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Het leerlingvolgsysteem
Hoewel het soms lijkt dat het afnemen en 
registreren van de leerlingvolgsysteem-toetsen 
vooral veel administratieve rompslomp oplevert, 
‘omdat het moet voor de inspectie’, biedt het 

ook heel wat mogelijkheden. De informatie 
uit het leerlingvolgsysteem kan namelijk een 
bruikbaar startpunt zijn voor opbrengstgericht 
werken. De beschikbare digitale leerlingvolg-
systemen bieden vele mogelijkheden voor 
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Feedback kan een bijdrage leveren aan de verbetering van 
prestaties. Maar wanneer is feedback het meest effectief? 
Analyse van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem kan 
scholen die opbrengstgericht willen werken ondersteunen 
bij het stellen van heldere doelen en de evaluatie van de  
mate waarin die doelen later bereikt worden. Het leerling-  
volgsysteem is daarmee in te zetten als feedback- 
instrument bij het beoordelen en verbeteren van het 
onderwijs en de onderwijsresultaten.

Opbrengstgericht 
werken met het 
digitale leerling-
volgsysteem

3

De combinatie van 
het stellen van doelen 

en het gebruik van 
feedback uit het digitale 

leerlingvolgsysteem  
heeft een sterk effect op  

de prestaties



2524

feedback tot betere prestaties leidt wanneer de 
ontvanger (in dit geval: de leraar, de school) 
op basis van de feedback kan afleiden hoe hij/
zij presteert in vergelijking met een norm, én 
hoe de prestaties mogelijk verbeterd zouden 
kunnen worden. 

De informatie die een leerlingvolgsysteem 
kan leveren, betreft prestatiefeedback die de 
situatie weergeeft nadat er gedurende een 
bepaalde periode onderwijs verzorgd is: op 
welk niveau presteert een leerling, een groep, 
of de school als geheel? Doordat de resultaten 
op een serie toetsen op één vaardigheidsschaal 
worden gescoord, is de ontwikkeling van een 
leerling of groep over langere tijd te volgen. 
Bovendien zijn de vaardigheidsscores van 
leerlingen en groepen af te zetten tegen de 
landelijke vergelijkingsgroep. De inhoudelijke 
analyses op basis van deze prestatiefeedback 
maken het mogelijk om in kaart te brengen 
waar sterke en zwakke punten van leerlingen 
en groepen liggen, en waar de leraar kan 
werken aan de verbetering van de prestaties.

Feedback uit het leerlingvolg-
systeem als prestatieverhogend 
mechanisme
Hoe is deze prestatiefeedback nu te benutten 
als basis voor het maximaliseren van de op-
brengsten? De informatie over de prestaties en 
de groei van leerlingen is te gebruiken als basis 
voor het stellen van doelen. Gericht werken 
aan heldere, uitdagende doelen verhoogt de 
prestaties (Locke & Latham, 2002). Hierbij valt 
te denken aan normgerichte doelen, waarbij 
leraren een prestatieniveau of een bepaalde 
vaardigheidsgroei als doel stellen, maar ook 
aan leerstofinhoudelijke doelen, waarbij de 

geavanceerde analyses die kunnen helpen om 
het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen 
op de prestaties en behoeften van leerlingen. 

Daarnaast is de administratieve last door het 
digitaal registreren, en soms ook het toetsen, 
enorm verlicht. Waar men vroeger handmatig 
van elke leerling het ‘aantal goed’ moest 
opzoeken in een tabel om de toetsscore om 
te zetten in een vaardigheidsscore en vaardig-
heidsniveau, en vervolgens met een liniaal de 
grafiek in het leerlingrapport doortrok, is het nu 
een kwestie van één score intypen waarna alle 
informatie verschijnt en het leerlingrapport wordt 
aangevuld. Ook het optellen en delen van leer-
lingscores om zo tot de groepsscore te komen 
is verleden tijd, evenals het zelf berekenen van 
de percentages leerlingen met een bepaalde 
score. Wie tekende er vroeger zelf een staaf- of 
cirkeldiagram? Nu zijn er veel verschillende 
keuzemogelijkheden voor weergave van de 
gegevens, en met een simpele muisklik is direct 
zichtbaar om welke leerlingen het gaat. 

De meeste basisscholen gebruiken de  
leerlingvolgsysteemtoetsen die zijn ontwikkeld 
door het Cito in combinatie met één van de 
beschikbare softwarepakketten (Cito-LOVS 
dan wel een web-based-variant hiervan: ESIS, 
ParnasSys, Dotcom) om de toetsgegevens te 
registeren en analyseren. In dit artikel doelen we 
met de term ‘leerlingvolgsysteem’ (LVS) op een 
set gestandaardiseerde, methodeonafhankelijke 
toetsen inclusief de bijbehorende software.

