
Op basis van 3 meetmomenten m.b.v. het LOVS 

THEORETISCHE 

LEERRENDEMENTSVERWACHTING 



THEORETISCHE ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

• In praktijk onderscheidt men het theoretisch ontwikkelingsperspectief (het OP volgens de 

inspectie) en het reële ontwikkelingsperspectief.  

• Bij het theoretisch ontwikkelingsperspectief wordt uitgegaan van de tabel ‘Indicatie voor relatie 

uitstroomniveau, intelligentieniveau en ontwikkelingsperspectief’ uit het inspectiekader (zie de 

onderstaande tabel). Op basis van het intelligentieniveau stel je het uitstroomniveau vast.  

 

Uitstroomniveau  Intelligentieniveau  Indicatie ontwikkelingsperspectief voor RW, 

TL, BL６  

PRO  IQ 55-80  Eind niveau groep 5  

LWOO  IQ 75-90  Eind niveau groep 6  

LWOO  IQ 80-90 en specifieke stoornis  

(bv dyslexie, dyscalculie)  
Eind niveau groep 6 voor het betreffende 

vakgebied  

LWOO  IQ 90-120 en sociaal-emotionele problemen  Eind niveau groep 7  



ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF MET UITSTROOMNIVEAU 

• Over het moment waarop een ontwikkelingsperspectief met uitstroomniveau moet worden 

opgesteld verschillen de meningen. Vaak wordt een didactische leeftijd van ongeveer 15 á 20 

maanden als startpunt genomen om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Overwegingen 

hierbij zijn dat:  

 Er verschillende meetmomenten dienen te hebben plaatsgevonden, anders is het niet 

mogelijk om een ontwikkelingsprognose op te stellen.  

 De toetsgegevens van zeer jonge leerlingen nog erg kunnen wisselen en daardoor minder 

betrouwbaar kunnen zijn. Let er tevens op dat de bandbreedte waarbinnen het kind zich 

kan ontwikkelen, steeds breder wordt. Met andere woorden: hoe verder weg de 

voorspelling ligt, hoe onnauwkeuriger de voorspelling.  

 

• Als de didactische leeftijd van het kind lager is, stel dan een ontwikkelingsperspectief op zonder 

uitstroomniveau. In plaats van het uitstroomniveau stelt u vast hoe het kind eind groep vier of 

groep vijf moet presteren.  



ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF OP BASIS VAN VERWACHT LEERRENDEMENT 

Niveau  Leerrendement Niveau eind groep 8 Vervolgonderwijs  

E  

 
D  

 
C-  

 
C+  
  

B  

  

A(+) 

< 50%  

 
> 50% en < 66%  

 
> 66% en < 83%  

 
> 83% en < 100%  
  

> 100% en < 117%  
  

> 117 

Tot eind groep 5 (DLE 30)  

 

Tot eind groep 6 (DLE 40) 

  

Tot eind groep 7 (DLE 50)  

 

Tot eind groep 8 (DLE 60)  

  

Tot een jaar voorsprong (DLE 70)  

 

Meer dan een jaar voorsprong 

PRO  

 

LWOO/VMBO  

 

VMBO (basis/kader) 

  

VMBO (gemengd/theorie)  

 

HAVO  

  

VWO 

• Veel scholen werken met verwachte leerrendementen. Groot voordeel hiervan is dat deze methode 

gemakkelijk meetbaar is. De ontwikkeling van de leerling is dan ook grafisch te volgen in de vorm van 

een grafiek. 
 

• Als je het verwachte leerrendement instelt, stel je daarmee tegelijkertijd het verwachte 

uitstroomniveau in.  
 

 



THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING OP BASIS VAN 

VAARDIGHEIDSSCORES 



THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING OP BASIS VAN 

VAARDIGHEIDSSCORES 

• Bereken het gemiddelde leerrendement op basis van de vaardigheidsscores van de 3 laatste 
afnamemomenten van het LOVS. 

 Voorbeeld: Rekenen 

  M5 E5 M6 

 VS: 51 70 65 

 LR: 49% 63% 51%  som: 163: 3 = 54,3%  afgerond op 54% 

  

• Bereken welke DLE dit oplevert over een onderwijsloopbaan van 60 maanden. 

