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Functioneringsniveaus, zo gebruikt u ze

Functioneringsniveaus zijn een hulpmiddel bij het vaststellen 
van het onderwijsaanbod en niet meer dan dat. Ze geven een 
globale indicatie over het niveau waarop een leerling denkt en 
werkt. Hoe u functioneringsniveaus in uw onderwijs kunt 
gebruiken, leggen wij hieronder uit. U leest ook hoe de 
functioneringsniveaus zich verhouden tot de update van de 
normeringen. 

Bij de LVS-toetsen kunt u een vaardigheidsscore omzetten naar een functioneringsniveau. Een 
functioneringsniveau is niet hetzelfde als het beheersingsniveau van een leerling. Daarom kunt u 
een functioneringsniveau ook niet zomaar naar onderwijsaanbod vertalen. Voor het vaststellen 
van het onderwijsaanbod op leerlingniveau hebt u ook andere informatie over die leerling nodig. 
Als u af wilt wijken van het groepsniveau kunt u zichzelf drie vragen stellen: 
•	 	Hoe	groot	is	het	verschil	tussen	het	functioneringsniveau	en	het	niveau	van	het	onderwijsaanbod?
•	 Hoe	scoort	de	leerling	bij	de	methodetoetsen?
•	 Wat	is	het	beleid	van	de	school	voor	het	aanbieden	van	doelen	op	een	ander	niveau?

Verschil tussen functioneringsniveau en niveau onderwijsaanbod
De meeste leerlingen profiteren optimaal van het onderwijs als zij meedoen met het aanbod van 
de groep. Als het functioneringsniveau van een leerling meerdere keren op rij sterk afwijkt van het 
groepsaanbod, kunt u overwegen voor deze leerling andere doelen te kiezen. U kunt een afwijking 
van meer dan een jaar als uitgangspunt nemen. 
Voorbeeld: Een leerling behaalt medio groep 5 een functioneringsniveau lager dan M4.  
De leerkracht kiest ervoor om doelen uit lagere niveaus (nogmaals) te behandelen en/of de leerling in 
een niveaugroep te plaatsen. 
Is het verschil niet zo groot dan adviseren we om de leerling op het niveau van de groep te laten 
werken en extra instructie of oefening aan te bieden. 

Score op de methodetoetsen
Bij de LVS-toetsen zet u een vaardigheidsscore om naar een functioneringsniveau. Bekijk de 
resultaten op de LVS-toetsen altijd in relatie tot de resultaten op de methodetoetsen. Als de 
groepsdoelen niet bij een leerling passen, dat ziet u dit waarschijnlijk terug bij de resultaten op de 
methodetoetsen. Scoort de leerling goed op de methodetoetsen, dan is dat een bevestiging dat het 
onderwijsaanbod nog voldoende bij de leerling past. U hoeft niet af te wijken van het groepsaanbod. 



Het beleid van de school voor werken aan doelen op een ander niveau 

a  Werken aan doelen van een lager niveau
	 	Wanneer	na	meerdere	keren	intensiveren	blijkt	dat	het	groepsaanbod	voor	een	leerling	te	hoog	

gegrepen is, kunt u ervoor kiezen aan deze leerling doelen van een lager niveau aan te bieden. 
  Dit doet u bij leerlingen die weinig succeservaringen hebben. Doordat het functioneringsniveau 

meer dan een jaar lager ligt dan het niveau van het aanbod en/of doordat ze onvoldoende 
scoren op de methodetoetsen. 

  Als u hiervoor kiest moet u ook keuzes in leerlijnen maken om zo alle relevante doelen, die de 
leerling in het dagelijks leven nodig heeft, te kunnen behandelen. De leerroutes van ‘passende 
perspectieven’ (www.passendeperspectieven.slo.nl) geven inhoudelijke richting om 
referentieniveau 1S of 1F te behalen. De functioneringsniveaus geven een globaal beeld op welk 
niveau van de leerlijn u doelen kunt selecteren. 

