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Schrijfvaardigheid Nederlands vergeleken met de referentieniveaus: een verkenning  
 
Alma van Til en Hans Kuhlemeier  
 
 

Samenvatting 

Recentelijk heeft de overheid landelijke referentieniveaus verplicht gesteld als basis voor 
opbrengstgericht werken en het verhogen van de taal- en rekenprestaties. In deze paperpresentatie 
vergelijken we de schrijfvaardigheid van leerlingen op de grens van basis- en voortgezet onderwijs 
met de voorlopige prestatiestandaarden voor schrijfvaardigheid. De verkenning laat zien dat 
leerlingen die zich op het niveau bevinden dat indicatief is voor 1F en 2F, teksten produceren waarin 
veel noodzakelijke en wenselijke kenmerken ontbreken. Er lijkt een majeure inspanning nodig om de 
schrijfprestaties op het gewenste niveau te krijgen.  
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Onderzoeksdoel  
De referentieniveaus voor schrijfvaardigheid in het basisonderwijs zijn beschreven in het 
‘Referentiekader taal en rekenen’ (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen, 2008, 2009). Voor het 
schrijfonderwijs op de basisschool zijn vooral de referentieniveaus 1F en 2F van belang. Bij deze 
referentieniveaus heeft de Expertgroep voorlopige prestatiestandaarden voorgesteld. De 
Expertgroep definieerde de voorlopige standaarden bij niveau 1F en 2F als het niveau dat voor 
respectievelijk ongeveer 75% en 25% van de leerlingen haalbaar zou moeten zijn. De haalbaarheid en 
potentiële relevantie van prestatiestandaarden is sterk afhankelijk van de grootte van de 
vaardigheidsverschillen in de populatie (vgl. Van den Bergh & Kuhlemeier, 1990). Voor de 
haalbaarheid van niveau 1F betekent een grote spreiding bijvoorbeeld dat de allerzwakste leerlingen 
een veel grotere afstand tot de standaard moeten overbruggen dan wanneer de spreiding klein is. In 
de paperpresentatie gaat het niet zozeer om de methodologische aspecten van de normering van 
referentieniveaus (Roeleveld & Béguin, 2009). Wel doen we verslag van een praktische toepassing 
van de voorlopige standaarden bij de referentieniveaus voor schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. 
Daarbij staan twee onderzoeksvragen centraal:  

• Hoe groot zijn de verschillen in schrijfvaardigheid tussen leerlingen?  

• Hoe verhoudt de schrijfvaardigheid van de leerlingen zich tot de voorlopige prestatiestandaarden 
van de Expertgroep?  

 
Onderzoeksmethode 
In het project Periodieke Peiling van het OnderwijsNiveau (PPON) zijn landelijk representatieve 
gegevens verzameld over de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8, 7, 6, 5 en 4 van het 
basisonderwijs (Kuhlemeier, Van Til, Feenstra & Hemker, 2013). De leerlingen maakten in totaal 
twaalf schrijfopdrachten die tezamen een goede afspiegeling vormen van het referentiekader en de 
daarop gebaseerde ‘Leerstoflijn schrijven’ (Van Gelderen, 2010). De inhoudelijke, structurele, 
stilistische en communicatieve kwaliteit van de geschreven teksten is vastgesteld aan de hand van 
respectievelijk 76, 47, 36 en 34 kenmerken. Getrainde beoordelaars hebben geregistreerd in welke 
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mate de kenmerken in de teksten van de leerlingen voorkwamen. De beoordeling geschiedde op 
analytische wijze met behulp van descriptieve beoordelingsschalen.  

 

Resultaten 

De schrijfvaardigheid van de leerlingen aan het einde van groep 8 blijkt sterk van leerling tot leerling 
te verschillen. De spreiding is zelfs zo groot dat de verdelingen van de schrijfprestaties van de 
jaargroepen 8, 7, 6, 5 en 4  elkaar in hoge mate  overlappen. Zo blijkt de vaardigheid van de 10% 
zwakste schrijvers (P10) in groep 8 vergelijkbaar met die van gemiddelde schrijver (P50) in groep 4. 
De zwakste 25% (P25) van groep 8 presteert ongeveer even goed als de gemiddelde vijfdegroeper 
(P50). Binnen groep 8 bevinden zich dus grote aantallen leerlingen die qua schrijfprestaties net zo 
goed in groep 4 of 5 hadden kunnen zitten. De geconstateerde grote vaardigheidsverschillen tussen 
achtstegroepers stellen de opstellers van referentieniveaus en prestatiestandaarden voor 
uitdagingen. Bovendien vormen ze een verdere ondersteuning voor het pleidooi van de Inspectie 
voor schrijfonderwijs op maat (Inspectie van het Onderwijs, 2012).  

In een verkennende analyse zijn de schrijfprestaties van achtstegroepers afgezet tegen de voorlopige 
prestatiestandaarden van de Expertgroep. Zo is nagegaan wat het inhoudelijke niveau is dat feitelijk 
door de beste 75% van de leerlingen (± niveau 1F) gehaald wordt. De percentages kenmerken die in 
de teksten van de leerlingen moeten voorkomen om dat minimumniveau te halen blijken zeer laag. 
Een inhoudelijke analyse van teksten die illustratief zijn voor niveau 1F bevestigt deze conclusie. Het 
vakinhoudelijke niveau dat indicatief is voor niveau 1F lijkt zelfs zo mager dat men zich kan afvragen 
voor hoeveel leerkrachten en leerlingen deze standaard in de praktijk als minimumniveau zal kunnen 
functioneren (vgl. Van den Bergh & Kuhlemeier, 1990). Al moet al doet de verkenning vermoeden dat 
de prestaties van leerlingen die volgens de voorlopige prestatiestandaarden op 1F en 2F zitten, niet 
voldoen aan de inhoudelijke eisen van niveau 1F en 2F. Er lijkt een majeure inspanning nodig om het 
schrijfonderwijs op het gewenste niveau te krijgen. 

 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
De paperpresentatie draagt bij aan het verkrijgen van een realistisch beeld van wat leerlingen 
kunnen in het licht van de referentieniveaus. Daarnaast is het van belang voor het formuleren van 
haalbare en uitdagende prestatiestandaarden bij de referentieniveaus voor schrijfvaardigheid. 
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