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1. INLEIDING 

 

Onderwijs en wetenschap zijn van een hoog niveau, maar de ambitie van het kabinet reikt verder. 

Het kabinet wil tot de top vijf van de wereld gaan behoren. Om hoge prestaties en excellenties te 

stimuleren, zet dit kabinet het beleid voor taal en rekenen van zijn voorgangers voort. 

Taal en rekenen vormen de basis van het onderwijs. Deze vaardigheden zijn nodig om de andere 

lessen op school goed te kunnen volgen. Ze zijn onmisbaar voor het functioneren in het beroep en in 

de maatschappij en voor een succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding. 

Onder het motto ‘ de basis op orde en de lat omhoog’ heeft de overheid de eisen voor rekenen- en 

taalniveaus aangescherpt en verhelderd. De commissie –Meijerink heeft zogenoemde 

referentieniveaus opgesteld waarin voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs 

beschreven is op welk niveau leerlingen moeten uitstromen.  
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2. DE ORGANISATIE 
 

Bij het opstellen van dit taal- en rekenbeleidsplan is de wet “Referentieniveaus Nederlandse taal en 

rekenen’ van 1 augustus 2010 richtinggevend. Het referentiekader vormt de basis voor de leerstof 

(lesmethoden), didactiek, leermiddelen, toetsing, opbrengstgericht werken, onderwijstijd en 

professionalisering. Uitgangspunt is dat de eindtermen van de referentieniveaus moeten worden 

gehaald. 

Het taal- en rekenbeleid moet passen bij wat er al is: consistent met missie, visie, schoolbeleid, 

taakbeleid, toets beleid en beleid rond dyslexie, dyscalculie en remedial teaching.  

Schoolbreed invoeren gaat om de stap van beleid naar concrete lessen. Beleid maken en 

implementatie zijn fasen in een doorlopend proces. 

Dit beleidsplan geeft duidelijkheid over de volgende fase die we ingaan na de afronding van ons 

SLOA-project Stap in rekenen en taal. 

 

3. HUIDIGE SITUATIE 
 

Drie jaar geleden (2010) zijn we van start gegaan met het SLOA
1
-project: Stap in rekenen en taal. 

De doelen van dit project waren: 

• Een kwaliteitsimpuls taal en rekenonderwijs door middel van onderzoek. 

• Het verhogen van de onderzoeksmatige houding van het onderwijzend personeel. 

• Inzicht krijgen in het verbeteren van taal en rekenen op alle niveaus binnen de organisatie. 

• Differentiëren (afdelings-, klas-, leerling niveau) 

Dit schooljaar willen we de uitkomsten en aanbevelingen uit het project Stap in rekenen en taal en 

het onderzoek door Oberon gebruiken om weer een stap te zetten op onze weg naar het verbeteren 

van de taal en rekenaanpak schoolbreed.  

 

                                                           

1
 Wet Subsidiëring Landelijke Ondersteunende Activiteiten. 
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4. ANALYSE HUIDIGE SITUATIE 
 

Voor de interne analyse is gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport Stap in rekenen en taal op 

het Corlaer College (2010-2013) door Oberon. Er is gekeken naar de waarneembare en meetbare 

opbrengsten. 

SWOT-analyse project Stap in rekenen en taal  

 

4.1 INTERNE ANALYSE 

 

Onderdeel 

waarneem- 

bare 

opbrengsten 

Sterk Zwak Doelen schooljaar 2013-2014 

1. Project  Stap in 

rekenen en taal 

Aanzet tot 

duurzame 

verankering  

schoolbreed. 

Cito-Volgsysteem is 

geworteld in de 

organisatie. 

Accent lag teveel op het 

meten(Cito-Volgtoetsen) 

en nog te weinig op wat 

kun je vervolgens met de 

gegevens.  

 

CITO-volgtoetsen vertalen naar 

een plan van aanpak door de 

vakdocenten Nederlands en 

rekenen. 

Concrete vertaling in handelen 

door de docenten. 

2. Afname Cito 

Volgsysteem 

Nut afname wordt 

ingezien door 

docenten. 

Nut afname wordt nog 

niet in gezien door 

leerlingen. Ouders beter 

en tijdig informeren. 

 

Duidelijke uitleg door de 

docenten Nederlands en rekenen 

aan de leerlingen, waarom de 

CITO toetsen worden afgenomen. 

Instructiedocument  bij het 

maken van de toetsen (voor de 

afnameomstandigheden moet 

geëvalueerd worden 

Communicatie naar ouders via 

nieuwsbrief, tijdig en volledig (zie 

planning). 

