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onderwijsinnovatie

Het succes van het Leerlingvolgsysteem

“Het is een positief systeem
om groei te meten”

Marleen Oosterink

In de jaren 80 was het een ware
innovatie: het Cito Leerlingvolg
systeem. Lange termijn-evaluatie was
nieuw. Net als de groei van leerlingen
meetbaar maken. Inmiddels is het
systeem voor leraren een
vanzelfsprekend instrument om hun
onderwijs af te stemmen op de
behoeften en mogelijkheden van
leerlingen. Nog steeds zijn Citomedewerkers Cor Sluijter (manager
Psychometrie en Onderzoek) en
Marleen Oosterink (businessmanager
primair onderwijs) overtuigd van de
positieve werking ervan.

in samen
Het is een succesvol voorbeeld van
werking met de praktijk: het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. De wieg van
het systeem stond in Rotterdam. Cor Sluijter, projectleider tussen 1999 en 2004, vertelt:
“Halverwege de jaren 80 werden we bij Cito benaderd door basisscholen in de gemeenten
Rotterdam en Schiedam. De vraag was bijzonder: of we een systeem konden bouwen om
de ontwikkeling van leerlingen te volgen. In de regio waren relatief veel achterstands
kinderen. Scholen wilden die achterstanden gericht wegwerken, en daarvoor wilden ze de
voortgang van hun leerlingen goed kunnen volgen. Leerkrachten konden daar wel een
hulpmiddel bij gebruiken.”
“Het project, dat een looptijd van zes jaar heeft, beoogt een serie samenhangende evaluatieinstrumenten te ontwikkelen voor de lange termijn-evaluatie met als voornaamste functie
periodiek de mate voor vooruitgang van individuele leerlingen over langere periodes na te
gaan.”

Cito-medewerker Fons Moelands in Basisschool Management, 1988

ontwikkeling

“Er is nauwelijks iets vanzelfsprekenders te bedenken in het onderwijs dan het nakijken van
werk van de leerlingen, het overhoren, het stellen van vragen, het observerend door de klas

lopen, allemaal aktiviteiten om de leerling zo goed mogelijk te volgen. [..] Kennelijk heeft men

het belang ervan als het ware herontdekt en dit leidt ertoe dat men een systematische aanpak
bepleit, een aanpak die zo min mogelijk aan het toeval overlaat.”

Cito-medewerkers Paul van Dam en Fons Moelands in School, 1988.

Lange termijn-evaluatie

, dat was nieuw. De groei van leerlingen
meetbaar maken ook. Hoe pak je de ontwikkeling van zo’n instrument aan? Cor lacht:
“Dat kostte wel wat hoofdbrekens, ja. Maar bij Cito houden we van probleemgestuurde
innovaties. Er lag een duidelijke vraag vanuit de praktijk. En dat is het voor ons altijd het
beste vertrekpunt om vanuit onze wetenschappelijke basis te werk te gaan. Dat het
uiteindelijk zou lukken, daar twijfelde destijds niemand aan, denk ik. De vaardigheden die
in het LVS aan de orde komen, zijn goed in kaart te brengen. Het enige wat dan nodig is,
is een heldere omschrijving ervan. Vervolgens kunnen wij het meetbaar maken.”

Cor Sluijter
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Leerlingvolgsysteem

De
van het
werd mede
gefinancierd door de overheid. “We startten het project in 1987 met Rotterdamse en
Schiedamse basisscholen. Maar het was van meet af aan de bedoeling dat het materiaal
beschikbaar zou komen voor alle scholen in Nederland”, geeft Marleen Oosterink aan.
Het systeem werd namelijk gezien als een passend antwoord op onderwijskundige
ontwikkelingen in die jaren. Er kwam meer aandacht voor individuele leerlingen, net als
voor differentiatie.
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“Het project Leerlingvolgsysteem heeft van meet af aan het karakter gehad van een

ontwikkelproject. Dat betekent dat het niet primair de bedoeling is fundamenteel onderzoek te
doen naar vragen die vanuit wetenschappelijk perspectief interessant zijn, maar dat er op

wetenschappelijk verantwoorde wijze producten worden ontwikkeld, waarmee de praktijk van
het onderwijs geholpen cq. verbeterd kan worden.”

