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Dit materiaal is een product van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en 
in beheer bij het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) te Utrecht. 

Het CvTE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van dit 
materiaal op welke manier dan ook. 

Het CvTE heeft conform de wettelijke bepalingen en voor zover mogelijk het auteursrecht op in 
dit materiaal gebruikt (bronnen)materiaal geregeld. 

Diegene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op 
te nemen met het CvTE. 

Het gebruik van de referentiesets taal en rekenen of delen daarvan is toegestaan voor 
onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Voor deze toepassing geldt dat het gebruik van in dit 
product verwerkt (bronnen)materiaal enkel is toegestaan met toestemming van de 
rechthebbenden. Op eventueel aangepast werk bij gebruik voor onderzoeks- en 
ontwikkelingsdoeleinden dient duidelijk vermeld te worden dat er sprake is van een aanpassing 
van een product van het CvTE.

De referentiesets taal en rekenen of delen daarvan mogen niet voor andere doeleinden gebruikt 
worden. Voorbeelden hiervan (dit betreft geen limitatieve opsomming):

Opname van (delen van) de referentiesets taal en rekenen in een voor de markt bestemd 
eindproduct van een toetsuitgave of een eindversie van een ander (commercieel) product is 
niet toegestaan; 

De referentiesets taal en rekenen (of delen daarvan) zijn niet bedoeld voor eigen oefening, studie 
of privégebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. 

Bij twijfel over de vraag of gebruik van de referentiesets taal en rekenen in een bepaalde situatie 
is toegestaan, wordt verzocht contact op te nemen met het CvTE.

Contact: refsets@hetcvte.nl
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0BVoorwoord
Voor u ligt de publicatie van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) van de openbare 
referentieset lezen 1F. Deze publicatie is in samenwerking met Stichting Cito tot stand gekomen. 
Het voorliggende document geeft u inzage in de opgaven van de referentieset lezen (taal) 1F. 

De referentieset lezen 1F is ontwikkeld binnen het project Referentiesets taal (lezen) en rekenen. 
Een uitgebreide toelichting over de achtergrond, het doel en de uitvoering van het project 
referentiesets taal (lezen) en rekenen is te vinden in de rapportage referentiesets Nederlandse 
taal (lezen) en rekenen via www.referentiesets.nl  



            4 

1 1BAchtergrond project Referentiesets 

In 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet 
geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen 
deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat de referentieniveaus verplicht zijn van primair 
onderwijs (PO) tot uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom naar het hoger onderwijs (HO). 

Het referentiekader taal en rekenen bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het 
fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het 
streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Er zijn drie F-niveaus, namelijk 
1F, 2F en 3F (en voor taal 4F); er zijn drie S-niveaus, 1S, 2S, 3S. Niveau 2F in taal en rekenen is 
nodig om in de samenleving te kunnen functioneren.

Om te kunnen bepalen of leerlingen en studenten het gevraagde referentieniveau beheersen, zijn 
toetsen nodig. Daarom wordt, onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en 
Examens (het CvTE), een doorlopende toetslijn geïmplementeerd met verplichte centrale toetsen 
en examens Nederlandse taal en rekenen. 

Het is belangrijk dat in die toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle 
leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende 
leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) medio 2011 opdracht gegeven een 
vergelijkingsonderzoek uit te voeren onder de noemer project referentiesets taal en rekenen. Het 
CvTE is gedelegeerd opdrachtgever van het project, Stichting Cito (vanaf nu: Cito) is uitvoerder. 
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2 2BProject Referentiesets 
In het project referentiesets is een aantal producten opgeleverd. Onderstaand wordt op 
hoofdlijnen toegelicht wat een referentieset is, welke referentiesets zijn ontwikkeld en met welk 
doel. Een meer uitgebreid verslag over de achtergrond, het doel en de uitvoering van het project 
referentiesets taal (lezen) en rekenen is te vinden in de rapportage referentiesets Nederlandse 
taal (lezen) en rekenen via de website van het project referentiesets.  

2.1 8BWat is een referentieset?
Sommige referentieniveaus worden in meerdere onderwijssectoren centraal getoetst of 
geëxamineerd (bijvoorbeeld taal 2F). Voor deze referentieniveaus zijn sectoroverstijgende 
prestatiestandaarden nodig. Door middel van een referentieset kan zo’n prestatiestandaard 
ontwikkeld worden.