3. 

Toetsresultaten  

Docenten rekenen 

en Nederlands en de 

mentoren zijn op de 

hoogte van de 

resultaten, en een 

beperkt aantal van 

de eventuele 

Wat te doen met de 

resultaten? 

 

 

Terugkoppeling naar 

Differentiatie n.a.v. de CITO-

scores in de lessen Nederlands 

(leesvaardigheid, woordenschat) 

en rekenen (meten, verbanden, 

getallen en verhoudingen).  

Terugkoppeling naar leerlingen 
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mogelijkheden. leerlingen en ouders 

afhankelijk van 

persoonlijk initiatief.  

ACTIE: Wat en wie 

koppelt wanneer terug. 

en ouders door de mentor. 

Projectgroep zorgt ervoor dat de 

mentoren de toetsuitslagen 

ontvangen met informatie die 

naar de leerlingen en ouders 

moet. 

4. Vanuit het 

project aandacht 

voor rekenen. 

Verplichte 

rekentoets 

Naast wiskunde 

apart aandacht voor 

rekenen. Uur in de 

week op de 

lessentabel in 

leerjaar 1 t/m 3. 

(h/a geïntegreerd in 

wiskunde) 

In het project was 

veel aandacht voor 

rekenen. 

Geen vakdocenten 

specifiek voor rekenen. 

Versnippering vak 

rekenen. 

Geen eenheid in plan van 

aanpak. 

Goede methode ontbrak 

in het vmbo. 

Plan van aanpak, planning en 

afstemming voor rekenen door 

de rekencoördinator ( WDR)  

(Naast een methode in boekvorm 

is er nu ook een digitale 

methode). 

5. Vanuit het 

project aandacht 

voor taal 

Invoeren van 

Nieuwsbegrip in de 

stipuren van het 

vmbo. 

Korte pilot in lrj. 3 

havo/ vwo, 

stimuleren van lezen 

en leesplezier. 

Taal is minder naar voren 

gekomen in het project. 

Gesproken over 

afstemming lees 

strategieën, nog niet 

geconcretiseerd.   

Binnen de vakgroep Nederlands 

moeten de referentieniveaus en 

de CITO toets gegevens een 

terugkerend punt op de agenda 

zijn. 

Afstemming lees strategieën 

binnen de vakgroep Nederlands. 

6.  

Studiemiddagen  

Praktisch aan het 

werk met het CITO 

volgsysteem 

Doorvertaling naar de 

dagelijkse praktijk. 

Good practice op 

studiemiddagen. 

Leren differentiëren. 

7. Mentaliteits- 

verandering 

 

Groei in 

onderzoeksmatig 

denken.  

Taalvaardigheid 

wordt door steeds 

meer docenten 

gezien als 

verantwoordelijkhei

d van het hele team 

en niet alleen meer 

van de sectie 

 Versterken onderzoeksmatig 

denken schoolbreed. 

Opbrengstgericht werken. 
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Nederlands. 

8. Referentie- 

niveaus 

 

Bekendheid met de 

referentieniveaus bij 

de docenten. 

Leerlingen die bij de 

0-meting al op 

niveau zitten 

 

 

Achterover leunen. 

Nadere analyse blijft uit. 

Informatie over de 

referentieniveaus naar alle 

docenten. 

Leerlingen meer uitdagen 

wanneer ze op niveau zitten. 

Differentiatie Rekenmodules 

havo/vwo 

Ontbreken van 

differentiatie in de 

rekenlessen van het 

vmbo (leerlingen vragen 

hierom). 

Onvoldoende 

differentiatie in het vak 

Nederlands aan de hand 

van de CITO-

volgscores/analyses.  

Docenten rekenen differentiëren 

in hun lessen.  

 

 

Differentiatie bij Nederlands 

afstemmen op de CITO scores/ 

referentieniveaus. 

Communicatie 

 

Communicatie in de 

projectgroep is goed 

Communicatie vanuit de 

projectgroep met de 

docenten (MT), 

leerlingen en ouders is 

nog onvoldoende. 

Geen schoolbrede 

afspraken tussen de 

vakken wat betreft 

aanleren rekenen en 

taalvragen. 

Communicatie vanuit de 

projectgroep met de docenten 

(MT), leerlingen en ouders. (Zie 

planning) 

 

Toewerken naar schoolbrede 

afspraken tussen de vakken wat 

betreft aanleren rekenen en 

taalvragen. 

PTA Woordenschat is 

opgenomen in het 

PTA van H/A 

Woordenschat 

ontwikkeling blijft bij 

relatief veel leerlingen 

achter. 

