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1 Onderzoeksvragen en werkwijze 

1.1 Beleidscontext en achtergrond 

Verbetering van de taal- en rekenprestaties van leerlingen is een kernambitie in de beleids-
agenda voor het primair onderwijs van het Ministerie van OCW (Ministerie van OCW, 2007). 
Eén van de manieren om deze ambitie te realiseren is het stimuleren van opbrengstgericht 

werken. Opbrengstgericht werken is de vertaling van de Engelse term ‘data driven teach-
ing’. De term verwijst naar onderwijs waarin uitkomsten van metingen een sturende rol 
spelen, zowel in diagnostische als in evaluerende zin (Ledoux, Blok, Boogaard & Krüger, 

2009).  
 
Belangrijke instrumenten voor het realiseren van een cultuur van opbrengstgericht werken 
in het primair (en voortgezet) onderwijs zijn het gebruik van tussentijdse diagnostische 
toetsen en het gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS). Beide zijn logischerwijze nauw 
met elkaar verbonden. De diagnostische tussentijdse toets kan worden gezien als een foto 
(momentopname), terwijl een leerlingvolgsysteem kan worden gezien als film.1 
 
Het voornemen in het regeerakkoord om het gebruik van een leerlingvolgsysteem te ver-
plichten geldt zowel voor het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs. De specifieke 
uitwerking in het primair onderwijs is verwoord in het wetsvoorstel over de centrale eind-
toets en het leerling- en onderwijsvolgsysteem. De nieuwe verplichting sluit aan bij al inge-
zette ontwikkelingen. 
 
In het primair onderwijs beschikt 95 procent van de scholen over een leerlingvolgsysteem 
met landelijk genormeerde toetsen. Eén van de verklaringen voor de nagenoeg volledige 
dekking in het primair onderwijs lijkt te zijn dat de aanwezigheid van alle verschillende ni-
veaus van leerlingen in één klas ondersteuning bij differentiatie tot een “must” maakt. Eén 
van de gevolgen van de verschillende uitgangsposities in het primair onderwijs en voorge-
zet onderwijs is dat, hoewel er inhoudelijk geen verschil is tussen de systemen, in het pri-
mair onderwijs in de praktijk een leerlingvolgsysteem wordt aangeduid met de term “leer-
ling- en onderwijsvolgsysteem”, waarbij duidelijk wordt dat het om zowel het volgen van de 
leerling als van het onderwijs gaat. 
 
Een belangrijk element is het op school- en bestuursniveau gebruiken van data over leer-
vorderingen van leerlingen om te komen tot acties ter verbetering van de leerprestaties en 
om deze acties vervolgens ook weer te evalueren. Deze gegevens worden algemeen ge-
bruikt voor rapportage aan ouders en voor het signaleren van leerlingen met leerachter-
standen. Veel minder gangbaar is het nog om met deze gegevens ook het onderwijs op 
groeps- en schoolniveau te evalueren. Deskundigen om de school heen, zoals inspectie en 
schoolbegeleiders, zijn van mening dat er nog te weinig deskundigheid is bij schoolleiders, 
intern begeleiders en leerkrachten op het gebied van opbrengstgericht onderwijs. Dan gaat 

                                                        
1 Het leerlingvolgsysteem geeft zicht op en inzicht in de leervordering van een leerling over een langere perio-

de. Dit beeld wordt opgebouwd aan de hand van het systematisch in kaart brengen en analyseren van toets-
resultaten gedurende de schoolloopbaan van een leerling. Samen vormen deze instrumenten een voorwaarde 
om opbrengstgericht te werken binnen de klas en school. 
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het vooral om het analyseren en interpreteren van gegevens en nemen van daaruit voort-
vloeiende beslissingen en om de aanwezigheid van een onderzoekende houding (Ledoux 
e.a., 2009). 
 
Inzicht in het feitelijk gebruik (o.a. soorten gebruik), gebruikerservaringen en de oorzaken 
van mogelijke onderbenutting van het LVS staan centraal in de onderzoeksvraag. Het gaat 
om het verwerven van inzicht in het gebruik van leerlingvolgsystemen op het uitvoerende 
niveau van de school (door docenten, IB'ers, schoolleiders) en op het beleidvoerende bo-
venschoolse niveau (door bestuur, raad van toezicht). Om in de toekomst de positieve ef-
fecten van een LVS te optimaliseren en de negatieve te minimaliseren moeten scholen we-
ten wat werkt en wat niet. Het onderzoek valt binnen de kaders van het onderzoekspro-
gramma ‘Kennis van Waarde Maken’ dat gericht is op de vraag wat wel en niet werkt met 
ict in het onderwijs. Kennisnet heeft het onderzoek gefinancierd.  

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 
 

Hoe wordt (de informatie uit) een leerlingvolgsysteem door scholen gebruikt en wat zijn de 
opbrengsten hiervan volgens de verschillende doelgroepen (leraren, ib'ers, schoolleiders en 
bovenschools management/bestuur)? 

 
Bovengenoemde centrale vraagstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 
1 Welke soort gegevenskenmerken worden door de scholen verzameld en geanalyseerd in 

een leerlingvolgsysteem?  
2 Aan wie worden (door scholen) welke soort gegevens uit leerlingvolgsystemen beschik-

baar gesteld? (En hoe verloopt dit proces?)  
3 Hoe ziet het gebruik van (informatie uit) leerlingvolgsystemen eruit? Deze vraag sluit 

aan op de eerste vragen en dient het gebruik van leerlingvolgsystemen (verder) te in-
ventariseren en te beschrijven.  

4 Wat zijn de gepercipieerde opbrengsten van het gebruik (van informatie uit) leerling-
volgsystemen volgens de verschillende doelgroepen (docenten, ib'ers, schoolleiders en 
bovenschools management)?  

1.3 Visie op het onderzoek 

Gebruiksintensiteit LVS  
Scholen verzamelen veel leerling-gegevens. Het verzamelen van deze gegevens kan op veel 
verschillende manieren. De Onderwijsraad (2008) geeft aan dat vooral het leerlingvolgsys-
teem en toetsen worden gebruikt om tekorten vast te stellen. Vrijwel alle basisscholen ge-
bruiken deze instrumenten. Ook observaties door leraren zijn belangrijk. In de literatuur 
worden drie manieren onderscheiden waarop scholen leerling-resultaten in beeld brengen: 
1 Toetsen, methodegebonden en methodeonafhankelijk, meestal uit een leerlingvolgsys-

teem,  
2 Leerlingvolgsysteem voor het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling,  
3 Observaties door leerkrachten.  



  5 

 
LVS’en bieden zowel functionaliteitengericht op het primaire proces als leren, toetsen en 
begeleiden, als functies ter ondersteuning van de onderwijslogistiek en studentenadmini-
stratie. Ledoux et al. (2009) melden dat scholen toetsen vanuit leerlingvolgsystemen vooral 
en vrijwel altijd gebruiken voor lezen en rekenen, maar nog relatief weinig voor andere 
leerdomeinen. Ook uit onderzoek van SLO (2009) blijkt dat maar weinig scholen de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen op systematische wijze volgen. Ook reflecteren 
scholen doorgaans niet op de vraag of men weet wat men moet of wil weten en hoe dat het 
beste achterhaald kan worden.  
 
Gebruiksgemak en gebruiksmogelijkheden van LVS  
Meijer en Ledoux (2011)1 hebben verschillende LVS systemen met elkaar vergeleken en 
constateren dat de ondersteunende functies bij opbrengstgericht werken nog beperkt zijn. 
De systemen zijn maar beperkt geschikt voor het nemen van adequate beslissingen of het 
ondernemen van actie op grond van de analyses die met de systemen kunnen worden ver-
richt. 
Visscher e.a. (2012)2 constateren dat het op veel scholen aan afdoende competenties ont-
breekt om leerresultaten te analyseren, doelen te formuleren en handelingsplannen te ma-
ken. Zij zien het gebrek aan competenties bij leerkrachten als een belangrijke belemmering 
om het opbrengstgerichte leren in de praktijk te brengen.  
 
Doelmatig gebruik van LVS  
Gebruikersonderzoek wijst erop dat er nog regelmatig sprake is van gebruik van meerdere 
systemen naast elkaar (naast een toetsregistratie systeem een apart leerling-
administratiesysteem, wat tot dubbele administratie leidt). Inmiddels zijn er systemen op 
de markt gekomen die een geïntegreerde omgeving bieden voor administratieve functies 
als LVS doeleinden, waardoor effectievere en efficiëntere toepassingsmogelijkheden zijn 
ontstaan.  
 
Ten tweede wijzen ervaringen met het gebruik van LVS’en erop dat deze vooral op het ni-
veau van de leerling worden ingezet; naar aanleiding van informatie uit het systeem krijgen 
(dreigende) uitvallers bijvoorbeeld extra begeleiding of les. Op het niveau van de klas of 
school wordt nog niet echt opbrengstgericht gewerkt. Managers of directieleden bekijken 
resultaatoverzichten slechts op hoofdlijnen en gebruiken deze niet voor het in gang zetten 
van verbeteracties. Om de mate van effectief gebruik van LVS’en vast te kunnen stellen zal 
de vraagstelling ingaan op de wijze waarop mogelijkheden die het LVS biedt nog onvol-
doende benut worden, en zullen de oorzaken hiervan in beeld worden gebracht. 
 
Integreren van subjectieve en objectieve data  
Zoals hiervoor aangegeven, wijzen onderzoeken erop dat op het niveau van de klas of 
school nog niet echt opbrengstgericht gewerkt wordt, terwijl de achterliggende beleidsfilo-
sofie van het opbrengstgericht werken veronderstelt dat dit een middel is om gericht te 
werken aan verbetering van leerprestaties. Bovendien, zo kan worden geredeneerd, zal het 

                                                        
1 Joost Meijer en Guuske Ledoux (2011). Gebruiksvriendelijke leerlingvolgsystemen in het primair onderwijs. 

Amsterdam SCO-Kohnstamm Instituut. 
2 Visscher, a. (2012). De eenvoud en complexiteit van opbrengstgericht werken OGW. Enschede Vakgroep 

Onderwijsorganisatie en –management, Universiteit Twente. 
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actief benutten van een LVS door een minder goed presterende school in theorie meer kun-
nen opleveren ten aanzien van de verbetering van leerprestaties dan voor een systematisch 
al goed presterende school. 
 
De gebruikersenquêtes baseren zich voor een belangrijk deel op subjectieve informatie, of-
wel oordelen en meningen van de respondenten. Een zinvolle interpretatie van de uitkom-
sten van subjectieve enquête informatie ontstaat door deze te koppelen aan objectieve ge-
gevens voor diezelfde school of schoolbestuur. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de ci-
to scores in de afgelopen drie jaar, de beoordeling van het didactisch klimaat door de In-
spectie van het Onderwijs, evenals andere achtergrondkenmerken van de school. Door de 
uitkomsten van de enquête in perspectief te plaatsten zijn de gepercipieerde opbrengsten 
van een LVS beter voor interpretatie vatbaar. Wanneer vervolgens rekening wordt gehou-
den met beleidsmaatregelen van een school of schoolbestuur kan een relatie worden gelegd 
met beleidsinterventies.  
 
Door de subjectieve oordelen met betrekking tot het -al dan niet actieve- gebruik van 
LVS’en met objectieve gegevens in verband te brengen en te correleren is het mogelijk om 
1) het potentieel belang en de toegevoegde waarde van een LVS voor -nader vast te stel-
len- schooltypen te bepalen, en  
2) inzicht te verwerven in mogelijke factoren die een beperkt gebruik van een LVS mede 
veroorzaken.  
 
De koppeling van subjectieve met objectieve data biedt daarmee een controle op mogelijke 
sociaal wenselijke antwoorden. 

1.4 Werkwijze 

Inzicht in het feitelijk gebruik (o.a. soorten gebruik), gebruikerservaringen en de oorzaken 
van mogelijke onderbenutting van het LVS staan centraal in dit onderzoek. Het gaat daarbij 
uitsluitend om inzicht in het gebruik van het LVS op schools niveau (door docenten, IB'ers, 
schoolleiders) en op bovenschools niveau (door bestuur, raad van toezicht). Om in de toe-
komst de positieve effecten te optimaliseren en de negatieve te minimaliseren moeten 
scholen weten wat werkt en wat niet. Via een enquête onder scholen en schoolbesturen is 
het feitelijk gebruik geïnventariseerd. Om de gebruikers van LVS te kunnen ondervragen is 
een klantenlijst van PO scholen en de daarbij behorende schoolbesturen ter beschikking ge-
steld. Deze lijst vormde het kader voor de steekproeftrekking ten behoeve van dit onder-
zoek. 
 