Cito-medewerker Paul Gillijns in Pedagogische Studiën, 1992

Nederland

De brainwave zat uiteindelijk in het gebruik van de in
nog niet vaak
op zo’n brede schaal toegepaste Item Respons Theorie (IRT). Cor: “Daardoor konden we
een referentiekader ontwikkelen. Een meetlat, aan de hand waarvan je kunt zien wat de
groei van leerlingen is, hoe die groei is en of die naar verwachting is.”

scholen overtuigd

Dat neemt niet weg dat
moesten worden.
“We hebben heel wat discussies in het land moeten voeren”, aldus Cor. In tal van
vakbladen verschenen daarom toelichtingen en onderbouwingen. “Wil de school de
continue ontwikkeling van de leerling bevorderen, zoals gesteld in artikel 8 van de
Wet op het Basisonderwijs, dan is afstemming van het onderwijs op de mogelijkheden
en behoeften van individuele leerlingen een voorwaarde”, schrijft Fons Moelands in 1988,
toen projectleider Leerlingvolgsysteem voor Cito, in het tijdschrift Basisschool
Management. Hij legt uit dat leerkrachten niet zelden ‘een onnauwkeurig beeld’ van hun
leerlingen hebben. En dat mede daardoor steeds vaker een pleidooi gehouden worden
voor het opzetten van een leerlingvolgsysteem. “Achterstanden van leerlingen kunnen
dan tijdig worden gesignaleerd en worden aangepakt”, stelt hij.
“Het Leerlingvolgsysteem is een stuk gereedschap waarmee de leraar beter kan evalueren dan
met middelen waarover hij nu beschikt.”

“De LVS-toetsen maken het mogelijk de ontwikkeling van kinderen over een lange periode te

Cito-medewerkers Paul van Dam en Fons Moelands in School, 1988

volgen en in kaart te brengen. De ‘vaardigheidsschalen’ voor de verschillende leergebieden
kunnen worden beschouwd als een meetlat waarmee u de groei van de leerlingen op het
desbetreffende leergebied daadwerkelijk kunt volgen.”

Cito-medewerkers Cor Sluijter en Willem Rosier in JSW, 2002

Bouwsteentjes ontwikkelen, daar ging het om. Steeds nieuwe, stap voor

stap. Marleen vertelt: “We zijn met scholen gaan praten, hebben wensen opgehaald en
vervolgens vertalingen van die wensen gemaakt”. Cor vult aan: “We gingen zowel voor
taal als voor rekenen aan de slag. Door samen met leerkrachten en leerlingen te
ontwikkelen, testen en verbeteren, ontstonden er compleet nieuwe vaardigheidsschalen
die toen – en nu nog steeds - de basis legden onder het systeem.”

positief

Natuurlijk is het niet alleen Cito dat zich
uitlaat over het systeem.
De Adviesraad voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs pleit in 1988 voor de
invoering van een leerlingvolgsysteem. In de nota Voorrang aan achterstand zijn het
tegengaan van achterstanden en uitval belangrijke argumenten. In 1990 pleit
staatssecretaris Jacques Wallage voor het LVS als ‘onderdeel van een nieuwe manier van
spreken over de kwaliteit van het onderwijs’.
“De wissel die momenteel wordt genomen, is dat de manier waarop leerkrachten met

leerlingen omgaan meer centraal komt te staan. Of leerkrachten resultaatbewust werken en of
ze eventueel lacunes in kennis van kinderen opsporen.”

Staatssecretaris Jacques Wallage, School & Begeleiding, 1990

“Het is niet reëel […] scholen te vragen zelf een leerlingvolgsysteem te ontwikkelen. Zeker geldt

dit voor een lange-termijn-leerlingvolgsysteem zoals het Cito in voorbereiding heeft. Dergelijke
schalen en curves zijn niet van achter een bureau te bedenken, maar moeten
proefondervindelijk bij grote aantallen leerlingen worden vastgesteld.”
Cito-medewerker Fons Moelands in Basisschool Management, 1988

Eind 1988 waren de eerste schalen klaar: de schaal voor aanvankelijk lezen en een schaal
voor spelling van onveranderlijke woorden voor groep 3 en 4. De verwachtingen waren
hooggespannen.
“Een nieuwe ontwikkeling is het project Leerlingvolgsysteem. […] Ik verwacht, gezien de reacties

voorbehoud

Hoe positief Wallage ook is, hij maakt een duidelijk
. In hetzelfde
interview in School & Begeleiding stelt hij kritisch dat hij ‘niet iemand is die een
onvoorwaardelijk geloof heeft in wat de toetsontwikkelaars hebben kunnen bedenken’.
Hij weet maar al te goed dat de onderwijspraktijk het systeem ook moet omarmen.
Hij stelt: “Het hangt er volgens mij heel sterk vanaf of we een totaalontwikkeling op gang
kunnen brengen waarin dit objectieve hulpmiddel inderdaad dat hulpmiddel is waarvan
docenten zeggen dat ze er wat aan hebben.” En er zijn meer vraagtekens:

die er op komen dat dit project een flink vervolg kan krijgen. De verspreiding van

