2012 gesteld. De resultaten op deze vragen 
staan in de tabellen 15, 20 en 21.  
 
4.3.1 Eindniveaus en prestaties 
De leerkrachten is eerst gevraagd of zij tevreden zijn met het huidige prestatieniveau van de 
leerlingen (tabel 13). Het betreft de prestaties van de leerlingen aan het eind van het 
schooljaar. Zowel in 2010 als 2012 zijn de leerkrachten in de experimentele groep iets minder 
tevreden over het niveau van de leerlingen dan de leerkrachten in de controlegroep, hoewel de 
groepen niet significant van elkaar verschillen. In het algemeen zijn de leerkrachten het minst 
tevreden over het begrijpend leesniveau van hun leerlingen. De leerkrachten in de 
experimentele groep zijn in 2012 iets minder tevreden over het begrijpend leesniveau dan in 
2010, bij de leerkrachten in de controlegroep is dat net andersom.  
 

                                                           
5 In de tabellen in hoofdstuk 4 zijn alleen de gemiddelden van de experimentele en controlegroep 
weergegeven. Voor N, SD, en significantietoets wordt verwezen naar bijlage 4. 
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Tabel 13: Tevredenheid huidige prestatieniveau van de leerlingen 
Gemiddelden en verschilscores op vraag 18: “Vindt u het niveau van uw leerlingen op dit moment 
goed genoeg bij rekenen en begrijpend lezen?” 

  2010 2012 2012-2010 Verschil 
tussen exp 

 

Exp Contr Exp Contr Exp Contr en contr in 
verschil- 

 

score 
significant? 

18a. Rekenen 3,22 3,36 3,24 3,41 -0,02 -0,05 Nee   
18b. Begrijpend lezen 2,60 2,95 2,52 3,10 0,08 -0,14 Nee  
1= nee, bijna de hele klas zou beter moeten presteren, 2=nee, zeker de helft zou beter moeten presteren, 3=nee, enkele 
leerlingen zouden beter moeten presteren, 4= ja. 

 
De eerste stap binnen de cyclus van opbrengstgericht werken is dat leerkrachten duidelijk 
voor ogen hebben naar welk niveau zij met hun leerlingen streven. Daarbij is het van belang 
dat leerkrachten van te voren prestatiedoelen hebben vastgesteld. Er is daarom aan de 
leerkrachten gevraagd of zij weten welk minimumniveau zij aan het eind van het jaar met de 
leerlingen willen behalen.  
De verschillende manieren waarop leerkrachten niveaus kunnen expliciteren zijn samengevat 
in vijf categorieën (tabel 14), namelijk:  
- de leerkracht heeft geen beeld van de gewenste eindniveaus 
- de leerkracht heeft de eindniveaus individueel voor zichzelf vastgesteld 
- de leerkracht gebruikt de eindniveaus uit de methode 
- de leerkracht heeft de eindniveaus in overleg met de intern begeleider of het team 

vastgesteld 
- de leerkracht heeft de eindniveaus op een andere manier vastgelegd 
 
Tabel 14: Wijze waarop men het gewenste eindniveau heeft geëxpliciteerd 
“Weet u wat het minimumniveau is dat u met de leerlingen wilt behalen aan het eind van het 
schooljaar voor …” 

  2010   2012   

  N geen zelf methode samen anders N geen zelf methode samen anders 

Rekenen   

Exp 122 3 30 47 31 11 86 5 9 28 31 13 

  
 

2% 25% 39% 25% 9%  6% 10% 33% 36% 15% 
Contr 57 2 17 24 7 7 52 2 10 22 11 7 
  

 
4% 30% 42% 12% 12%  4% 19% 42% 21% 13% 

Begrijpend lezen   
Exp 77 9 20 24 20 4 51 12 7 18 9 5 
   12% 26% 31% 26% 5%  24% 14% 35% 18% 10% 
Contr 35 8 8 15 4 0 31 7 6 13 2 3 

    23% 23% 43% 11% 0%   23% 19% 42% 6% 10% 
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Bij geen van de antwoordcategorieën maken de leerkrachten die deelnemen aan ‘Werken met 
referentieniveaus’ een significante andere ontwikkeling door tussen 2010 en 2012 dan de 
leerkrachten die niet deelgenomen hebben (rekenen 2010: Chi²(4) = 4.25, p = .37; rekenen 
2012: Chi²(4) = 5.33, p = .26; begrijpend lezen 2010: Chi²(4) = 7.21, p = .13; begrijpend lezen 
2012: Chi²(4)= 2.42, p = .66). Wel zien we een paar opvallendheden.  
- Het percentage leerkrachten dat de eindniveaus voor rekenen en begrijpend lezen 

individueel voor zichzelf heeft vastgesteld neemt in 2012 af ten opzichte van 2010. 
- Zowel in 2010 als 2012 bij rekenen als begrijpend lezen zijn er meer leerkrachten in de 

experimentele groep die de eindniveaus samen (in overleg met de intern begeleider of het 
team) hebben vastgesteld, dan in de controlegroep.  

- Het percentage leerkrachten in de experimentele groep dat samen rekendoelen heeft 
vastgesteld is in 2012 groter dan in 2010. Bij begrijpend lezen zien we een ander beeld bij 
de experimentele groep: het percentage leerkrachten dat samen doelen heeft vastgesteld is 
in 2012 kleiner dan in 2010. Dat is opmerkelijk, want alle leerkrachten die hebben 
meegedaan aan ‘Werken met referentieniveaus’ hebben op teamniveau doelen vastgesteld. 
Bij de controlegroep zien we hetzelfde beeld, al is dat verschil iets kleiner. Tegelijkertijd 
zien we dat het percentage leerkrachten dat op een andere manier doelen vaststelt 
(bijvoorbeeld in een handelingsplan/groepsplan of met een collega uit dezelfde bouw) 
toeneemt in 2012.  

 
In de nameting is expliciet gevraagd of leerkrachten het te behalen eindniveau voor rekenen 
en begrijpend lezen voor elke individuele leerling hebben gedefinieerd (tabel 15). De groepen 
leerkrachten verschillen bij rekenen: de leerkrachten die hebben deelgenomen aan ‘Werken 
met referentieniveaus’ geven meer aan het te behalen eindniveau voor elke individuele 
leerling te hebben gedefinieerd dan de collega’s in de controlegroep, hoewel dit verschil niet 
significant is. Bij begrijpend lezen zijn de gemiddelden van de groepen leerkrachten nagenoeg 
hetzelfde. 
 
Tabel 15: Eindniveau gedefinieerd voor elke leerling 
  2012 t-toets 
  N Gem SD Sign.* 
Rekenen   
Exp 50 1,28 0,45 .21 
Contr 31 1,16 0,37 
Begrijpend lezen   
Exp 50 1,14 0,35 .80 
Contr 31 1,16 0,37 
1 = nee, 2 = ja. 
* 2-zijdige significantie;α  = .05 
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4.3.2 Referentieniveaus 
Vervolgens wordt in de vragenlijst gevraagd naar de referentieniveaus. Om te beginnen is 
leerkrachten gevraagd of zij bekend zijn met de referentieniveaus en zo ja, hoe zij die kennis 
hebben opgedaan (tabel 16 en 17). Leerkrachten konden uit vijf antwoordcategorieën kiezen 
(tabel 17), waarvan de eerste en vierde categorie alleen in 2010 zijn voorgelegd.  
In 2010 wist nog ruim de helft van de leerkrachten niet wat de referentieniveaus waren (zie 
rapportage leerkrachtvragenlijst Streef, Deunk et al. 2011). Door aandacht in de media en 
door de Streef-projecten is te verwachten dat de bekendheid met referentieniveaus toeneemt.  
In 2012 is de bekendheid met de referentieniveaus inderdaad toegenomen. Zowel in de 
controlegroep als in de experimentele groep is het gemiddelde omhoog gegaan. De 
gemiddelden van beide groepen zijn nagenoeg evenveel gestegen, zodoende is er geen 
significant verschil. Zowel in 2010 als in 2012 zijn er meer leerkrachten in de experimentele 
groep die gehoord hebben van de referentieniveaus dan in de controlegroep, dit verschil is niet 
significant. 
 