Een referentieset bestaat uit een set van opgaven die samen het inhoudelijk beschreven 
kennisdomein van het referentieniveau zo goed mogelijk representeren. De opgaven hebben hun 
oorsprong in verschillende onderwijssectoren waarop het betreffende referentieniveau van 
toepassing is. Alle opgaven zijn afgenomen in de onderwijssectoren waarvoor de referentieset 
relevant is. Er is een prestatiestandaard (= referentiecesuur) vastgesteld voor de referentieset.

2.2 9BWelke referentiesets?
Er zijn in totaal zes referentiesets opgeleverd: rekenen 1F, 2F, 3F; taal (begrijpend lezen) 1F, 2F, 
3F. Sommige referentieniveaus komen enkel in één onderwijstype naar voren, bijvoorbeeld 
niveau taal 4F in het vwo. Het is daarom niet noodzakelijk een sectoroverstijgende 
prestatiestandaard te ontwikkelen. 

Niveau rekenen 1S is hierop een uitzondering. Dit niveau is het wettelijk vastgelegde niveau in 
het PO voor leerlingen die meer aankunnen. Om tegemoet te komen aan de visie van experts om 
het niveau rekenen 1S te operationaliseren in een verzameling opgaven met bijbehorende 
prestatiestandaard, zijn ankersets rekenen 1S ontwikkeld. Het niveau 1S is alleen van toepassing 
op het PO. Er vindt geen vergelijking tussen schooltypen plaats. Daarom wordt gebruikgemaakt 
van de term ‘ankersets’ in plaats van ‘referentiesets’ (sectoroverstijgend). Deze ankersets 
bevatten rekenopgaven 1S en zijn alleen in het PO afgenomen. 

2.2.1 15BNiet-openbare referentiesets taal en rekenen
In het project referentiesets zijn niet-openbare referentiesets opgeleverd, die een landelijke 
referentiecesuur (= prestatiestandaard) leveren voor de referentieniveaus. Deze referentiecesuur 
is vergelijkbaar over verschillende schooltypen heen. De opgaven uit deze referentiesets gaan 
mee als anker in de centrale toetsen en examens taal en rekenen, zodat deze aan een 
vergelijkbare cesuur gerelateerd kunnen worden. Vanwege het geheime karakter van centrale 
toetsen en examens worden deze referentiesets niet openbaar gemaakt. 

2.2.2 16BOpenbare referentiesets taal en rekenen
Naast de niet-openbare referentiesets zijn openbare referentiesets opgeleverd. Deze hebben twee 
functies. 

IJkingsfunctie openbare referentiesets
Ten eerste gaat het om de ijkingsfunctie. De openbare referentiesets zijn voorzien van een 
vergelijkbare referentiecesuur als de niet-openbare referentiesets. Zo kunnen (commerciële) 
toetsenmakers, uitgeverijen en onderzoekers, middels een ankeronderzoek met de referentiesets, 
de referentiecesuur overbrengen op hun eigen toetsen/producten taal en rekenen.
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Verantwoordingsfunctie openbare referentiesets
Ten tweede hebben de openbare referentiesets een verantwoordingsfunctie. Met behulp van de 
openbare referentiesets kan het CvTE aan het onderwijsveld duidelijk maken hoe de normering 
van centrale toetsen en examens, die rapporteren op referentieniveaus, tot stand is gekomen. 

2.3 10BReferentiesets: een methodologisch instrument
De referentiesets zijn primair bedoeld om de prestatiestandaarden behorend bij de 
referentieniveaus over te brengen op toetsen voor verschillende populaties. Dit methodologisch 
instrument dient expliciet niet als voorbeeldtoets of -examen. Voor een goed beeld van de inhoud
van centrale toetsen en examens zijn voor elke doelgroep en onderwijssector voorbeeldexamens 
beschikbaar.

De voorbeeldtoetsen en –examens zijn te vinden via onderstaande kanalen:

Sector PO: www.centraleeindtoetspo.nl (oefentoets beschikbaar vanaf najaar 2014)  
Sector VO: www.examenblad.nl  
Sector mbo: www.examenbladmbo.nl
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3 3BToelichting openbare referentieset lezen 1F

3.1 11BSamenstelling van opgaven in de referentiesets
Referentiesets bevatten voor elke voor het referentieniveau relevante doelgroep opgaven uit 
verschillende domeinen. Er zijn zowel open als meerkeuze opgaven geselecteerd. 