“Aan het CITO-systeem moet nog hard worden gewerkt voor het toepasbaar is over meerdere

Cito-bestuurder Frans Carpaij in VBSchrift, 1988

het onderwijsveld allerminst rijp om met zulke systemen te werken. De bereidheid om op een

informatietechnologie op scholen maakt dit soort ontwikkelingen mogelijk.”

leerjaren. […] Terwijl aan de ene kant volgsystemen nog verre van ‘af’ zijn, zijn grote delen van
prestatietoer te gaan is door de innovatie niet toegenomen.”
P. Jungbluth, ITS Nijmegen, in Schoolbegeleiding, 1990
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“Het leerlingvolgsysteem dat wij hanteren, waarin wij de kinderen in al hun vorderingen

volgen, geeft een veel completer beeld van hun capaciteiten en andere mogelijkheden dan
[de Cito-toets], die feitelijk een momentopname geeft.”
Basisschooldirecteur in Eindhovens Dagblad, 1992

intensief ontwikkeltraject

In 1991 was het zover. Na een
wordt
een compleet Cito Leerlingvolgsysteem geïntroduceerd voor groep 3 en 4. Twee jaar later
volgen groep 5 en 6 en na nog eens twee jaar zijn de materialen voor groep 7 en 8 klaar.
Ook voor kleuters komen er LVS-toetsen voor taal en voorbereidend rekenen. Scholen zijn
enthousiast en adopteren de nieuwe werkwijze in sneltreinvaart. De hulpboeken bij het
LVS én het computerprogramma LVS dragen daar zeker hun steentje aan bij. Inmiddels
werkt 95% van de scholen met minimaal één product van het Cito Leerlingvolgsysteem.
“Pas één jaar geleden is het Computerprogramma Leerlingvolgsysteem op de markt en nu al
mogen we de duizendste gebruiker begroeten. En dat is de Groen van Prinstererschool in

Hilversum. Daar, in de lerarenkamer zit het voltallige team aan de koffie. Dat wordt dus koffie
met gebak.”

Cito-blad Citotaal over het succes van het computerprogramma LVS, 1995

Tien jaar na de introductie van het Leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs

is het voortgezet onderwijs aan de beurt. Net zoals in het basisonderwijs ligt dat systeem
er niet in één keer. Net zo vergelijkbaar is dat Cito het ontwikkelt op verzoek van het
onderwijs zelf. Marleen Oosterink: “Voor het vo startte alles met de ontwikkeling van
plaatsingstoetsen voor brede brugklassen. Aan die plaatsingstoetsen was behoefte om
leerlingen goed te kunnen adviseren voor het vervolgniveau. De toetsen werden zo
positief ontvangen, dat scholen zelf vroegen om een complete serie toetsen voor de hele
onderbouw van het vo.”
“Het systeem helpt scholen bij het advies aan leerlingen die voor de keuze van een leerweg en/
of sector staan. De toetsen van het systeem geven ook aan waar een leerling hiaten in zijn

kennis of vaardigheden vertoont, zodat een leerlinggerichte aanpak en begeleiding mogelijk

zijn. Daarnaast kan het systeem de vorderingen van een klas, leerjaar of school in beeld brengen
waardoor de kwaliteit van het gegeven onderwijs bekeken kan worden.”

