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VSO en praktijkonderwijs krijgen eigen leerlingvolgsystemen

Het ministerie van Onderwijs heeft Cito de opdracht gegeven om voor de drie leerwegen dagbesteding, arbeidsmarktge-
richt en diplomagericht in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs passende leerlingvolgsystemen te ont-
wikkelen. Toetsen voor het primair onderwijs passen niet bij de belevingswereld van deze leerlingen en de toetsen uit het 
voorgezet onderwijs zijn te hoog gegrepen voor ze. Vanaf 2015 komen de nieuwe toetsen op de markt. Dit artikel laat zien 
hoe deze leerlingvolgsystemen tot stand komen, hoe er wordt samengewerkt met het veld en wat het er uiteindelijk mee 
kan. • Judith Vloedgraven en Judith hollenberg

Met de invoering van de Wet passend onderwijs en de 
Wet kwaliteit (V)SO zijn ook scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) ver-
plicht de resultaten van hun leerlingen te volgen met 
toetsen. Onderwijs voor deze leerlingen is vooral gericht 
op een brede persoonlijke vorming, deelname aan de 
maatschappij en een passende plaats op de arbeids-
markt. 
Maar ook voor deze leerlingen is het van belang om hun 
vaardigheid in taal en rekenen te volgen. In het dagelijks 
leven spelen taal- en rekenvaardigheden immers ook 
voor hen een grote rol. 
De scholen geven aan dat zij het onderwijs graag willen 
afstemmen op de mogelijkheden van individuele leerlin-
gen, maar nu onvoldoende zicht hebben op het niveau 
van hun leerlingen. Een volgsysteem met passende toet-
sen is een hulpmiddel om een goed beeld van de leerlin-
gen te vormen, mits deze aansluiten bij hun niveau, bele-
vingswereld en specifieke behoeften. Alleen dán zijn 
toetsen een zinvol hulpmiddel om het onderwijs af te 
stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen en 
draagt het bij aan hun optimale ontwikkelingskansen.

Samen met de scholen
Om deze nieuwe leerlingvolgsystemen zo goed mogelijk 
te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes vanuit 
het veld, werkt Cito op dit moment veel samen met VSO- 
en PrO-scholen. Zo zijn er in 2011 en 2012 gesprekken 
geweest met leerlingen, leerkrachten en experts uit het 
veld. Daarnaast vond een behoefte-onderzoek plaats bij 
zo’n tweehonderd directeuren, zorgcoördinatoren en 
leerkrachten uit het VSO en PrO. Op deze manier werd 
meer zicht verkregen op de wensen van de scholen voor 
de concrete uitwerking van het toetsconcept.
Bij het uitstroomprofiel Dagbesteding ligt in het onder-
wijs de nadruk op zelfredzaamheid en bij het uitstroom-
profiel Arbeid staat de voorbereiding op werken centraal. 
Zowel scholen met uitstroombestemming Dagbesteding 

als scholen met uitstroombestemming Arbeid geven aan 
behoefte te hebben aan een digitale theorietoets die 
functionele kennis op het gebied van taal- en rekenen 
toetst.
Leerlingen uit de leerweg Dagbesteding en uit de leer-
weg Arbeid kunnen vaardigheden vaak wel in een prakti-
sche situatie toepassen, maar laten dit niet altijd zien op 
papier. Ook het omgekeerde komt voor. Het hoofddoel 
van het aanleren van taal- en rekenvaardigheden is voor 
de leerlingen uiteraard dat zij deze in het dagelijks leven 
kunnen toepassen. Daarom heeft het veld aangegeven 
naast de theorietoets ook behoefte te hebben aan een 
praktijktoets. 
De scholen met een diplomagerichte leerweg die 
gebruikmaken van de toetsen van het Cito Volgsysteem 
voortgezet onderwijs (voorheen VAS) geven aan dat dit 
volgsysteem qua opgaventypen, lay-out en inhoud aan-
sluit bij VSO-leerlingen, maar de flexibiliteit mist die ze 
voor deze specifieke doelgroep nodig hebben. Zo is er 
behoefte aan een goede inschatting van het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst, bijvoorbeeld als leerlingen 
al verschillende scholen hebben bezocht of lang thuis 

