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Leerlingen en leerkrachten van basisscholen hebben tijdens de coronapandemie al twee periodes
van afstandsonderwijs doorgemaakt. Ze zijn in die tijd geconfronteerd geweest met de beperkte
interactiemogelijkheden via apps zoals Teams of Meet. Hierdoor is het didactisch proces op vele vlakken
verstoord geweest, zijn ‘moeilijke leerdoelen’ soms uitgesteld tot de school weer open zou gaan en
is ook de hoeveelheid onderwijstijd gereduceerd. Dat laatste is nu nog incidenteel het geval als er in
scholen coronabesmettingen zijn of als er quarantainemaatregelen worden toegepast. Leerlingen kunnen
eveneens te maken hebben gehad met cognitieve stress (door het ontbreken van de juiste of voldoende
ondersteuning bij het leren), onderbroken sociale relaties, stressvolle gezinssituaties of confrontatie met
ziekte.

Nederlandse taal en rekenen
De impact van de coronapandemie strekt zich uit van emotioneel-gedragsmatige veranderingen tot
een afgevlakte leergroei. Dit kan gelden voor een hele leerlingpopulatie, voor afzonderlijke groepen of
voor individuele leerlingen. Nu het einde van de coronapandemie in zicht begint te komen, dient zich de
vraag aan: hoe ga ik de ‘schade’ herstellen? In dit artikel richt ik me op de vakgebieden Nederlandse taal
en rekenen, een gedeelte van de schoolscan die genoemd wordt in het Nationaal Programma Onderwijs
dat gericht is op de ontwikkeling en het herstel van het onderwijs tijdens en na de coronapandemie. Ik
zie graag dat de leergroei van leerlingen minstens terugkomt op het oude niveau, maar beter is het om
gelijk door te pakken naar een optimale leergroei voor elke leerling.

Afgevlakte leergroei
Een afgevlakte leergroei kun je signaleren met behulp van methodeoverstijgende toetsen. Dit doe je
door de leeropbrengsten van voor de coronapandemie te vergelijken met die daarna. Liggen deze op het
tweede punt lager dan op het eerste, dan spreek je van een afgevlakte leergroei. Je weet dan zeker: er
zijn leerdoelen niet voldoende geautomatiseerd, onvoldoende begrepen of niet goed toegepast. Althans,
in mindere mate dan dit voorheen het geval was. De oorzaak van het niet voldoende beheersen van
leerdoelen? Zie de inleiding van dit artikel …
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Begin- en eindpunt
Aan de hand van een tijdlijn kan het signaleren met behulp van methodeoverstijgende toetsen
inzichtelijk worden gemaakt. In afbeelding 1 zie je een tijdlijn die twee schooljaren omspant: van
de zomer 2019 tot de herfst 2021. De tijdlijn is verdeeld in maanden. In het rood zijn de periodes
van afstandsonderwijs aangegeven. Met een groene kleur zijn de gangbare afnameperiodes van
de methodeoverstijgende toetsen1 voor rekenen, (begrijpend) lezen, taalverzorging (spelling),
woordenschat en technisch lezen in de leerjaren 3 tot en met 8 aangegeven. De periode voorafgaand
aan de coronapandemie is duidelijk; die eindigt met de mediometing 2019/2020. Ten opzichte van dit
beginpunt moet bepaald worden of er sprake is van een afgevlakte leergroei.

Afbeelding 1: De tijdlijn van de gangbare toetskalender in het basisonderwijs met daarin de periodes van
afstandsonderwijs. B is de beginmeting, M de mediometing en E de eindmeting.