Tabel 16: Bekendheid referentieniveaus 
Gemiddelden en verschilscores op vraag 23: “Heeft u gehoord van de referentieniveaus?” 

  2010 2012 2012-2010 Verschil  
tussen exp 

 

Exp Contr Exp Contr Exp Contr en contr in 
verschil- 

 

score  
significant? 

 1,60 1,40 1,83 1,65 -0,23 -0,26 Nee   
1 = nee, 2 = ja. 
 
 
Tabel 17: Bekendheid referentieniveaus 
Gemiddelden en verschilscores op vraag 23a: “Op welke manier heeft u kennis over de 
referentieniveaus opgedaan?” 

  2010 2012 2012-2010 Verschil  
tussen exp 

 

Exp Contr Exp Contr Exp Contr en contr in 
verschil- 

 

score  
significant? 

23a. Ik heb er iets over gelezen  
of me erin verdiept a 

0,56 0,70        

23b. Ik praat erover met het hele  
team. 

0,64 0,43 0,56 0,43 0,08 0 Nee  

23c. Ik heb er van gehoord van  
andere scholen.  

0,04 0,14 0 0,36 0,04 -0,21 Nee  

23d. Ik heb er van gehoord door  
deelname aan een van de Streef-
deelprojecten a 

0,27 0,22       

23e. Anders, namelijk…  0,04 0,07 0,04 0 0 0,07 Nee  
0= nee, 1 = ja 
a = alleen voormeting 
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Bij geen van de antwoordcategorieën maken de leerkrachten die deelnemen aan ‘Werken met 
referentieniveaus’ een significante andere ontwikkeling door tussen 2010 en 2012 dan de 
leerkrachten die niet deelgenomen hebben. We zien wel een paar opvallendheden: 
- Leerkrachten in de controlegroep hebben in 2010 meer gelezen/zich verdiept in 

referentieniveaus dan leerkrachten in de experimentele groep. 
- Leerkrachten die hebben deelgenomen aan ‘Werken met referentieniveaus’ praten 

gemiddeld vaker met het hele team over de referentieniveaus dan leerkrachten die niet 
hebben deelgenomen. 

- Leerkrachten in de controlegroep hebben gemiddeld meer van andere scholen gehoord 
over de referentieniveaus dan leerkrachten in de experimentele groep. 

 
Alvorens verdere vragen over referentieniveaus te stellen is een korte uitleg gegeven, om 
iedereen dezelfde basisinformatie over referentieniveaus te geven. Daarna zijn de leerkrachten 
verschillen uitspraken voorgelegd over het nut en de bruikbaarheid van referentieniveaus, om 
hun attitude in kaart te kunnen brengen (tabel 18 en 19). 
De attitude van leerkrachten tegenover referentieniveaus is gemeten met 10 stellingen, 
waarvan stelling e alleen in 2012 is voorgelegd (tabel 18). Leerkrachten konden op een schaal 
van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens) aangeven in hoeverre de stellingen op 
hen van toepassing waren. Op slechts één van deze stellingen (stelling c) is te zien dat de 
deelnemers aan ‘Werken met referentieniveaus’ een significante groei doormaken tussen 2010 
en 2012 ten opzichte van de leerkrachten in de controlegroep. De leerkrachten in de 
experimentele groep zijn het gemiddeld (helemaal) eens met de stelling: “Ik vind het goed om 
leerlingen te vertellen wat ik hen de komende tijd ga leren”. Daarnaast zien we dat de 
leerkrachten in de experimentele groep in 2010 en 2012 het meer eens zijn met de stelling 
over het uitspreken van wat van leerlingen wordt verwacht (stelling d), dan de leerkrachten in 
de controlegroep, hoewel dit verschil niet significant is.  
Andersom zijn leerkrachten in de experimentele groep het gemiddeld minder eens dan de 
leerkrachten in de controlegroep met de stellingen dat leerkrachten wel weten wat de 
leerdoelen zijn en hoe ze daar aan moeten werken (stelling f) en dat het vooral voor nieuwe, 
onervaren leerkrachten goed is als er duidelijke referentieniveaus komen (stelling g). De 
groepen leerkrachten verschillen ook van mening over stelling h en i dat het stellen van 
landelijke referentieniveaus oneerlijk is voor scholen en leerkrachten die veel zwakke 
leerlingen hebben. Leerkrachten in de experimentele groep zijn het hier zowel in 2010 als 
2012 minder mee eens dan hun collega’s in de controlegroep en lijken hiermee een 
positievere houding tegenover referentieniveaus te hebben. 
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Tabel 18: Attitude referentieniveaus 
Gemiddelden en verschilscores op vraag 24 

        2010 2012 2012-2010 Verschil 
tussen exp 

 

Exp Contr Exp Contr Exp Contr en contr in 
verschil- 

 

score 
significant 

24a. Ik vind het goed om leerlingen 
te vertellen wat ze minimaal 

3,48 3,62 3,98 3,72 -0,5 -0,1 Nee   

moeten kunnen.                 
24b. Ik vind het goed om de 
leerlingen in mijn klas te vertellen 
of zij zwak, gemiddeld of sterk 

2,17 2,28 2,43 2,47 -0,26 -0,19 Nee  

presteren t.o.v. de klas.         
24c. Ik vind het goed om leerlingen 
te vertellen wat ik hen de 

4,33 4,23 4,57 3,90 -0,24 0,33 Ja  

komende tijd ga leren.         
24d. Ik vind het goed om leerlingen 
te vertellen wat ik van hen  

4,22 4,05 4,40 4,03 -0,18 0,03 Nee  

verwacht en waar ze nog beter         
in moeten worden.                 
24e. Ik denk dat leerlingen zelf wel 
weten of ze zwak, gemiddeld of 
sterk presteren in vergelijking met 
de klas. 

3,47 3,33       

24f. De meeste leerkrachten weten 
wel wat de leerdoelen zijn en hoe 

3,48 3,76 3,46 3,93 0,02 -0,17 Nee  

ze daar aan  moeten werken.         
24g. Ik denk dat het vooral voor 
nieuwe, onervaren leerkrachten 

3,42 3,84 3,48 3,53 -0,06 0,30 Nee  

goed is als er duidelijke          
referentieniveaus komen.                 
24h. Ik vind het stellen van 
landelijke referentieniveaus 

3,14 3,14 2,82 3,05 0,32 0,09 Nee  

oneerlijk voor scholen met veel         
zwakke leerlingen.                 
24i. Ik vind het stellen van 
landelijke referentieniveaus 

3,02 3,07 2,80 3,02 0,22 0,05 Nee  

oneerlijk voor leerkrachten die         
toevallig een klas met veel zwakke         
leerlingen hebben.         
24j. Ik vind het voordeel van 
referentieniveaus dat de leerkracht 

 3,82 3,76 3,82 3,43 0 0,33 Nee   

gestimuleerd wordt ook de zwakke         
leerlingen op een minimumniveau 

        te brengen.                 
1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3= niet oneens/niet eens, 4= mee eens, 5 = helemaal mee eens 
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Het blijkt dat maar erg weinig leerkrachten een negatief effect verwachten van de 
referentieniveaus (tabel 19). In 2010 verwachten de meeste leerkrachten een positief effect 
van referentieniveaus op hun dagelijks werk en de prestaties van leerlingen. In 2012 is de 
positieve verwachting echter iets afgenomen. Het aantal leerkrachten dat niet weet of de 
referentieniveaus van invloed zullen zijn of denken dat de referentieniveaus geen invloed 
hebben, is in 2012 gestegen.  
 