‘Voor de leerweg 
 Dagbesteding komen er 
digitale toetsen voor taal 
en rekenen’
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hebben gezeten. Aangezien deze leerlingen toewerken 
naar een diploma blijft de vergelijking met leerlingen uit 
het reguliere voortgezet onderwijs van groot belang.
Alle input van de scholen is verwerkt tot drie toetscon-
cepten; één voor elke leerweg. De concepten voor de drie 
leerlingvolgsystemen zijn zodanig ontwikkeld dat aan zo 
veel mogelijk wensen en eisen tegemoet gekomen wordt 
én dat de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen 
behouden blijft.

toetsconcepten voor de drie leerwegen
Voor de leerweg Dagbesteding komen er digitale toetsen 
voor taal en rekenen. In de toetsen staan doelen centraal 
die de leerling in het dagelijks leven nodig heeft. Bij de 

toetsen taal gaat het met name om mondelinge taal. Bij 
de toetsen rekenen gaat het onder andere over omgaan 
met geld. Uit de toetsen komt een score die te vertalen is 
naar een niveau op de CED-leerlijnen en de leerlijnen van 
Rekenboog.zml. Zo is de toets echt een hulpmiddel om 
het onderwijs op de leerlingen af te stemmen.
Voor de leerweg Arbeidsmarkt in het VSO en PrO komen 
er digitale toetsen voor de leergebieden rekenen-wiskun-
de, begrijpend lezen en taalverzorging. De inhoud van de 
toetsen sluit aan bij de referentieniveaus taal en rekenen. 
Omdat de niveaus van leerlingen binnen een klas ver-
schillen, is het streven om voor de leerweg Arbeid een 
adaptieve toets te maken. Deze toets past zich aan het 
niveau van de leerling aan. Hierdoor krijgt iedere leerling 
een toets die bij zijn/haar niveau past én kan de school de 
taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in de loop van 
de tijd volgen. 
Om ervoor te zorgen dat de opgaven voor beide 
 uitstroombestemmingen echt aansluiten bij de bele-
vingswereld van deze leerlingen, worden de opgaven 
ontwikkeld samen met docenten die werkzaam zijn in 
het VSO en PrO. Ook worden de opgaven uitgebreid uit-
geprobeerd bij grote groepen leerlingen.
Als aanvulling op de theorietoetsen worden voor de leer-
wegen Dagbesteding en Arbeid praktijkgerichte toetsen 
ontwikkeld. Een dergelijke toets kan antwoord geven op 
de vraag in hoeverre leerlingen de taal- en rekenvaardig-

heden in praktische situaties kunnen toepassen. Voor de 
diplomagerichte leerweg ontwikkelt Cito een digitale, 
adaptieve toets die aansluit op het Cito Volgsysteem 
voortgezet onderwijs. Deze toets is op elk moment in het 
schooljaar af te nemen. Met een dergelijk systeem is het 
niveau van leerlingen snel te bepalen, onafhankelijk van 
het toetsmoment en niveau van de leerling. Door de kop-
peling met de gegevens uit het Cito Volgsysteem voort-
gezet onderwijs kan worden aangegeven welk onder-
wijsniveau het beste bij de leerling past. Afhankelijk van 

de onderwijstijd die de leerling nog heeft, kan de school 
een geschikt ontwikkelingsperspectief vaststellen en het 
bijbehorende onderwijs inrichten.

Stand van zaken
Scholen leveren niet alleen een bijdrage aan de concept-
ontwikkeling en het maken van opgaven, zij werken ook 
mee aan proeftoetsingen en pilots. Om leerlingen met 

‘Voor de leerweg 
 Arbeidsmarkt komen er 
digitale toetsen voor de 
leergebieden rekenenwis
kunde, begrijpend lezen en 
taalverzorging’

‘Voor de diplomagerichte 
leerweg ontwikkelt Cito een 
digitale, adaptieve toets die 
aansluit op het Cito 
 Volgsysteem voortgezet 
onderwijs’
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uiteenlopende niveaus te toetsen, zijn bijvoorbeeld voor 
de leerweg arbeidsmarktgericht per leergebied honder-
den opgaven nodig. Om informatie over al deze opgaven 
te verzamelen, organiseert Cito meerdere proeftoetsin-
gen. Het doel van deze proeftoetsingen is om uit te pro-
beren of de opgaven bij leerlingen passen én om de 
niveaus van leerlingen te bepalen. Zo wordt ervoor 
gezorgd dat leerlingen toetsen krijgen die zo optimaal 
mogelijk aansluiten bij hun eigen niveau en belevingswe-
reld. 
In het schooljaar 2012-2013 vonden twee grote proeftoet-
singen plaats voor het volgsysteem voor de arbeids-
marktgerichte leerwegen. Aan beide proeftoetsingen 
namen zo’n 100 VSO- en PrO- scholen deel. Voor Dagbe
steding vond er een pilot op kleinere schaal plaats. Voor 
het schooljaar 2013-2014 staan nieuwe proeftoetsingen 
op het programma voor zowel Dagbesteding als Arbeid. 
Voor de diplomagerichte leerweg legt Cito dit schooljaar 

