
 

 

Uitslag Route 8  Alfons Ariëns mei 2021 

onderwijstype uitstroompercentage 

VWO 11 % 

HAVO/VWO 13 % 

VMBO TL/HAVO 27 % 

VMBO K/TL 36 % 

VMBO B/K 11 % 

VMBO B   2 % 

 

 

 

Percentages in 1F en 2F/1S weergegeven  per vakgebied 

 

 Minder dan 1F 1F 2F / 1S 

Leesvaardigheid 2% 20% 78% 

Taalverzorging 0% 33% 67% 

Rekenen 9% 64% 27% 

 

Landelijk gezien is het percentage 1F gemeten over 3 jaar, over de drie vakgebieden  

gezamenlijk : 96,3.  Dit percentage gemeten over 3 jaar bij de Alfons Ariëns is 97,8.  

De ondergrens van inspectie (signaleringswaarde) is 85%. 

Oftewel we zitten net boven het landelijk gemiddelde en ruim boven de signaleringswaarde. 

Landelijk gezien is het percentage 2F/1S gemeten over 3 jaar, over de drie vakgebieden 

gezamenlijk:  62,1. Dit percentage gemeten over 3 jaar bij de Alfons Ariëns is 60,3.  

De ondergrens van inspectie (signaleringswaarde) is 49%. 

Oftewel we zitten net onder het landelijk gemiddelde maar ruim boven de 

signaleringswaarde. 

Dat we landelijk bij het percentage 2F/1S net onder het gemiddelde zitten, is toe te schrijven 

aan het te lage percentage leerlingen op 1S niveau voor rekenen. We zijn ons hiervan bewust 

en hebben een Onderwijsplan Rekenen opgesteld waarbij expliciet aandacht wordt besteed 

aan het verhogen van de opbrengsten op rekengebied. 



 

Uitleg referentieniveaus 

De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op 

de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. 

Ze zijn in 2009 door de commissie Meijerink1 opgesteld om ervoor te zorgen dat er in het hele 

Nederlandse onderwijs concrete doelen zijn om naartoe te werken. De Referentieniveaus zijn 

sinds 1 augustus 2010 vastgelegd in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. 

Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. 

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen 

aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de 

overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: 

het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. 

In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om het diploma te kunnen behalen. 

Zo moeten VMBO-leerlingen aan het eind van de opleiding 2F beheersen om verder te kunnen 

naar het MBO. 

Leerlingen op de HAVO moeten 3F halen bij hun eindexamen en VWO-leerlingen 4F (taal) en 

3F (rekenen) om door te kunnen stromen in het hoger beroepsonderwijs of het 

wetenschappelijk onderwijs. 

Referentieniveaus 

Samengevat zijn dit de referentieniveaus voor de verschillende doelgroepen en 

onderwijstypen: 

• niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit zouden leerlingen aan het einde van het 

(speciaal) basisonderwijs op 12 jarige leeftijd moeten kunnen bereiken. 

• niveau 1S: hoger streefniveau voor het (speciaal) basisonderwijs, geeft aan waar een 

leerling die meer kan, naar toe kan werken. 

• niveau 2F: niveau dat leerlingen aan het einde van het VMBO bb/kb of MBO 1/2/3 

bereikt moeten hebben. Dit is het niveau dat iedere Nederlander zou moeten 

beheersten om maatschappelijk te kunnen functioneren. 

• niveau 2S: niveau dat leerlingen aan het einde van het VMBO gl/tl bereikt moeten 

hebben. 

• niveau 3F: niveau dat leerlingen na afronding van HAVO of MBO-4 bereikt moeten 

hebben. 

• niveau 3S: niveau voor vwo-leerlingen die bij rekenen meer aankunnen dan 3F. 

• niveau 4F: niveau dat leerlingen na afronding van het VWO bereikt moeten hebben. 

• niveau 4S: niveau voor vwo-leerlingen die bij taal meer aankunnen dan 4F. 



 

 

1Meijerink, H. P. (2009). Referentiekader taal en rekenen. 
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