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“Van rubber naar beton” 

 

• Indicatieve referentiecesuur 

 

• Voorlopige referentiecesuur 

 

• Semi-definitieve referentiecesuur 

 

• Definitieve referentiecesuur 



Verwacht tijdpad Project Referentiesets 
 

• Constructie opgaven 1  Najaar 2011 

• Expertgroepen ronde 1  Februari 2012 

• Afname 2012   Voorjaar 2012 

• Constructie opgaven 2  Zomer 2012 

• Vaststellen sets   December 2012 

• Afname 2013   Voorjaar 2013 

• Standaardbepaling   Zomer 2013 

• Vooroplevering sets  Zomer 2013 

 



 Oplevering project Referentiesets  
 

 

• Vooroplevering naar verwachting in juli 2013 

• Niet-openbare sets: inzetbaar schooljaar 2013-2014 

• Openbare sets: publicatie naar verwachting in 2014. 

 

Bij meer informatie: vermelding op www.referentiesets.nl 

  

http://www.referentiesets.nl/


Communicatie scholenveld 
 

• Algemene communicatie over referentiecesuur via: 

– Voorlichtingsactiviteiten taal en rekenen 

– Website referentiesets.nl  

 

Na publicatie sets: communicatie met voorbeelditems uit sets. 

 



Voorbeeldmateriaal referentieniveaus 
 

 

• Syllabi en toetswijzers (in bijlage voorbeeldmateriaal) 

• Voorbeeldexamens + cesuur 
 Geschikt als oefenmateriaal voor leerlingen 

 

• Openbare Referentiesets taal en rekenen 

 Referentiesets dienen ander doel 

 



Voorbeeldmateriaal Primair Onderwijs 
 

 

Concepttoetswijzer PO: beschikbaar vanaf november 2012.   

Gebruik is afhankelijk van beslissing Tweede Kamer over 
wetsvoorstel Centrale eindtoets PO.  
 



Voorbeeldmateriaal Voortgezet Onderwijs 
 

 

Voortgezet onderwijs rekenen 

• Rekentoetswijzers, beschikbaar via www.steunpunttaalenrekenenvo.nl. 

• Voorbeeldtoetsen Rekentoets VO voor niveau 2F en 3F, met bijbehorende 
omzettingstabellen. 

       Beschikbaar via www.cito.nl, als pdf bestand.  

 

Voortgezet onderwijs taal 

• Conceptsyllabi, beschikbaar via www.cve.nl. 

• Geen voorbeeldexamens beschikbaar 

Zie overzicht met voorbeeldmateriaal VO. 

http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.cve.nl/


Voorbeeldmateriaal MBO 
 
MBO 

• Conceptsyllabi taal en rekenen niveau 2F en 3F, beschikbaar via 
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 

• Voorbeeldexamens (met omzettingstabellen) COE’s rekenen en taal voor 
niveau 2F en 3F 

 

Voorbeeldexamens beschikbaar via drie wegen: 

- Afneembaar in ExamenTester (voor betrokkenen binnen 
onderwijsinstellingen) 

- Via HTML  en demo-player (voor iedereen toegankelijk) 

 

Zie overzicht met voorbeeldmateriaal MBO. 
 

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/


  

Referentiesets taal en rekenen 
 

• Geven een inhoudelijke operationalisering van de referentieniveaus over 
schooltypen heen. Set met opgaven afkomstig uit po, vo en mbo.  

 

• Geven een prestatiestandaard voor de referentieniveaus.  

 



 

Vragen? 