Minder zichtbaar?
Het beginpunt is duidelijk, maar waar ligt het eindpunt? Op de tijdlijn is te zien dat de afnameperiode
medio 2020/2021 deels overlapt met de tweede periode van het afstandsonderwijs. De scholen hebben
pas op 8 februari het fysieke onderwijs hervat en zijn daardoor gedwongen geweest de toetsafname
te verplaatsen naar eind februari of begin maart. De afname valt dus niet meer binnen de zogeheten
normeringsperiode2. De opbrengsten kunnen in dat geval hoger lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
Een afgevlakte leergroei kan hierdoor niet of minder zichtbaar zijn. Je doet er dus goed aan om de
eindmeting 2020/2021 als eindpunt te nemen. Dit zou met enig passen en meten nog moeten passen
binnen de tijdlijn die in het Nationaal Programma Onderwijs is vastgelegd.3

Nog twee voordelen
De keuze voor de eindmeting 2020/2021 als eindpunt voor de vaststelling van een eventuele afgevlakte
leergroei kent nog twee voordelen. Ten eerste hebben de meeste leerlingen dan tijd gehad om op de
gebruikelijke manier onderwijs te volgen. Met name gemiddeld tot sneller lerende leerlingen kunnen
hierdoor spontaan weer terugveren naar hun oorspronkelijke leergroei; een herstelaanpak is dan niet
nodig. Ten tweede valt de eindmeting dan samen met het verwachte eindpunt van de coronapandemie.
Mocht er tot die tijd nog onderwijstijd verloren gaan door besmettingen of de toepassing van
quarantaineregels, dan wordt dit feit in de eindmeting verdisconteerd.

1

Dit geldt voor de toetsen van het Cito-LOVS. De volgtoetsen van Diataal kennen op enkele punten

na vrijwel dezelfde afnameperiodes. De Boom LVS-toetsen en de IEP-volgtoetsen kennen geen vaste
afnamemomenten.
2

De Boom LVS-toetsen werken met doorlopende normen, waardoor een toetsresultaat altijd goed kan

worden vergeleken met de resultaten van alle leerlingen in Nederland.
3

Mocht dit echt niet mogelijk zijn, dan rest niets anders dan de mediometing 2020/2021 als eindpunt te

nemen. De interpretatie van deze opbrengsten zal met een slag om de arm moeten gebeuren.

pagina 2 van 7

Van school naar groep naar leerling
Het signaleren, analyseren en aanpakken van een afgevlakte leergroei start bij het niveau van de school,
daarna de groep en ten slotte de leerling. Waarom? Omdat deze denk- en werkwijze van groot naar
klein gaat en dat bespaart schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten veel werk. Wat betreft de
uitvoering van een herstelaanpak is er nog een voordeel. Een schoolaanpak is namelijk voordelig voor
alle leerlingen (in alle groepen). Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle leerlingen in een groep als
het om een groepsaanpak gaat. Individuele aanpakken zijn alleen nodig als ze inhoudelijk gezien niet
toegepast kunnen worden op grotere groepen leerlingen.

Landelijke normen, schoolweging en schoolambities
De start is dus op het schoolniveau. De schoolopbrengsten ontstaan als alle leeropbrengsten van alle
leerlingen uit alle groepen bij elkaar worden gezet. Door ze te vergelijken met de landelijke normen, de
schoolweging en de schoolambities krijg je een indruk van hoe een leerlingpopulatie ervoor staat. Deze
vergelijkingen worden toegepast op het begin- en eindpunt dat je gebruikt bij het vaststellen van een
eventuele afgevlakte leergroei. Hoe gaat dat in zijn werk?

Focus PO en de vaardigheidsindex
De vergelijking van de schoolopbrengsten met de landelijke normen, de schoolweging en de
schoolambities vereist een overzicht waarin deze vier met elkaar in verband worden gebracht.
Daarvoor gebruik ik het softwareprogramma Focus PO4. Afbeelding 2 toont een overzicht van de
schoolopbrengsten (3-8) voor rekenen door de tijd heen. Links zie je de schaal van de vaardigheidsindex
(vix). Alle geïmporteerde toetsresultaten5 worden omgezet naar deze vergelijkingsschaal. De landelijk
gemiddelde vix voor elke toets op elk meetmoment is 50. Blijft een vix van een leerling door de tijd heen
gelijk, dan behoudt hij zijn positie ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Rechts van de vix-schaal
staat de leerlijnenbalk6. Aan het einde van dit artikel kom ik hierop kort terug.

Afbeelding 2: Overzicht van de schoolopbrengsten voor rekenen (3-8) uit Focus PO. De ontwikkeling van de
schoolmiddenmoot door de tijd heen. Bij de schoolweging van 25 hoort een gemiddelde opbrengstverwachting van
vix = 55.