Steekproeftrekking 

Omdat dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in het gebruik van het LVS bin-
nen de totale schoolorganisatie is het van belang om het gebruik door verschillende func-
tiegroepen binnen één schoolorganisatie vast te kunnen stellen. Bij de steekproeftrekking is 
uitgegaan van een steekproef van scholen. Alle bij deze steekproef behorende besturen zijn 
daaraan toegevoegd. 
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Start van de steekproeftrekking vormde het aangeleverde adressenbestanden van scholen 
en schoolbesturen. De 2135 aangeleverde adressen van basisscholen vormden het steek-
proefkader. Hieruit is een aselecte steekproef getrokken van 1100 adressen ofwel 51% van 
het steekproefkader. Daarnaast zijn er 356 schoolbesturen opgenomen in de steekproef, 
omdat ze het bestuur zijn van één of meer van de aselect getrokken basisscholen in de 
steekproef. 

Tabel 1.1 Steekproefkader en steekproef 

Aangeleverde adressen steekproefkader steekproef 

  abs % 

adressen van scholen 2.135 1.100 51% 

adressen bijbehorende besturen 474 356 75% 

 

Ontwerp vragenlijst 

In augustus 2012 is gestart met het ontwikkelen van de vragenlijsten. De vragenlijsten zijn 
bestemd voor bestuurders, directies, leerkrachten en IB-ers. De volgende onderwerpen zijn 
in de vragenlijsten belicht: 

 Achtergrondgegevens over de functie van de respondent, het pedagogisch didactische 
klimaat op de school en de ICT omgeving op de scholen; 

 Gegevens die verzameld worden in het LVS; 
 De gebruikers van het LVS; 
 Ervaren ondersteuning bij het gebruik; 
 Soorten gebruik van het LVS: overzichten genereren, voortgang van leerprestaties sig-

naleren, zorgleerlingen signaleren, opbrengstgericht werken, of informatie verstrekken 
aan derden en 

 Algemeen oordeel over het LVS. 

 
De bovengenoemde thema’s komen aan bod bij de vragenlijsten voor alle vier de functie-
groepen, zij het dat de inhoud van de vragen is afgestemd op het bij de functie behorende 
takenpakket. De concept vragenlijsten zijn ter beoordeling voorgelegd aan de door Kennis-
net samengestelde begeleidingscommissie. Daarna zijn de vragenlijsten getest op een vier-
tal scholen. In bijlage 1 is de vragenlijst inclusief de verkregen antwoorden daarop opge-
nomen. 
 

Het benaderen van de scholen en besturen 

Bij aanvang van dit onderzoek is verondersteld dat de gebruikers van het LVS digitaal be-
naderbaar zijn. Daarom is gekozen voor een digitaal in te vullen vragenlijst. Omdat de digi-
tale adresgegevens van de scholen en besturen niet beschikbaar waren is ervoor gekozen 
om de steekproef van scholen en besturen schriftelijk te benaderen. 
 
In oktober 2012 zijn de scholen en besturen schriftelijk benaderd met een verzoek om me-
dewerking. De brieven zijn gericht aan schoolleiders/directeuren op briefpapier van Kennis-
net. In de brief zijn unieke inlogcodes vermeld waarmee toegang kan worden verkregen tot 
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de digitale vragenlijst. De brief aan het bestuur bevatte één inlogcode. In de brief aan de 
directie zijn drie inlogcodes inbegrepen: één voor de directie, één voor de leerkracht en één 
voor de IB-er. Elke inlogcode is weergegeven op een apart kaartje. 
 
Van de verzonden brieven kwamen er 165 onbestelbaar retour. Dit reduceert de steek-
proefomvang van 1100 naar 936 scholen en van 356 naar 355 besturen.  
 
In december 2012 is besloten om de benadering van scholen en schoolbesturen te intensi-
veren via een telefonisch verzoek om alsnog de vragenlijst in te vullen. Dat is gebeurd om-
dat de respons sterk achterbleef bij de vooraf gestelde doelen en verwachtingen. Slechts 
3% van de besturen en 4% van de uitgenodigde scholen had eind december gerespon-
deerd.  
 
In januari en februari 2013 zijn de scholen en besturen die nog niet hadden gerespondeerd 
telefonisch benaderd met het verzoek de vragenlijst alsnog in te vullen. Ruim 700 personen 
hebben telefonisch toegezegd de lijst in te gaan vullen en de helft heeft de daad bij het 
woord gevoegd.  
 

De respons 

Van de 936 scholen in de steekproef hebben respondenten van 344 scholen de vragenlijst 
ingevuld. De respons is daarom 37%. Van het grootste deel van de responderende scholen 
(229 scholen) heeft één persoon de vragenlijst ingevuld. In 76 gevallen hebben twee per-
sonen van één school de lijst ingevuld en van 39 scholen zijn drie lijsten geretourneerd. 

Tabel 1.2 Respons scholen 

 abs % 
netto steekproef scholen 936  
weigering 78 8% 
respons scholen 344 37% 
waarvan:   
 - één lijst ingevuld 229  
 - twee lijsten ingevuld 76  
 - drie lijsten ingevuld 39  
Totaal ingevulde lijsten 498   

 
8% van de scholen heeft medewerking geweigerd. De belangrijkste weigeringgrond was dat 
de scholen een ander systeem gebruiken, waardoor het invullen van de lijst voor hen niet 
relevant was. 
 
Van de 355 besturen in de steekproef hebben er 121 de vragenlijst ingevuld. Dat brengt de 
respons van besturen op 34%. Rond 10% van de besturen heeft medewerking geweigerd. 
Zij gaven daarbij veelal als reden op dat zij op een te grote afstand van de schoolpraktijk 
stonden en nooit gebruik maken van een leerlingvolgsysteem.  
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Tabel 1.3 Respons besturen 

  abs % abs % 
geen respons van bestuur 234 66%   
waarvan:     

geen respons bestuur en geen respons school   102 29% 
geen respons bestuur, maar wel respons school   132 37% 

wel respons van bestuur 121 34%   
waarvan:     

alleen respons van bestuur   49 14% 
bestuur + 1 lijst school   31 9% 
bestuur + 2 lijsten school   17 5% 
bestuur + 3 lijsten school   6 2% 
bestuur + 4 lijsten school   6 2% 
bestuur + 5 of meer lijsten school   12 3% 

totaal steekproef besturen 355 100% 355 100% 

 

1.5 Leeswijzer 

In twee hoofdstukken wordt verslag gedaan van het onderzoek. In hoofdstuk 2 komen de 
uitkomsten van de vragenlijst aan bod. Verschillen en overeenkomsten tussen functiegroe-
pen komen bij elke paragraaf aan bod. Dit hoofdstuk besluit met de beschrijvende ant-
woorden op de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 is beschreven in welk ontwikkelingsstadi-
um de responderende scholen zich bevinden. 
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2 Resultaten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is verslag gedaan van de enquête. Paragraaf 2.2 start met de achtergrond-
gegevens van de respondenten en hun scholen. Daarna is in paragraaf 2.3 belicht welke 
gegevens er in het LVS zijn verzameld. Welke gebruikers toegang hebben tot de gegevens 
is weergegeven in paragraaf 2.4. Daarna is in paragraaf 2.5 beschreven welke overzichten 
er worden gemaakt en wie deze gebruiken. Paragraaf 2.6 gaat over informatie verstrekken 
aan derden. Een algemeen oordeel over het LVS is gegeven in paragraaf 2.7. Conclusies 
sluiten het hoofdstuk af. 

2.2 Achtergrondgegevens  

Om het gebruik van het LVS binnen de scholen zo volledig mogelijk te beschrijven is in de 
vragenlijst gestart met het inventariseren van een aantal achtergrondgegevens over de 
functie van de respondent, de ICT omgeving in de school en de onderwijskundige visie bin-
nen de instelling. In de volgende alinea’s is hierover verslag gedaan. 
 

Functie van respondenten 

Respondenten die één van de volgende vier functies uitoefenen zijn uitdrukkelijk uitgeno-
digd de vragenlijst in te vullen: bestuurders, directieleden, leerkrachten en IB-ers. De 
meeste respondenten (92%) oefenen uitsluitend één van bovenstaande functies uit en een 
klein deel (8%) heeft een dubbele functie. Dubbelfuncties komen het meest voor onder be-
stuurders (18%) en leerkrachten (12%).  

Tabel 2.1 In welke functie bent u verbonden aan deze school? 

functie enkele functie dubbelfunctie n = aard tweede functie 

directie 97% 3% 277 coördinator, bovenschools manager, leerkracht 

bestuur 82% 18% 121 directie, coördinator, leerkracht 

leerkracht 88% 12% 97 directie, coördinator 

IB er 95% 5% 126 directie, coördinator, leerkracht 

totaal  92% 8% 621   

  
Met een gemiddelde van 10 arbeidsjaren geven de respondenten aan al lange tijd aan de 
school verbonden te zijn. Leerkrachten zijn het langst aan de huidige school verbonden 
(gemiddeld 13 jaar) en bestuurders het minst lang (gemiddeld 6 jaar).  
 

ICT omgeving 

Veel scholen werken met een WEB-based leerlingvolgsysteem (LVS) waardoor het werken 
met ICT onvermijdelijk is. Het overgrote deel van de ondervraagde directieleden, leerkrach-
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ten en IB-ers (98%) meldt dan ook dat zij altijd een computer tot hun beschikking hebben 
op hun school. Een deel van de bestuurders (15%) zegt de computer soms of nooit tot hun 
beschikking te hebben.  
 
Van de respondenten zegt 82% regelmatig met de computer te werken, 13% doet dat soms 
en 5% doet dat nooit. Leerkrachten zeggen het meest vaak met de computer te werken 
(91%) en bestuurders doen dat het minst (74% zegt er vaak mee te werken). Bestuurders 
geven het meest aan zelden of nooit te werken met de computer (18%).  
 
Op de vraag hoe men het ICT-gebruik op hun school beoordeelt, antwoorden slechts enkele 
respondenten (4%) dat hun school wat betreft ICT-gebruik achter loopt. Het overgrote deel 
van de respondenten (86%) plaatst hun school in de middenmoot, terwijl een kleine groep 
(9%) de eigen school als koploper bestempelt op het gebied van ICT-gebruik.  
 

Pedagogisch didactische principes 

Om een globale indruk te krijgen van de pedagogisch didactische principes op de scholen 
van de respondenten is een set van tien handelwijzen voorgelegd. In vijf handelwijzen 
komt een leerling-gerichte werkwijze nadrukkelijker tot uiting. De frequentie waarmee 
wordt ingespeeld op de belangstelling en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen 
staat hierbij centraal: geven de leerlingen elkaar feedback en mogen zij zelf wel eens hun 
eigen leerinhouden en doelen kiezen?  
 
De andere vijf handelwijzen geven uiting aan een meer leerstofgerichte aanpak. Hierbij 
staat de behandeling van de leerstof tijdens de lessen centraal: hoe wordt de stof uitge-
legd, worden er vragen gesteld over de leerstof, wordt de stof samengevat, doen de leer-
lingen oefeningen om de stof te beheersen en wordt de beheersing van de stof door de 
leerlingen geëvalueerd? Op een vijfpuntschaal gaven respondenten aan hoe vaak1 de tien 
voorgelegde werkwijzen op hun school worden toegepast.  
 
In de volgende Figuur 2.2 zijn de gemiddelde oordelen over de beide pedagogisch didacti-
sche principes samengevat per functiegroep. Er bestaat een grote mate van consensus over 
de mate waarin de leerstofgerichte aanpak op school wordt toegepast. Alle functiegroepen 
menen dat deze aanpak vaak (score 4) wordt toegepast op hun school. Volgens alle func-
tiegroepen wordt de leerstofgerichte aanpak frequenter toegepast op hun school dan de 
leerling-gerichte aanpak. Dit accentverschil komt bij alle ondervraagde functiegroepen tot 
uiting, maar is bij IB-ers het grootst. Op het vlak van de leerling-gerichte aanpak verschil-
len de meningen tussen functiegroepen significant. Leerkrachten blijken, vaker dan IB-ers, 
leerling-gerichte principes toe te passen. En bestuurders denken dat de leerling-gerichte 
aanpak frequenter wordt toegepast dan wat de andere functiegroepen daarover melden. 
 