 Voorbeeld: 60 X 0,54 = 32,4DLE  

  

• Zoek in het DLE-boek de pagina op met de vaardigheidsscores. 

 Voorbeeld: DLE 32  VS 78-79 

  

 



THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING OP BASIS VAN 

VAARDIGHEIDSSCORES 

DLE vaardigheidsscore   DLE vaardigheidsscore 

5 26-27   31 76-77 

6 28-29   32 78-79 

7 30-31   33 80 

8 32   34 81-82 

9 33-34   35 83 

10 35-36   36 84 

11 37-38   37 85 

12 39-41   38 86 

13 42-44   39 87 

14 45-46   40 88 

15 47-48   41 89-90 

16  49-50   42 91-92 

17 51-52   43 93-94 

18 53-54   44 95-96 

19 55-56   45 97 

20 56-58     46    

21 59-60    47  98 

22 61-63   48  99 

23 64-66   49   

24 67-68   50 100 

25 69-70   51 101-102 

26 71 52 103 

27 72 53 104-105 

28 73 54 106-107 

29 74 55 108 

30 75 56 109 

5.22 Rekenen-Wiskunde [LOVS] vaardigheidsscore 

 Rekenen algemeen, alle leerlingen 

Rekenen-Wiskunde [LOVS]. J. Jansen, F. Scheltens, en J.M Kraemer, Cito Arnhem, 2007-2010 

 



THEORETISCHE LEERRENDEMENTSVERWACHTING OP BASIS VAN 

VAARDIGHEIDSSCORES 

• Bepaal hoeveel afnamemomenten er nog zijn tot midden groep 8 

 In het geval van ons voorbeeld zijn dit nog 4 afnamemomenten (E6, M7, E7, M8) 

  

• Bepaal het verschil tussen de laatst behaalde vaardigheidsscore en de te behalen 

vaardigheidsscore op afnamemoment M8. 

 Voorbeeld:  Nu: VS 65 Te behalen VS: 78  verschil: 13 

  

• Per volgend afnamemoment zou er dus steeds een groei van 3 punten in de 

vaardigheidsscores te zien moeten zijn. 

 Voorbeeld: E6: VS 68 M7: VS 71 E7: VS 74 M8: VS 77/78 

• C-niveau midden groep 6 



ANALYSE BESCHERMENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN VAN FRITS PRIMAIR 

Analyse van beschermende en belemmerende factoren 
Datum:  Belemmerende factoren Compenserende factoren Onderwijsbehoeften 

Kindfactoren 

Lichamelijk       

  

• Frits is een gezonde, sportieve 
jongen.      

•       

Gedrag  • Frits is hoogsensitief. 
• Frits is onzeker en geeft vaak snel op.  
• Frits is prikkelgevoelig. 
  

• Frits kan zelfstandig aan een taak 
werken. 

• Frits heeft behoefte aan een leerkracht 
die hem positief benadert en hem wijst 
op zaken die goed gaan. 

• Frits heeft structuur en een rustige 
werkplek nodig.   

Leren  • Frits heeft moeite met het 
automatiseren van de tafels. 

• Frits moet bij het oplossen van 
rekenopgaven steeds uitgaan van één 
vaste strategie.  

• Frits heeft moeite met verwoorden. 
  

• Frits is leerbaar  en wil graag leren. 
• Frits kan zijn werk plannen. 

• Frits heeft instructie nodig waarbij de 
leerkracht voordoet en hardop denkt. 
De strategieën die aangeleerd worden 
dienen het technisch rekenen te 
volgen.  

• Hij heeft activiteiten  nodig die zijn 
denkhandelingen concreet 
ondersteunen (visueel maken).  

• Frits heeft feedback nodig waarbij 
succeservaringen worden benadrukt.  

• Frits mag een tafelkaart gebruiken. 
• Frits leren om zelf zijn hulpvraag te 

verwoorden.   



ANALYSE BESCHERMENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN  

 

Datum:  

 
Belemmerende factoren 

 
Compenserende factoren 

 
Onderwijsbehoeften 

Schoolfactoren 
Leerkracht • Frits krijgt individuele instructie.  

• Leerkracht heeft zicht op leerlijnen en 
durft van methode af te wijken. 

  

• De leerkracht past het ABC 
instructiemodel toe om tegemoet te 
komen aan de verschillen in niveaus 
van de leerlingen. 