Tabel 19: Invloed  referentieniveaus 
Gemiddelden en verschilscores op vraag 25: “In welke mate zijn de referentieniveaus van  
invloed op….” 
  2010   2012   
  N Geen Neg Pos Weet N Geen Neg Pos Weet 
    invloed invloed invloed niet   invloed invloed invloed niet 
Uw dagelijks werk             
Exp 123 7 11 72 33 83 13 1 30 39 
  

 
6% 9% 59% 27% 

 
16% 1% 36% 47% 

Contr 61 12 1 31 17 52 10 0 16 26 
  

 
20% 2% 51% 28% 

 
19% 0% 31% 50% 

De prestaties van leerlingen             
Exp 124 9 4 71 40 103 16 0 40 47 
   7% 3% 57% 32%  16% 0% 39% 46% 
Contr 60 7 2 34 17 62 12 0 20 30 
    12% 3% 57% 28%   19% 0% 32% 48% 

 
 

In de nameting zijn een aantal vragen over het onderwerp referentieniveaus toegevoegd. Als 
eerste is expliciet gevraagd of leerkrachten weten wat de referentieniveaus inhouden (tabel 
20). De leerkrachten in de experimentele groep beantwoorden deze vraag significant 
positiever dan hun collega’s in de controlegroep (t(100) = 2.18, p < .05). 
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Tabel 20: Betekenis referentieniveaus 
“Weet u wat referentieniveaus inhouden?” 
  2012 t-toets 
  N Gem SD Sign.* 
Exp 72 3,38 0,54 .03 

Contr 30 3,10 0,66 
1 = nee, dat weet ik helemaal niet, 2= nee, dat weet ik niet goed, 3 = dat weet ik min of meer, 4 = ja, dat weet ik vrij goed, 5 = 
ja, dat weet ik heel goed. 
* 2-zijdige significantie;α  = .05 

 

Daarna is een aantal vragen gesteld in 2012 over de rol die de referentieniveaus kunnen spelen 
in de dagelijkse praktijk (tabel 21). Over het algemeen blijken leerkrachten gematigd positief. 
Referentieniveaus kunnen volgens de leerkrachten met name een rol spelen bij het 
verduidelijken van wat van leerlingen verwacht kan worden en bij het differentiëren tussen 
leerlingen. De leerkrachten die hebben deelgenomen aan ‘Werken met referentieniveaus’ 
maken meer gebruik van de referentieniveaus bij het evalueren van toetsresultaten dan de 
leerkrachten die niet hebben deelgenomen, hoewel dit verschil niet significant is.  

 

Tabel 21: Rol van de referentieniveaus in de dagelijkse praktijk 
  2012 t-toets 
  N Gem SD Sign.* 
Ik vind dat referentieniveaus een meerwaarde hebben t.o.v. kerndoelen en tussendoelen. 
Exp 107 3,52 0,76 .89 
Contr 63 3,54 0,62 
Ik heb een idee van hoe ik de referentieniveaus kan gaan inzetten in de dagelijkse praktijk. 
Exp 106 3,16 0,80 .36 
Contr 63 3,27 0,68 
Ik denk dat het moeilijk wordt voor leerkrachten om te voldoen aan de referentieniveaus. 
Exp 103 3,03 0,82 .87 
Contr 62 3,05 0,69 
Ik vind het voordeel van referentieniveaus dat zij duidelijk maken wat er van leerlingen verwacht 
kan worden. 
Exp 103 3,90 0,65 .42 
Contr 62 3,82 0,56 
Ik denk dat referentieniveaus leerkrachten kunnen helpen om beter te differentiëren tussen leerlingen. 
Exp 103 3,83 0,67 .54 
Contr 62 3,61 0,71 
Ik maak gebruik van referentieniveaus bij het evalueren van toetsresultaten. 
Exp 103 2,78 1,08 .24 
Contr 61 2,57 1,07 
 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3= niet oneens/niet eens, 4= mee eens, 5 = helemaal mee eens 
* 2-zijdige significantie;α  = .05 



63 

 

4.3.3 Streven naar hoge opbrengsten en het belang van basisvaardigheden 
De mate waarin een leerkracht opbrengstgericht zal werken hangt samen met hoe hij of zij 
hier tegenover staat. In 2010 en 2012 zijn 12 verschillende stellingen voorgelegd die ingaan 
op het streven naar hoge opbrengsten en het belang van basisvaardigheden taal en rekenen. 
Leerkrachten konden op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens) 
aangeven in hoeverre de stellingen op hen van toepassing waren (tabel 22). Op twee van deze 
stellingen (stelling b en c) is te zien dat de deelnemers aan ‘Werken met referentieniveaus’ 
een significante groei doormaken tussen 2010 en 2012 ten opzichte van de leerkrachten in de 
controlegroep. De leerkrachten in de experimentele groep antwoorden in 2012 ten opzichte 
van 2010 positiever op de stellingen “Ik denk dat een E-leerling vaak een E-leerling blijft” en 
“Ik vind het handig om over het niveau van mijn leerlingen na te denken in de Cito 
classificatie A t/m E of I t/m V”.  
 
Tabel 22: Attitude opbrengstgerichtheid en belang basisvaardigheden 
Gemiddelden en verschilscores op vraag 26 

        2010 2012 2012-2010 Verschil 
tussen exp 

 

Exp Contr Exp Contr Exp Contr en contr in 
verschil- 

 

score 
significant 

26a. Ik denk dat sommige 
leerlingen gewoon niet op een 
hoger niveau komen, hoe veel ze 
ook oefenen. 

3,14 3,23 3,10 3,09 0,04 0,14 Nee   

26b. Ik denk dat een E-leerling 
vaak een  E-leerling blijft. 

2,38 2,56 2,84 2,44 -0,46 0,12 Ja  

26c. Ik vind het handig om over het 
niveau van mijn leerlingen te 
denken in de Cito classificatie A 
t/m E of I t/m V. 

3,12 3,60 3,68 3,70 -0,56 -0,09 Ja  

26d. Ik vind die sterke nadruk op 
taal en rekenen goed. 

3,48 3,56 3,35 3,60 0,13 -0,05 Nee  

26e. Ik maak me meer zorgen over 
het taalniveau dan het rekenniveau 
van mijn leerlingen.a 

2,91 2,78       

26f. Ik vind het belangrijk om in 
het onderwijs een sterke nadruk op 
taal te leggen. 

3,88 3,60 3,67 3,67 0,20 -0,07 Nee  

26g. Ik vind het belangrijk om in 
het onderwijs een sterke nadruk op 
rekenen te leggen. 

3,67 3,46 3,57 3,63 0,10 -0,17 Nee  

26h. Ik vind dat de zwakke 
leerlingen de meeste aandacht 
moeten krijgen van de leerkracht. 

2,48 2,60 2,46 2,48 0,02 0,12 Nee  

26i. Ik vind dat de leerkracht zijn 
of haar aandacht moet verdelen 
tussen zwakke en excellente 
leerlingen. 

3,74 3,49 3,82 3,63 -0,08 -0,14 Nee  
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26j. Ik vrees dat de gemiddelde 
leerlingen veel te weinig aandacht 
krijgen door de nadruk op zwakke 
en excellente leerlingen. 

3,38 3,19 3,40 3,28 -0,08 -0,09 Nee   

26k. Ik zou het niveau van mijn 
klas wel willen verhogen, maar dat 
is met de leerlingen die ik heb 
gewoon niet mogelijk. 

2,40 2,40       

26l. Ik streef altijd naar een hoger 
niveau voor mijn leerlingen, ook 
als ze al goed presteren. 