                                                        
1 1 = niet of nauwelijks; 2 = af en toe; 3 = tamelijk vaak;  4 =  vaak; 5 =  heel vaak 
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Figuur 2.2 Mate waarin op de school de leerstofgerichte en de leerling-gerichte aanpak 
wordt toegepast; schaal varieert van nauwelijks (1) tot vaak (5).  
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Belangrijkste functies van het gebruik van het LVS 

Ter inleiding is tot slot aan de respondenten gevraagd voor welke functies zij het leerling-
volgsysteem gebruiken. Daarbij zijn drie mogelijkheden voorgelegd. 

 Administratie: deze gebruiksfunctie is het meest genoemd en wel door 96% van de res-
pondenten.  

 Onderwijsresultaten signaleren en verbeteren: 92% van de respondenten heeft deze 
functie genoemd. 

 Onderwijsprocessen stroomlijnen: 54% van de respondenten noemde deze functie. 
 
Een vijfde deel van de respondenten deelde mee het LVS voor andere functies te benutten. 
Bestuurders noemden vaker een andere functie dan gemiddeld (31%) en leerkrachten de-
den dan wat minder vaak (11%). In de toelichting deelde 11% van de bestuurders en 3% 
van de directieleden mee dat hun school een ander dan het gevraagde LVS gebruikt.  
 
Bestuurders deelden mee dat zij vooral de bestuursmodule gebruiken. Zij zien het LVS als 
goed hulpmiddel om de kwaliteit van hun school of scholen te meten en om bekostigings-
voorspellingen te maken. Directieleden gebruiken het LVS ook als instrument voor kwali-
teitsbewaking. Daarnaast noemen zij het ouderportaal als een belangrijke functie en de on-
dersteunende mogelijkheid bij dossiervorming en bij het registreren van incidenten. Leer-
krachten en IB-ers noemen eveneens het ouderportaal en dossiervorming als aanvullende 
gebruiksfuncties. 
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2.3 Verzamelde gegevens 

Een eerste randvoorwaarde om gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS) optimaal te 
kunnen benutten is het systematisch registreren van gegevens over de leerlingen en hun 
voortgang in de loop der tijd. In de vragenlijsten is daarom geïnformeerd naar de frequen-
tie waarmee men gegevens registreert over de achtergrond van de leerlingen, de ontwikke-
ling van het kind, soorten toetsresultaten, leerdoelen en acties van docenten of IB-ers. In 
Figuur 2.3 is een samenvattend overzicht gegeven van de antwoorden op deze vragen. De 
antwoordcategorieën zijn geordend van minst naar meest frequent geregistreerde gege-
vens. Hierbij is een indeling in drie groepen gemaakt: ontwikkeling van het kind, toetsre-
sultaten en leerdoelen. Volgens deze indeling volgt na figuur 2.3 ook een toelichting. 
 

Figuur 2.3 Frequentie van het registreren van gegevens over de ontwikkeling van het 
kind, toetsresultaten en leerdoelen  
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Ontwikkeling van het kind 

Op het terrein van de ontwikkeling van het kind worden gegevens over methodegebonden 
toetsen, leervorderingen en verzuim het meest frequent geregistreerd. Daarna volgen de 
methode onafhankelijke toetsen die meestal eens per jaar of eens per trimester worden 
vastgelegd. Gegevens over de sociaal emotionele ontwikkeling, ontwikkelingslijnen en eigen 
toetsresultaten worden het minst frequent geregistreerd. 
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Er is een significant verschil tussen de functiegroepen. Bestuurders weten meestal niet wel-
ke gegevens hun scholen precies vastleggen. Directieleden en IB-ers melden een veel ho-
gere frequentie van gegevensverzameling dan leerkrachten. Voorts is er een significante 
samenhang tussen de pedagogisch didactische principes op de scholen en de frequentie van 
het registreren van gegevens over de ontwikkeling van het kind. Respondenten die sterkere 
leerlinggerichte pedagogisch didactische principes ventileren melden een hogere registra-
tiefrequentie dan respondenten met een sterkere voorkeur voor de leerstofgerichte peda-
gogisch didactische principes. 
 

Toetsresultaten 

Toetsresultaten worden meestal eens per kwartaal, semester of eens per jaar vastgelegd 
(61% van de respondenten). De respondenten hebben dezelfde frequentie gemeld voor alle 
soorten toetsresultaten. Ook nu weer zijn het de bestuurders die meestal niet weten met 
welke frequentie deze gegevens worden geregistreerd. Directieleden melden doorgaans een 
hogere registratiefrequentie dan leerkrachten en IB-ers. De verschillen tussen de functie-
groepen zijn significant. 

Leerdoelen 

Ruim de helft van de respondenten vermeldt dat er leerdoelen zijn geregistreerd in hun 
LVS. Leerdoelen van de individuele leerling zijn daarbij het meest genoemd (64%) en lan-
delijke referentieniveaus het minst (49%). De registratiefrequentie van deze doelen is 
doorgaans eens per kwartaal, semester of jaar.  
Een deel van de respondenten (27%) deelt mee dat er op hun school nooit leerdoelen wor-
den geregistreerd en een ander deel (16%) weet niet of er leerdoelen zijn geregistreerd. 
Respondenten die het niet weten betreffen veelal bestuurders. IB-ers melden een frequen-
tere registratie van leerdoelen dan leerkrachten en directieleden.  

2.4 Gebruikers 

Deze paragraaf gaat over de diverse gebruikersgroepen die toegang hebben tot  LVS of die 
gegevens mogen invoeren in het LVS. Leerkrachten en IB-ers hebben volledige toegang tot 
het LVS. Zij zijn zowel bevoegd om gegevens te raadplegen als om gegevens in te voeren. 
Alle ondervraagde functiegroepen hebben dit beaamd. De directie heeft volledige toegang 
tot de raadpleegfunctie en is volgens 92% van de respondenten ook bevoegd om gegevens 
in te voeren. Bestuurders hebben beperkt toegang tot de raadpleegfunctie van het systeem 
(30% van de respondenten) en zijn zelden bevoegd om gegevens in te voeren (3% van de 
respondenten). Volgens twee derde deel van de respondenten spelen administratieve me-
dewerkers een belangrijke rol bij het raadplegen of invoeren van gegevens. Ouders mogen 
zelden het LVS raadplegen (9% van de respondenten).  
 
Er bestaat een grote mate van consensus tussen de functiegroepen waar het gaat om ge-
bruikersgroepen en hun rechten. Bestuurders hebben soms een afwijkende mening. Zij 
zeggen meer gebruiksrechten te hebben dan wat de andere functiegroepen over de ge-
bruiksrechten van bestuurders meedelen.  
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Naast bestuurders, directieleden en management, IB-ers, leerkrachten, administratief per-
soneel en ouders zijn er door 8% van de respondenten nog andere personen en functies 
genoemd die toegang hebben tot het LVS. Zij hebben de volgende functies en personen ge-
noemd: de kinderen zelf (via print resultaten), de Inspectie, de klassenassistent, de 
schoolmaatschappelijke werker, de ICT-er en de externe begeleider. Ouders, leerlingen en 
de Inspectie zijn uitsluitend bevoegd om het systeem te raadplegen, en alle medewerkers 
die beroepsmatig aan de school verbonden zijn ook bevoegd om gegevens toe te voegen of 
te wijzigen.  

Ondersteuning van het gebruik 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het LVS zijn er cursussen en trainingen be-
schikbaar gesteld voor de verschillende gebruikers. Ook zijn er gebruikersgroepen waarin 
men ervaringen kan uitwisselen over het werken met het LVS en is er een helpdesk waar 
men met vragen terecht kan.  
 
Ruim 76% van alle respondenten volgde een cursus of training, waarvan ruim 81% de 
standaardcursus volgde en 30% de vervolgcursus. De meeste cursisten volgden een cursus 
van één of twee dagdelen, 19% volgde een cursus van 3 tot 4 dagdelen en een zeer kleine 
groep volgde een cursus die langer duurde. De cursussen worden door de overgrote meer-
derheid als zeer nuttig tot nuttig beschouwd. Deelnemers die de cursussen minder positief 
beoordeelden lichtten dit toe met de opmerking dat zij de cursus te algemeen, te globaal of 
van een te laag niveau vonden. Leerkrachten volgden, in vergelijking met de andere res-
pondenten, significant minder vaak een cursus of training. Een klein deel van de scholen 
heeft bij ingebruikname van het systeem een cursus op maat laten verzorgen voor alle me-
dewerkers van de school. 
 
Bij gebruikersgroepen over het LVS zijn vooral bestuurders en directieleden aangesloten. 
De meeste van hen zijn aangesloten bij een gebruikersgroep via Delphi en ook is er een 
groep aangesloten via LinkedIn. Docenten geven het minst vaak aan te zijn aangesloten bij 
een gebruikersgroep, 85% van de docenten is dit niet. Ook maken zij het minst vaak ge-
bruik van de helpdesk: slechts 35% van de docenten zegt dit te doen, tegenover 60% van 
de bestuurders en 70% van de directieleden en IB-ers. De geboden ondersteuning door de 
helpdesk wordt door een meerderheid van de respondenten als adequaat bestempeld. Res-
pondenten met een negatief oordeel over de helpdesk gaven de volgende toelichting: 
 

 Het duurt erg lang voordat je antwoord krijgt 
 De antwoorden zijn niet adequaat of bevredigend 
 De bereikbaarheid van de levrancier is slecht 
 Er is geen know how over het speciaal basisonderwijs 
 Het systeem werkt niet altijd en dat is erg storend  

 
Leerkrachten beoordelen hun eigen kennisniveau het hoogst van alle vier groepen respon-
denten: 94% zegt als gebruiker van het LVS een gemiddeld tot hoog kennisniveau te heb-
ben. Onder directieleden en IB-ers is dit percentage iets lager, beide 89%, maar nog steeds 
erg hoog. Van de bestuurders beoordeelt 28% het kennisniveau als laag tot matig. Er is 
een significante samenhang tussen het kennisniveau van de respondent en de mate waarin 
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hij of zij gebruik maakt van de helpdesk; hoe hoger het kennisniveau van het LVS hoe min-
der men gebruik maakt van de helpdesk. Dit voor de hand liggende verband duidt erop dat 
de vragenlijsten consistent zijn ingevuld. 

2.5 Overzichten maken en gebruiken 

In  LVS kan men allerlei overzichten vinden/genereren. Bijvoorbeeld van niveauwaarden 
van de leerlingen, maar ook is het mogelijk om overzichten te genereren met daarop nive-
augrafieken per groep, leerjaar en zelfs van de gehele school. Van de medewerkers op 
schoolsniveau geeft bijna 100% aan dat zij zelf overzichten kunnen genereren uit het leer-
lingvolgsysteem. Bestuurders hebben daar iets meer moeite mee. Wie het niet zelf kan 
(zo’n 5% van de respondenten) vraagt hulp bij zowel directie, administratieve ondersteu-
ners als leerkrachten.  

Gebruik door directieleden en bestuurders 

Aan directieleden en bestuurders is gevraagd in welke mate zij overzichten genereren met 
het oog op één of meer van de volgende beoordelingen: 

 Of de kwaliteit van het onderwijs van voldoende niveau is; 65% doet dit eens per kwar-
taal, 26% eens per jaar en 9% nooit. 

 Of de begeleiding van de leerlingen op peil is; 54% doet dit eens per kwartaal, 23% 
eens per jaar en 23% nooit. 

 Of de leerkrachten adequaat functioneren; 31% doet dit eens per kwartaal, 31% eens 
per jaar en 38% nooit. 

 
Bestuurders en directieleden maken even vaak overzichten met het oog op het beoordelen 
van de kwaliteit van het onderwijs. Directieleden maken vaker dan bestuurders overzichten 
met het oog op de begeleiding van leerlingen of het functioneren van leerkrachten. 
 