De referentieset lezen 1F bestaat uit teksten met vragen. De teksten, die primair geschikt zijn 
voor leerlingen uit groep 8, zijn zakelijk of fictioneel van aard. Bij de fictionele teksten zijn vragen 
opgenomen passend bij de kenmerken van de taakuitvoering: begrijpen, evalueren en 
interpreteren. De teksten voor populaties uit het voortgezet onderwijs (VO) zijn alleen zakelijk 
van aard. Bij de zakelijke teksten wordt onderscheid gemaakt tussen informatieve, instructieve en 
betogende teksten. De vragen zijn passend bij de kenmerken van de taakuitvoering: begrijpen, 
interpreteren, opzoeken en samenvatten. 

In de referentieset taal 1F is sprake van een oververtegenwoordiging van informatieve teksten, 
daarnaast geldt dat er geen vragen opgenomen zijn passend bij het kenmerk van de 
taakuitvoering ‘evalueren’. Het expertpanel (inhoudsdeskundigen en docenten) lezen 1F,
verantwoordelijk voor de inhoudelijke validering, erkent deze inhoudelijke kenmerken bij de 
referentieset. Voor de referentieset lezen 1F geldt verder dat de teksten op 1F niveau zijn, maar 
dat de opgaven die bij de teksten zijn geselecteerd zowel op 1F als 1S (=2F) niveau zijn.

De referentieset lezen 1F is door het expertpanel lezen 1F gevalideerd en vastgesteld voor het 
beoogde doel: het gebruiken van de referentieset als anker in toetsen rekenen om de 
referentiecesuur over te brengen. Het expertpanel wijst op het belang van een goede 
communicatie over de functie van het niveau 1F en het niveau 2F. Toetsen in het basisonderwijs 
zullen volgens het expertpanel vaak beide niveaus in eenzelfde toets meten.

3.2 12BOnderzoek bij verschillende populaties
De opgaven uit de referentiesets zijn afgenomen bij verschillende populaties. De opgaven in de 
referentieset lezen 1F zijn bij de volgende populaties afgenomen: 

- en kaderberoepsgerichte leerweg (BB-KB), jaar 4

De opgaven zijn afgenomen in een zo neutraal mogelijke lay-out. Indien deze opgaven voor
ankeronderzoek gebruikt worden is het van belang deze lay-out zoveel mogelijk gelijk te houden. 
In het voorliggende document is de weergave van opgaven identiek aan die in de gebruikte 
toetsboekjes tijdens de afname. 

3.3 13BBeschikbaar materiaal
In dit document worden de opgaven uit de referentieset lezen 1F afgebeeld. 

Naast deze opgaven zijn ook de afnamegegevens beschikbaar gesteld. Deze zijn in een aparte 
.zip file te downloaden via de website van het project referentiesets. Bij deze file is ook een 
beschrijving van de databestanden beschikbaar. 

3.4 14BReferentiecesuur
De referentiecesuur voor de referentieset lezen 1F is vastgesteld op: 38 / 39. Dit betekent het 
volgende, uitgaande van een situatie waarin een individu alle opgaven uit de referentieset maakt: 
Bij 39 of méér opgaven goed is het referentieniveau rekenen 1F behaald; bij 38 of minder 
opgaven goed is het referentieniveau niet behaald. 

Bij de referentieset-databestanden wordt ook een applicatie geleverd die gebruikt kan worden om 
de cesuur op een subset van opgaven te bepalen. Een handleiding voor deze software is 
bijgeleverd bij het .zip bestand waarin deze software gedownload kan worden. 
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4 4BOpgaven referentieset lezen 1F
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De Bonnacon, gevaarlijke poepspuiter
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T1F_01
best

T1F_02  
best

T1F_03
best

T1F_04
best

T1F_05
best

T1F_06
best
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Brugklassers
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T1F_07

T1F_08

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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T1F_09
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Inhoudsopgave handleiding Cliffer:

T1F_10

best 
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T1F_11

 

T1F_12

T1F_13

T1F_14
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T1F_15

T1F_16

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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Ha die lantaarn

T1F_17  

T1F_18  
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Weg met de stomme hesjes
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T1F_19

T1F_20

T1F_21

T1F_22

T1F_23
ze 

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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T1F_24

 

T1F_25
Weg met de stomme hesjes

T1F_26

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*

*
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Het jaar 1532

uit: Wegloop, door Paul Biegel
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T1F_27
vooral

T1F_28
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T1F_29

T1F_30

T1F_31

T1F_32

T1F_33

T1F_34

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*

*
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Nederland klaar voor de trampoline

Het Nederlandse landschap verandert. Ballonvaarders maken melding van een opvallend aantal ronde 
en rechthoekige vormen. Waarschijnlijk springt er ook nog iemand op. Dat zijn dus geen zwembaden 
en mini-graancirkels, maar trampolines. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

naar een artikel van Heleen Beaart
uit: Volkskrant, 27 april 2000
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T1F_35

T1F_36

T1F_37

T1F_38

T1F_39
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T1F_40
Ben jij helemaal klaar voor je vakantie?