4

Zie voor meer informatie over het methodeoverstijgende onderwijsplansysteem Focus PO: www.focuspo.nl.

5

Het maakt niet uit of het om de methodeoverstijgende toetsen van Boom, Bureau ICE, Cito of Diataal gaat.

6

De leerlijnenbalk toont de eindniveaus van alle leerlijnen die in Focus PO zijn opgenomen.
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Landelijke normen
De vix-schaal is in vijf kwintielen7 verdeeld. De bolletjes aan de linkerzijde van de schaal geven aan
waar zich de zogeheten p20 en p80 bevinden; dit zijn de landelijke normen voor de leeropbrengsten.
Met de p20 wordt bedoeld dat 20 procent van de leerlingen een vix behaalt van 65 of hoger (bovenste
kwintiel). Met de p80 wordt bedoeld dat 80 procent van de leerlingen een vix van 35 of hoger behaalt
(bovenste vier kwintielen). De donkerblauwe balken zijn de schoolopbrengsten. In elke balk staan twee
getallen: de onderste is de p80, de bovenste is de p20. De eerste blauwe balk bijvoorbeeld, lees je als
volgt: 80 procent van de leerlingen heeft een vix van 36 of hoger; 20 procent van de leerlingen heeft
een vix van 67 of hoger. Je kijkt dus naar de middelste 60 procent8 van alle leeropbrengsten in de
school: de schoolmiddenmoot. Zowel boven als onder de middenmoot bevindt zich 20 procent van de
leeropbrengsten.

Schoolweging
Omdat leerlingpopulaties verschillen, is het niet zinvol om de schoolopbrengsten te vergelijken met de
landelijke normen. Het is beter om ze af te zetten tegen de schoolweging9. Dit getal is niets anders dan
de gemiddelde opbrengstverwachting van alle leerlingen in de school. In Focus PO is de schaal voor de
schoolweging (zwarte verticale lijn met ‘oogje’) gekoppeld aan de vix-schaal10. In afbeelding 2 komt de
gemiddelde opbrengstverwachting die hoort bij een schoolweging van 25 overeen met een vix van 55.
Dit getal wordt vergeleken met de zwarte gemiddeldestip in de balk van de schoolopbrengsten. Kijk je
bijvoorbeeld naar de eerste blauwe balk, dan zie je dat het gemiddelde van de schoolopbrengsten (vix =
53) onder de gemiddelde opbrengstverwachting (vix = 55) ligt.

Schoolambities
Vergelijk je schoolopbrengsten alleen met de gemiddelde opbrengstverwachting, dan sla je iets over:
de schoolambities. Deze kies je zelf en ze bevinden zich bij voorkeur op of boven de gemiddelde
opbrengstverwachting. De grijze balk in afbeelding 2 geeft de schoolambities weer: we willen dat 80
procent van alle leerlingen een vix behaalt van 40 of hoger en dat 20 procent een vix behaalt van 70 of
hoger. De schoolambities liggen dus boven de landelijke normen. Precies door de gemiddeldestip van
de schoolambities loopt het witte stippellijntje van de gemiddelde opbrengstverwachting. Ambities en
verwachtingen liggen exact in lijn met elkaar. De schoolopbrengsten moeten worden vergeleken met de
grijze stippellijnen die uit de schoolambities naar rechts zijn getrokken.

7

Een kwintiel is een stuk van de meetschaal waarbinnen 20% van de vix-scores valt.

8

De middelste 60 procent is de middenmoot. Dit wordt gezien als het didactisch vertrekpunt en tevens

als ijkpunt bij het passend maken van het onderwijs. Download en lees: Gijzen, W. e.a. (2020). Zes
uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.
9

De schoolweging wordt jaarlijks voor elke basisschool berekend door het CBS. Dit gebeurt aan de

hand van een aantal factoren die dit bureau uit bevolkingsbestanden haalt. De gezinsfactoren in de
schoolweging zijn: de opleidingsniveaus van beide ouders, het land van herkomst van de ouders, de
verblijfsduur van de moeder in Nederland en of het gezin in de schuldsanering zit. Het gemiddeld
opleidingsniveau van alle moeders in de school is een schoolfactor en weerspiegelt de verwachtingen die
leerkrachten hebben over het presteren van de leerling. De schoolweging is een getal op een schaal die
loopt van 20 (zeer laag) via 30 (gemiddeld) naar 40 (zeer hoog). Download en lees: Gijzen, W. (2019). De
schoolweging begrepen.
10