Het verbeteren van het kwaliteitsbeleid van de school is het meest door bestuurders en di-
rectieleden genoemde gebruiksdoel van de overzichten uit  LVS (zie Figuur 2.4). Voorts 
zegt 50% van respondenten de overzichten te gebruiken als hulpmiddel om in gesprek te 
gaan met het team. Directieleden doen dit vaker op regelmatige basis (70%) dan bestuur-
ders (39%). De overzichten uit het LVS worden minder vaak gebruikt ter ondersteuning van 
functioneringsgesprekken met het personeel en zelden als hulpmiddel bij personeelsplan-
ningen.  
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Figuur 2.4 Gebruiksdoel van overzichten uit  LVS (alleen bestuurders en directie) 
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Het gebruik van overzichten van leerprestaties door leerkrachten 

Alleen aan leerkrachten is gevraagd naar de frequentie van het gebruik van informatie over 
leervorderingen en overzichten van leerprestaties. Zij zeggen het meest frequent overzich-
ten te maken van methodegebonden vorderingen; 68% zegt dit maandelijks of vaker te 
doen. Overzichten van niet methodegebonden vorderingen worden minder regelmatig ge-
bruikt; 61% zegt dit eens per kwartaal te gebruiken. Overzichten van eigen toetsmateriaal 
worden het minst vaak gebruikt. Meer dan de helft van de leerkrachten (54%) zegt dit 
nooit te doen.  
 
De overzichten van de leerprestaties worden het meest intensief gebruikt op het aggrega-
tieniveau van de individuele leerling. Ruim de helft van de leerkrachten zegt hier maande-
lijks of vaker naar te kijken. Het aggregatieniveau van niveaugroepen binnen de groep 
wordt door 41% van de leerkrachten maandelijks of vaker bekeken, terwijl 18% dit nooit 
doet. Voortschrijdende weekoverzichten of maandoverzichten worden nauwelijks gemaakt 
en bekeken. Drie kwart van de leerkrachten zegt dit nooit te doen. 
 
Ook aan de leerkrachten is gevraagd voor welk doel zij de overzichten van leerprestaties 
gebruiken. In Figuur 2.5 is een samenvattend overzicht gegeven van de antwoorden die zij 
gaven. De leerkrachten gebruiken de overzichten het meest om over individuele leerlingen 
te overleggen met de IB-er en om d.m.v. overzichten te komen tot concrete acties te ver-
betering van de leerprestaties. De overzichten worden vooral gebruikt als hulpmiddel voor 
individuele leerlingen of voor een groep leerlingen en minder als hulpmiddel voor het eva-
lueren van het eigen functioneren, het functioneren van het team of voor het positioneren 
van de school.  
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Figuur 2.5 Gebruiksdoel van overzichten leerprestaties (alleen leerkrachten) 
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Een overgrote meerderheid van de leerkrachten (87%) vindt de overzichten uit LVS ge-
makkelijk te interpreteren. Over de eigen deskundigheid merkt het grootste deel van de 
leerkrachten (69%) op dat zij altijd of doorgaans wel overweg kunnen met het LVS. Toch 
zegt nog 25% van de leerkrachten dat zij af en toe wel hulp nodig hebben en 6% geeft aan 
geen gevoel te hebben voor het systeem. Er is een significant verband tussen het zelf ge-
melde kennisniveau van LVS en de intensiteit van het gebruik ervan.  

Het signaleren van zorgleerlingen door leerkrachten en IB-ers 

Door de mogelijkheid om alle gegevens in het LVS op te slaan en overzichten te genereren, 
zou het voor gebruikers beter mogelijk moeten zijn om zorgleerlingen te signaleren. Of de-
ze signaalfunctie daadwerkelijk wordt benut is alleen gevraagd aan leerkrachten en IB-ers.  
 
Zo goed als alle leerkrachten en IB-ers (98%) vinden dat de overzichten uit LVS een nuttig 
hulpmiddel zijn om zorgleerlingen te signaleren en gebruiken het LVS daarvoor altijd of 
zeer regelmatig (84%). In Figuur 2.6 is te zien welke informatie leerkrachten en IB-ers al-
lemaal gebruiken om zorgleerlingen te signaleren. Het meest frequent gebruiken zij toets-
gegevens (zowel methodegebonden als niet methodegebonden), informatie over leerachter-
standen, notities en plannen (75% altijd of zeer regelmatig gebruik). Informatie over het 
welbevinden van de leerling, de betrokkenheid van de leerling of de sociaal emotionele 
ontwikkeling wordt minder intensief gebruikt (rond 60% altijd of zeer regelmatig gebruik). 
Het IQ van de leerling wordt het minst in ogenschouw genomen (54% doet dit soms of 
nooit).  
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Figuur 2.6 Door leerkrachten en IB-ers gebruikte informatie ten behoeve van het sig-
naleren van zorgleerlingen 
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Volgens ruim 75% van de respondenten slaagt de school er daadwerkelijk in om de achter-
standssignalen te vertalen naar didactische en remediërende handelingen. Daarbij worden 
volgens 10% van de respondenten de handelingssuggesties van het expertsysteem ge-
volgd. Een klein deel van de respondenten (8%) zegt niet de expertise te hebben om de 
vertaalslag van signaal naar handeling te maken. Er zijn geen verschillen tussen leerkrach-
ten en IB-ers, noch op het vlak van de gebruikte informatie om zorgleerlingen te signaleren 
en noch op het vertalen van deze informatie naar relevante handelingen. 

Handelingsgericht werken 

Alleen leerkrachten en IB-ers is gevraagd naar het nut van LVS bij het opstellen van hande-
lingsplannen in het kader van het handelingsgericht werken. Een overgrote meerderheid 
van de leerkrachten en IB-ers (96%) acht het leerlingvolgsysteem een nuttig hulpmiddel 
voor het opstellen van een handelingsplan. De mate waarin zij het LVS gebruiken bij het 
opstellen van een handelingsplan verschilt tussen de beide functiegroepen. In Figuur 2.7 is 
een overzicht gemaakt van de gebruiksmogelijkheden die altijd of zeer regelmatig worden 
benut. IB-er maken met meer regelmaat gebruik van de volgende gebruiksmogelijkheden: 

 het vertalen van leervorderingen in handelingsplan voor de niveaugroepen binnen de 
klas;  

 evaluatie en analyse van toetsgegevens op groepsniveau;  
 en de registratie van het IQ van zorgleerlingen. 
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Figuur 2.7 Percentage leerkrachten en IB-ers dat zegt altijd of zeer regelmatig de on-
derstaande gebruiksmogelijkheden te benutten ten behoeve van het opstellen van hande-
lingsplannen voor het individu of voor de groep 
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Leerkrachten zijn qua gebruiksmogelijkheden meer gericht op handelingsplannen voor de 
individuele (zorg)leerling dan voor niveaugroepen binnen de klas. 
Er is een significant negatief verband tussen de intensiteit van het gebruik van het LVS ten 
behoeve van het opstellen van handelingsplannen en de aandacht voor het signaleren van 
mogelijkheden om onderwijsprocessen te verbeteren en / of te stroomlijnen. Respondenten 
die veel aandacht zeggen te besteden aan het verbeteren of stroomlijnen van onderwijs-
leerprocessen zeggen het LVS weinig te benutten ten behoeve van het opstellen van voor-
namelijk individuele handelingsplannen en vice versa.  

2.6 Informatie verstrekken aan derden 

Met behulp van LVS kan ook informatie voor derden gegenereerd worden. Dit wordt het 
meest gedaan door directieleden (82%) en IB-ers (79%). Leerkrachten doen dat iets min-
der (74%) en bestuurders het minst (63%). Een klein deel van de respondenten (4%) geeft 
aan nooit informatie voor derden te genereren uit het LVS. Bestuurders zeggen meer dan 
gemiddeld geen informatie voor derden uit het LVS te genereren (12%).  
 
De meest genoemde externe partij voor wie men de informatie uit het LVS genereert be-
treft het VO (84%). Aan het VO verstrekt men informatie ten behoeve van een warme 
overdracht van de leerlingen. Daarna volgt de Inspectie voor het Onderwijs, waarvoor 79% 
van de respondenten informatie uit het LVS genereert. Ouders zijn met 62% van de res-
pondenten de minst vaak genoemde externe partij. IB-ers en directieleden communiceren 
meer met de VO scholen en met de Inspectie. Leerkrachten communiceren meer met ou-
ders.  

2.7 Algemeen oordeel  

Met behulp van een aantal stellingen is de respondenten gevraagd een algemeen oordeel te 
geven over het LVS. Bestuurders hebben hier gemiddeld het meest positieve oordeel over. 
Drie kwart van de bestuurders beoordeelt het LVS als zeer positief. Van de directieleden 
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heeft 66% een zeer positief oordeel over het LVS. Bij IB-ers is dat 58% en bij leerkrachten 
komt een zeer positief oordeel het minst voor (53%).  
 
Figuur 2.8 Algemeen oordeel over het LVS 
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Tot slot is aan de respondenten gevraagd of zij nog een aanvullende opmerking of mening 
over LVS wilden ventileren. Een kwart van de respondenten is op deze uitnodiging inge-
gaan. De aard van de gemaakte opmerkingen is te categoriseren in drie soorten:  

 Zij lichtten toe dat zij erg tevreden waren met LVS (3% van de respondenten).  
 Zij meldden dat zij LVS niet of slechts voor een beperkt aantal functies gebruiken (11% 

van de respondenten). Er zijn relatief veel bestuurders die hebben meegedeeld LVS nooit 
te gebruiken (23%). 

 Zij noemden één of meerdere tekortkomingen van Paranassys (10% van de responden-
ten). Leerkrachten (15% noemt tekortkomingen) en IB-ers (22% noemt tekortkomingen) 
hebben de meeste tekortkomingen gemeld. 

Geen of beperkt gebruik van LVS 

Bijna een kwart van de bestuurders (23%) heeft vermeld nooit gebruik te maken van LVS. 
Dat komt het meest voor bij bestuurders die meerdere scholen besturen. Een deel van hun 
scholen gebruikt LVS en een ander deel gebruikt een ander systeem. Deze bestuurders 
zeggen hun scholen op afstand te besturen via managementrapportages die zij door de di-
rectieleden laten opstellen.  

Beperkingen en tekortkomingen van het LVS 

Zoals gezegd heeft 10% van de respondenten beperkingen of tekortkomingen genoemd van 
LVS. In de volgende alinea’s is de aard van deze gepercipieerde beperkingen vervat. 
 
Bestuurders vinden dat het systeem door de vele gebruiksmogelijkheden erg onoverzich-
telijk is geworden. Door de vele gebruikers signaleren zij bovendien dat het systeem erg 
traag is geworden. Zij vernemen van de medewerkers op hun scholen dat zij erg veel tijd 
met het systeem kwijt zijn en vermoeden daarom dat er weinig of suboptimaal gebruik van 
wordt gemaakt. Zij verbaasden zich erover dat je eerst lid moet worden van een andere 
club (Delphi) om in contact te kunnen komen met de leverancier om in gesprek te kunnen 



  22 

geraken over productverbetering. Zij vinden dat onbegrijpelijk vanuit klantperspectief be-
zien. 
 

Onoverzichteljk, traag, veel tijd mee kwijt, lastig in gesprek te komen met leverancier. 

 
Ook directieleden signaleren dat het systeem erg traag is en nogal vaak vastloopt. Door-
dat de cito-toetsresultaten niet ingelezen kunnen worden moeten die handmatig worden in-
gevoerd, wat nogal omslachtig is. De analysemogelijkheden van toetsresultaten zijn be-
perkt, zeker in vergelijking met het leerlingvolgsysteem van Cito. Wegens de beperkte mo-
gelijkheden om toetsresultaten te analyseren gebruiken veel scholen het LOVS systeem van 
Cito er nog naast of werken lokaal met zelfgebouwde spreadsheets. Het gebruik van LVS is 
dan beperkt tot het maken van handelingsplannen voor individuele kinderen met zeer spe-
cifieke onderwijsbehoeften. Directeuren van SBO scholen zijn geen van alle te spreken over 
LVS. De mogelijkheden die LVS biedt sluiten niet aan op hun leerlingpopulatie en op het 
toezichtkader van de Inspectie.  
 

Traag, loopt vaak vast, handmatige invoer cito-resultaten, beperkte analysemogelijkheden waardoor 

gebruik aanvullend systeem nodig. SBO scholen zeer ontevreden. 