Woordenschat aanpak bespreken 

in de vakgroep Nederlands in het 

vmbo. 

Dyslexie  Geen extra aandacht 

voor dyslectische 

leerlingen. 

Meer aandacht voor dyslectische 

leerlingen, ook bij de toetsen. 

Contact 

basisscholen 

Er is contact met 

een aantal 

Het is nog onduidelijk 

voor docenten wat dit 

Docenten enthousiasmeren en 

tijd en ruimte geven om samen te 



 8 

toeleverende 

basisscholen (LEA)
2
. 

contact oplevert. Het 

doel is voor de docenten 

nog onduidelijk. 

werken met de collega's uit het 

basisonderwijs. 

 

Onderdeel 

meetbare 

opbrengsten 

Sterk Zwak Doelen schooljaar 2013-2014 

1. Vmbo-

cohorten 2010-

2013 

Het gemiddelde 

rekenniveau neemt 

gedurende de 

projectjaren sterker 

toe dan de 

landelijke toename. 

Analyse is gemaakt door 

Oberon op vmbo niveau, 

hieruit kunnen we geen 

conclusies trekken voor 

de drie niveaus. 

Nadat de analyse van Oberon er 

is, nieuwe conclusies trekken en 

onze doelen daarop afstemmen. 

2. Havo/vwo-

cohorten 2010-

2013 

Goed in 

leesvaardigheid. 

Aan het eind van lrj. 

2 ligt het 

gemiddelde van de 

lln. boven het 

landelijke vwo-

gemiddelde. 

 Aanpak leesvaardigheid delen 

met het de vakgroep Nederlands 

van het vmbo. 

3. Eindmeting 

referentieniveaus 

2012/2013 

Klas 3, havo/vwo lln. 

zitten voor 

leesvaardigheid 

allemaal op niveau 

3F en 80% op niveau 

3F voor 

rekenen/wiskunde. 

¾ van de tweede 

klassen van het 

vmbo halen aan het 

eind van het 

schooljaar 2F voor 

leesvaardigheid. 

½ van de vmbo lln. 

haalt 2F voor 

Eindmeting leerjaar 3 

vmbo ontbreekt nog, 

rapportage volgt nog. 

 

 

 

 

 

Eindmeting leerjaar 3 

(rapportage) wordt nog gemaakt 

door Oberon. De gegevens 

moeten resulteren in conclusies 

en vervolgtappen. 

 

Analyses vanuit de CITO toetsen 

worden vertaald in de 

referentieniveaus, door WDR 

(eventueel nog met 

ondersteuning van Oberon). 

 

 

                                                           

2
 Lokale educatieve Agenda 



 9 

rekenen/wiskunde.  

 

 

4.2 EXTERNE ANALYSE 

 

Onderdeel Kansen Bedreigingen Doelen schooljaar 2013-2014 

1. SLOA-

regeling ; 

subsidie voor 

een R&D-

project. 

Onderzoek 

Oberon 

Looptijd 1-9-

2010 t/m 1-9-

2013 

Door het onderzoek en 

het R&D project 

kunnen we nu een 

goede analyse maken 

en de juiste 

vervolgstappen 

plannen.  

Zonder 

subsidiemaatregel en 

ondersteuning van het 

onderzoeksbureau kan 

het in de toekomst 

misschien leiden dat er 

minder geïnvesteerd 

wordt in taal- en 

rekenbeleid. 

Blijven investeren in reken en 

taalbeleid, onderzoek, 

opbrengstgericht werken en 

samenwerken met externe 

partners. 

2. Invoering 

van de 

referentie- 

niveaus in de 

examens van 

2015 van 

Nederlands en 

rekenen. 

 

D.m.v. de doorlopende 

leerlijnen die 

vastgelegd zijn in de 

referentieniveaus, 

kunnen we de 

opbrengsten van het 

onderwijs verhogen en 

de drempels tussen 

primair en voortgezet 

en 

middelbaaronderwijs 

verlagen. 

 

Onvoldoende 

afstemming tussen PO en 

VO. VO en 

MBO/HBO/WO. 

 

 

 

 

Zijn onze methodes al  

 ‘ Meijerinkbestendig’ ? 

Dit is voor veel docenten 

nog lastig te beoordelen.  

 

Vertaling van de 

referentieniveaus naar 

de praktijk blijkt vaak 

lastig.  

 

 

Er moet (meer) afstemming 

komen tussen de opleidingen. 