T1F_41

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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Origami

T1F_42

T1F_43

best

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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T1F_44

T1F_45

T1F_46

best

tekening

2

1

naam

origami

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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Panische apen komen niet van hun rots

T1F_47
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T1F_48

T1F_49

T1F_50
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Rijk en beroemd

zo een

Die
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T1F_51
zo een

T1F_52
Die

T1F_53

T1F_54
Je ... verzon.

T1F_55

T1F_56
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T1F_57

T1F_58
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Spelregels
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Uit: 'Spelregels' van Floortje Zwigtman.
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T1F_59

T1F_60

T1F_61
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Sport voor stoere meiden

Finale in Hosur

Tand door haar lip

Het spel
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T1F_62

T1F_63

T1F_64

T1F_65
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T1F_66

T1F_67

T1F_68

T1F_69

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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Water bij je hebben
Het

het

het

Het

de gewoonste zaak van de wereld

T1F_70
het Het

T1F_71

T1F_72
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T1F_73

T1F_74
Welk woord in het register van een atlas komt na 'Sahara'?
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Wild kaften
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T1F_75  

  

T1F_76  

T1F_77  

T1F_78  
vooral

T1F_79  
vooral

T1F_80  

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*

*

*
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Zwartbonte koeien blijken niet erg regenbestendig
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T1F_81

T1F_82

T1F_83

T1F_84

T1F_85

* Dit betreft een 1S opgave, deze opgave is niet meegenomen in de cesuurbepaling voor de referentiecesuur.

*
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5 5BSleuteloverzicht opgaven op niveau 1F
item sleutel item       sleutel
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item sleutel
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6 6BBronnen en referenties

Tekst Bron
Brugklassers Naar de brugklas. Onmisbaar voor alle 

(aanstaande) brugklassers! (ISBN: 9021616203), 
Ploegsma, 2006

De Bonnacon, gevaarlijke poepspuiter Magische dieren rare dieren van nergens (ISBN: 
9027418721), Winkler Prins, 2005

De keuzes van Hind, Jasmijn en John Spangasmagazine, Takes Media B.V., 2010
De klodder beweegt Alles in 1, Stichting de Bloeiende Naboom, 2008
Dolfijn www.nationalgeographic.nl, G+J Uitgevers
Ha die lantaarn De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige 

gedichten, Uitgeverij Prometheus, 2007
Het jaar 1532 Wegloop, Uitgeverij Lemniscaat, 2005
Onbezorgd op reis Kring Apotheek B.V., 2012
Panische apen komen niet van hun rots Volkskrant, 2005
Spelregels Spelregels, Uitgeverij De Fontein, 2011
Sport voor stoere meiden Tsjakka, C.I.V. Superunie BA, 2006
Van afwassen tot kranten bezorgen Spangasmagazine, Takes Media B.V., 2010
Weg met de stomme hesjes Kidsweek, Uitgeverij Young & Connected, 2011
Wild kaften Hoe overleef ik met/zonder mijn talent, Em. 

Querido's Uitgeverij B.V., 2011
Zwartbonte koeien blijken niet erg 
regenbestendig

Volkskrant, 2001
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7BColofon 

Stichting Cito

Onderzoek
Saskia Wools, Anton Béguin

Psychometrie en methodologie
Remco Feskens, Jasper Wouda, Anton Béguin

Toetsconstructie en inhoudsverantwoording
Hiske Feenstra, Alex van de Kerkhof, Saskia Wools

Teamleiding afname
Servaas Frissen, Julet Harms

Bureauredactie
Servaas Frissen, Patricia Gillet

Systeemontwerp
Randhir Bhagwan 

Projectleiding
Saskia Wools

Stuurgroep
Anton Béguin, Aukje Bergsma, Saskia Wools

College voor Toetsen en Examens

Projectleiding
Pascalle Haenen

Bureauredactie
Willemijn Leene, Jacob Raap, Pascalle Haenen, Monique Kerkhof, Ellen Huijser

Adviescommissie
Jacob Raap, Jan Kastelein, Marcel Claessens, Adri van der Ven, Maaike Beuving





Het College voor Toetsen en Examens
info@hetcvte.nl www.hetcvte.nl