 
Relatief veel leerkrachten zijn ontevreden over het gebruiksgemak van LVS. Het is vol-
gens sommige leerkrachten niet goed mogelijk om via persoonlijke instellingen te voorko-
men dat je iedere keer door talloze schermen moet lopen om te arriveren bij wat je wilt 
gebruiken. Daarnaast klagen ook leerkrachten over de instabiliteit en kwetsbaarheid van 
het systeem. Leerkrachten moeten veel gegevens invoeren in het systeem. Als zij één veld 
vergeten zijn zij alle ingevoerde informatie kwijt en moeten opnieuw beginnen. Hetzelfde 
euvel doet zich voor bij de vele storingen van het systeem. De meeste leerkrachten gebrui-
ken nog een tweede LVS systeem, omdat het analyseren van leerresultaten en toetsgege-
vens niet naar wens verloopt. Ook het maken of werken met groepsplannen wordt onvol-
doende ondersteund door het LVS. Scholen die met groepsplannen werken hebben hiervoor 
een tweede systeem of doen dat nog handmatig. 
Door de beperkte mogelijkheden om cito-gegevens te importeren en door de beperkte ana-
lysemogelijkheden van toetsresultaten moeten de leerkrachten toch nog veel extra hand-
matig werk verrichten buiten LVS om.  
 

Niet gebruiksvriendelijk, instabiel, kwetsbaar, vaak storingen, aanvullend ander systeem nodig, veel 

handmatig werk nodig. 

  
IB-ers constateren dat er veel storingen zijn. Dit wordt ervaren als een ernstig ongemak. 
Een behoorlijk aantal IB-ers zegt nog steeds papieren dossiers als schaduwsysteem te ge-
bruiken, omdat zij niet kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van LVS. 
Ook IB-ers signaleren dat het systeem met grote traagheid werkt. Er zijn erg lange wacht-
tijden bij het opvragen van overzichten, waardoor er veel arbeidstijd verloren gaat aan 
wachten. Voorts is het erg onhandig dat je niet meerdere overzichten tegelijk open kunt 
zetten. Hierdoor moet je steeds het ene overzicht sluiten voordat je met het andere verder 
kunt gaan. De vele updates, aanpassingen en verbeteringen aan het systeem leiden tot irri-
taties, vooral als de zoek- of selectiefuncties steeds veranderen.  
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IB-ers hebben er moeite mee dat vertrouwelijke informatie niet goed is af te schermen. 
Daardoor plaatsen sommige IB-ers vertrouwelijke informatie niet in LVS. Ook missen zij de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld stagiaires maar beperkt toegang te kunnen geven tot het 
systeem.  
De analysemogelijkheden van toetsgegevens en de ondersteuning bij groepsplannen zijn 
volgens IB-ers te beperkt, wat de leerstofgerichte ondersteuningsmogelijkheden van het 
systeem beperkt. IB-ers die werkzaam zijn op een SBO school zijn helemaal niet te spreken 
over LVS. Het systeem sluit niet aan bij de specifieke kenmerken van de leerlingen op SBO 
scholen. Dit euvel is eerder opgemerkt door directieleden. 
Formulieren en uitdraaien zou men via Word meer het karakter van de eigen school willen 
geven of via een gewijzigde lay out meer toegankelijk willen maken voor specifieke gebrui-
kersgroepen binnen de school. Dat is nu niet mogelijk.  
 

Veel storingen, niet betrouwbaar, traag waardoor lange wachttijden, kunt niet meerdere overzichten 

tegelijk open zetten, veranderende zoek- en selectiefuncties, vertrouwelijke informatie niet goed af te 

schermen, analysemogelijkheden beperkt, eigen look-and-feel en lay out van de school aan formulie-

ren geven niet mogelijk. SBO scholen zijn zeer ontevreden. 

 
Naar aanleiding van de aanvullende opmerkingen die de respondenten hebben gemaakt kan 
worden geconcludeerd dat een tiende deel van de respondenten LVS helemaal niet gebruikt 
en nog eens 11% gebruikt LVS maar beperkt of naast een ander systeem. Het niet gebrui-
ken van LVS was ook de belangrijkste reden waarom respondenten van scholen hun mede-
werking aan dit onderzoek hebben gestaakt of geweigerd. Bij het opstellen van de vragen-
lijsten is er van uitgegaan dat de geleverde adressen gebruikers waren van een leerling-
volgsysteem. De praktijk op de scholen is dus anders dan vooraf is verondersteld. 
 

2.8 Conclusie 

In de onderstaande paragrafen is een samenvatting gegeven van de resultaten die in dit 
hoofdstuk zijn gepresenteerd. De samenvatting is geordend aan de hand van de onder-
zoeksvragen. 

Welke soort gegevenskenmerken worden verzameld en geanalyseerd?  

Op het terrein van de ontwikkeling van het kind worden gegevens over methodegebonden 
toetsen, leervorderingen en verzuim het meest frequent geregistreerd en gegevens over de 
sociaal emotionele ontwikkeling, en ontwikkelingslijnen het minst. Ruim de helft van de 
respondenten deelt mee dat er ook leerdoelen worden vastgelegd in het LVS. Ruim een 
kwart van de respondenten deelt mee dat er op hun school nooit leerdoelen worden geregi-
streerd en de rest weet niet of er leerdoelen zijn geregistreerd. Het zijn vooral bestuurders 
die niet weten of er leerdoelen zijn geregistreerd. IB-ers en directieleden melden een hoge-
re frequentie van gegevensverzameling dan leerkrachten. 
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Aan wie worden welke soort gegevens uit LVS beschikbaar gesteld?  

Directieleden, leerkrachten en IB-ers hebben onbeperkt toegang tot het LVS. Zij zijn zowel 
bevoegd om gegevens in te zien als om gegevens in te voeren of te wijzigen. De medewer-
kers op de scholen denken dat hun bestuurders geen of slechts beperkt toegang hebben tot 
het LVS, maar bestuurders denken daar zelf anders over.  
 
Er zijn maar weinig scholen (9%) die ouders toegang verlenen tot het systeem. Bij een en-
kele school mogen kinderen zelf uitdraaien maken van hun rapporten. Klassenassistenten, 
stagiaires, SMW-ers, de Inspectie en administratief medewerkers hebben eveneens toegang 
tot het LVS (rond 8% van de scholen meldt dit). 
 
Een meerderheid van de respondenten (95%) kan zelf overzichten genereren uit LVS. Be-
stuurders kunnen dit in mindere mate. Een kwart van de bestuurders zegt uitsluitend ken-
nis te nemen van de kwartaaloverzichten die de directie heeft gemaakt.  
 

Hoe ziet het gebruik van informatie uit LVS eruit?  

Bestuurders en directieleden gebruiken de overzichten uit LVS vooral met het oog op het 
beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs. Directieleden gebruiken de overzichten om 
in gesprek te gaan met hun bestuur of met hun personeel.  
 
Specifiek aan leerkrachten is gevraagd hoe zij de informatie over leerprestaties gebruiken. 
De leerkrachten gebruiken de informatie over leerprestaties het meest op het aggregatieni-
veau van de individuele leerling. Zij gebruiken deze overzichten om over individuele leer-
lingen te overleggen met de IB-er en om te komen tot concrete acties ter verbetering van 
de leerprestaties. Leerkrachten signaleerden dat het maken van adequate groepsanalyses 
of foutenanalyses bij toetsen niet goed mogelijk zijn met LVS, waardoor ondersteuning bij 
opbrengstgericht werken slechts beperkt mogelijk is.  
 
IB-ers gebruiken LVS intensief bij het signaleren van zorgleerlingen en het opstellen van 
handelingsplannen voor zorgleerlingen. Zij kunnen de informatie uit LVS daarbij goed ge-
bruiken.  

Wat zijn de gepercipieerde opbrengsten van het gebruik van LVS?  

Bestuurders zijn met 75% positieve oordelen het meest te spreken over LVS, terwijl leer-
krachten en IB-ers het minst positief gestemd zijn over LVS (de helft heeft een positief 
oordeel).  
 
LVS lijkt volgens de responderende leerkrachten en IB-ers vooral geschikt te zijn als hulp-
middel voor het signaleren en begeleiden van zorgleerlingen. Leerkrachten zijn op zoek 
naar meer analysemogelijkheden om het opbrengstgerichte werken optimaal vorm te kun-
nen geven, zowel wat betreft de aanpak van individuele leerlingen als groepen van leerlin-
gen. LVS biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden. Bij hun oordeel vergelijken de meeste 
leerkrachten het op hun school gebruikte LVS met een ander systeem, dat meer en betere 
mogelijkheden biedt om het opbrengstgerichte werken te ondersteunen. 
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3 Ontwikkelstadia 

3.1 Inleiding  

Via een principale componentenanalyse (PCA, soort factoranalyse) is getracht gebruiksty-
pen van scholen te construeren. De wijze waarop de vragenlijsten zijn ingevuld, maakt dat 
het niet gelukt is om betekenisvolle componenten te abstraheren. Aangezien een behoorlijk 
groot deel van de respondenten (20%) LVS helemaal niet gebruikt of slechts enkele modu-
les daaruit, is de context waarbinnen de vragen zijn beantwoord multi-interpretabel. Som-
mige respondenten hebben de lijst ingevuld voor een ander type LVS dan het gevraagde en 
andere hebben de lijst alleen ingevuld voor de (weinige) modules die hun school van het 
LVS gebruikt en de rest hebben zij buiten beschouwing gelaten.  
 
Om toch vat te kunnen krijgen op de verschillen in ontwikkelstadium die er ongetwijfeld 
zijn sluiten wij ons aan bij de LVS-stadia die zijn ontwikkeld door de Universiteit Twente1. 
In paragraaf 3.2 vatten wij deze stadia samen. Daarna is in paragraaf 3.3 beschreven in 
hoeverre deze stadia met behulp van de antwoorden uit de enquête zijn te herkennen. In 
paragraaf 3.4 is beschreven of diverse functionarissen binnen één school dezelfde mate van 
gebruik melden. In paragraaf 3.6 wordt bezien of en in welke mate er samenhang is tussen 
de leerresultaten van de scholen en het gemelde LVS gebruik. 

3.2 De zes ontwikkelstadia 

Faber, Geel, en Visscher (2013) onderscheiden zes ontwikkelstadia die volgens hun waar-
nemingen piramidaal zijn opgebouwd. Het betreft de volgende stadia: 

 Stadium 1: Extern verantwoordingsinstrument. Het LVS wordt uitsluitend gebruikt om 
leerprestaties te registreren 

 Stadium 2: Instrument voor het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. Het LVS 
wordt gebruikt om leerlingen met leerachterstanden te signaleren, de oorzaken vast te 
stellen en een behandelingsplan op te stellen en uit te voeren.  

 Stadium 3: Kijk- en meetinstrument: leraren stellen niveaugroepen vast en formuleren 
SMART doelen voor individuele leerlingen, niveaugroepen en de hele groep. 

 Stadium 4: Instrument voor het verbeteren van onderwijs in de groep. Leraren maken 
regelmatig analyses van het behaalde niveau van de leerling, subgroep of hele klas, 
kunnen oorzaken van achterblijvende vorderingen diagnosticeren en een plan met aan-
gepaste didactische handelingen opstellen en uitvoeren. 

 Stadium 5: Instrument voor school- en onderwijsbeleid. Schoolleiders maken analyses 
per groep, over de jaren heen en tussen scholen, kunnen risico’s signaleren en ambitieu-
ze doelen voor de school in zijn geheel formuleren. 

                                                        
1 Marjan Faber, Marieke van Geel, Adri Visscher (2013), Digitale leerlingvolgsystemen als basis voor op-

brengstgericht werken in het primair onderwijs, een analyse van de wijze waarop scholen en besturen de mo-
gelijkheden van digitale leerlingvolgsystemen kunnen benutten, Universiteit Twente 
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 Stadium 6: Instrument voor zelfreflectie. Leerkrachten gebruiken de analyses uit het 
LVS om op hun eigen functioneren te reflecteren en te vertalen in persoonlijke ontwikke-
lingsdoelen1. 

 
Binnen elk van de zes bovengenoemde stadia is er sprake van de volgende cyclische pro-
cesstappen: registreren, analyseren, diagnosticeren, remediëren of oplossingsplan maken, 
uitvoering van het plan en reflecteren op de uitvoering, wat weer tot bijstelling leidt.  

3.3 In de respons getoonde stadia 

Gerealiseerde kenmerken van de zes ontwikkelstadia 

Via een herordening van de vragen uit de enquête is bepaald in welke mate de diverse 
kenmerken uit de ontwikkelstadia volgens de respondenten op hun school zijn gerealiseerd. 
Er zijn drie categorieën onderscheiden: de kenmerken, behorend bij de ontwikkelstadia zijn 
volgens de respondenten nauwelijks, gedeeltelijk of volledig van toepassing. In Figuur 3.1 
is een overzicht gegeven van de mate waarin de kenmerken van de zes ontwikkelstadia van 
toepassing zijn op de scholen van de respondenten.  