3,93 3,92 4,17 4,00 -0,24 -0,08 Nee   

1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3= niet oneens/niet eens, 4= mee eens, 5 = helemaal mee eens 
a Alleen voormeting 

De groepen leerkrachten verschillen in mening over de stelling dat de leerkracht zijn aandacht 
moet verdelen tussen zwakke en excellente leerlingen. Leerkrachten in de experimentele 
groep zijn het hier zowel in 2010 als 2012 meer mee eens dan hun collega’s in de 
controlegroep en geven hiermee een positievere houding tegenover differentiatie weer. Ook 
met de stelling dat de gemiddelde leerling te weinig aandacht krijgt door de nadruk op zwakke 
en excellente leerlingen zijn de leerkrachten in de experimentele groep het in 2010 en 2012 
meer eens dan de leerkrachten in de controlegroep. 
Opvallend is dat alle leerkrachten het belangrijker vinden om in het onderwijs een sterke 
nadruk op taal te leggen dan op rekenen. Dat zou te maken kunnen hebben met de prestaties 
van de leerlingen. De leerkrachten in beide groepen zijn het zowel in 2010 als 2012 licht eens 
met de nadruk op basisvaardigheden.  
Daarnaast zien we dat alle leerkrachten positief antwoorden op de stelling: “Ik streef altijd 
naar een hoger niveau voor mijn leerlingen, ook als ze al goed presteren”.  
 
4.4  Effecten op leerlingresultaten 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden naar de effecten van de interventie op de 
leerlingresultaten zijn bij de leerlingen van alle deelnemende scholen toetsgegevens uit het 
LOVS verzameld. In de vergelijking van leerlingresultaten is het oorspronkelijke design 
gebruikt, dat wil zeggen dat de controlegroep wordt gevormd door de ‘andere’ bouw van de 
betrokken scholen. We vergelijken de resultaten van de leerlingen van leerkrachten die als 
bovenbouw mee hebben gedaan met deze interventie met de resultaten van de 
bovenbouwleerlingen van scholen die alleen met de onderbouw hebben meegedaan aan één 
van de deelprojecten. En voor de onderbouw geldt: we vergelijken de resultaten van de 
leerlingen van leerkrachten die als onderbouw mee hebben gedaan met deze interventie met 
de resultaten van de onderbouwleerlingen van scholen die alleen met de bovenbouw hebben 
meegedaan aan één van de deelprojecten. Een verdere complicatie in de vergelijking is dat in 
het tweede jaar van de meting een aantal scholen (N=8) aan de experimentele groep zijn 
toegevoegd afkomstig uit de benodigde extra wervingsronde. Voor deze scholen is het tweede 
jaar dus feitelijk het eerste jaar van interventie.  
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Voor de effectmeting is gebruik gemaakt van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde eind groep 
4 en medio groep 8 en de LVS-toetsen Begrijpend lezen van dezelfde jaargroepen. Voor de 
eindmeting zijn in groep 8 geen LVS-toetsen, want voor dat meetmoment wordt doorgaans de 
Eindtoets Basisonderwijs ingezet. 
Er zijn twee analyses gedaan: een met alle in aanmerking komende scholen in de twee 
gedefinieerde groepen, en een met alleen de scholen die meededen met een groep van 10 
leerlingen of meer. De argumentatie om ook die tweede analyse te doen komt voort uit de 
ervaringen met data afkomstig uit het LOVS. Dikwijls blijken kleine groepen weinig 
consistente gegevens te bevatten, met zeer gespreide scores. Vaak is er ook sprake van een 
onvolledige dataverzameling, met andere woorden niet alle leerlingen hebben de toetsen 
gemaakt of zijn ingevoerd. De uitkomsten van beide analyses geeft echter exact hetzelfde 
beeld. We rapporteren daarom alleen de uitkomsten van de eerste analyse. 
 
Uit de resultaten van de analyse met alle in aanmerking komende scholen blijkt dat in groep 4 
de controlegroep hogere vaardigheidscores vertoont aan het begin van het project dan de 
experimentele groep (tabel 23). Dat is zowel het geval bij Rekenen-Wiskunde als bij 
Begrijpend lezen. In het tweede jaar van de interventie is er nog steeds een verschil, maar dat 
is zowel bij Rekenen-Wiskunde, als bij Begrijpend lezen niet significant. Wel zien we in 
beide gevallen de score hoger worden. In het derde jaar gaat de score bij de experimentele 
groep weer wat omlaag, maar blijft deze bij de controlegroep verder stijgen. Ook is het 
verschil dan weer significant in het voordeel van de controlegroep en dat is bij zowel 
Rekenen-Wiskunde als bij Begrijpend lezen. 
Bij groep 4 kunnen we dus constateren dat de controlegroep het consequent beter doet dan de 
experimentele groep. De vooruitgang is in de gemeten drie jaar in beide groepen ongeveer 
gelijk.  
 
Voor groep 8 is de beginsituatie moeilijk vast te stellen, omdat het eerste gegeven voor de 
experimentele groep eigenlijk ontbreekt. Er zijn maar van enkele leerlingen gegevens 
beschikbaar en die hebben we vanwege de onbetrouwbaarheid daarvan buiten beschouwing 
gelaten. In het tweede jaar van interventie blijkt de experimentele groep op beide toetsen een 
hogere score te behalen met een significant verschil (tabel 24). In het derde jaar is dat verschil 
echter afwezig en is de score van de experimentele groep eerder gezakt dan gestegen. 
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Tabel 23: Gemiddelden en standaarddeviaties voor experimentele en controlegroep op de LVS-toetsen 
in groep 4 gedurende de jaren van interventie 
 

 
Jaren Experimentele groep Controlegroep t-toets 

    N  Gem SD N Gem SD verschil sign.* 
Rek-
Wisk 
  
  

2009 313 59,8 15,2 618 62,9 15,1 -3,1 .003 
2010 254 63,1 15,0 569 64,1 15,8 -1,1 n.s. 
2011 218 62,5 14,1 312 65,3 14,9 -2,8 .03 

Begr. 
lezen 
  
  

2009 288 16,7 14,7 587 20,0 13,8 -3,3 .001 
2010 235 19,3 13,9 560 20,9 13,8 -1,6 n.s. 
2011 212 19,1 14,2 308 22,6 15,2 -3,5 .01 

* 2-zijdige significantie;α  = .05 
 
Tabel 24: Gemiddelden en standaarddeviaties voor experimentele en controlegroep op de LVS-toetsen 
in groep 8 gedurende de jaren van interventie 
 

 
Jaren Experimentele groep Controlegroep t-toets 

    N  Gem  SD N Gem SD verschil sign.* 
Rek-
Wisk 
  
  

2009 2 116,5 13,4 4 100,3 6,4 15 .03 
2010 108 113,6 11,0 238 109,5 17,3 3,3 .02 
2011 128 113,4 10,6 220 114,6 12,0 0,4 n.s. 

Begr. 
lezen 
  
  

2009 7 18,9 22,9 6 50,5 9,5 -23 n.s. 
2010 147 61,3 18,1 335 58,0 17,8 4,3 .004 
2011 133 56,8 14,9 234 60,0 17,4 -0,1 n.s. 