Cito-medewerkers Karin Bügel, Gerard Boeijen en Willem Roosmalen, in Impuls, 2001

het vmbo

Na de introductie van volgtoetsen voor
in 2001, adopteerden voscholen het Cito Volgsysteem Voortgezet Onderwijs in rap tempo. Inmiddels bevat het
systeem toetsen om leerlingen van vmbo tot vwo te volgen in rekenen/wiskunde,
Nederlands en Engels, op papier en digitaal. Meer dan de helft van de scholen maakt er
gebruik van.
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“Leerlingvolgtoetsen zijn aanvullend op de onderwijspraktijk van alledag. Ze zijn bedoeld om

het beeld dat leraren hebben van hun leerlingen, te ondersteunen. Ze helpen te bepalen wie

extra aandacht of uitleg nodig heeft, wie meer uitdaging. En op het vo helpen ze te bepalen of
een leerling op het juiste schooltype zit of dat ze nog nét wat extra’s nodig hebben op het
gebied van bijvoorbeeld Engels om het havoniveau volgend jaar aan te kunnen.”
Cito-directeur Jacqueline Visser, 2019

Een bijzondere loot

aan het Cito Leerlingvolgsysteem zijn de toetsen
voor speciale leerlingen. Sinds de instroom van leerlingen uit het speciaal naar het
regulier onderwijs was de behoefte groot. Marleen legt uit: “Natuurlijk wil je álle
leerlingen de kans geven om echt te laten zien wat ze kunnen. Samen met het speciaal
onderwijs hebben we uitgevonden hoe we het volgsysteem konden verbreden.”
“Een van de belangrijkste aanpassingen is dat de opeenvolgende toetsen kleinere leerstappen

beslaan. Er zijn dus meer toetsen beschikbaar. […] Bovendien is de samenstelling van de toetsen
anders. Zo is het aantal opgaven van één taak bij de toetsen Begrijpend lezen en Rekenen-

wiskunde beperkt. Daarnaast is ook de volgorde van de opgaven aangepast. Zo staan opgaven

van hetzelfde opgaventype nu bij elkaar. Elk nieuw soort opgave wordt voorafgegaan door een
duidelijke instructie. Tot slot is ook de opmaak en instructie van de toetsen aangepast.”

Cito-medewerkers Judith Vos en Judith Vloedgraven in Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2010

speciaal onderwijs

Het is een mooie anekdote: door samen met het
aan
de slag te gaan en de specifieke behoeften van de leerlingen daar te vertalen, werd het
volgsysteem beter voor álle leerlingen. Marleen: “We ontdekten dat álle leerlingen gebaat
waren bij bijvoorbeeld de nieuwe opmaak. Daardoor werden de ‘speciale’ toetsen dus de
‘reguliere’ toetsen. Zonder de intensieve samenwerking met scholen was dat nooit
gebeurd.”
Begin 2011 komen nieuwe toetsen op de markt. Hoewel ze geschikt zijn voor het
overgrote deel van de Nederlandse leerlingen, blijven er speciale toetsen voor leerlingen
met zeer specifieke behoeften. Zoals blinde leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en
leerlingen met aandachtstoornissen.
“In de beginperiode van de brailletoetsen moesten we ervaren wat we wel en niet konden

vertalen uit de reguliere toetsen. Wat doe je bijvoorbeeld met het onderdeel kaartlezen? Dat is
een onderdeel dat echt niet past in het wereldbeeld van blinde leerlingen. Dat onderdeel
hebben we voor die leerlingen dus weggelaten.”
Cito-directeur Jacqueline Visser, 2019

succesverhaal

De groei van het LVS is een
voor Cito, maar zeker ook voor het
onderwijs. Het laat zien hoe wetenschappelijk onderbouwde inzichten, gecombineerd
met praktische onderwijservaring samen kunnen zorgen voor een instrument dat het
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onderwijs een stap verder helpt. Maar een goed hulpmiddel trekt soms oneigenlijk
gebruik aan. “Dat is tenminste wat gebeurde met het LVS”, weet Cor. “Het systeem wordt
gebruikt voor doelen waarvoor het niet is ontwikkeld. En daarmee legt het een grote druk
op leerlingen, leraren en scholen.”
Marleen geeft een voorbeeld: “Voor de Inspectie werd het volgsysteem een instrument
om scholen te monitoren en te labelen. Van een positief ingestoken systeem om groei te
meten, en een vangnet voor leerkrachten, werd het in het gevoel van scholen soms een
afrekenmiddel.” Cor geeft een ander voorbeeld: “Er zijn regio’s waar kinderen alleen naar
het vwo mogen als ze voortdurend A’s scoren op begrijpend lezen.”
“De misvatting die hierbij naar boven komt, is dat als een leerling op een LVS-toets onder het