Figuur 3.1 Mate waarin de kenmerken van de zes ontwikkelstadia van toepassing zijn 
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Het overzicht toont dat het gebruik van het LVS op de scholen van de respondenten nog 
verre van optimaal is. Vrijwel alle stadia zijn nauwelijks of gedeeltelijk tot ontwikkeling ge-
bracht. De hiërarchische opbouw van de stadia is niet zo goed herkenbaar bij de respon-
denten van dit onderzoek. Alle stadia verkeren gelijktijdig in een fase van opbouw of zijn 
nog nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. 
 

                                                        
1 De volgende vragen uit de vragenlijst zijn gebruikt om de zes stadia te beschrijven: STADIUM1: vraag 

3,4,6,7,12,26,27,31,40, en 41; STADIUM2 vraag 8,9,11,12,27 ,31,35,38,en 41; STADIUM3 vraag 8,10,28,29, 
en 41; STADIUM4 vraag 11,28,29,31, en 38; STADIUM5 vraag 10,12,25,26,31,40,en 41; STADIUM6 vraag 
6,12,25,26,31 ,37, en 41 
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Verschillen tussen functiegroepen 

Er zijn relatief grote overeenkomsten tussen de functiegroepen waar het gaat om informa-
tie over de mate waarin de diverse kenmerken, behorend bij de zes ontwikkelstadia zijn ge-
implementeerd. In Figuur 3.2 is dit geïllustreerd door per functiegroep te laten zien welk 
aandeel van de respondenten meent dat de kenmerken die behoren bij de zes stadia volle-
dig zijn verwezenlijkt op hun school. De figuur maakt duidelijk dat de deelnemende scholen 
nog veel moeten leren voordat er sprake is van een optimaal gebruik van LVS voor alle zes 
ontwikkelstadia. Ook valt op dat hoe hoger het stadium is hoe geringer het aandeel res-
pondenten dat zegt dat er sprake is van een volledige implementatie of optimaal gebruik. 
Vanaf stadium2 zegt hooguit 10% van de respondenten het systeem optimaal te gebruiken. 
Het gebruik ter ondersteuning van opbrengstgericht werken ( stadium 4) is nog amper tot 
wasdom gekomen. Minder dan 5% van de respondenten zegt dat deze fase op hun school 
optimaal wordt benut. 
 
Figuur 3.2 Percentage respondenten dat volledige implementatie van het stadium ver-
meldt 
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Beschrijving per stadium 

Stadium 1: Extern verantwoordingsinstrument  
Het gebruik van het LVS als extern verantwoordingsinstrument is de meest eenvoudige en 
basale ontwikkelfase van het LVS-gebruik. Een derde deel van de respondenten zegt opti-
maal gebruik van LVS als extern verantwoordingsinstrument te maken. Directieleden doen 
dit meer dan gemiddeld (43%) en leerkrachten en IB-ers doen dit het minst (rond 20% 
meldt een optimaal gebruik van de kenmerken uit stadium 1).  
 
Stadium 2: Instrument voor het opstellen van ontwikkelingsperspectieven 
Gemiddeld 13% van de respondenten meent dat dit tweede stadium volledig tot uitvoering 
is gebracht op hun school. Directieleden en bestuurders zijn deze mening vaker toegedaan 
(15%) dan leerkrachten en IB-ers (rond 8%). In zoverre de respondenten spreken over het 
analyseren en in kaart brengen van ontwikkelperspectieven bedoelen zij daar overwegend 
de zorgleerlingen mee.  
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Stadium 3: Kijk- en meetinstrument 
Slechts 4% van de respondenten zegt optimaal gebruik te maken van het LVS als kijk en 
meetinstrument om de leerprestaties van groepen leerlingen te optimaliseren. Leerkrachten 
(15%) en IB-ers (9%) zijn deze mening vaker toegedaan. Het analyseren van de leervorde-
ringen en – mogelijkheden van individuele leerlingen gaat de leerkrachten en IB-ers over-
wegend goed af . Voor individuele leerlingen kunnen zij ook een handelplan opstellen en 
uitvoeren. Waar het gaat om groepen of subgroepen van leerlingen die zich ook nog eens 
flexibel gedragen of manifesteren lopen de beide functiegroepen op tegen de beperkingen 
van LVS. De medewerkers willen wel groepsplannen en groepsanalyses maken en uitvoeren 
maar lopen daarbij tegen de technische beperkingen van het systeem op. 
 
Stadium 4: Instrument voor het verbeteren van onderwijs in de groep 
Het is volgens de respondenten niet mogelijk om foutenanalyses per item te maken in LVS. 
Dat is een belangrijke reden waarom het opstellen van doelen, het verhelpen van leerstag-
naties of het uitvoeren van groepsplannen niet goed mogelijk is en daarom nauwelijks 
wordt gedaan. Respondenten die dit wel doen gebruiken verschillende LVS systemen naast 
elkaar. Al met al zegt 2% van de leerkrachten en 6% van de IB-ers  de kenmerkende ele-
menten uit stadium 4 optimaal te benutten. 
 
Stadium 5: Instrument voor school- en onderwijsbeleid 
In dit stadium analyseren schoolleiders en IB-ers de leerprestaties van jaargroepen, groe-
pen leerlingen, parallelgroepen, de leerprestaties van specifieke vakgebieden, en de toets-
scores van de Cito eindtoets. Bestuurders voeren bovenschoolse analyses uit en op basis 
van al deze analyses worden risico’s gesignaleerd, aanvullende onderzoeken gedaan en 
nieuw beleid uitgezet. 9% van de directieleden, 5% van de bestuurders en 4% van de IB-
ers menen dat dit stadium op hun school optimaal tot uiting komt.  
 
Stadium 6: Instrument voor zelfreflectie 

Gemiddeld meent 7% van de respondenten dat het zesde stadium, waarin het LVS vooral 
wordt benut voor zelfreflectie optimaal tot uiting komt op hun school. Bestuurders en direc-
tieleden ventileren deze mening meer (rond 9%) dan gemiddeld en docenten en IB-ers her-
kennen dit stadium minder sterk (rond 3%) 

3.4 Verschillende functionarissen binnen één school 

Wanneer de respons van besturen opgeteld wordt bij die van de medewerkers op de scho-
len dan is van 366 scholen minstens één ingevulde vragenlijst geretourneerd. Bij 161 scho-
len bleef de respons beperkt tot één ingevulde vragenlijst. De overige 205 scholen hebben 
meerdere lijsten ingevuld: 147 scholen met twee lijsten, 44 scholen met 3 lijsten en 14 
scholen met 4 lijsten. 
 
Van de 205 scholen met twee of meer ingevulde lijsten kan worden bezien in hoeverre het 
gebruik van LVS tussen de functiegroepen overeenstemt. In tabel 3.3 is per functiegroep 
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aangegeven welk percentage van de functiegroep dezelfde mate van LVS gebruik1 rappor-
teert als een collega met een andere functie binnen dezelfde school.  
 
Van de leerkrachten geeft 69% dezelfde mate van LVS gebruik aan als de IB-er binnen de 
zelfde school. Leerkrachten en bestuurders vertonen in mindere mate een overeenkomstige 
intensiteit van LVS gebruik (47% zelfde mate van gebruik). Leerkrachten en directieleden 
vertonen het minst een overeenkomstige intensiteit van LVS gebruik (30% zelfde mate van 
gebruik). 
 
Voor IB-ers, directieleden en bestuurders van dezelfde school geldt hetzelfde als bij de 
leerkrachten. De intensiteit van het gebruik van LVS tussen de functiegroepen binnen één 
school loopt sterk uiteen. Van de IB-ers meldt 30% dezelfde gebruiksintensiteit als de di-
rectie en 40% van de bestuurders meldt het zelfde gebruik als de IB-er.  
 
Directieleden en bestuurders van dezelfde school melden in 39% van de gevallen een zelfde 
mate van gebruik. 

Tabel 3.3 Percentage respondenten binnen één school dat dezelfde mate van gebruik 
LVS rapporteert als een collega met een andere functie binnen de zelfde 
school 

  leerkracht IB-er directie bestuur 

leerkracht *  69% 30% 47% 

IB-er 69% * 35% 40% 

directie 30% 35% * 39% 

bestuur 47% 40% 39% *  

 

Scholen met drie of vier ingevulde lijsten 

De scholen die drie of vier lijsten hebben ingevuld worden gekenmerkt door: 
- het aantal door directie en/of bestuurders volledig geïmplementeerde stadia is hoger 

dan gemiddeld 
- de intensiteit van het gebruik van LVS door leerkrachten is hoger dan gemiddeld 
- de IB-ers op deze scholen maken nauwelijks tot geen gebruik van LVS 

Scholen met twee ingevulde lijsten 

Van de scholen die twee lijsten hebben ingevuld valt het volgende op.  
- De intensiteit van LVS gebruik door IB-ers is omgekeerd evenredig aan dat van be-

stuurders op dezelfde school. IB-ers melden een hoge mate van gebruik op scholen 
waar bestuurders het LVS nauwelijks gebruiken en andersom.  

                                                        
1 Om de intensiteit van LVS-gebruik te vervatten in één score is de somscore van de stadia gehanteerd. Voor 

elk stadium varieert de score per respondent van 1 (nauwelijks geïmplementeerd) tot maximaal 3 (vrijwel 
geheel geïmplementeerd).  
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- de intensiteit van het gebruik van LVS door leerkrachten is hoger dan dat van de an-
dere functionaris op die school. Dit patroon geldt voor alle tweede functies (IB-er, di-
rectie en bestuurder). 

 
Uit de vergelijking tussen functionarissen binnen één school op het vlak van intensiteit van 
het LVS gebruik blijkt dat er binnen de scholen nauwelijks sprake is van een consistent ge-
bruik. De scholen worden gekenmerkt door een combinatie van intensieve gebruikers, ma-
tige gebruikers en niet-gebruikers.  

3.5 Samenhang met leerresultaten 

Van de 366 scholen in de respons konden van 270 scholen voor meerdere jaren de leerre-
sultaten worden achterhaald. Het betreft hier de scores van de eindtoets basisonderwijs 
voor de jaren 2009/2010 tot en met 2011/2012. In de loop van deze drie jaren zijn de leer-
resultaten bij 32% van de deelnemende scholen verbeterd, bij 41% bleven de resultaten 
nagenoeg constant en bij 23% was sprake van een achteruitgang.  
 
Er is een significante samenhang tussen de intensiteit van gebruik van het LVS en de ge-
constateerde verbeterde leerresultaten. Het gaat hier om twee typen verbanden die elk 
verwijzen naar verschillende groepen scholen: 

 Er is een significant verband tussen de verbetering van leerresultaten en de intensiteit 
van het LVS gebruik door IB-ers. Optimale implementatie van de stadia 1 en 2 zijn daar-
bij essentiële randvoorwaarden.  

 Er is eveneens een significant verband tussen de verbetering van leerresultaten en de 
intensiteit van het LVS gebruik door bestuurders, in combinatie met een intensief ge-
bruik door leerkrachten.  

 Er is een significant negatief verband tussen de leerresultaten en de intensiteit van LVS 
gebruik door de directie, in combinatie met een gering gebruik door IB-ers en/of leer-
krachten. Op scholen waar uitsluitend de directie intensief gebruiker is van het LVS zijn 
de leerresultaten verslechterd.  

 
Bovenstaande verbanden wijzen erop dat systemen voor LVS een rol zouden kunnen spelen 
bij het optimaliseren van leerresultaten op school. Omdat het onderzoeksdesign niet was 
gericht op het vaststellen van mogelijk oorzakelijke verbanden past enige voorzichtigheid 
bij het interpreteren van de bovenstaande aangetroffen samenhang tussen leerresultaten 
van de school en het LVS gebruik. Zwakker wordende leerresultaten kunnen bijvoorbeeld 
aanleiding zijn geweest om het LVS gebruik te gaan intensiveren. Dit is mogelijk het geval 
bij de scholen waar vooral de directie het LSV gebruik heeft geïntensiveerd.  
Het gegeven dat er geen eenduidig verband is tussen het gebruik van LVS door leerkrach-
ten en de schoolresultaten wordt duidelijk wanneer wij binnen de vragenlijsten kijken naar 
de toelichting die de leerkrachten hebben gegeven. Een deel van de leerkrachten dat actief 
op zoek is naar mogelijkheden om de leerresultaten van alle leerlingen binnen de groep te 
optimaliseren klagen over de suboptimale mogelijkheden van het LVS op hun school. Deze 
leerkrachten gebruiken veelal meerdere LVS systemen naast elkaar of proberen buiten het 
LVS systeem om oplossingen te vinden.  
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3.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek geordend naar de zes ontwikkelstadia 
van het gebruik van LVS, zoals ontwikkeld door de Universiteit Twente (Marjan Faber e.a., 
2013). Op basis van deze in paragraaf 3.3 weergegeven ordening kan worden geconclu-
deerd dat het gebruik van het LVS nog lang niet optimaal is. Het blijkt, aansluitend op eer-
dere conclusies, dat het LVS vooral gebruikt wordt voor het signaleren van zorgleerlingen. 
Op het niveau van de individuele leerling wordt het meeste gebruik gemaakt van het LVS 
en ook het meest optimale gebruik zo lijkt het. Er is dus nog veel te winnen in het gebruik 
van het LVS op de scholen.  
 