  Bij het volgende afnamemoment van de LVS-toetsen adviseren wij de toets te kiezen die 
aansluit bij het niveau van aanbod dat de leerling de afgelopen periode heeft gehad.

b Werken aan doelen van een hoger niveau
	 	Laten	leerlingen	met	methodetoetsen	zien	dat	ze	de	stof	goed	beheersen?	En	ligt	het	

functioneringsniveau	van	leerlingen	meer	dan	een	jaar	hoger	dan	het	niveau	van	het	aanbod?	
Dan heeft de school twee keuzes; versnellen of verdiepen/verrijken. Bij versnellen biedt u de 
lesstof in compacte vorm aan en vult u dat aan met leerdoelen van een hoger leerjaar. U werkt 
versnelt richting het hogere functioneringsniveau. Met de methodetoetsen controleert u of het 
aangepaste aanbod nog bij de leerling past. U kiest dus niet voor andere doelen maar voor het 
sneller/eerder aanbieden van doelen van een hoger niveau.	Wanneer	de	lesstof	van	een	hoger	
niveau aan bod is geweest kunt u de bijpassende LVS-toets afnemen. Bijvoorbeeld, bij een 
leerling uit groep 5 die werkt met de lesstof van eind groep 6 neemt u de toets E6 af. 

  Bij verdieping en verrijking biedt u de leerling extra lesstof aan. De leerling werkt naast de 
basisdoelen van het betreffende leerjaar ook aan doelen buiten de reguliere leerlijn. U neemt in 
dat geval de reguliere toetsen af en toetst met opdrachten en zelfgemaakte toetsen of de 
leerling de verdiepings- en verrijkingsstof beheerst.

Uw beeld compleet
Functioneringsniveau kunnen dus niet zomaar naar onderwijsaanbod vertaald worden. 
Methodetoetsen en eigen observaties zijn onmisbaar om te analyseren en te monitoren welke 
specifieke leerdoelen de leerling wel en niet beheerst. Als het nodig is kunt u ook nog extra 
diagnostische toetsen afnemen of diagnostische gesprekken voeren om meer zicht te krijgen op de 
doelen en de aanpak die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. 



Update normering LVS-toetsen
In september 2013 zijn de landelijke normen van de toetsen Spelling, Begrijpend Lezen en 
Rekenen-Wiskunde	aangepast.	In	september	2014	die	van	Woordenschat	en	Spelling	
Werkwoorden.	De	interpretatie	van	de	vaardigheidsscore	(hoe	scoort	de	leerling	ten	opzichte	
van de normgroep) klopt weer met de situatie van nu. In sommige gevallen moeten 
leerlingen een hogere vaardigheidsscore halen om een bepaald functioneringsniveau te 
krijgen. Anders gezegd: Met dezelfde vaardigheidsscore krijgt een leerling bij de update van 
de normering in sommige gevallen een lager functioneringsniveau.

Een ander onderwijsaanbod door geüpdatete normen?
Een leerling hoeft bij het hanteren van de geüpdatete normering niet een lager onderwijs-
aanbod te krijgen. De drie vragen: wat is het niveauverschil, hoe scoort de leerling op 
methodetoetsen en wat is het schoolbeleid, stelt u altijd. Zowel bij de geüpdatete normen 
als bij de oude normen. 
Bij gebruik van de geactualiseerde normen zijn er meer leerlingen waarbij het 
functioneringsniveau meer dan een jaar beneden het niveau van het aanbod ligt.  
De signalering aan de onderkant, dus van zwakke leerlingen, is hiermee scherper. Doordat u 
de informatie koppelt aan de resultaten op de methodetoetsen blijven waarschijnlijk de 
meeste leerlingen op hetzelfde niveau.
Het aantal leerlingen met een functioneringsniveau dat meer dan een jaar hoger dan het 
niveau van het aanbod ligt, is daarentegen met de update van de normen mogelijk kleiner. 
Wanneer	u	op	basis	van	uw	eigen	indruk	van	de	leerling	besluit	dat	versnellen,	verdiepen	en/
of verrijken bij de leerling past, staat u natuurlijk niets in de weg.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de functioneringsniveaus, hoe u ze gebruikt bij het vaststellen van uw 
onderwijsaanbod	en	hoe	ze	zich	verhouden	tot	de	geactualiseerde	normen?	Neem	dan	gerust	
contact op met onze klantenservice (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.