* 2-zijdige significantie;α  = .05 
 
In onderstaande figuren zijn de uitkomsten van de metingen grafisch weergegeven op de 
vaardigheidsschaal van respectievelijk Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen. Omdat in 
groep 8 de eerste meting als onbruikbaar wordt beschouwd is daar slechts sprake van twee 
meetmomenten. Bij Rekenen-Wiskunde groep 4 is duidelijk te zien dat de controlegroep 
zowel aan het begin als aan het eind van de interventieperiode hoger uitkomt dan de 
experimentele groep. Bij Rekenen-Wiskunde groep 8 heeft de controlegroep in het schooljaar 
2010 een iets lagere score en in 2011 een iets hogere score, dat verschil is significant. Bij 
Begrijpend Lezen is hetzelfde beeld te constateren, maar zijn de onderlinge verschillen tussen 
de experimentele en controlegroep nog iets groter. Bij Begrijpend lezen groep 8 is het verschil 
in 2011 net als bij Rekenen-Wiskunde niet significant. 
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Figuur 12: Gemiddelden voor experimentele en controlegroep op de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 
gedurende de jaren van interventie 
 

 
 
Figuur 13: Gemiddelden voor experimentele en controlegroep op de LVS-toetsen Begrijpend lezen 
gedurende de jaren van interventie 
 

 
 
 
We moeten dus constateren dat zowel in groep 4 als in groep 8 geen verschil is in 
leerlingresultaten ten gevolge van de interventie. In groep 4 is er sprake van een lichte groei 
op beide toetsen, maar de score van de controlegroep is steeds hoger dan die van de 
experimentele groep. Daar verandert niets in. In groep 8 ontbreekt spijtig genoeg de eerste 
meting, dat wil zeggen: er zijn van enkele leerlingen wel gegevens, maar die kunnen we niet 
als representatief beschouwen. We zien dat de experimentele groep in 2010 hoger scoort dan 
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de controlegroep, maar in 2011 is dat niet meer het geval. Ook hier is dus niet sprake van een 
positieve invloed van de interventie. 
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5  Conclusie en discussie 
 
 
In dit project gaat het om de beïnvloeding van leerkrachten in de richting van het meer 
gebruik maken van referentieniveaus met als uiteindelijk oogmerk het verhogen van de 
leerlingprestaties. Dit zou dan moeten lopen via de route van het opbrengstgericht werken, 
waarbij scholen gebruik maken van gegevens uit een leerlingvolgsysteem om meer gericht te 
kunnen werken aan onderwijsverbetering. Een methode om leerkrachten meer bewust te 
maken van wat ze van leerlingen concreet verwachten en welke discrepantie er eventueel is 
tussen de verwachting en de werkelijkheid is het formuleren en hanteren van doelen. 
Referentieniveaus zijn al op landelijk niveau gedefinieerd. Interessanter is voor scholen om te 
leren waar ze zelf de streep zouden trekken als ze concreet naar toetsopgaven kijken en zich 
voorstellen welke vaardigheid nodig is om die prestatie op het gewenste niveau te laten zien. 
Dit wordt geconcretiseerd met opgaven uit de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend 
lezen. 
 
De gepleegde interventie is gericht op het laten bepalen van doelen door leerkrachtenteams. 
De gehanteerde werkwijze is de vorm van standaardsetting die ontwikkeld is binnen het 
project PPON. De werkwijze is wel aangepast aan de onderzoeksopzet: het gaat hier alleen 
om leerkrachten  en de tijd voor de procedure is beperkter dan in het origineel. De procedure 
is dan ook een beknopte versie van die van PPON, maar de doelstelling is ook anders: hier 
gaat het niet om het krijgen van een nationale of regionale standaard, maar om het 
bewustwordingsproces van de leerkrachten, dat moet leiden tot een meer realistische visie op 
wat er met leerlingen kan worden bereikt en een beter gefundeerd oordeel over wat er met de 
eigen leerlingen mogelijk is in het licht van de referentieniveaus zoals die landelijk zijn 
gedefinieerd. Het realistischer karakter en meer gefundeerde oordeel is daarbij gekoppeld aan 
het werken met concrete toetsmaterialen, zoals dat in de eigen praktijk wordt ingezet, en aan 
het overleg dat leerkrachten onderling hebben over wat van leerlingen mag worden verwacht 
aan het eind van een bepaalde onderwijsfase. De interventie had de vorm van enkele 
workshops op bovenschools en schoolniveau, waarin informatie werd overgedragen en waarin 
leerkrachten zelf aan de slag gingen met het bepalen van standaarden volgens een aangepaste 
variant van de Cito Bookmark procedure.   
 
Opgemerkt moet worden dat de oorspronkelijk bedachte onderzoeksopzet in de praktijk niet 
uitvoerbaar bleek. Er waren minder scholen bereid om deel te nemen dan waar op was 
gehoopt en mee gerekend. Daarnaast had elke school een sterke voorkeur voor een van de 
deelprojecten en liet zich niet aselect aan een interventie toewijzen. Ook de interventie werd 
gedurende het project aangepast vanwege praktische beperkingen. De scholen die in 
schooljaar 2011-2012 hebben deelgenomen aan ‘Werken met referentieniveaus’ hebben een 
eenvoudigere versie van de standaardsettingprocedure gevolgd, omdat de oorspronkelijke 
procedure te complex was.  
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Gaandeweg het onderzoek zijn de aanvankelijke vraagstellingen aangepast en verfijnd. Dat 
heeft geleid tot een herformulering van de eerste twee vragen en het toevoegen van een vraag 
met betrekking tot de verandering in houding en gedrag van de leerkrachten.  
 
5.1  Conclusie 

Om na te gaan wat de effecten zijn van ‘Werken met referentieniveaus’ op de 
leerkrachtattitude en –gedrag en de leerlingresultaten is voorafgaand aan dit project en na 
afloop ervan een digitale vragenlijst bij alle leerkrachten afgenomen en zijn bij de leerlingen 
toetsgegevens uit LOVS verzameld.  
 
5.1.1  Vastgestelde doelen door teams van leerkrachten 
Teams van leerkrachten hebben in twee standaardsettingrondes doelen bepaald voor Rekenen-
Wiskunde en Begrijpend lezen voor het eind van de onderbouw (groep 4) en het eind van de 
bovenbouw (groep 8). Na confrontatie met de empirische gegeven in de tweede ronde zien we 
dat de oordelen bij Rekenen-Wiskunde niet of nauwelijks zijn bijgesteld. Bij Begrijpend lezen 
zien we eenzelfde beeld bij de oordelen voor het minimum en het fundamenteel niveau. De 
oordelen voor het streefniveau liggen na de tweede ronde echter veel lager. Een mogelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat leerkrachten het lastiger vinden om de moeilijkheidsgraad van 
Begrijpend lezen opgaven in te schatten dan van Rekenen-Wiskunde opgaven. Ook zou het 
kunnen zijn dat leerkrachten zich veel minder een goed idee kunnen vormen van wat een 
passend niveau is voor de betere prestaties bij een vaardigheid als Begrijpend lezen. Dit vergt 
nader onderzoek.  
In de resultaten van de standaardsetting zien we dat teams van leerkrachten tot ongeveer 
dezelfde doelen komen bij het minimumniveau voor zowel Rekenen-Wiskunde als Begrijpend 
lezen. De oordelen voor het fundamenteel en streefniveau lopen echter meer uiteen.  Er zijn 
scholen die er ver boven uitsteken en dus hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen en 
scholen die hun verwachtingen zeer laag houden en aan de onderkant van de schaal blijven. 
Hoewel de gemiddelde waarden voor het minimumniveau nog redelijk in de buurt zitten van 
het niveau dat door 90 procent van de leerlingen op dit moment wordt bereikt, is dat bij de 
niveaus fundamenteel en streef bepaald niet het geval. De meeste scholen stellen doelen vast 
die hoger liggen dan de niveaus die op de percentielen 25 en 50 (Rekenen-Wiskunde) of 25 en 
75 (Begrijpend lezen) worden gerealiseerd. Daarmee leggen zij hun standaard duidelijk hoger 
vast dan de wettelijke referentieniveaus 1F en 1S.  
In onderzoek van Van Weerden en Jacobs (2010) is eenzelfde beeld te zien. Leerkrachten zijn 
het sterk eens over waar het minimumniveau zou moeten liggen, maar bij de andere twee 
niveaus ligt het oordeel aanzienlijk hoger dan geïndiceerd door de EGDLL. Vooral over het 
streefniveau verschillen de beoordelaars fors van mening. Er zou nader moeten worden 
uitgezocht hoe deze variatie is te verklaren en of er een verband is met kenmerken van 
scholen en daarbinnen leerkrachten en of er samenhang is met de gevolgde procedure. 
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5.1.2  Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsen 
De leerlingresultaten op de LVS-toetsen Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde laten zien 
dat de minimumdoelen door de meeste leerlingen al worden bereikt of bijna bereikt. 
Gemiddeld genomen ligt het fundamenteel en streefniveau veel hoger dan het huidige bereikte 
niveau van de leerlingen en ook als we in aanmerking nemen dat het een groep van wat 
sterkere scholen betreft, met scores die duidelijk boven het landelijk gemiddelde liggen, lijken 
de nu geformuleerde fundamenteel en streefdoelen van de meeste scholen niet realistisch. 
Geconstateerd moet worden dat het beeld zeer wisselvallig is: er zijn scholen die veel te lage, 
allang bereikte doelen stellen, scholen die veel te hoge, onhaalbare doelen stellen en er zijn 
zelfs scholen die bij het ene vak veel te lage en bij het andere vak veel te hoge doelen stellen. 
Het meest omstreden blijkt het streefniveau.   
Het streefniveau blijkt bij Begrijpend lezen gemiddeld genomen door de meeste leerlingen te 
worden bereikt, maar vormt bij Rekenen-Wiskunde nog wel een uitdaging.  Het verschillende 
beeld bij Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen bij het streefniveau zou te maken kunnen 
hebben met het verschil in definitie dat voor dit niveau wordt gehanteerd en dat afkomstig is 
van de EGDLL. Voor Rekenen-Wiskunde ligt het streefniveau globaal vertaald op percentiel 
50, maar bij taal ligt dat op percentiel 25. Voor leerkrachten is dat onderscheid in deze 
procedure wellicht lastig te maken.  
Het beeld dat leerkrachten onvoldoende in staat zijn om nauwkeurige schattingen te maken 
voor groepen leerlingen die heel bekend voor hen zijn, komt ook naar voren in diverse 
onderzoeken naar standaardsetting bij leerkrachten (Impara & Plake, 1997, 1998; Shepard, 
1995; Skorupski & Hambleton, 2005). Dit fenomeen kan er ook op wijzen dat nog het nodige 
aan inzicht ontbreekt in wat er precies van leerlingen kan worden gevraagd, vooral als dat 
wordt vertaald naar concrete opbrengsten, zoals terug te vinden in toetsresultaten. De 
conclusie is dan ook dat er meer deskundigheidsbevordering nodig is op dit punt. 
 