In paragraaf 3.4 is het LVS gebruik van verschillende functionarissen binnen één school be-
schreven. Gebleken is dat het LVS gebruik binnen de scholen niet consistent is. De scholen 
worden gekenmerkt door een combinatie van intensieve gebruikers, matige gebruikers en 
niet-gebruikers. 
 
In paragraaf 3.5 is geconstateerd dat er een samenhang is tussen het LVSgebruik op de 
scholen en de ontwikkeling van hun leerresultaten. Deze samenhang kan een indicatie zijn 
dat LVS een hulpmiddel is bij het optimaliseren van leerresultaten op school. Omdat er nog 
maar weinig scholen zijn met een optimaal gebruik van LVS, en omdat de gebruikte syste-
men voor LVS nog niet de optimale ondersteuning bieden zijn deze verbanden weliswaar 
significant, maar (nog) zwak.  
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Bijlage 1 Vragenlijst 

V1 In welke functie bent u verbonden aan deze school? (belangrijkste functie noemen) 

functie enkele functie dubbelfunctie totaal aard tweede functie 
directie 47% 15% 45% coördinator, bovenschools manager, leerkracht 
bestuur 17% 47% 19% directie, coördinator, leerkracht 
leerkracht 15% 26% 16% directie, coördinator 
IB er 21% 13% 20% directie, coördinator, leerkracht 
totaal (n = ) 574 47 621   

 

V2 Hoe lang bent u werkzaam in deze functie? (jaren) 

functie gemiddeld Minimum Maximum Std. Deviatie 
directie 12,1 0 42 10,5 
bestuur 6,4 0 34 5,1 
leerkracht 13,5 1 42 10,8 
IB er 8,3 1 40 6,7 
totaal 10,4 0 42 9,3 

 
stellingen voor bestuur en directie nauwe-

lijks 
af en 
toe 

tamelijk 
vaak 

vaak heel 
vaak 

stellingen voor bestuur ( n = 228)           
In ons onderwijs is het/vinden wij het belangrijk dat docenten vragen 
stellen over de opgeven leerstof 

1% 3% 20% 57% 18% 

In ons onderwijs is het/vinden wij het belangrijk dat leerlingen opdrach-
ten uitvoeren die aansluiten bij hun belangstelling 

 - 3% 24% 57% 16% 

Wij vinden het belangrijk dat docenten de leerstof samenvatten tijdens 
de les 

 - 2% 8% 54% 36% 

In ons onderwijs streven wij ernaar dat leerlingen zelf de vrijheid krijgen 
om hun leer-inhouden te kiezen 

9% 48% 25% 15% 4% 

In ons onderwijs is het belangrijk dat docenten nagaan of leerlingen de 
behandelde stof beheersen 

 -  - 3% 40% 57% 

Wij vinden het belangrijk dat docenten bij het beoordelen van het werk 
het proces en de aanpak van de leerlingen laten meewegen 

 - 6% 25% 51% 18% 

Wij vinden het belangrijk dat docenten bij nieuwe leerstof vooraf de 
hoofdlijnen en de lastige punten uitleggen 

1% 4% 15% 59% 21% 

Wij streven er naar dat een leerling voor zichzelf doel stelt 3% 23% 36% 31% 8% 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen oefeningen doen om de stof te 
verwerken 

 - 0% 10% 51% 39% 

In ons onderwijs streven wij ernaar dat leerlingen elkaar feedback geven 
over hun werk 

4% 30% 27% 32% 7% 

stellingen voor directie (N = 279)      
In ons onderwijs is het/vinden wij het belangrijk dat docenten vragen 
stellen over de opgeven leerstof 

1% 3% 20% 56% 20% 

In ons onderwijs is het/vinden wij het belangrijk dat leerlingen opdrach-
ten uitvoeren die aansluiten bij hun belangstelling 

 - 4% 23% 53% 20% 

Wij vinden het belangrijk dat docenten de leerstof samenvatten tijdens 
de les 

0% 2% 14% 52% 32% 

In ons onderwijs streven wij ernaar dat leerlingen zelf de vrijheid krijgen 
om hun leer-inhouden te kiezen 

9% 58% 18% 12% 4% 

In ons onderwijs is het belangrijk dat docenten nagaan of leerlingen de 
behandelde stof beheersen 

 - 1% 4% 34% 61% 

Wij vinden het belangrijk dat docenten bij het beoordelen van het werk 
het proces en de aanpak van de leerlingen laten meewegen 

 - 6% 23% 48% 22% 

Wij vinden het belangrijk dat docenten bij nieuwe leerstof vooraf de 
hoofdlijnen en de lastige punten uitleggen 

0% 6% 17% 54% 23% 

Wij streven er naar dat een leerling voor zichzelf doel stelt 3% 28% 32% 27% 11% 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen oefeningen doen om de stof te 
verwerken 

 - 1% 8% 48% 42% 

In ons onderwijs streven wij ernaar dat leerlingen elkaar feedback geven 
over hun werk 

5% 34% 29% 27% 5% 
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pegagogisch didactische principes (stellingen voor leerkrachten 
en IB-ers) 

nauwe-
lijks 

af en 
toe 

tamelijk 
vaak 

vaak heel 
vaak 

stellingen voor leerkrachten (n = 87)           
Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven leerstof  -   -  13% 54% 33% 
In mijn onderwijs voeren de leerlingen opdrachten uit die aansluiten bij 
hun belangstelling 

 -  9% 45% 32% 14% 

Ik vat de leerstof samen tijdens de les  -  6% 23% 55% 16% 
Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhouden te kiezen 13% 47% 26% 13% 1% 
Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen  -  1% 11% 43% 45% 
Bij het beoordelen van het werk laat ik het proces en de aanpak van de 
leerlingen meewegen 

1% 16% 26% 44% 13% 

Bij nieuwe leerstof leg ik vooraf de hoofdlijnen en de lastige punten uit  -  3% 25% 37% 34% 
Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt 3% 24% 32% 32% 8% 
Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof te verwerken  -   -  7% 44% 49% 
Ik laat mijn leerlingen elkaar feedback geven over hun werk 2% 41% 31% 20% 6% 
stellingen voor IB-ers (n = 122)      
Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven leerstof  -  5% 20% 55% 20% 
In mijn onderwijs voeren de leerlingen opdrachten uit die aansluiten bij 
hun belangstelling 

 -  23% 43% 34% 0% 

Ik vat de leerstof samen tijdens de les  -  9% 25% 52% 14% 
Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhouden te kiezen 23% 59% 15% 3% 0% 
Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen  -  2% 11% 43% 44% 
Bij het beoordelen van het werk laat ik het proces en de aanpak van de 
leerlingen meewegen 

2% 29% 25% 35% 8% 

Bij nieuwe leerstof leg ik vooraf de hoofdlijnen en de lastige punten uit 1% 7% 25% 48% 20% 
Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt 8% 39% 31% 19% 2% 
Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof te verwerken  -   -  10% 36% 54% 
Ik laat mijn leerlingen elkaar feedback geven over hun werk 9% 49% 28% 11% 3% 

 
 
V3 Bent u bekend met het werken met ICT op uw school?  
 
  bestuurder directie leerkracht IB er Totaal 
1 ja ik werk regelmatig met ICT op deze school 74% 82% 91% 85% 82% 
2 ja ik werk soms met ICT op deze school 8% 14% 9% 15% 13% 
3 nee ik werk zelden of nooit met ICT op deze school 18% 4% 0% 0% 5% 
n = 118 277 97 126 618 

 
V4 Heeft u tijdens uw werkzaamheden op deze school een computer tot uw beschikking?  

 
  bestuurder directie leerkracht IB er Totaal 
ja altijd 85% 99% 98% 98% 96% 
soms of nooit 15% 1% 2% 2% 4% 
n = 116 276 97 126 615 
 
V5 Hoe beoordeelt u het ICT-gebruik op uw school? 

 
  bestuurder directie leerkracht IB er Totaal 
wij zijn koploper 8% 9% 15% 7% 9% 
wij behoren tot de middenmoot 88% 87% 76% 90% 86% 
wij lopen achter 4% 4% 8% 2% 4% 
 n = 113 276 97 126 612 
 
V6 Kunt u aangeven voor welke functies uw school LVS gebruikt? (% ANTWOORD 'JA'' ) 

 
  bestuurder directie leerkracht IB er Totaal 
administratie 85% 99% 97% 97% 96% 
onderwijsprocessen stroomlijnen 55% 54% 53% 54% 54% 
onderwijsresultaten signaleren en verbeteren 85% 95% 84% 95% 92% 
anders, namelijk: 31% 17% 11% 23% 20% 
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Welke gegevens verzamelt de school in welke mate?  
 
 
V7 achtergrondinformatie van de leerlingen ja nee weet niet n = 

leeftijd en geslacht van de leerling 99%   1% 596 
leerling-gewicht 91% 5% 4% 596 
opleiding en geboorteland van de ouders 91% 3% 5% 596 
 
 

  
dage-
lijks 

weke-
lijks 

maan-
delijks 

kwar-
taal 

jaar-
lijks 

zelden 
of 
nooit 

weet 
niet n =  

V8 Ontwikkeling van het kind         
de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 2% 4% 11% 33% 25% 18% 7% 589 
leervorderingen 8% 24% 23% 33% 3% 3% 5% 589 
methodegebonden toetsresultaten 8% 33% 30% 6% 0% 18% 5% 589 
methode onafhankelijke toetsresultaten 3% 5% 9% 65% 12% 4% 3% 589 
eigen toetsresultaten 4% 17% 20% 8% 2% 30% 19% 589 
verzuim van de leerling 73% 11% 9% 1% 1% 2% 3% 589 
ontwikkelingslijnen 2% 4% 15% 37% 11% 16% 15% 589 
DL (aantal maanden onderwijs vanaf groep 3) 10% 4% 13% 28% 23% 6% 17% 589 
V9 Soorten toetsresultaten         
ruwe scores 3% 6% 13% 46% 9% 9% 15% 580 
vaardigheidsscores 2% 3% 11% 55% 11% 6% 11% 580 
niveauaanduiding 2% 4% 13% 54% 10% 6% 11% 580 
percentage leervorderingen 2% 2% 11% 47% 12% 8% 17% 580 
DLE (didactische leeftijdsequivalenten) 2% 3% 12% 45% 16% 8% 15% 580 
V10 Leerdoelen         
leerdoelen van de groep in zijn geheel 1% 2% 8% 36% 11% 27% 15% 576 
landelijke referentieniveaus van groep in geheel 1% 0% 2% 25% 20% 31% 21% 576 
leerdoelen van de individuele leerling 1% 4% 15% 39% 5% 23% 14% 576 
jaarlijks door de school vastgestelde leerdoelen 0% 0% 2% 20% 34% 27% 17% 576 
V11 Acties van docent/ IB-er         
actieplannen of handelingsplannen 4% 9% 28% 39% 3% 13% 5% 572 
gerealiseerde acties van docenten 5% 8% 22% 28% 5% 18% 15% 572 
 
 
V12 Welke aan uw school verbonden personen hebben toegang tot het raadplegen van het leerlingvolgsysteem? 
 

 bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
het bestuur 38% 27% 25% 35% 30% 
bovenschools management 51% 61% 43% 64% 57% 
de directie 97% 100% 100% 99% 99% 
de intern begeleider 96% 99% 100% 99% 99% 
de leerkracht 95% 99% 100% 98% 98% 
de administratieve ondersteuning 60% 64% 74% 68% 66% 
ouders 11% 7% 12% 10% 9% 
anders, namelijk: 10% 7% 9% 9% 8% 

 
V13 Welke aan uw school verbonden personen mogen gegevens invoeren in het leerlingvolgsysteem? 

 
 bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
het bestuur 8% 1% 4% 2% 3% 
bovenschools management 13% 5% 4% 4% 6% 
de directie 85% 95% 90% 92% 92% 
de intern begeleider 100% 99% 100% 100% 100% 
de leerkracht 100% 96% 100% 98% 98% 
de administratieve ondersteuning 62% 61% 65% 63% 62% 
ouders 0% 1% 0% 0% 1% 
anders, namelijk: 0% 2% 8% 7% 4% 

 



  35 

 
V14 Is het gebruik van het leerlingvolgsysteem gebonden aan een bepaalde plaats? 

