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Sluijsmans, D., & Ringenaldus, M. (2020)

Data moeten helpen om een betere 
beslissing voor leerlingen te maken.
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Sluijsmans, D., (2020)

Een meting is altijd een momentopname
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De plaats van een LVS in het geheel

LVS

Een toets is een versimpeld deel van 
de werkelijkheid
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Toetsing als onderzoeksproces

Een proces

waarin je op basis van een bepaalde hypothese 

of vraag

in relatie tot een bepaald doel,

met een gerichte methode,

informatie (data) gaat verzamelen, 

interpreteren, en vertalen naar een antwoord 

en een beslissing.

Sluijsmans, Devid & Kneyber, 2022

https://youtu.be/YQ8d-2c51PQ
https://toetsrevolutie.nl/?p=3929


Doelen en 
ambities

Data 
verzamelen

IntegrerenHandelen

Interpreteren

Titel
Subtitel

Doelen en ambities
Inhoudelijke doelen (leerlinggericht):

Aan het einde van groep 7 kunnen de 
leerlingen gelijknamige breuken bij 
elkaar optellen en aftrekken.

Doelen 
en 

ambities
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Wat zijn de belangrijkste doelen voor jouw leerjaar?

Leerlingen zijn aan het einde van het leerjaar 
zelfstandig in staat om . . . 

Hoe stel je op school vast of leerlingen deze 
doelen behaald hebben / op de goede weg 
zijn?

Rekenen

Leerjaar 5
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Voorbeeld

Beginnende geletterdheid Begrijpend luisteren / 
begrijpend lezen Rekenen-Wiskunde

Technisch lezen Taalverzorging

Leerlingen zijn halverwege 
het leerjaar zelfstandig in 
staat om ….

Leerlingen zijn halverwege 
het leerjaar zelfstandig in 
staat om ….

Leerlingen zijn halverwege 
het leerjaar zelfstandig in 
staat om ….

Leerlingen zijn halverwege 
het leerjaar zelfstandig in 
staat om ….

Hoe stel ik vast of 
leerlingen deze doelen 
behaald hebben / op de 
goede weg zijn …

Hoe stel ik vast of 
leerlingen deze doelen 
behaald hebben / op de 
goede weg zijn …

Hoe stel ik vast of 
leerlingen deze doelen 
behaald hebben / op de 
goede weg zijn …

Hoe stel ik vast of 
leerlingen deze doelen 
behaald hebben / op de 
goede weg zijn …
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Ambities LVS

Voorbeelden:

● Rekenen: gemiddelde niveauwaarde 4.0. Minimaal 
30 % A en maximaal 20 % D/E.

● Begrijpend lezen: 75 % van de leerlingen scoort 
een niveauwaarde van 2.4 of hoger 

● Spelling: De middenmoot zit tussen 2.3 en 4.2
● Rekenen E7: Gemiddelde vaardigheidsscore 185. 

Minimaal 30% I en maximaal 10% V-scores
● Begrijpend lezen groep 8: 100 % leerlingen op 

koers voor 1F, 90% van de leerlingen op koers 
voor 2F.

● Leerlingen groeien tussen twee toetsmomenten 
volgens het landelijk gemiddelde

Niet als afrekenmiddel, maar als startpunt voor 
analyses
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Schoolambities
Voorbeeld groep 5 rekenen einde schooljaar

Signaal vanuit LVS:
Rekenen-wiskunde - 3.0 (>25% A , < 10% E)
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Analyseren als onderzoeksproces

School
Successen en onderzoekssignalen vakgebieden, 

leerjaren en jaargroepen

Vakgebied
Successen en onderzoekssignalen
groei, domeinen, doelen, leerlingen

Groep

Leerling
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Analysevragen op schoolniveau

Cognitieve ontwikkeling 
Wat valt positief op? Wat valt negatief op?

Worden de ambities van de school op de 
verschillende vakgebieden behaald?

brede blik - alle 
vakgebieden

Laten alle vak- en vormingsgebieden 
ongeveer hetzelfde beeld zien of zijn er 
vak- en vormingsgebieden die afwijken? 

brede blik - alle 
vakgebieden

Laten alle jaargroepen ongeveer 
hetzelfde beeld zien, of zijn er 
jaargroepen die afwijken? 

brede blik - alle 
vakgebieden

Welke successen zien we?

Welke onderzoekssignalen zien we?



Eerste blik:
Groep 1-2: Observaties
Groep 3-8: Dwarsdoorsnede

Data 
verzamelen

Beginnende geletterdheid

Begrijpend 
luisteren/lezen

RekenenTechnisch lezen Taalverzorging 

1/2 -Beginklank,rijmen
-Synthetiseren+analyseren?