5.1.3  Effecten op leerkrachtattitude en –gedrag 
Anders in de oorspronkelijke onderzoeksopzet beschreven, bestaat de controlegroep uit 
leerkrachten die aan deelproject ‘Differentiatie en excellentie’ hebben deelgenomen, omdat 
dit project geen inhoudelijke overlap vertoont met ‘Werken met referentieniveaus’.  
Afgaande op de antwoorden op de vragen aan de leerkrachten, die zowel voorafgaande aan de 
interventie als daarna zijn gesteld blijkt dat maar weinig leerkrachten een negatief effect 
verwachten van de referentieniveaus. In 2010 verwachten de meeste leerkrachten een positief 
effect van  referentieniveaus op hun dagelijks werk en de prestaties van leerlingen. In 2012 is 
de positieve verwachting echter iets afgenomen en denken leerkrachten vaker dat de 
referentieniveaus geen invloed zullen hebben of weten ze niet of de referentieniveaus invloed 
zullen hebben.  
Hoewel een aantal uitkomsten moeilijk te duiden zijn, onder andere vanwege het ontbreken 
van voldoende gegevens, komt naar voren dat leerkrachten die hebben deelgenomen aan 
‘Werken met referentieniveaus’ significant beter weten wat de referentieniveaus inhouden dan 
hun collega’s in de controlegroep. Bovendien zijn ze significant meer realistisch gaan 
aankijken tegen mogelijkheden van leerlingen in termen van te bereiken vaardigheidsniveaus 
voor rekenen en taal, dan hun collega’s in de controlegroep. Daar hoort ook bij dat men soms 
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tot meer reële verwachtingen komt, bijvoorbeeld ten aanzien van het perspectief van een E-
leerling. Ook zijn de leerkrachten in de experimentele groep significant meer bereid met 
leerlingen te communiceren over verwachtingen, dan de leerkrachten die niet hebben 
deelgenomen aan ‘Werken met referentieniveaus’. 
 
5.1.4 Effecten op leerlingresultaten 
Of leerlingen op scholen met deze interventie meer vorderingen hebben geboekt dan op 
andere scholen is moeilijk eenduidig te beantwoorden. De andere scholen in dit kader zijn ook 
beïnvloed door kwaliteitsimpulsen in de richting van referentieniveaus, zij het dat het gaat om 
interventies met een ander karakter. Maar ook daar gaat in principe een prestatieverhogende 
werking van de interventie uit.  
Uit de gegevens blijkt dat zowel in groep 4 als in groep 8 geen verschil valt te constateren ten 
gevolge van de interventie. In groep 4 is er sprake van een lichte groei op de LVS-toetsen 
Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen, maar de score van de controlegroep is steeds hoger 
dan die van de experimentele groep. In groep 8 ontbreekt spijtig genoeg de eerste meting, dat 
wil zeggen: er zijn van enkele leerlingen wel gegevens, maar die kunnen we niet als 
representatief beschouwen. We zien dat de experimentele groep in 2010 hoger scoort dan de 
controlegroep, maar in 2011 is dat niet meer het geval. Ook hier is dus niet sprake van een 
positieve invloed van de interventie. 
 
5.2  Discussie 

5.2.1  Kwaliteit van de interventie 
Terugkijkend op de opzet en uitvoering van dit deelproject kan geconcludeerd worden dat de 
implementatie van de interventie met de nodige praktische problemen gepaard is gegaan. De 
strakke uitvoering van een dergelijk reeks van workshops levert allerlei logistieke uitdagingen 
op vanwege de afstanden tussen de locaties en de benodigde tijd voor uitvoering van de 
procedures. Dit kan soms alleen opgelost worden door in te leveren op de zuiverheid van de 
interventie. In dit deelproject is deze vorm van standaardsetting voor het eerst op grotere 
schaal met schoolteams uitgevoerd. Hoewel de uitkomsten van de bijeenkomsten bijzonder 
interessante informatie opleveren en laten zien dat er nog veel onduidelijkheid is bij 
leerkrachten over realistische  doelen voor hun leerlingen, kan nog onmogelijk gezegd worden 
of de procedure, mits strak uitgevoerd, kans van slagen heeft in de zin dat er een effect 
optreedt in de vorm van hogere leerlingenprestaties. Dat kan onder andere te maken hebben 
met de uitvoering van de interventie. Wel is al te zeggen hoe een eventuele impact zou 
kunnen worden vergroot. Ten eerste zou de interventie intensiever moeten worden uitgevoerd 
dan nu mogelijk was. De intensiteit zou vergroot kunnen worden, door na de standaardsetting 
ook ruim aandacht te besteden aan het vervolg daarvan: het formuleren van gevolgen voor de 
eigen praktijk en het volgen van de implementatie daarvan. Er is in dit project weinig zicht 
geweest op de follow-up van de workshops. Ten tweede zou de interventie waarschijnlijk een 
langere duur moeten hebben om resultaat te mogen verwachten in termen van effecten bij 
leerlingen. De betrokken leerkrachten hebben tijd nodig om te leren werken met 
referentieniveaus en de consequenties daarvan op te nemen in hun didactische routines. 
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Misschien mag niet verwacht worden dat de kennismaking met deze procedure onmiddellijk 
tot een andere houding en een ander gedrag bij leerkrachten leidt en als gevolg daarvan de 
leerresultaten van leerlingen verbeteren. Die route lijkt te kort door de bocht. 
 
