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Leerling in beeld 
Maakt iedere leerling zichtbaar

studiehouding van leerlingen. Ook Stichting Cito 
deed onderzoek naar de impact van de 
pandemie op basis van de resultaten van het 
Cito Volgsysteem VO. De conclusies geven aan 
dat die wel degelijk effect heeft gehad op de 
leerprestaties van vo-leerlingen. Dit effect was 
vooral negatief voor Nederlands leesvaardigheid 
en rekenen, maar juist positief voor Engels 
woordenschat. Het vergrootte ook de verschillen 
tussen scholen, constateerde Stichting Cito. 
Daarnaast wees onderzoek van Cito BV uit dat er 
indicaties zijn van coronagerelateerde 
leerachterstanden in alle schooltypen (niveaus). 
Hoe nu verder om leerlingen in het vo op 
langere termijn de ondersteuning te bieden die 
ze nodig hebben? Ook voor diegenen met een 
moeilijkere thuissituatie. En hoe kan Cito 
scholen daarbij maximaal ondersteunen? 

Cito BV werkt aan de verbreding van het leerlingvolgsysteem. Met dat bredere volgsysteem, dat ‘Leerling in beeld’ 
gaat heten, krijgen scholen meer zicht op de gecombineerde competenties van soft skills en kernvaardigheden op 
het gebied van rekenen en taal. Zo wordt iedere leerling zichtbaar, krijgen ze meer in beeld welke potenties ze 
hebben en waar ze tegenaan lopen. Aan de andere kant krijgen scholen goed in beeld op welk vlak extra 
ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld door signalen op leerling-, klas- en managementniveau.  
Projectleider Alma van Til staat met haar team aan het roer van deze vernieuwing in dit leerlingvolgsysteem en de 

instrumenten die daarbij horen. “Met de ontwikkeling 
van het breed leerlingbeeld, de basis van het 
leerlingvolgsysteem ‘Leerling in beeld VO’, willen  
we het eigenaarschap van leerlingen stimuleren.  
De rapportages geven niet alleen inzicht, maar 
nodigen leerlingen ook uit om na te denken over waar 
ze staan, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor 
nodig hebben. Op die manier winnen leerlingen aan 
zelfstandigheid en aan zelfvertrouwen!”

Ontwikkeling nieuwe instrumenten 
voor verbreding leerlingbeeld

Meer aandacht voor 
studievaardigheden en  
sociaal-emotioneel functioneren 
door de pandemie 

Wat heeft een leerling echt nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen? Een vraag die 
iedere docent zich keer op keer stelt. Door de afgelopen periode zijn we er toch 
anders naar gaan kijken, blijkt uit de berichtgeving over wat er leeft en speelt.  
Ook onderzoek van binnen en buiten Cito bevestigt dit beeld. Aspecten als sociaal-
emotioneel functioneren, motivatie en studiehouding zijn nog belangrijker 
geworden. Daarom werkt Cito aan een verbreding van het leerlingvolgsysteem voor 
het voortgezet (speciaal) onderwijs, zodat iedere leerling zichtbaar wordt en de 
leerling zich kan focussen op zijn of haar talenten. 

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijken er zorgen  
te zijn op het gebied van leerachterstanden, maar nog meer over 
motivatie, welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Wetenschappers in het Onderwijs-OMT (Outbreak Management 
Team) denken dat de gevolgen van de pandemie op sociaal-
emotioneel gebied op korte en middellange termijn over het 
algemeen meevallen. Toch kunnen ze op individueel niveau wel 
zwaar wegen. Zij adviseren scholen daar vooral alert op te zijn,  
ook gezien de verschillen in gezinssituatie en hoe er in sociaal-
emotioneel opzicht verschillend met een crisissituatie wordt 
omgegaan. Een vroege signalering helpt om risico’s te verkleinen. 
Wat ook helpt is om de verschillen in thuissituatie mee te nemen  
in de besluitvorming voor extra ondersteuning per leerling. Een 
belangrijke taak dus waar Cito scholen graag bij ondersteunt.

Overig onderzoek naar  
leerprestaties tijdens pandemie

Om scholen nog beter van dienst te kunnen zijn, deed Cito BV zelf 
ook onderzoek. Op basis daarvan kwam duidelijk de worsteling van 
scholen naar voren bij het monitoren van het welzijn en de 

‘Een vroege 
signalering  
helpt om  
risico’s te 
verkleinen’

‘Pandemie wel 
degelijk effect op 
leerprestaties  
vo-leerlingen’
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