 

 

 

 

 

Schoolleiding, vaksecties en 

docenten moeten besluiten hoe 

ze de basisvaardigheden in het 

onderwijs vormgeven en wie 

voor welk onderdeel 

verantwoordelijk is. 

Vertaling referentieniveaus naar 

de praktijk (lessen, methodes). 
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4. Verplichte 

Rekentoets 

VO. 

 

In het 

examenjaar 

2015-2016 

gaat het cijfer 

van de 

rekentoets 

deel uit maken 

van de 

kernvakkenreg

el van de 

slaag-

zakregeling. 

Rekenen vorm en 

inhoud geven.  

Leerlingen goed voor 

bereiden op de toets. 

Een doorlopende 

leerlijn ontwikkelen 

voor rekenen (in 

samenspraak met PO) 

en differentiëren op 

niveau. 

Overlap in kaart 

brengen in andere 

vakken. 

Afstemming 

schoolbreed. 

Naast wiskunde apart 

aandacht voor 

rekendidactiek.  

Geen vakdocenten 

specifiek voor rekenen.  

Onduidelijkheid over de 

rekentoets en de slaag-

zakregeling bij leerlingen 

en ouders. 

 

Zorg over de 

haalbaarheid op de 

lagere vmbo-niveaus. 

Verschillen in 

instroomniveau en reeds 

opgelopen achterstand in 

het primair onderwijs. 

Professionaliseren docenten 

rekenen. 

Duidelijkheid geven aan ouders, 

leerlingen, mentoren over de 

slaagzakregeling. 

 

Extra zorg en aandacht voor 

rekenen voor de leerlingen die te 

laag scoren op de 

referentieniveaus. 

5. 

Bestuursakkoo

rd VO (2011) 

en 

opbrengstgeri

cht werken 

Door systematisch en 

doelgericht werken aan 

het maximaliseren van 

de onderwijsprestaties 

(waarbij alle 

betrokkenen) op basis 

van de uitkomsten van 

verschillende 

prestatiemetingen 

gericht actie 

ondernemen om het 

onderwijs te 

verbeteren.  

Nog beter uit bouwen 

van een visie en beleid, 

sturing (PDCA-cyclus), 

vakmanschap in de klas, 

een opbrengstgerichte 

cultuur en de juiste 

(meet)instrumenten en 

vaardigheden. 

PDCA-cyclus moet een vast 

onderdeel uitmaken van het 

vakmanschap in de klas, 

opbrengstgericht werken 

schoolbreed. 

 

6. Actieplan 

Beter 

Presteren 

(2011) van de 

onderwijsraad

. 

Naar hogere 

leerprestaties 

in het 

Hogere leerprestaties 

door hogere 

kwaliteitseisen: 

1. Bevorder de 

kwaliteit van het 

onderwijs door meer 

focus. 

2. Bevorder de 

kwaliteit door inzet op 

Er is geen duidelijke 

focus. 

Er wordt onvoldoende 

opbrengstgericht 

gewerkt. 

De professionalisering 

blijft achter. 

Een duidelijke focus, 

speerpunten opnemen in de 

afdelingsplannen en 

communiceren met de 

betrokkenen. Wie is waar, 

wanneer verantwoordelijk voor. 

Professionalisering in 

opbrengstgericht werken. 
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voortgezet 

onderwijs. 

opbrengstgericht 

werken. 

3. Versterk kwaliteit en 

professionaliteit van 

schoolleiders en 

docenten. 

4. Waardeer getoonde 

kwaliteit 

De kwaliteiten van de 

mensen wordt 

onvoldoende gezien en 

benut. 

7. 

Waarderings- 

kader 

voortgezet 

onderwijs 

2013 

Ons aanbod (k. 3
3
) 

bereidt de lln. voor op 

vervolgonderwijs en 

samenleving. 

Het (vak)didactisch 

handelen (k. 7) van 

leraren stelt leerlingen 

in staat tot leren en 

ontwikkeling. 

De leraren stemmen 

hun didactisch 

handelen (k.8) af op de 

verschillen tussen 

leerlingen. 

De school bewaakt de 

kwaliteit van haar 

opbrengsten (k12) 

Er is onvoldoende 

koppeling bij docenten 

tussen de schooleigen 

visie en de daarvan 

afgeleide ambities en 

verbeterdoelen 

 

Docenten presteren 

en/of ontwikkelen zich 

niet conform de visie van 

de school. 

 

 

Zorg voor draagvlak en 

eigenaarschap in verbinding met 

het taal en rekenbeleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 K: Kwaliteitsaspect uit het waarderingskader van het toezichtkader voortgezet onderwijs 2013 van 

de inspectie van onderwijs. 
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5. BELEID 
 

Dit beleidsplan is de leidraad voor de toekomstige plannen. Het geeft niet alleen de 

organisatiedoelen aan, maar ook de strategie (weg) om de doelen te behalen. 