Bij een schoolweging van 20 hoort een gemiddelde vix van 60, bij 30 hoort een gemiddelde vix van 50

en bij 40 hoort een gemiddelde vix van 40.
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Groepsopbrengsten
Afbeelding 3 toont een ander overzicht uit Focus PO. Hier staan de groepsopbrengsten op één
meetmoment (medio 20/21) op een rij. Dit overzicht is een ‘foto’ (en geen ‘video’, zoals in afbeelding
2). Van links naar rechts: de vix-schaal, de leerlijnenbalk, de schoolweging, de schoolambities, de
schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten. Dit overzicht gebruik je om te bepalen of je op
schoolniveau overgaat tot een analyse en een aanpak, of dat je kiest voor groepsgerichte analyses en
aanpakken in de groepen waar dat nodig is (op basis van de vergelijking met de schoolambities).

Afbeelding 3: Overzicht uit Focus PO van de opbrengsten voor rekenen van alle groepen, afgezet tegen de
schoolopbrengsten en de schoolambities.

Urgent of niet?
De vergelijking van de schoolopbrengsten met de landelijke normen, de schoolweging en de
schoolambities plaatst een eventuele afgevlakte leergroei in een ander perspectief. Zonder de
vergelijkingspunten zou elke afvlakking te labelen zijn als ‘urgent’ of ‘ernstig’. Kijk eens naar de volgende
mogelijkheden:
• Stel dat de leergroei is afgevlakt en dat de schoolopbrengsten nog steeds boven de gemiddelde 		
opbrengstverwachting liggen, maar onder de schoolambities; hoe urgent is dit dan?
• Stel dat je alleen een afgevlakte leergroei ziet voor de hoogst presterende leerlingen (p20) en dat de
grootste groep op niveau (p80) blijft; waar zet je dan op in en hoe?
• Stel dat je geen afgevlakte leergroei ziet en dat het gemiddelde van de schoolopbrengsten al bij het
beginpunt onder de gemiddelde opbrengstverwachting lag; wat is dan je beleid?
• Stel dat de schoolopbrengsten gelijk zijn gebleven, maar dat de verschillen tussen de 			
groepsopbrengsten zijn toegenomen; ga je dan wat doen, of laat je dit zo bestaan?
• Stel dat de leergroei is toegenomen; besluit je dan om de schoolambities te verhogen?
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Gratis schoolscan met Focus PO
Scan de QR-code en vraag een proefabonnement aan op het
gedeelte van Focus PO waarin de leeropbrengsten die verkregen
zijn met methodeoverstijgende toetsen, worden omgezet naar
een vix. Dit abonnement loopt tot 1 september 2021, zodat je de
eindmeting 20/21 als eindpunt kunt nemen voor de vaststelling
van een eventuele afgevlakte leergroei. Wil je hulp bij het
interpreteren van de opbrengsten in Focus PO? Vraag dan om een
online consultgesprek (45 minuten) met een van de medewerkers
van HELDER Onderwijsadvies. De kosten hiervan zijn € 100,- (vrij
van btw). Heb je al een abonnement op Focus PO? Dan kun jij
natuurlijk ook een online consultgesprek aanvragen.

Analyse
Een afvlakking van de leergroei is vrij eenvoudig vast te stellen. Vergelijk het begin- en eindpunt en
je ziet het vrijwel direct. Daarna ga je na welke leerdoelen onvoldoende worden geautomatiseerd,
onvoldoende worden begrepen of niet goed worden toegepast. Richt je hierbij op de cruciale leerdoelen
(daarover straks meer). Wil je analyseren waarom deze leerdoelen niet goed zijn beheerst, richt je dan,
omwille van de behapbaarheid, op de volgende (groepen) leerlingen:
1) Leerlingen die emotioneel-gedragsmatige veranderingen laten zien. Hier ligt een orthopedagogische
vraag waarop een gedegen antwoord moet worden geformuleerd.
2) Leerlingen die al voor de eerste periode van het afstandsonderwijs afhankelijk waren van 			
leerkrachtsturing. De herstelaanpak zal waarschijnlijk meer tijd en inspanning vergen.
Besteed ook aandacht aan de (groepen) leerlingen die een toename in hun leergroei laten zien. Weet
je wat er thuis is gebeurd dat normaliter niet op school gebeurt? Zou je dan structureel uitdagender
onderwijs kunnen bieden?