nog een pilotversie voor om na te gaan of dat is waar 
scholen behoefte aan hebben. Ook de praktijktoetsen 
worden op kleine schaal uitgeprobeerd door scholen. 
Deze pilots, in combinatie met gesprekken op scholen, 
leveren informatie op over wat de meest gewenste toets-
vorm is en of deze toetsen een waardevolle aanvulling 
vormen op de theorietoetsen. 
Cito streeft ernaar om het leerlingvolgsysteem voor de 
arbeidsmarktgerichte leerwegen in 2015 op de markt te 
brengen. Dagbesteding volgt een jaar later. Het moment 
van uitgave van diplomagericht is afhankelijk van de uit-
komsten van de pilot. Tot die tijd werkt Cito samen met 
scholen verder aan een zo passend mogelijk leerlingvolg-
systeem als hulpmiddel om álle leerlingen optimale kan-
sen te bieden voor de toekomst. 
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Wat levert het de scholen op? 
Een goed en passend leerlingvolgsysteem levert veel informatie op. Op leerlingniveau kun je een toets gebrui-
ken om het (start)niveau van de leerling te bepalen. Ook kan de school met toetsen vaststellen of een leerling 
gestelde (tussen)doelen haalt. En doordat je de toetsuitslag steeds kan vergelijken met eerdere toetsresultaten, 
krijg je zicht op de ontwikkeling van de leerling. Deze informatie is onder andere bruikbaar bij het opstellen van 
een ontwikkelingsperspectief. Neem het voorbeeld van Meike en Jort. Zij hebben beiden op de toets Rekenen-
Wiskunde het niveau van groep 7 en op de toets begrijpend lezen het niveau van groep 5. De geplande uit-
stroombestemming voor beide leerlingen is Arbeid. Om dit te bereiken is het aanbod voor begrijpend lezen 
geïntensiveerd en is er de laatste tijd wat minder aandacht besteed aan rekenen. Bij het volgende toetsmoment 
blijkt dat Meike vooruit is gegaan bij begrijpend lezen. Daarom blijft voor haar de uitstroombestemming Arbeid 
ongewijzigd. De extra aandacht voor begrijpend lezen heeft bij Jort echter niet geleid tot een hoger niveau. 
Daarom is besloten de geplande uitstroombestemming voor Jort aan te passen van Arbeid naar Dagbesteding. 
Voor rekenen-wiskunde krijgt hij onderwijs op een hoger niveau dan voor Dagbesteding nodig is omdat hij reke-
nen leuk vindt én omdat hij extra vaardigheden op het gebied van rekenen-wiskunde goed kan gebruiken in het 
dagelijks leven.
Naast informatie over niveau én over groei, gaan de nieuwe toetsen gerichtere informatie geven over welke 
onderdelen van een leergebied om extra aandacht vragen. Presteert een leerling bij de toets Rekenen-Wiskun-
de bijvoorbeeld relatief sterk op meten, maar juist zwak op getallen? En past dit bij het uitstroomperspectief 
van de leerling? Voor een leerling die later in de bouw wil werken en dus veel moet meten, is een goede score 
bij meten wellicht een voordeel en is een zwakke score op getallen minder van belang. Door toetsresultaten 
nader te analyseren en de relatie te leggen met de uitstroombestemming van de leerling, hebben de leerkracht, 
zorgcoördinator en remedial teacher een hulpmiddel om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aan-
sluiten bij die specifieke leerling. 
Op groepsniveau ziet de leerkracht in één oogopslag welke leerlingen hoge of lage scores hebben en welke leer-
lingen dus samen in een niveaugroep geplaatst kunnen worden. Op die manier weet de leerkracht op welk 
niveau het onderwijs het beste aangeboden en georganiseerd kan worden voor de verschillende niveaugroe-
pen. De toetsresultaten van de verschillende groepen geven vervolgens input om op schoolniveau streefdoelen 
en verbeterplannen op te stellen én om deze te evalueren. Zijn de resultaten op het gebied van begrijpend lezen 
toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren? Dan is dat een bevestiging voor de school dat de gekozen 
aanpak effect heeft. 