 

5.1 BELEIDSDOELEN LANGE TERMIJN 

 

Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties op taal en 

rekenen waarbij alle betrokkenen, schoolleiding, coördinatoren, (vak) docenten en leerlingen op 

basis van de uitkomsten van het Cito volgsysteem en eventuele andere prestatiemetingen gericht 

actie ondernemen om het reken en taal onderwijs te verbeteren. 

 

De onderzoeksmatige aanpak moet een geïntegreerd aspect worden van het reken- en taalbeleid, in 

de vorm van (zelf)evaluatie. De school leert te onderzoeken in hoeverre ze haar doelen realiseert, 

om systematisch te reflecteren op data. Aan die reflectie kan de school vervolgbeleid verbinden, 

door aanpassingen in het curriculum en het pedagogisch en didactisch repertoire van de docent(en) 
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5.2 BELEIDSDOELEN KORTE TERMIJN 

 

 Doelen Kritische 

succesfactoren 

Meetinstrument Prestatie-indicator 

1. Analyseren 

gegevens 

De docenten 

Nederlands en 

rekenen van de klassen 

1 t/m 3 analyseren de 

gegevens. 

CITO-Volgsysteem De projectgroep 

analyseert de 

gegevens op 

schoolniveau. 

De docenten 

analyseren de 

gegevens op 

klassenniveau. 

5.3.1 en 5.3.2 

2. Differentiëren De docenten 

Nederlands en 

rekenen differentiëren 

in hun lessen n.a.v. de 

toetsgegevens 

De CITO- Volgsysteem 

metingen: 0,1,2 en 3. 

De docenten 

Nederlands en 

rekenen differentiëren 

op drie niveaus. 

5.3.1 

3. Aansluiting PO-VO De docenten 

Nederlands en 

wiskunde van de 

onderbouw en de 

leerkrachten (klas 7 en 

8)van de 

participerende 

basisscholen 

Lessenbezoek, bij 

elkaar in de keuken 

kijken. 

De docenten 

Nederlands en 

rekenen spreken met 

hun partners uit de 

basisschool een 

uitwisseling af en 

bezoeken elkaar over 

en weer dit schooljaar. 

5.3.3 

4. Professionalisering Docenten Nederlands 

en rekenen 

 Het verwerven van 

(nieuwe) kennis en 

competenties. 

5.3.4 
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5.3 STRATEGIE KORTE TERMIJN DOELEN 

 

5.3.1  Differentiatie. 

Afname CITO volgsysteem toetsen en vervolgtrajecten  

Om een duidelijk beeld te krijgen van het niveau van de leerlingen op het gebied van rekenen, taal en 

studievaardigheden (Engels wordt ook getest) worden er in klas 1, 2 en 3 de CITO volgsysteem 

toetsen afgenomen. Deze toetsen worden afgenomen aan het begin en eind van klas 1 (september 

en mei) en aan het eind van klas 2 en 3 (mei). De uitslagen geven een beeld hoe leerlingen scoren 

binnen de domeinen van rekenen en taal en of zij onder de risicoleerlingen vallen (een risicoleerling 

valt uit op één van de domeinen rekenen en/of taal of scoort significant onder het landelijk 

gemiddelde).  

De uitslagen zullen door de rekencoördinator geanalyseerd worden en daarna onder ouders, 

leerlingen, afdelingsleiders, mentoren en vakdocenten Nederlands en rekenen/wiskunde worden 

verspreid. Docenten bezoeken een vakbijeenkomst n.a.v. de uitslagen. Hier worden zij geïnformeerd 

over de uitslagen en het vervolgtraject. Van daaruit kunnen de vakdocenten hun programma zo 

aanpassen dat zij meer gedifferentieerd hun lesprogramma kunnen draaien. Dit doen zij altijd aan de 

hand van de volgende vragen (opbrengstgericht werken) : 

1. Hoe presteert mijn klas op de verschillende onderdelen van rekenen en taal?  

2. Hoe presteren de individuele leerlingen in mijn klas mbt rekenen en taal?  

3. Hoe ontwikkelen de leerprestaties van de individuele leerlingen in mijn klas zich mbt rekenen en 

taal?  

 

Dit wordt vastgelegd in het lesprogramma en dus ook in de studieplanners. 