Cruciale leerdoelen
Anders dan bij ‘gewone’ leerdoelen, gaat het bij
cruciale leerdoelen om de essentiële leerinhouden
die op een bepaald moment in een schoolloopbaan
van een leerling beheerst moeten zijn. Een
voorbeeld daarvan is: ‘ik kan op de analoge en
digitale klok tijden tot op de seconde aflezen’
(begin groep 6). Het cruciale leerdoel geeft het
eindpunt van een didactisch proces aan; er wordt
dan geen verdere instructie of inoefening meer
geboden. Hooguit wordt het leerdoel geborgd. Het
aantal cruciale leerdoelen is kleiner dan het aantal
leerdoelen in een leerlijn (van een lesmethode).
Daarom zal een onderzoek naar welke cruciale
leerdoelen je opnieuw gaat onderwijzen, beperkt

Afbeelding 4: Overzicht van cruciale leerdoelen

en kernachtig zijn.

uit Focus PO voor rekenen in begin groep 3.
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Opnieuw onderwijzen
Om te bepalen of een cruciaal leerdoel is bereikt, gebruik je observatiegegevens en resultaten uit
methodegebonden toetsen. Ga na welke cruciale leerdoelen je op groepsniveau en welke je op
individueel niveau opnieuw wilt onderwijzen. Voeg ze daarna toe aan het onderwijsprogramma; kijk of je
ze kunt behandelen tijdens het ophalen van voorkennis (bij een nieuw leerdoel) of kunt verweven met
herhalende oefenstof in de lesmethode. Al werkenderwijs zal blijken welke cruciale leerdoelen definitief
als beheerst afgevinkt kunnen worden en welke opnieuw aandacht behoeven. Op schoolniveau kun je
eventueel besluiten om extra leertijd uit te trekken om dit mogelijk te maken.

Optimale leergroei
Om met alle leerlingen van een afgevlakte leergroei door te pakken naar een optimale leergroei, is het
nodig om structureel te gaan denken en te handelen vanuit cruciale leerdoelen. De leerdoelen die uit
het onderzoek naar voren kwamen als zijnde ‘niet beheerst’, worden betiteld als ‘bezemdoelen’ in de
werkwijze die dit denken en handelen organiseert. Daarin is ook een belangrijke proactieve component
opgenomen, namelijk: het plannen en borgen van alle cruciale leerdoelen door de hele schoolloopbaan
heen. Door telkens vooraf stukjes van de doelenroute uit te stippelen, kun je achteraf repareren zoveel
mogelijk voorkomen. Hierdoor zal de leergroei van elke leerling worden geoptimaliseerd.

Focus PO: onderwijsplansysteem
Vooruit plannen op de essentiële leerinhouden is pas mogelijk als je beschikt over leerlijnen die
bestaan uit louter cruciale leerdoelen en die aansluiten op de referentieniveaus voor Nederlandse taal
en rekenen. Deze leerlijnen zijn in Focus PO beschikbaar; je zag de eindpunten ervan langskomen in
leerlijnenbalken in de afbeeldingen 2 en 3. Focus PO is een methodeoverstijgend onderwijsplansysteem
dat voor en met scholen het plannen, borgen en ‘bezemen’ van cruciale leerdoelen organiseert. Hierdoor
houd je goed zicht op wat (groepen) leerlingen nodig hebben en dat leidt er vervolgens toe dat de
gekozen schoolambities worden bereikt. Deze ambities zijn niets anders dan de optelsom van de
gewenste leergroei van alle leerlingen in de school.

www.helderonderwijsadvies.nl
www.focuspo.nl
Zandstraat 7
4101EC Culemborg
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