5.2.2  Standaardsetting door leerkrachten 
De hier gehanteerde procedure van standaardsetting vormt een variant van de PPON-methode. 
Ook na de eerste vereenvoudiging bleek in de praktijk dat leerkrachten moeite hebben met 
gedetailleerde informatie over items, met name de psychometrische aspecten (zoals de 
moeilijkheidsgraad) zijn voor veel leerkrachten te hoog gegrepen. In een tweede variant is 
rekening gehouden met dit ervaringsfeit en is de procedure nog verder vereenvoudigd. In de 
resultaten van de standaardsetting levert dat op het oog geen zichtbare verschillen op, maar de 
uitvoering van de procedure wordt er wel eenvoudiger en daardoor makkelijker 
implementeerbaar van. Omdat in dit project het aantal scholen nog te klein bleek voor een 
goede vergelijking van de twee procedures, zou dat in een nieuwe opzet zorgvuldiger moeten 
worden uitgezocht. 
In dit project is gewerkt met drie standaarden: twee gebaseerd op de referentieniveaus van de 
EGDLL, namelijk: fundamenteel en streef, bij de EGDLL respectievelijk 1F en 1S genoemd, 
aangevuld met een minimumniveau. Deze laatste standaard is afkomstig uit de procedure van 
PPON. In de uitvoering van het project bleek met name het minimumniveau de minste 
discrepanties op te leveren. Leerkrachten waren het vaak eens over dit niveau en het sloot 
gemiddeld genomen goed aan op de feitelijke prestaties van leerlingen. In de wetgeving komt 
deze standaard echter niet voor. De andere twee standaarden, fundamenteel en streef, leverden 
veel meer discrepanties op en gaven een grote spreiding in oordelen te zien. Leerkrachten zijn 
het hier duidelijk veel minder over eens en hebben meer moeite om een realistisch niveau te 
bepalen aan de hand van concrete items. De grootste variatie vinden we bij de standaard 
streef. Hier lijkt sprake van veel meningsverschil en verwarring. Er zijn diverse elementen die 
kunnen bijdragen aan complexiteit van de opdracht om hier een uitspraak over te doen. We 
noemen er vier: 

• Verschil in schoolpopulatie 
• Het streefniveau (1S) is verschillend gedefinieerd bij taal en rekenen 
• Er ontbreekt een niveau voor excellentie 
• Standaarden liggen bij een itemverzameling niet ver van elkaar  

 
Hieronder volgt een beschrijving van deze punten. 
Wat nagenoeg alle leerlingen moeten kennen en kunnen is voor de meeste leerkrachten 
blijkbaar wel duidelijk, maar waar de lat gelegd moet worden als het gaat om de betere 
leerling kan verschil van mening opleveren, omdat men bijvoorbeeld te maken heeft met 
verschillende leerlingen.  De ‘betere’ leerling is op de ene school van hoger niveau dan op de 
andere school. Deze eigen maatstaf speelt ongetwijfeld meer een rol bij de hogere niveaus dan 
bij het absolute minimum.  
Lastig blijkt dat de EGDLL voor het streefniveau bij rekenen als uitgangspunt de gemiddelde 
leerling voor ogen heeft, de percentiel 50 leerling, terwijl dat bij taal de goede leerling is, de 
percentiel 75 leerling. Hoewel deze exacte percentielwaarden in latere publicaties niet meer 
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zo gehanteerd worden, was dit wel de basisgedachte en die is overgenomen in de procedure 
bij dit project. In de praktijk hebben leerkrachten echter met ongeveer dezelfde opdracht te 
maken als ze een standaard moeten bepalen, of het nu om een itemverzameling Rekenen-
Wiskunde of een itemverzameling Begrijpend lezen betreft. Het vereist de nodige mentale 
lenigheid om in het ene geval de standaard op een ander punt te zetten dan in het ander geval. 
In beide gevallen moet het gaan om de leerlingen die meer aankunnen dan het fundamenteel 
niveau.   
Een extra complicatie is het ontbreken van de standaard excellentie. Ook hier gaat het om 
leerlingen die meer aankunnen dan het fundamenteel niveau en zelfs het streefniveau. Indien 
het excellente niveau echter ontbreekt in de opdracht is er wellicht een neiging het 
streefniveau hoger te zetten dan realistisch is. Het ontbreken van de standaard excellentie is 
des te merkwaardiger nu er juist een vergrote aandacht ontstaat voor de excellente leerling en 
in internationale vergelijkingen (PIRLS en TIMSS) juist op dit punt de Nederlandse 
leerlingen achterblijven (Meelissen et al., 2012). Leerkrachten hebben wel de intentie in deze 
termen te denken, maar in de huidige referentieniveaus is er geen plek voor. Het gevolg kan 
zijn dat men zich alleen richt op het fundamenteel en streefniveau. 
Tot slot moet gezegd worden dat de procedure in de uitvoering ook gecompliceerd is vanwege 
de aard van de itemverzameling. De vaardigheid van leerlingen wordt geïllustreerd met 
voorbeelditems waarvan de schaalwaarde bekend is. De reeks van items moet echter toch 
redelijk beperkt blijven, omdat anders de beoordelaar het overzicht kwijt raakt. In de praktijk 
kan dit echter resulteren in beperkte afstanden tussen bijvoorbeeld percentiel 25 en 50. Het 
verschil kan dan bestaan uit twee of drie items die een leerling meer zou moeten beheersen 
om het streefniveau te halen in plaats van alleen het fundamenteel niveau. Dit gegeven kan 
ook leiden tot een grotere afstand dan verwacht, omdat de beoordelaar toch een behoorlijk 
verschil wil aangeven,  maar de oorzaak van de grote discrepantie zit dan meer in de methode 
als zodanig dan in de mening van de beoordelaar. Opvallend is echter wel dat in de resultaten 
lang niet alle leerkrachten hier gevoelig voor blijken, getuige de grote spreiding zowel naar 
beneden als naar boven in de gezette standaarden voor streef. 
 
5.3 Aanbevelingen en nader onderzoek 
 
Uit de conclusie en discussie volgt een aantal aanbevelingen voor nader onderzoek, dat 
hieronder kort wordt beschreven. 

• De oordelen over het fundamenteel en streefniveau lopen tussen de leerkrachtenteams 
fors uiteen. Er zou nader moeten worden onderzocht hoe deze variatie is te verklaren 
en of er een verband is met kenmerken van scholen en daarbinnen leerkrachten en of 
er samenhang is met de gevolgde procedure. 

• Na de confrontatie van de empirische gegevens blijken leerkrachtenteam hun doelen 
veel hoger te hebben vastgesteld dan het huidige bereikte niveau van de leerlingen. Dit 
kan erop wijzen dat nog het nodige aan inzicht ontbreekt in wat er precies van 
leerlingen kan worden verwacht. Er is meer deskundigheidsbevordering nodig op dit 
punt. 
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• De oordelen voor het streefniveau bij Begrijpend lezen worden na de tweede ronde 
fors naar beneden bijgesteld. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 
leerkrachten het lastiger vinden om de moeilijkheidsgraad van Begrijpend lezen 
opgaven in te schatten dan van Rekenen-Wiskunde opgaven. Ook zou het kunnen zijn 
dat leerkrachten zich veel minder een goed idee kunnen vormen van wat een passend 
niveau is voor de betere prestaties bij een vaardigheid als Begrijpend lezen. Dit vergt 
nader onderzoek. 

• Het verdient aanbeveling de interventie eenmalig te laten plaatsvinden over een reeks 
van jaren. Een evaluatie van het effect op leerlingresultaten is dan beter op zijn plaats 
dan in dit project.  

• Het verdient de aanbeveling een referentieniveau voor excellentie mee te nemen, 
bijvoorbeeld op de positie van de percentiel 90 leerling. 