Wat laat het leerlingvolgsysteem dan eigenlijk wel zien? Cor: “Natuurlijk

zien leerkrachten hun leerlingen elke dag, en weten ze op basis van hun observaties al
heel veel. Maar wat we weten uit onderzoek, is dat die observaties gekleurd kunnen zijn,
bijvoorbeeld doordat je werkt in een specifieke context of omdat bepaald gedrag kan
overheersen waardoor je andere dingen niet ziet.” Marleen geeft een voorbeeld: “Ikzelf
denk dan aan een groep die we observeerden. Met een stil kind dat nooit snel reageerde
op een vraag en een babbelaar die altijd een antwoord klaar had. Toen deze twee
kinderen beiden een taak maakten, bleek tot onze verrassing dat onze stille kleuter al veel
meer kon dan we ooit in de groep hadden gezien. En omgekeerd: dat onze babbelaar de
taak nog niet begreep ondanks zijn verbale uitingen.”

gemiddelde scoort, dit een onvoldoende score zou zijn. Dit soort termen gebruiken wij zelf

“En zo heeft ieder kind zijn of haar eigen kwaliteiten, die op veel verschillende vlakken liggen

vertaald naar ‘goed t/m onvoldoende’.”

toetsen zéker bijdragen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en uitdagingen van kinderen.

helemaal niet. Maar er zijn administratiesystemen en scholen die onze niveaus A t/m E hebben

omdat ieder kind weer anders is. Uniek is. Gelukkig maar! Ik ben ervan overtuigd dat onze

Cito-directeur Jacqueline Visser in Basisschool Management, 2014

LVS-score

Marleen zelf moeder van twee dochters, snapt wat een
kan doen:
“Mijn oudste dochter heeft moeite met spelling, al sinds groep 5. Op de meest recente
LVS-toets scoort ze een IV, beneden gemiddeld. De analyse van de toets geeft informatie
over waar zij problemen mee heeft. Niets meer, en niets minder.
De leerkracht helpt haar vervolgens om zo goed mogelijk te leren spellen. En ja, dat zal
nooit een bovengemiddelde score worden. Hoeft ook niet. Ik ben net zo trots op haar
score waar hard voor gewerkt is, als op die van haar zusje die met weinig moeite een
hoog resultaat haalt.”

En ja, ook mijn dochters sprankelen!”

Cito-medewerker Marleen Oosterink op cito.nl, 2018

bedoeld om

Cor vervolgt: “De toetsen uit het volgsysteem zijn
even, los van de
specifieke groeps- en schoolcontext, je eigen waarnemingen te toetsen. Dat is een hele
relevante functie, nog steeds.” Ook Marleen is overtuigd van de kracht van het systeem:
“Het Cito Leerlingvolgsysteem is ooit ontwikkeld om scholen te helpen een compleet
beeld te krijgen van hun leerlingen. Ik werk al tien jaar voor dit systeem en geloof er nog
steeds met volle overtuiging in. Tegelijkertijd is er in de afgelopen tien jaar veel
veranderd. En dat betekent ook dat we kritisch moeten zijn én blijven op onze toetsen.” l

“Een misverstand is dat het LVS iedere leerling langs de ‘meetlat van het gemiddelde’ zou

leggen. Niets is minder waar. Binnen het LVS worden leerlingen eerst en vooral met zichzelf

vergeleken. Wat in kaart wordt gebracht is de groei in vaardigheid in een bepaald leergebied
tussen verschillende afnamemomenten.”

Cito-medewerkers Cor Sluijter en Willem Rosier in JSW, 2002

een probleemleerling

Cor vervolgt: “Binnen het LVS is een leerling pas
als er onvoldoende vorderingen worden gemaakt. Dat heeft niets te maken met niveau,
wel met groei. Je kunt als ouder, of Inspectie, niet verwachten dat de leerkracht van het
spreekwoordelijke dubbeltjes een kwartje maakt. Wél dat hij of zij alle dubbeltjes en
kwartjes goed in de gaten houdt en ingrijpt als er te weinig vooruitgang is.”

“Het is heel normaal dat niet alle leerlingen gemiddeld scoren, sterker nog: het zou abnormaal
zijn als dat wél het geval was. Het is […] niet de bedoeling om […] alle leerlingen tot een

gemiddelde leerling te willen maken, maar om naar hun (on)mogelijkheden te kijken en daarop
aan te sluiten met het onderwijs.”