Dit betekent op het referentieniveau van een bepaald niveau en leerjaar, maar ook  afwijkend 

daarvan (risicoleerlingen: onder niveau (remediërend) en boven niveau (compacten en verrijken) 

Hierbij worden de volgende referentieniveaus per leerjaar gehanteerd: 

Taal       Rekenen 

BB KB TL H A    BB KB TL H A 

Klas 1  <1F <1F 1F 1F 1F   1F 1F 1F 1F 1F

    

Klas 2 1F 1F >1F 2F 2F   >1F >1F >1F 2F 2F

  

Klas 3 <2F <2F <2F <3F <3F   <2F <2F <2F <3F 3F 

Klas 4 2F 2F 2F` 3F 3F   2F 2F 2F 3F 3F 

Klas 5    3F 3F      3F 3F 

klas 6     4F       3F 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een handelingsplan op klassen- en leerling-niveau wordt 

ontwikkeld. 
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Actie 

  1. Organisatie afname CITO volgsysteem toetsen, informeren ouders 

  2. Analyse na volgende CITO-afname door rekencoördinator 

  3. Verdelen uitslagen (Op leerjaar, klassikaal en uiteindelijk op leerling.) 

  4. Vakgroepen informeren over CITO scores, interpretatie ervan en te nemen vervolgacties. 

  5. Lessen Nederlands en rekenen inhoudelijk vorm geven, aanpassen en interventies  

      uitvoeren 

  6. Toegang verlenen aan afdelingsleiders en docenten Nederlands/wiskunde-rekenen tot CITO 

portal. 

Door  

 1. Taal en rekencoördinator i.s.m. afdelingsleider 

 2. Taal en rekencoördinatoren 

 3. Docenten Nederlands en rekenen/wiskunde, i.s.m. taal en rekencoördinator. 

Tijd  

 Afname CITO gehele cursus 2013-2014 

 Toegang afdelingsleiders Portal: 15 september 2013 

 Analyse volgsysteemgegevens door coördinatoren: na afname 0, 1-2-3 toets 

 Informeren vakgroepen: Eerste vakgroepvergaderingen. 

 Workshopbijeenkomsten CITO volgsysteem en differentiëren:  17 september, 17 december, 6 juni 

 Informeren ouders klas 1-3: eerste ouderavond           

Doel  

Transparantie creëren en vervolgacties toepassen m.b.t. CITO volgsysteem uitslagen.  

Maatwerk leveren op gebied van rekenen en taal op leerling-niveau. 

 

5.3.2 Differentiatie rekenen en organisatie toetsafname bovenbouw 

In het voorlaatste jaar wordt er bij de leerlingen een referentietoets afgenomen.  Indien de leerling 

onder het gewenste niveau scoort, wordt de leerling verplicht aan een deelname van een extra 

rekenuur. Dit geldt ook voor de leerlingen die op het examen lager dan een 5 hebben gescoord.  

 

In dit extra rekenuur spreekt de docent individueel  met leerlingen een planning af. In deze planning 

worden de data van de referentietoets en het examen verwerkt.  De docent stippelt samen met de 

leerling een route uit om specifieke rekenproblemen aan te pakken.  

 

Actie  

 Afname referentietoets  

 Op leerlingniveau een planning maken 

Door  

Docenten rekenen 

Tijd 

1
e
 referentietoets in september  2013 , 2

e
 in januari 2014 

Planning: 1
e
 les na uitslag referentietoets 

Doel 

De leerling krijgt rekenonderwijs  op maat 
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5.3.3 Aansluiting PO-VO 

Om op de middelbare school voldoende niveau te behalen, moet het eindniveau van leerlingen uit 

het basisonderwijs voldoende zijn. Dit geldt zowel inhoudelijk, als ook vakdidactisch.  

Een doorlopende leerlijn PO-VO voor rekenen en taal is van cruciaal belang om leerlingen te laten 

slagen. Uitwisseling van kennis en ervaringen zijn van belang om de doorlopende leerlijn vorm en 

inhoud te geven. 

Actie 

Startmiddag voor uitwisseling tussen PO en VO (uitwisselen lesmethodes, extra materiaal,  

werkvormen, e.d.). Afspraken maken om bij elkaar lessen rekenen en taal te gaan volgen.  

 Lesbezoeken koppelen aan enkele vragen over doorstroom PO-VO, die ter plekke worden  ingevuld 

(inhoud formulieren nader te bepalen) 

Door 

Docenten basisscholen groep 7-8/middelbare scholen docenten Nederlands en  rekenen/wiskunde 

klas 1, 2 (LEA), taal- en rekencoördinatoren. 