• Gewend om met meerdere niveaus in 
de groep te werken. 

• De leerkracht kan differentiëren en is 
empathisch. 

Groep • Zijn tweelingzus zit in dezelfde groep. 
Zij is een goede leerling. 

  

• Het is een kleine groep (24 ll'n).  
• Frits heeft een goede aansluiting met 

de groep.  
• De ll'n willen Frits helpen. 

• Resultaten alleen met zichzelf 
vergelijken. 

School        

  

            

Externe factoren 
Gezin  • Vader heeft moeite om te accepteren 

dat Frits wat zwakker is. 
• Vader stelt hoge eisen aan Frits. 
• Vader vergelijkt Fits teveel met de 

andere kinderen (VWO-kinderen) 
  

• De ouders zijn betrokken bij school.  
• Ouders willen thuis met Frits oefenen. 

• Ouders hebben behoefte aan 
ondersteuning bij acceptatie. M.n. 
vader. 

• Ouders meer op één lijn brengen. 
• Regelmatig overleg en afstemming 

m.b.t. aanbod op school en thuis. 

Vrije tijd       

  

• Spreekt regelmatig af met vriendjes 
• Zit op hockey. 

      

Zorg        

  

            



REËLE LEERRENDEMENTSVERWACHTING 

• Op basis van het gemiddelde leerrendement van de afgelopen 3 toets momenten (49, 63, 51 is 
gemiddeld 54) mag verwacht worden dat het leerrendement zal liggen tussen 50% en 66% 
(DLE 40). Daarom is gekozen voor de leerlijn 75%. 

 

• Formuleer je doel (leg de lat hoger) 

 Voorbeeld:  Op basis van de belemmerende en compenserende factoren, de  
  dossiergegevens en de gegevens van de leerkracht verwachten we dat een 
  gemiddelde score eind groep 7 haalbaar is.  

 Doel wordt een vaardigheidsscore van 97.  

 Deze komt overeen met DLE 45. 

 C-niveau eind groep 7 

  

• Per volgend afnamemoment zou er nu steeds een groei van 8 punten in de vaardigheidsscores 
te zien moeten zijn. 

 Voorbeeld: E6: VS 73 

  M7: VS 81  

  E7: VS 89  

  M8: VS 97 
 



REËLE LEERRENDEMENTSVERWACHTING 

  

97 

  

  

  
 78 

• In de grafiek is te zien dat Frits op afnamemoment E6 een 

vaardigheidsscore 74 heeft gehaald. In de voorafgaande periode heeft hij 

zich dus conform het verwachtingspatroon ontwikkeld. 



OPP FRITS PRIMAIR 

Beknopte beschrijving van het dossier 

 

Frits zit in groep 6. In groep 3 en 4 had Frits al veel moeite met het rekenen. Daarom heeft Frits groep 4 over gedaan. Tijdens het tweede jaar in groep 4 
zijn de resultaten wel vooruit gegaan. In groep 5 zakten ze echter weer terug. Zijn resultaten voor rekenen blijven achter t.o.v. hetgeen verwacht werd. In 
groep 5 en 6 is er  beperkte groei  waar te nemen m.b.t. zijn rekenvaardigheden,. De leerkracht in groep 6 merkt dat Frits het rekenaanbod niet meer kan 
volgen. Sinds kort is besloten om Frits met een eigen leerlijn te laten werken met rekenen. 
Op de CITO  toetsen begrijpend lezen komen zijn resultaten steeds overeen met een ongeveer gemiddeld niveau. Bij spelling zijn de resultaten wisselend, 
in groep 3 en begin groep 4 komen ze overeen met een ongeveer gemiddeld niveau. Op afnamemoment eind groep 4 en beide momenten in groep 5 
komen ze overeen met een beneden gemiddeld niveau. In groep 6 komen ze weer overeen met een ongeveer gemiddeld niveau. 
M.b.t. technisch lezen beheerst Frits AVI 9. 
In het verleden heeft er een uitgebreid onderzoek plaats gevonden. Hieruit bleek dat zijn algemene capaciteiten niet sterk waren. N.a.v. het onderzoek is 
dysorthografie vastgesteld. 
Onlangs is vastgesteld dat Frits een hoogsensitieve jongen is. Binnenkort komt de psycholoog een en ander toelichten en hopen we zicht te krijgen op wat 
het voor Frits en zijn onderwijsloopbaan betekent hoogsensitief  te zijn . 
  



