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Toelichting  
Referentieniveaus 

 
 
Het overzicht Referentieniveaus is ontwikkeld voor directies, intern begeleiders en bovenschoolse 
kwaliteitsmedewerkers om inzicht te krijgen in de eindopbrengsten op basis van aantallen en 
percentages leerlingen per referentieniveau (RN) per toetsonderdeel van de eindtoetsen op 
vestigings- en bestuursniveau. 
 
 

Hoe maakt u de telling 

 

Ga naar Overzichten en exporten > Overzichten. Onder het kopje Management ziet u de link 

Referentieniveaus. Het overzicht is zichtbaar als het recht Overzichten > Management voor uw rol op 

‘Aan’ staat. 

 

Als u de link heeft aangeklikt, komt u in het scherm Selectie. 

 
 

▪ U kiest een schooljaar. 

▪ U bepaalt of u resultaten van leerlingen wilt uitsluiten. Lees hieronder meer over de drie 

selectiemogelijkheden 

▪ U geeft aan in welk bestandsformaat ESIS het overzicht moet maken. In het xlsx-formaat krijgt 

u alle data één bestand, verdeeld over tabbladen. In het csv-formaat krijgt u per tabblad een 

apart bestand. 

 

Na <Volgende> wordt de export in het scherm getoond. Deze bestanden kunt u downloaden. 
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Hebt u een rol op bestuursniveau, dan ziet u de gegevens van alle vestigingen in het overzicht. Hebt u 

een rol op schoolvestigingsniveau, dan ziet u alleen de gegevens van uw eigen vestiging. 

 

Resultaten uitsluiten 

 

Bij het maken van het overzicht, kunt u gebruik maken van een drietal opties. U kunt opties ook 

combineren. 

 

Leerlingen uitsluiten die zijn aangevinkt onder Menu > Toetsen > Resultaten uitsluiten 

Met deze optie worden de resultaten van leerlingen uitgesloten, waarbij Resultaten uitsluiten onder 

Menu > Toetsen > Resultaten uitsluiten op ‘ja’ staat. 

 

Leerlingen uitsluiten met ontheffing 

Met deze optie worden de resultaten van leerlingen uitgesloten, waarbij in het scherm Leerlingen > 

Leerlingenadministratie > Inschrijving – Extra onder Eindtoets groep 8 het veld Ontheffing op ‘Ja’ staat.  

 

 

De onderdelen van het overzicht 
 

Op het eerste tabblad van de telling staat een toelichting. Het bestand bestaat verder uit de volgende 

tabbladen: 

▪ % RN per school 

▪ Totaal % RN alle scholen 

▪ Controlelijst RN 

▪ Uitgesloten leerlingen (RN) 

 

Voor het overzicht verzamelt ESIS eerst alle leerlingen die in het geselecteerde schooljaar een 

indeling hebben in leerjaar 7 of 8 en een eindtoetsscore hebben met een afnamedatum in het 

geselecteerde schooljaar. Vervolgens worden daar alle uitgesloten leerlingen vanaf gehaald. Op de 

resterende leerlingen worden de tellingen uitgevoerd. Deze leerlingen ziet u terug op het tabblad 

‘Controlelijst RN’. 

 

 

Wat leest u in het overzicht 
 

% RN per school 

 

Voorbeeld1 

 
 

In regel 2 leest u: Op de vestiging De Basis (BO) V met brinnummer 41QW00 hebben 4 leerlingen 

referentieniveau <1F gehaald op het onderdeel Rekenen op de Centrale Eindtoets (CET). Dat is 20% 

van alle leerlingen op deze vestiging met een score op dit onderdeel. 
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Voorbeeld 2 

 
 

In regel 2 leest u: Op de vestiging De Basis (BO) V met brinnummer 41QW00 hebben 4 leerlingen 

referentieniveau <1F gehaald op het subonderdeel Lezen van het onderdeel Nederlandse taal op de 

Centrale Eindtoets (CET). Dat is 20% van alle leerlingen op deze vestiging met een score op dit 

subonderdeel. 

 

Algemeen 

Het tabblad toont voor het geselecteerde schooljaar per vestiging, eindtoets, eindtoets(sub)onderdeel 

en referentieniveau het aantal leerlingen dat het betreffende referentieniveau hebben gehaald. 

Daarachter wordt het percentage leerlingen getoond, dat een score heeft op dat eindtoetsonderdeel 

op de vestiging. 

 

 

Totaal % RN alle scholen 

 

Voorbeeld 

 
 

In regel 2 leest u: Binnen het bestuur met bestuursnummer 12345 hebben 40 leerlingen 

referentieniveau <1F gehaald op het subonderdeel Lezen van het onderdeel Nederlandse taal op de 

Centrale Eindtoets (CET). Dat is 16% van alle leerlingen op deze vestiging met een score op dit 

subonderdeel. 

 

Algemeen 

Het tabblad toont voor het geselecteerde schooljaar per vestiging, eindtoets, eindtoets(sub)onderdeel 

en referentieniveau het aantal leerlingen dat het betreffende referentieniveau hebben gehaald. 

Daarachter wordt het percentage leerlingen getoond, dat een score heeft op dat eindtoetsonderdeel 

binnen het bestuur. 

 
Controlelijst RN 
Op de controlelijst ziet u alle resultaten waarop de tellingen zijn gebaseerd. 

 
Uitgesloten leerlingen (RN) 

Dit tabblad toont voor alle leerlingen die zijn uitgesloten van de tellingen de categorie en reden van 

uitsluiting. 

 

Kolomnaam Inhoud 

BRIN Het brinnummer van de vestiging waar de leerling is ingeschreven. 

Naam vestiging De naam van de vestiging waar de leerling is ingeschreven. 

Leerling De naam van de leerling. 

Groep De naam van de groep waarin de leerling is ingedeeld. 

Leerjaar Het leerjaar van de onderwijssoort waarin de leerling is ingedeeld. 

Ontheffing Toont een ‘X’ als onder Leerlingen > Leerlingenadministratie > Inschrijving – 

Extra onder Eindtoets groep 8 bij de leerling Ontheffing op ‘Ja’ staat. 
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Resultaten uitsluiten 

Aan 

Toont ‘X’ als de leerling geselecteerd is bij Toetsen > Resultaten uitsluiten. 

Reden uit Resultaten 

uitsluiten 

Toont de reden die is ingevuld bij Toetsen > Resultaten uitsluiten. 

Reden ontheffing Toont de Reden ontheffing uit Leerlingen > Leerlingenadministratie > 

Inschrijving – Extra onder Eindtoets groep 8. 

Deelname eindtoets Toont ‘nee’ als onder Leerlingen > Leerlingenadministratie > Inschrijving – 

Extra onder Eindtoets groep 8 bij de leerling Deelname op ‘Nee’ staat en er 

wel een afnamedatum is ingevuld. 

Reden niet deelname Toont de Reden niet deelname uit Leerlingen > Leerlingenadministratie > 

Inschrijving – Extra onder Eindtoets groep 8. 

 

 

 

Filteren 
 

Door het filter in Excel aan te zetten, kunt u eenvoudig inzoomen op een vestiging, eindtoets of 

onderdeel. 
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Stappen voor het aanzetten van het filter in Excel 

 

 
Ga op het nummer van de eerste regel staan. 

 

 
Selecteer de regel door op de 1 te klikken. 

 

 
Klik op Filter. 
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Klik op een pijltje in de kolom waarop u wilt filteren. 