Vergelijking en analyse van prestaties  
met het leerlingvolgsysteem
Onderzoek (Black & Wiliam, 1998; Chorny 
& Webbink, 2010; Fuchs et al., 1986; Hattie, 
2009; Kluger & DeNisi, 1996) wijst erop dat 

hebben. Op basis van dit complete beeld 
bepaalt de leraar de aanpak voor onderwijs op 
maat, dat wil zeggen onderwijs dat aansluit bij 
de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

De informatie uit het leerlingvolgsysteem 
levert ook feedback met betrekking tot de 
gestelde doelen: zijn we op de goede weg? 
Behalen we het (tussen)doel? De combinatie 
van het stellen van doelen en het gebruik van 
feedback heeft een nog sterker effect op presta-
ties dan de som van de effecten van beide 
afzonderlijke principes (Locke & Latham, 2002). 
Door de informatie uit het leerlingvolgsysteem 
te gebruiken als uitgangspunt en vervolgens 
ook voor de (tussen)evaluatie van de gekozen 
aanpak, is de opbrengstgerichte cyclus rond 
(figuur 1).

nadruk ligt op het beheersen van een bepaald 
type kennis of vaardigheid. Voor het stellen van 
normgerichte doelen kunnen leraren en scholen 
met name gebruik maken van de trendanalyses 
en groepsanalyses uit het leerlingvolgsysteem, 
én van leerlingrapporten. Om leerstofin-
houdelijke doelen te kunnen stellen, is een 
categorieënanalyse zeer bruikbaar: deze geeft 
precies weer op welke leerstofonderdelen een 
leerling boven of onder verwachting presteert.
De informatie uit het leerlingvolgsysteem vormt 
zo het uitgangspunt voor verdere diagnose. De 
bevindingen op basis van de analyses worden 
verder onderzocht, bijvoorbeeld met behulp van 
methodegebonden prestaties (op toetsen en 
dagelijks werk) en via diagnostische gesprek-
ken met leerlingen waarin nader wordt onder-
zocht welke leerproblemen leerlingen precies 
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Figuur 1
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op schoolniveau naar prestaties gekeken, in 
de vorm van een trendanalyse of datamuur. 
Hiervoor blijkt echter vaak een cultuuromslag 
nodig: het moet normaal worden om tijdens 
het schooljaar regelmatig de prestaties van 
elke groep te analyseren en te bespreken. Het 
(mede) toeschrijven van LVS-toetsscores aan 
het eigen handelen in de groep en als school 
is daarbij een belangrijke, maar moeilijke stap. 
Verder is stimulering en facilitering van deze 
activiteiten door de schoolleider essentieel en is 
het van belang dat iedereen in een schoolteam 
de analyses met het leerlingvolgsysteem kan 
maken en interpreteren, en hier ook de meer-
waarde voor het eigen onderwijs van inziet.

Onze ervaring in de diverse Focus-projecten 
(http://project-focus.gw.utwente.nl/) leert dat het 
geïntegreerd aanleren van de kerncomponen-
ten van opbrengstgericht werken effectief is, 
maar zeker niet eenvoudig. Deze componenten 
betreffen het maken van analyses met behulp 
van het leerlingvolgsysteem, de formulering van 
te realiseren doelen op basis van deze analyse, 
en het vervolgens weloverwogen vormgeven 
van het onderwijsleerproces. Het vergt de 
nodige discipline van schoolteams om de eigen 
opbrengsten kritisch te (blijven) evalueren 
en systematisch aan het verhogen van die 
opbrengsten te blijven werken.

Inzet van leerlingvolgsysteem  
in de praktijk
Steeds meer scholen zetten stappen naar 
opbrengstgericht werken: zij bestuderen de 
prestaties van álle leerlingen. Dit in tegenstel-
ling tot de vroegere nadruk op de zwakst 
presterende leerlingen. De meeste scholen 
gebruiken inmiddels groepsplannen, met een 
verdeling in instructiegroepen op basis van 
niveau. 

Maar er valt meer uit het leerlingvolgsysteem 
te halen. Veel leraren kijken met name naar de 
scores van hun leerlingen op één afnamemo-
ment en vergelijken de scores lang niet altijd 
met de eerdere afnames. Daardoor blijft buiten 
beeld welke leerlingen in een periode meer 
of minder zijn gegroeid dan verwacht. Een 
leerling kan bijvoorbeeld laag scoren, maar wel 
bovengemiddeld gegroeid zijn, of andersom: 
hij/zij heeft hoge scores maar is onvoldoende 
gegroeid. Wanneer deze groei onzichtbaar blijft, 
kan dat kan leiden tot een beperkt beeld van 
de stand van zaken op een bepaald moment 
en daarmee mogelijk ook tot minder (adequate) 
onderwijsaanpassingen.

Ook gebruiken nog weinig scholen de 
gegevens uit het leerlingvolgsysteem voor 
het stellen van doelen, zowel op leerling- als 
op groepsniveau. Wel wordt steeds vaker 
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●  Complexe analyses van leerlingprestaties op gestandaardiseerde 
toetsen geven informatie over prestaties van leerlingen, groepen, 
leraren en scholen. Met behulp hiervan is het onderwijs beter af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, waardoor  presta-
ties kunnen worden gemaximaliseerd (opbrengstgericht werken).

●  Software voor digitale analyse van leerlingprestaties maakt deze com-
plexe analyses mogelijk, waarbij de grafische weergave ondersteunend 
werkt voor de interpretatie van de analyses.

●  Het gebruik van het leerlingvolgsysteem als onderdeel van opbrengst-
gericht werken is alleen succesvol wanneer alle kerncomponenten van 
opbrengstgericht werken in samenhang en in teamverband worden 
gedragen en aangepakt; alleen wanneer een schoolteam als geheel 
opbrengstgericht wil werken zal de inzet van het leerlingvolgsysteem 
maximale impact hebben. 
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