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•	 	Met	zeven	heldere	rapporten	een 
compleet beeld van de opbrengsten van 
uw scholen

•	 	Vergelijking	met	landelijk	gemiddelde,	
bestuursgemiddelde	en	inspectienorm

•	 	LVS-resultaten	en	resultaten	Eindtoets	
Basisonderwijs

•	 Webbased,	dus	overal	toegankelijk
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Module Bovenschoolse rapportage
De module Bovenschoolse rapportage is een toevoeging op 
het Computerprogramma LOVS. Met de module maakt u 
snel en eenvoudig rapportages voor de scholen uit uw 
bestuur. U krijgt zo in beeld hoe uw scholen scoren ten 
opzichte van het bestuursgemiddelde, het landelijk 
gemiddelde en de inspectienormen. Kortom: houvast voor 
het opstellen en bijstellen van uw beleid!

Door gebruik te maken van deze module verzamelt u op efficiënte en eenvoudige wijze de 
toetsgegevens van de scholen uit uw bestuur. Wanneer de scholen de gegevens hebben 
ingevoerd in het Computerprogramma LOVS zenden ze deze met een druk op de knop naar de 
module Bovenschoolse rapportage. Dit gebeurt via een beveiligde internet verbinding. 

Signaleringsfunctie
U geeft bij het opvragen van rapportages aan of u de resultaten wilt vergelijken met het bestuurs-
gemiddelde, landelijk gemiddelde en/of de inspectienorm. Door gebruik van kleurcodes ziet u 
snel welke scholen boven of beneden de gekozen norm scoren. Een rood vakje betekent dat de 
school beneden de grens scoort, een groen vakje dat de school boven de gekozen grens scoort. 
Door het gebruik van de kleuren ziet u in een oogopslag welke scholen om extra aandacht vragen.

Gevarieerde rapportages
Om te weten hoe de scholen uit uw bestuur ervoor staan, vraagt u uiteenlopende rapportages op.

Schooloverzicht afnameperiode LVS
In deze rapportage staan de resultaten van alle groepen en alle afgenomen toetsen op een 
school voor een afnamemoment overzichtelijk bij elkaar.

Voorbeeld Schooloverzicht LVS



2 Module Bovenschoolse rapportage

Dwarsdoorsnede LVS
Hierin staan de gemiddelde vaardigheidsscores van verschillende scholen uit uw bestuur 
overzichtelijk bij elkaar. U kiest zelf voor welke groep en voor welke leergebieden u de 
rapportage opvraagt. U kunt zowel kiezen voor een dwarsdoorsnede waarin de gemiddelde 
vaardigheidsscores centraal staan, als voor een dwarsdoorsnede met daarin de verdeling van de 
vaardigheidsniveaus. In de eerst genoemde rapportages staan de gemiddelde vaardigheids-
scores centraal, in de tweede juist de verdeling van de vaardigheidsscores. Bij welke scholen zijn 
er relatief veel leerlingen met extreem lage scores? En op welke scholen zijn er juist veel 
leerlingen met een boven gemiddelde score? Dit kunt u afleiden uit de Dwarsdoorsnede LVS. 

Voorbeeld Dwarsdoorsnede LVS, verdeling vaardigheidsniveaus

Inspectiekaart LVS 
De inspectie kijkt in het kader van ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten’ slechts naar een 
beperkt aantal toetsen en afnamemomenten. Op het rapport Inspectiekaart LVS staan deze 
toetsen en afnamemomenten handig bij elkaar.

De selectie van toetsen en jaargroepen komen altijd op één Excel werkblad in kolommen naast 
elkaar te staan. Omdat het rapport daardoor erg breed kan worden, is dit rapport niet als pdf 
beschikbaar.

Voorbeeld Inspectiekaart LVS
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Trendanalyse LVS 
In dit rapport kiest u één leergebied en één jaargroep. Voor de scholen uit uw bestuur staan nu 
de resultaten op verschillende afnamemomenten bij elkaar. Bij welke scholen nemen de 
gemiddelde vaardigheidsscores toe? En zijn er scholen waarbij een daling in scores zichtbaar is? 
Deze rapportage kunt u voor de LVS-toetsen opvragen met de gemiddelde vaardigheidsscores of 
met de verdeling van de vaardigheidsniveaus. Ook brengt u met deze rapportage Eindtoets-
gegevens, aan de hand van de standaardscores van de afgelopen drie jaren, in beeld.

Voorbeeld Trendanalyse LVS, gemiddelde vaardigheidsscores

Bestuursoverzicht trend Eindtoets Basisonderwijs 
U kunt zowel voor LVS-toetsen als voor de Eindtoets Basisonderwijs rapportages opvragen.  
U hebt zo voor de Eindtoets Basisonderwijs de gegevens van alle scholen uit uw bestuur van de 
afgelopen drie jaar overzichtelijk in één overzicht staan. Ook bij dit overzicht ziet u door middel 
van kleurcodes hoe uw scholen scoren ten opzichte van de inspectienorm én ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. 

Voorbeeld Bestuursoverzicht trend Eindtoets Basisonderwijs

De rapportages sluiten aan bij een stappenplan om de resultaten binnen een bestuur volledig in 
kaart te brengen.
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Webbased applicatie
De module is een webbased applicatie. Webbased betekent dat u als gebruiker de software niet 
op uw eigen computer hoeft te installeren, maar dat u via een webbrowser direct van het 
programma gebruikmaakt. De module is dus overal toegankelijk. 

Alleen instapkosten
De module Bovenschoolse rapportage is beschikbaar wanneer de scholen uit uw bestuur een 
serviceabonnement bij het Computerprogramma LOVS hebben. U betaalt als schoolbestuur een 
eenmalig instapbedrag van € 250,-. Voor dit bedrag zorgen wij dat de toetsresultaten van uw 
scholen worden opgenomen in de database van uw bestuur. Als nieuwe gebruiker mag u met 
twee personen deelnemen aan de cursus ‘Werken met de module Bovenschoolse rapportage’. 
Zo profiteert u van alle mogelijkheden die de module biedt.

Filmpje en demo
Bekijk het filmpje over de module Bovenschoolse rapportage op:  
http://bovenschoolserapportage.cito.nl.  

In de demo-omgeving: https://bovenschoolserapportage.secure.cito.nl kunt u kennismaken met 
de verschillende rapportages. Door in te loggen met gebruikersnaam ‘demobestuur’ en 
wachtwoord ‘demo’, ervaart u de mogelijkheden voor uw bestuur.

Meer informatie en bestellen
Hebt u specifieke vragen? Stuur dan een e-mail naar besturen@cito.nl of neem contact op met 
onze klantenservice via (026) 352 11 11.
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