Tijd 

Brief startbijeenkomst wordt verstuurd eerste week september 2013 

 Startbijeenkomst 2 oktober 2013 

 Elkaars lessen volgen tussen november 2013 en maart 2014 

 Terugkomdag april 2014 

Doel 

Opzetten c.q. verbeteren doorlopende leerlijn rekenen en Nederlands  PO-VO, beleid en  beleid en 

uitvoering op elkaar  afstemmen. 

 

5.3.4 Professionalisering 

Onder professionalisering vallen activiteiten die te maken hebben met het verwerven van (nieuwe) 

kennis en competenties. 

Thema's professionalisering taal en rekenen 

1 Ontwikkelen van beleid taal- en rekenonderwijs 

2 Vaststellen beheersingsniveaus (referentie niveaus, gebruik CITO- volgtoetsen) 

3 Opbrengstgericht werken in taal- en rekenonderwijs 

4 Eigen kennis en (didactische) vaardigheden 

5 Leren differentiëren, omgaan met verschillen  

6 Integratie van taal en rekenen in de andere vakken (langere termijn doel) 

7 Ambitie voor docenten beheersen taal en rekenen minimaal 2F en streefniveau 3F (langere 

termijn doel) 
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6. BIJLAGE CONFRONTATIEMATRIX 

 

Sterkten  

Waarneembare opbrengsten 

S1 CITO-Volgsysteem is geworteld in de 

organisatie. 

S2 Nut CITO afname wordt ingezien door 

docenten. 

S3 Mentaliteitsverandering in onderzoeksmatig 

denken. 

S4 Taalvaardigheid wordt steeds meer gezien als 

verantwoordelijkheid van het hele team. 

S5 Bekendheid met de referentieniveaus 

S6 Lln. die bij de 0-meting al op niveau zitten 

S7 Contact met een aantal toeleverende 

basisscholen over taal-rekenbeleid. 

Vmbo 

S8 Nieuwsbegrip is opgenomen in het 

programma om het begrijpend lezen te 

verbeteren. 

S9 Rekenen als apart vak op de lessentabel. 

Havo/vwo 

S10 Het leesplezier is gestimuleerd door een 

pilot. 

 

S11 Woordenschat is opgenomen in het PTA. 

 

S12 Differentiatie in de rekenmodules. 

 

Zwakten 

Waarneembare opbrengsten 

Z1 Concrete vertaling van de toetsresultaten naar 

het handelen van de docenten. 

Z2. Nut afname CITO wordt nog niet ingezien door 

leerlingen en ouders. 

Z3 Instructie bij de afname van de Cito toetsen is niet 

duidelijk voor alle docenten en lln. 

Z4 Differentiëren n.a.v. de toetsgegevens 

Z5 Nog geen plan van aanpak voor afstemming 

tussen docenten Nederlands en docenten van 

andere vakken over taalvaardigheid.  

Z6 Er is nog geen doorlopende leerlijn in de 

referentieniveaus. 

Z7 Achterover leunen door de lln. (en docenten) 

wanneer de lln. op niveau zitten. Benodigde analyse 

blijft uit. 

Z8 Het is nog onduidelijk voor docenten wat dit 

contact met de basisscholen oplevert. Het doel is nog 

niet duidelijk. 

Z9 Er is nog onvoldoende aandacht voor taal geweest 

in het project. 

Vmbo 

Z10 Geen goede methode voor rekenen. Geen 

afstemming in plan van aanpak. Geen differentiatie. 

Havo/vwo 

Z11 Pilot stimuleren leesplezier is gestopt. 

Meetbare opbrengsten 

S13 Het gemiddelde rekenniveau schoolbreed is 

toegenomen, sterker dan het landelijke 

Meetbare opbrengsten 

Z12 Uit de analyse van Oberon voor het vmbo, 

kunnen we geen conclusies trekken voor de drie 
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gemiddelde. 

Vmbo 

S14 ¾ van de tweede klassen van het vmbo 

halen aan het eind van het schooljaar 2F voor 

leesvaardigheid. 

S15 ½ van de leerlingen haalt 2F voor 

rekenen/wiskunde. 

Havo/vwo 

S16 Aan het eind van lrj 2 ligt de leesvaardigheid 

van de h/v lln. boven het landelijke vwo 

gemiddelde. 

S17 De lln. van klas 3 zitten voor leesvaardigheid 

allemaal op 3F en 80% op niveau 3F voor 

rekenen/wiskunde. 

niveaus. 

Vmbo 

Z13 Eindmeting leerjaar 3 vmbo ontbreekt. 