• In het onderzoeksvoorstel is een vraag opgenomen over de vertaling van de 
referentieniveaus naar doelen voor diverse jaargroepen. In dit onderzoek hebben we 
ons beperkt tot het formuleren van doelen voor eind jaargroep 4 en eind jaargroep 8. 
Om leerkrachten de mogelijkheid te bieden de wettelijk vastgestelde referentieniveaus 
zelfstandig te vertalen naar doelen voor hun eigen jaargroep, zou een 
standaardsettingprocedure ingezet kunnen worden voor zelfstandig gebruik, zoals 
ontwikkeld en kleinschalig beproefd door Oude Oosterik (2011). Deze procedure is 
gebaseerd op de ja/nee versie van de Angoff-procedure waarin meerdere 
discussierondes zijn opgenomen dan gebruikelijk bij een standaardsettingprocedure. 
Doordat leerkrachten discussiëren over de te zetten standaard met collega’s van een 
groep hoger en een groep lager wordt een setting gecreëerd waarin leerkrachten samen 
bewust worden van wat ze willen bereiken met hun leerlingen en met elkaar kunnen 
communiceren over realistische doelen. Deze procedure vraagt meer tijd en 
inspanning van leerkrachtenteams, maar wordt door leerkrachten zeer gewaardeerd. 
Leerkrachten geven aan beter zicht krijgen op wat ze (mogen) verwachten van 
leerlingen door met collega’s van verschillende jaargroepen te discussiëren. Het vergt 
nader onderzoek of leerkrachten met deze standaardsettingprocedure tot meer 
nauwkeurige inschattingen komen en of de discussierondes bijdragen aan het nodige 
inzicht bij leerkrachten van wat er precies van leerlingen kan worden verwacht. 

 
Tot slot zijn er nog diverse onderzoeksvragen te formuleren naar aanleiding van de resultaten 
in dit project. Deze liggen vooral op het gebied van de interventie.  

• In de procedure is een aanpassing verricht die de methode vereenvoudigd. De vraag is 
of dat invloed heeft op de hoogte van de bepaalde standaarden. In het huidige 
onderzoek was dat niet voorzien als onderzoeksvraag en waren er te weinig scholen 
om de varianten goed te kunnen vergelijken. 

• De interventie zou kunnen worden versterkt door een combinatie te maken met de 
interventie bij het project ‘Gebruik maken van opbrengsten’, waarin men eerst goed 
leert omgaan met de evaluatiemogelijkheden van het LOVS. Aansluitend daarop zou 
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het werken met referentieniveaus intensiever geïmplementeerd moeten worden, opdat 
na de informatieoverdracht ook de handelingsbekwaamheid wordt versterkt. 

• Het blijft de vraag of leerkrachten wel goed in staat zijn doelen te stellen 
overeenkomstig de referentieniveaus. Meer gedetailleerd onderzoek naar het 
beoordelingsproces zou antwoord kunnen geven op de vraag hoe een leerkracht 
precies tot zijn oordeel komt en welke argumenten die heeft om daar bij te blijven ook 
al geeft de uitkomst van de toetsresultaten aan dat de doelen niet passen of niet 
haalbaar zijn.  
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Bijlage 1 

Beoordelingsformulier ronde 1 
Getallen en bewerkingen bovenbouw 

 

 

 

 

 

Beoordelaar ________________ 
 

 

standaard score 

Minimum  

Fundamenteel  

Streef  
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Bijlage 2 

Beoordelingsformulier Rekenen 
Bovenbouw 

 
 

Naam: …………………………. 

 

School: …………………………. 

 

Datum: …………………………. 

 

Onderdeel: G&B/MTG/VBP* 
*omcirkel het juiste onderdeel 

 

 

Minimum t/m opgave … 

Fundamenteel t/m opgave … 

Streef t/m opgave … 
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Bijlage 3 
 

 
 
 
 

 
 



Bijlage 4 
 

Vragen EXP CONTR t-toets 
Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

N Gem SD N Gem SD N Gem SD N Gem SD t df sign.* 
18. Vindt u het niveau van uw leerlingen op dit moment goed genoeg? 
RW 49   3,22 0,71   49 3,24  0,69  39  3,36   0,49 39  3,41  0,64  0.69  86 .83  
BL 25   2,60 0,71 25 2,52 0,77 21  2,95 0,50 21 3,10 0,77 1.01  44 .32 
23. Heeft u gehoord van de referentieniveaus? 
  52  1,60 0,50 52 1,83 0,38 43 1,40 0,49 43 1,65 0,48  0.20 93 .83 
23a. Op welke manier heeft u kennis over de referentieniveaus opgedaan? 
23aaa  73 0,56 0,50    23 0,70 0,47             
23ab 25  0,64 0,49 25 0,56 0,51 14 0,43 0,51 14 0,43 0,51       
23ac 25  0,04 0,20 25 0,00 0,00 14 0,14 0,36 14 0,36 0,50  0.60 37   .55  
23ada 73  0,27 0,45       23 0,22 0,42       1.59  15 .13 
23ae  25 0,04 0,20 25 0,4 0,20 14 0,07 0,27 14 0,00 0,00       
24. Attitude referentieniveaus 
24a 46  3,48 0,94 46 3,98 0,80 39 3,62 0,81 39 3,72 0,79  -1.92 83  .06 
24b  46 2,17 0,97 46 2,43 1,05 36 2,28 0,81 36 2,47 0,97 -0.24  80 .79 
24c  46 4,33 0,63 46 4,57 0,50 39 4,23 0,48 39 4,23 0,48  -3.84 68 .00 
24d 45  4,22 0,64 45 4,40 0,54 39 4,05 0,56 39 4,03 0,67 -1.67  82 .10 
24ea 125  3,47 0,89       60 3,33 0,91             
24f 50  3,48 0,89 50 3,48 0,81 42 3,76 0,66 42 3,93 0,46  1.02 90 .31 
24g 50  3,42 1,03  50 3,48 1,01 43  3,84 0,81 43 3,53 0,70 -1.52  91 .13 
24h 50  3,14 0,95 50 2,82 0,90 43 3,14 0,86 43 3,05 0,72  1.03 91 .31 
24i 50  3,02 0,96 50 2,80 0,90 43 3,07 0,91 43 3,02 0,77 0.79  91 .43 
24j  50 3,82 0,72 50 3,82 0,69 42 3,76 0,79 43 3,43 0,86 -1.93  90 .06 



2 

 

 

26. Attitude opbrengstgerichtheid en belang basisvaardigheden 
26a 49  3,14 1,10 49 3,10 0,98 43  3,23 0,97 43 3,09 0,92 -0.45  90 .66 
26b  50 2,38 0,75 50 2,84 0,98 43 2,56 0,83 43 2,44 0,67 -3.06  87 .00 
26c 50 3,12 0,96 50 3,68 0,71 43 3,60 0,73 43 3,70 0,80  -2.52 89 .01 
26d 48 3,48 0,87 48 3,35 0,89 43 3,56 0,80  43 3,60 0,85   0.89 89 .38 
26ea 124  2,91 0,971       59 2,78 0,966             
26f  49 3,88 0,73 49 3,67 0,83 42 3,60 0,83  42 3,67 0,75  1.34  89 .18 
26g  49 3,67 0,66 49 3,57 0,82 41 3,46 0,84 41 3,63 0,83 1.48 88 .14 
26h 50  2,48 0,84 50 2,46 0,89 42 2,60 0,89 42 2,48 0,77  -0.56 90 .58 
26i 50 3,74 0,90 50 3,82 0,77 43 3,49 0,86 43 3,63 1,00 0.27 91 .79 
26j 50 3,38 0,75 50 3,46 0,79 43 3,19 0,91 43 3,28 0,96  0.06 91 .95 
26ka 124  2,40   0,78       60   2,40 0,11              
26l 46  3,93 0,65 6 4,17 0,64 39 3,92 0,70 39 4,00 0,56 -1.01 83 .32 
* 2-zijdige significantie;α  = .05 
a = alleen voormeting 
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