-Meervoudige 
instructies
-

-telrij t/m 20
-cijferherkenning
-buur getallen en 
splitsen

3a 43% op niveau 58% I,6% V 76% goed
11% matig
11% onvoldoende

29% I, 0% V

3b 12% I, 35% V 50% I,  6% V 83% goed
11% matig

45% I , 0% V

4 DMT: 30% I, 13% V 35% I,13% V 22% I, 9% V 30% I, 39% V

5 DMT: 12% I, 24% V 33% I, 22% V 50% I, 11% V 50 % I, 21 % V

6 DMT 18% I, 17% V 27% I,11% V 21% I, 6% V 28% I, 6% V

7 DMT 19% I, 33% V 21 % I, 18% V 14% I, 14% V 14% I,11% V

8 DMT: 14% I, 33% V 19% I, 28% V 5% I,38% V 10% I,33 % V

Voorbeeld
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Analysevragen per groep, per vakgebied

Hoe zijn de leerlingen gegroeid ten opzichte van het 
vorige toetsmoment? 
vaardigheidsgroei / observaties

Zijn er specifieke domeinen/leerdoelen waarop je 
groep hoger of lager scoort dan verwacht? 
methodegebonden toetsen / observaties

Wat moeten we nog doen om meer informatie boven 
tafel te krijgen?

Analyse onderzoekssignalen

Hoe zijn de leerlingen gegroeid ten opzichte van het vorige meetmoment?

Welke leerlingen vallen positief of 
negatief op wanneer je kijkt naar 
hun leerontwikkeling? Wat is het 
patroon over meerdere jaren?
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Analyse onderzoekssignalen

Zijn er specifieke domeinen/leerdoelen waarop je groep 
hoger of lager scoort dan verwacht?

Wat moeten we nog doen om meer 
informatie boven tafel te krijgen?
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Conclusie

Patronen in data. Voorlopige conclusie.

Weten we dat zeker? Wat zien we over het hoofd?

Integreren

Voorbeeld: In de groepen 6 t/m 8 worden de doelen voor 
rekenen-wiskunde niet behaald. Ook de CITO-toetsen worden 
veel  minder goed gemaakt dan de andere vakgebieden. Er is 
een groot percentage leerlingen met een IV- en V-score. Deze 
leerlingen groeien onvoldoende in vaardigheid, vooral 
leerlingen met een lage V-score. Ook op bepaalde 
methodeonderdelen vallen zij uit; met name op de 
basisvaardigheden en meetkunde. Dit laatste geldt voor een 
groter deel van de groep. Er is daarnaast geringe 
betrokkenheid bij de rekenlessen bij meer dan de helft van de 
kinderen in elke groep.



Titel
Subtitel

Interpreteren
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5 keer waarom
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Zes categorieën (de zes L-en)

Leiding: oorzaken gelegen in aansturing en ondersteuning door o.a. 
directie, management en ib.

Leerkracht: oorzaken waaraan het handelen van de leerkracht ten 
grondslag ligt.

Leerling: oorzaken gelegen in leerlingkenmerken en het 
functioneren van de leerling.

Leerstof: oorzaken gelegen in lesmethode, toetsen en/of 
procedure(s).

Leermateriaal: oorzaken gelegen in gebruikte (les)materialen en 
hulpmiddelen.

Leeromgeving: oorzaken gelegen in de fysieke omgeving 
van de school en klas, maar ook het pedagogisch 
klimaat in de groep en thuissituatie van de 
leerling.

Wat zijn de oorzaken? 



Rekenen-wiskunde in de 
groepen 6 t/m 8: Te hoog % 
lage niveauwaardes. Deze 
leerlingen hebben problemen 
met automatiseren 
(rekendrempels) en planmatig 
werken aan contextopgaven

Je mag nog 
niet over 

oplossingen 
praten!!!

Aan de slag

● Welke kansrijke en geschikte activiteiten gaan we 
kiezen om het doel te bereiken? 

● Welke activiteiten hebben eerder ook al niet gewerkt 
(en doe die niet)? 

● Welke activiteiten hebben eerder wel heel goed bij 
jou of je collega’s gewerkt?

● Besluit ook wat je niet meer gaat doen.

● Welke hulp of ondersteuning hebben we hierbij 
nodig?

Handelen
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Impactmatrix
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Acties?



Research informed
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Monitoren voortgang 
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Tenslotte

● Het begint bij de doelen
● Data moeten helpen om een betere beslissing te maken 

voor de leerlingen - wees flexibel!
● Collectieve verantwoordelijkheid
● Gerichte methodiek
● Betrek expertise erbij
● Focus in aanpak
● Maak vorderingen inzichtelijk en stel acties bij
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Bedankt voor je aandacht