Cito-directeur Jacqueline Visser in PO Actueel, 2014
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“Eigenlijk is het een
leerlingduwsysteem”
Basisschooldirecteur Tonia Verlaan-Oskam
over het Cito Leerlingvolgsysteem

Scholen hebben de taak elk kind het aanbod te geven dat hij
nodig heeft, vindt Tonia Verlaan-Oskam, directeur van basis
scholen De Windroos en PWA Randenbroek in Amersfoort. Het is
volgens haar daarom belangrijk ambitieuze doelen te hebben en
je onderwijskwaliteit continu te verbeteren. Vandaar ook dat ze
werkt met het Leerlingvolgsysteem van Cito.

Tonia Verlaan-Oskam
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De scholen van Verlaan-Oskam werken met het
Cito Leerlingvolgysteem én met de Centrale
Eindtoets. “Het volgsysteem is, net als de
eindtoets overigens, geen doel op zich”, licht
Tonia toe. “Het is een middel. Ik vind dat wel
een belangrijk punt. Je wilt namelijk dat
kinderen zich breed ontwikkelen, dat ze veel
kennis opdoen en die goed kunnen toepassen.
Je leidt kinderen op om die kennis en
vaardigheden te integreren, niet om een toets
te halen. Op de toets moeten ze kunnen laten
zien dat ze het weten en kunnen toepassen.
Maar je wilt dat ze meer leren dan dat.”

Kwaliteit van het onderwijs
Op De Windroos en PWA Randenbroek worden het leerlingvolgsysteem en de eindtoets
ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. “Toen duidelijk werd dat er
andere eindtoetsen op de markt kwamen, hebben we ons daar wel in verdiept. Een van
die toetsen zou ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen. Maar waarom
zou je dat pas aan het eind van groep 8 willen weten? Je kunt daar beter eerder naar
kijken met een goed observatie-instrument, zoals het leerlingvolgsysteem van Cito.”
Ze vervolgt: “Het leek er ook even op dat een andere toets een ‘beter’ beeld over de school
zou geven voor het oordeel van de Inspectie. Maar dat is natuurlijk niet wat je wilt. Je wilt
je onderwijs evalueren. Dat de eindtoets behalve een vaardigheidsscore nu ook een
referentieniveau vermeldt, is daarbij handig. Dan weet je of kinderen beheersen wat ze
moeten beheersen. Als een leerling met een havo-advies dan 1F niet heeft gehaald, moet
je je toch achter de oren krabben: hebben we het wel goed gedaan?”

Ambitieuze doelen stellen
Inmiddels baseert het nieuwe waarderingskader van de Inspectie zich op andere criteria.
“Scholen moeten nu zelf doelen stellen en hebben de verantwoordelijkheid om die doelen
te halen. Het moet jouw focus zijn om je onderwijskwaliteit te verbeteren en elk kind het
aanbod te geven dat hij nodig heeft. Met als idee dat alle leerlingen genoeg leerwinst
halen. Je moet dan ook altijd ambitieuze doelen stellen voor jouw doelgroep.” Juist dat is
waar het leerlingvolgsysteem van Cito bij kan helpen, weet Tonia. “Maar wel in verbin
ding met andere informatie uit onder meer de methodetoetsen en eigen observaties van
de leerkracht. Dat hoort bij je kwaliteitssysteem. In plaats van leerlingvolgsysteem zou het
eigenlijk leerlingduwsysteem moeten zijn. Je wilt kinderen immers een duwtje in de rug
geven. Maar je kunt dat duwtje alleen maar geven als je inzicht hebt in wat er gebeurt.”

Vakmanschap van leerkrachten
Over de toegevoegde waarde van een leerlingvolgsysteem twijfelt Tonia geen
moment: “Ik vind het goed om een onafhankelijk instrument te hebben waar je
je onderwijs tegen kan afzetten. Anders dan bij de methodetoetsen check je bij
het leerlingvolgsysteem over een langere periode of leerlingen de lesstof hebben
begrepen. Ook leerkrachten leren meer vanuit de doorgaande lijn te denken.”
Dat verstevigt de kwaliteit van de school. “Ik bespreek de schoolanalyse en
groepsanalyse uit het volgsysteem altijd met het team”, besluit Tonia. “We
analyseren: hoe hebben we gescoord, wat gaat goed, wat voor verschuivingen
zijn er? Waar zit er groei, of juist geen groei? En dan zoeken we naar
verklaringen, waarmee de leerkracht en intern begeleider naar de groep gaan.
Het vraagt veel van het vakmanschap van leerkrachten om hun onderwijs te
analyseren. Dat hebben we echt samen moeten leren.” l
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