 

Kansen 

K1 Door het onderzoek en het R&D project 

kunnen we nu een goede analyse maken en de 

juiste vervolgstappen plannen.  

K2 D.m.v. de doorlopende leerlijnen die 

vastgelegd zijn in de referentieniveaus, kunnen 

we de opbrengsten van het onderwijs verhogen 

en de drempels tussen primair en voortgezet en 

middelbaar onderwijs verlagen. De handen in 

elkaar slaan en samenwerken. 

K3 Schoolleiding, vaksecties en docenten kunnen 

besluiten hoe ze de basisvaardigheden in het 

onderwijs vormgeven en wie voor welk 

onderdeel verantwoordelijk is. Afstemming 

schoolbreed. 

K4 Door systematisch en doelgericht werken aan 

het maximaliseren van de onderwijsprestaties 

(waarbij alle betrokkenen) op basis van de 

uitkomsten van verschillende prestatiemetingen 

gericht actie ondernemen om het onderwijs te 

verbeteren. 

K5 Hogere leerprestaties door hogere 

Bedreigingen 

B1 Zonder subsidiemaatregel en ondersteuning van 

het onderzoeksbureau wordt er minder geïnvesteerd 

in het taal- en rekenbeleid. 

B2 Wijzen naar elkaar in geval van knelpunten. 

Onvoldoende afstemming tussen vaksecties, 

BO/VO/MBO/HBO. 

B3 Zijn onze methodes al ‘ Meijerinkbestendig’ ?  

Dit is voor veel docenten nog lastig te beoordelen.  

Vertaling van de referentieniveaus naar de praktijk 

blijkt vaak lastig.  

B4 Geen vakdocenten specifiek voor rekenen. 

Onduidelijkheid over de rekentoets en de slaag-

zakregeling bij leerlingen en ouders. 

B5 Zorg over de haalbaarheid op de lagere vmbo-

niveaus. Verschillen in instroomniveau en reeds 

opgelopen achterstand in het primair onderwijs. 

B6 Ontbreken of onvoldoende uit bouwen van een 

duidelijke visie en beleid, sturing (PDCA-cyclus), 

vakmanschap in de klas, een opbrengstgerichte 

cultuur en de juiste (meet)instrumenten en 

vaardigheden. 
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kwaliteitseisen: 

1. Bevorder de kwaliteit van het onderwijs door 

meer focus. 

2. Bevorder de kwaliteit door inzet op 

opbrengstgericht werken. 

3. Versterk kwaliteit en professionaliteit van 

schoolleiders en docenten. 

4. Waardeer getoonde kwaliteit 

K6 De leraren stemmen hun didactisch handelen  

af op de verschillen tussen leerlingen. 

K7 De school bewaakt de kwaliteit van haar 

opbrengsten  

B7 Er is onvoldoende draagvlak bij docenten voor de 

schooleigen visie en de daarvan afgeleide ambities 

en verbeterdoelen. Docenten presteren en/of 

ontwikkelen zich niet conform de visie van de school. 

 

 

 

 

1. Sterkte gebruiken om kansen te benutten 

CITO-volgsysteem is voldoende geworteld in de 

school. Nut en noodzaak van meten is voldoende 

aanwezig. Dit maakt het nu mogelijk om d.m.v. 

een goede communicatie met de juiste mensen 

een vertaalslag te maken naar concreet 

handelen.  

De mentaliteitsverandering in het 

onderzoeksmatig denken biedt kansen om 

opbrengstgericht te gaan werken. 

2. Sterkte gebruiken om bedreigingen af te 

slaan 

Nut en noodzaak zijn voldoende aanwezig om te 

komen tot afstemming. 

Een apart uur rekenen op de lessentabel in klas 

1 t/m 3 in het vmbo met een duidelijk leerlijn en 

studieplanners kan er voor zorgen, dat de 

kwaliteit van ons rekenonderwijs omhoog gaat. 

3. Zwakte verbeteren tot sterkte om kansen te 

benutten 

De afname (hoe, waarom, waarvoor en wat dan) 

van de toetsen en terugkoppeling van de 

resultaten moet verbeterd worden, waardoor de 

docenten, leerlingen en ouders nut en noodzaak 

zien van de CITO-toetsen. 

Meer aandacht (afstemming) voor taal door 

gebruik te maken van de onderzoeksgegevens. 

4. Sterkte gebruiken om zwakte af te slaan 

Het draagvlak en de bekendheid die nu aanwezig 

is in de organisatie gebruiken om nu d.m.v. 

SMART geformuleerde doelen onze doelen 

bereiken. 

 

 