OPP FRITS PRIMAIR 

• Theoretische leerrendementsverwachting (op basis van 3 meetmomenten) 

 

 

 

• Op basis van zijn capaciteiten is te verwachten dat Frits door zal stromen naar het VMBO. Wat 
betreft rekenen mag verwacht worden dat hij minimaal een  gemiddeld niveau midden groep 7 
zal halen. 

• Als we kijken naar het rekenen dan zien we dat Frits in groep 3 en 4 veel moeite had met het 
rekenen. Zijn prestaties kwamen steeds overeen met een zwak niveau. Het tweede jaar in 
groep 4 zijn de prestaties gestegen en kwamen ze overeen met een ongeveer gemiddeld 
niveau. In groep 5 en 6 dalen zijn prestaties naar een beneden gemiddeld niveau. Als we het 
gemiddelde nemen van zijn groei over de laatste drie meetmomenten en we trekken die lijn 
door, dan ligt het theoretisch perspectief bij een vaardigheidsscore 78 (een gemiddelde score 
op M6 niveau). 

  

  DMT BL SP REK     DMT BL SP REK     DMT BL SP REK 
DLE    35 32   DLE               DLE             
LR in %     88 54   LR in %                   LR in %                 
VS     136 78   VS                   VS                 



REËLE LEERRENDEMENTSVERWACHTING 

Bepaling reële leerrendementsverwachting (in een bandbreedte) 

Als wordt toegekomen aan de onderwijsbehoeftes van Frits en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht kan een reëel leerrendement 
bepaald worden. We kunnen als school tegemoet komen aan de geformuleerde behoeftes. We moeten echter ook rekening houden met de 
capaciteiten van Frits en zijn moeite met automatiseren. Op grond hiervan verwachten wij dat Frits zijn achterstand voor rekenen niet of 
gedeeltelijk zal kunnen inlopen. Het doel voor Frits wordt om in groep 8 voor rekenen een vaardigheidsscore 98 te behalen. Ons lijkt dit een 
realistische score voor Frits.   
  

Bepaling tussendoelen 

Bereken de tussendoelen: 

Technisch Lezen: Begrijpend Lezen: Spelling: Rekenen: 

      

  

            M7: VS 84 
E7: VS 91 
M8: VS 98 
E8: VS 106 



EINDDOELEN: 

VAN KERNDOEL TOT LEERLIJN 

Beschrijf de eindleerdoelen die beheerst moeten worden: 

Doelen eind gr. 6 
• Cijferend optellen tot 100 met overschrijding van het tiental 
• Cijferend aftrekken tot 100 met lenen. 
• Meten met mm, cm, dm, m en km. 
• Beheersen tafels 1 – 10 m.b.v. tafelkaart. 
• Beheersen redactiesommen groep 5. 
• Aflezen eenvoudige grafieken. 
• Geldrekenen tot 100 eurocent. 
• Vlot hanteren getallenrij tot 1000. 
• Tellen met sprongen van 1, 10, 100. 
  

     Doelen midden groep 7 
• Inzicht in getalstructuur tot 100.000. 
• Kunnen tellen met sprongen van 10, 100, 1000 en 10.000. 
• Eenvoudig cijferend vermenigvuldigen. 
• Aflezen eenvoudige lijngrafieken en staafdiagrammen. 
• Oefent hoofdrekenen. 
• Kent begrippen gram/kg. 
• Optellen van een getallenrij. 
• Inzicht hebben in begrippen uur, dag, week, maand, jaar e.d. 
• Kan berekenen hoe lang iets duurt. 
• Geldrekenen tot 10 euro. 

 

Planning van het onderwijsaanbod 

Om bovenstaande doelen te bereiken bieden we aan:  
• Frits volgt de instructies van de groep. 
• Minimaal 3 keer per week instructie op niveau.  
• Aangepaste oefenstof op niveau m.b.v. Maatwerk/Remelka.  
• Een kapstokschrift waarin alle strategieën staan. Frits wordt 

geleerd hiermee te werken.  
• Veel positieve feedback om het welbevinden en zelfvertrouwen van 

Frits te vergroten.  
  

      