 
  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
ja, dat kan alleen op school 3% 1% 1% 0% 1% 
nee, je kunt ook thuis inloggen 97% 99% 99% 100% 99% 

 
Ondersteuning van het gebruik van LVS 
 
V15 Heeft u tot nu toe een cursus of training gevolgd voor het gebruiken van het LVS? 

 
 bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
ja 75% 81% 59% 80% 76% 

 
V16 Welke cursus heeft u gevolgd? 

 
 bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
standaardcursus 90% 82% 71% 78% 81% 
vervolgcursus 33% 30% 18% 34% 30% 
anders, namelijk: 22% 21% 31% 34% 25% 

 
V17 Hoe lang duurde die training/cursus? 

 
  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
een dagdeel 30% 37% 60% 35% 38% 
twee dagdelen 34% 38% 31% 35% 36% 
3-4 dagdelen 25% 19% 7% 21% 19% 
5-6 dagdelen 8% 3% 2% 5% 4% 
meer dan 6 dagdelen 3% 3% 0% 4% 3% 
n = 73 208 55 98 434 
 
V18 Wat is uw oordeel over de cursus/training 

 
  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
zeer nuttig, ik heb veel geleerd 42% 36% 22% 39% 36% 
nuttig, ik heb enkele nieuwe dingen opgestoken 56% 53% 56% 51% 54% 
erg gezellig, maar ik heb niets nieuws geleerd 0% 2% 5% 1% 2% 
ik heb niet geleerd wat ik hoopte te leren 1% 5% 5% 3% 4% 
anders, namelijk: 0% 3% 11% 6% 4% 
n = 73 208 55 98 434 

 
V19 Bent u lid van een gebruikersgroep over het leerlingvolgsysteem?  

 
 bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
ja via Delphi 45% 38% 9% 20% 31% 
ja, via LinkedIn 22% 11% 3% 15% 12% 
ja, een andere groep, namelijk 3% 2% 3% 2% 2% 
nee 41% 51% 85% 68% 59% 
      
Maakt wel eens gebruik van helpdesk  59% 69% 35% 69% 62% 
Vindt ondersteuning van de helpdesk adequaat 81% 92% 91% 89% 90% 
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V22 Hoe beoordeelt u uw eigen kennisniveau als gebruiker van LVS? 

 
  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
laag 8% 1% 1% 1% 2% 
matig 20% 10% 5% 10% 11% 
gemiddeld 30% 33% 32% 30% 32% 
voldoende 29% 43% 38% 42% 40% 
hoog 13% 13% 24% 17% 16% 
  97 257 93 123 570 
 
Overzichten 
 
V23 Kunt u zelf overzichten genereren uit het leerlingvolgsysteem? 
 

  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
ja 89% 96% 97% 98% 95% 
nee 11% 4% 3% 2% 5% 
 
V24 Indien nee, welke andere persoon binnen de instelling doet dat voor u? 
 

  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
het bestuur 0% 0% 0% 0% 0% 
de directie 73% 0% 33% 67% 41% 
de administratieve ondersteuning 45% 60% 67% 33% 52% 
een collega leerkracht 9% 70% 33% 33% 37% 
de klasseleerkracht 18% 30% 0% 0% 19% 
 
V25 Gebruikt u de overzichten ten behoeve van de volgende beoordelingen?  
 

  elk kwartaal elk schooljaar nooit n =  
of de kwaliteit van het onderwijs van voldoende niveau is 65% 26% 9% 361 
of de begeleiding van de leerlingen op peil is 54% 23% 23% 361 
of de leerkrachten adequaat functioneren 31% 31% 38% 361 
 
V26 Voor welk doel gebruikt u de overzichten uit het LVS?  
 

alleen bestuurders en directie  regelmatig soms nooit n = 
om verantwoording af te leggen aan het bestuur 49% 32% 19% 359 
om in gesprek te gaan met het team 62% 26% 12% 359 
ter ondersteuning van functioneringsgesprekken met het personeel 31% 38% 31% 359 
als hulpmiddel bij personeelsplanningen 9% 29% 62% 359 
bij de verbetering van het kwaliteitsbeleid van de school 72% 18% 9% 359 
 
Overzicht van leerprestaties  
V27 t/m V32 alleen voor leerkrachten (n = 85) 
 
V27 Met welke frequentie gebruikt u informatie over de volgende leervorderingen?  
 

  elke week elke maand elk kwartaal eens per jaar nooit 
niet methodegebonden vorderingen 6% 26% 61% 4% 4% 
methodegebonden vorderingen 27% 41% 8% 2% 21% 
eigen toetsen 12% 28% 5% 1% 54% 
 
V28 op welk aggregatieniveau gebruikt u overzichten? 

 
  elke week elke maand elk kwartaal eens per jaar nooit 
leerling 21% 34% 38% 2% 5% 
niveaugroepen binnen de groep 4% 38% 40% 1% 18% 
de groep in zijn geheel 12% 28% 51% 4% 6% 
voortschrijdende weekoverzichten 8% 8% 6% 1% 76% 
voortschrijdende maandoverzichten 1% 15% 8% 1% 74% 
jaaroverzicht 0% 4% 16% 38% 42% 

 
V29 In samenhang met welke gegevens bekijkt u de leerprestaties?  

 



  37 

  altijd zeer regelmatig regelmatig soms nooit 
leerdoelen 15% 33% 34% 9% 8% 
leerlingkenmerken 13% 29% 31% 19% 8% 
gerealiseerde activiteiten 9% 33% 35% 13% 9% 
tijdsverloop van de prestaties 8% 27% 38% 20% 7% 
andere jaargroepen 4% 9% 38% 31% 19% 

 
  ja nee 
Zijn de overzichten uit LVS gemakkelijk te interpreteren? 87% 13% 

 
V31 Voor welk doel gebruikt u de overzichten van de leerprestaties? 

 

  

al-
tijd 

zeer 
regel-
matig 

regel-
matig 

soms nooit 

om het  functioneren van de leerkracht scherp te houden 8% 20% 38% 24% 11% 
het vertalen van de overzichten in acties om de leerprestaties te verbeteren 15% 36% 31% 13% 5% 
het plannen van mijn tijdsinzet per vakgebied 4% 14% 20% 32% 31% 
het vertalen van overzichten in nieuwe streefdoelen voor de groep 9% 29% 44% 13% 5% 
het vertalen van overzichten in nieuwe streefdoelen voor één leerling 8% 29% 48% 11% 4% 
het positioneren van onze school naar de inspectie 8% 8% 9% 33% 41% 
verantwoording aan de ouders 5% 20% 36% 31% 8% 
het signaleren van nieuwe trends 2% 11% 22% 36% 28% 
het samenstellen van niveaugroepen 13% 33% 34% 12% 8% 
om in teamverband doelen te maken 1% 8% 12% 53% 26% 
voor overleg met de IB-er over individuele leerlingen 21% 31% 36% 9% 2% 
 
V32 Bent u voldoende deskundig om uit het systeem te halen wat er in zit t.a.v. opbrengstgericht onderwijs? 

 
1 ja  ik kan alles uit het leerlingvolgsysteem halen 11% 
2 ja  ik kan er doorgaans wel mee overweg 59% 
3 ja maar ik heb af en toe wel hulp nodig 25% 
4 nee ik heb er geen gevoel voor 6% 
 

V35 Welke informatie gebruikt u om zorgleerlingen te signaleren?  
(vraag voor leerkrachten en IBers; n = 204) 
 
  altijd zeer regelmatig regelmatig soms nooit 
leerachterstanden 54% 24% 18% 2% 1% 
het IQ van de leerling 13% 14% 19% 43% 11% 
sociaal emotionele ontwikkeling 34% 22% 25% 12% 8% 
niet methodegebonden toetsen 56% 26% 15% 0% 2% 
welbevinden van de leerling 42% 23% 19% 10% 7% 
betrokkenheid van de leerling 37% 25% 19% 10% 10% 
LVS gegevens 64% 20% 15% 0% 1% 
methode gegevens 49% 27% 14% 5% 5% 
notities 49% 26% 19% 5% 2% 
plannen 48% 25% 19% 5% 3% 
 
V35B Gebruikt u nog andere informatie om zorgleerlingen te signaleren? 
  
  leerkracht IB er Totaal 
ja 49% 78% 66% 
nee 51% 22% 34% 
n = 85 119 204 
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V36 Zijn de overzichten een nuttig hulpmiddel om zorgleerlingen te signaleren?  
 
  leerkracht IB er Totaal 

ja 98% 98% 98% 

nee 2% 2% 2% 
n = 85 119 204 

 

V37 Slaagt uw school erin om de achterstandsignalen te vertalen naar didactische of remediërende han-

delingen? 

 
      leerkracht IB er Totaal 
ja   75% 78% 77% 
ja, wij volgen de handelingssuggesties van het expertsysteem   11% 10% 10% 
nee, daar leent de informatie zich niet voor   6% 4% 5% 
nee, die expertise hebben wij onvoldoende in huis   8% 8% 8% 
N =     85 119 204 

 

Hulp bij het opstellen van een handelingsplan voor individuele leerlingen en voor groepen van leer-

lingen 

 

V38 Wij gebruiken het LVS voor de volgende zaken (n = 202): 

 
  altijd zeer re-

gelmatig 
regel-
matig 

soms nooit 

vaststellen van het ontwikkelingsperspectief van zorgleerlingen 25% 16% 24% 19% 16% 
registratie van het IQ van zorgleerlingen 19% 6% 17% 31% 27% 
vastleggen van tussendoelen en uitstroomdoelen 14% 11% 18% 31% 25% 
evaluatie en analyse van toetsgegevens op groepsniveau 39% 21% 27% 4% 8% 
vertalen van het ontwikkelperspectief in een handelingsplan voor de 
individuele leerling 23% 16% 22% 26% 13% 
vertalen van leervorderingen in een handelingsplan voor de niveaug-
roepen binnen de klas 29% 17% 26% 12% 16% 

 

V39 Is het leerlingvolgsysteem een nuttig hulpmiddel voor het opstellen van een handelingsplan? 

 
      leerkracht IB er Totaal 
ja   95% 97% 96% 
nee   5% 3% 4% 
n =     87 119 202 

 

V40 Welke informatie voor derden genereert u met behulp van LVS? 

 
  bestuurders directie leerkracht IB er Totaal 
rapportages voor ouders 43% 64% 71% 65% 62% 
overdracht van gegevens bij overgang naar VO 65% 91% 79% 84% 84% 
onderwijskundige rapportages 68% 89% 85% 83% 84% 
standaard overzichten voor de inspectie 77% 85% 60% 84% 79% 
geen 12% 2% 4% 2% 4% 
anders, namelijk: 11% 5% 4% 7% 6% 
n = 92 265 81 118 556 
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V41A Stellingen over LVS (bestuur en directie) 

 

  
zeer 
eens 

eens neu-
traal 

on-
eens 

zeer 
oneens n = 

Door LVS kunnen wij makkelijker probleemleerlingen signaleren 27% 61% 9% 2% 1% 357 
Er zijn teveel mensen bij ons op school die toegang hebben tot in-
formatie uit LVS 1% 1% 8% 66% 24% 357 

Met LVS kun je altijd zien waar je staat met de school 13% 65% 19% 3% 0% 357 
Door LVS zijn de onderwijsresultaten op onze school verbeterd 8% 46% 38% 8% 0% 357 
In ons LVS staat alle informatie die ik nodig heb om mijn werk 
goed te doen 7% 52% 26% 13% 3% 357 

Door LVS is meer transparantie (voor derden/ouders/inspectie) 
over functioneren van de school ontstaan 9% 65% 20% 6% 1% 357 

Door LVS is makkelijker om personeelsbesprekingen te houden 7% 46% 35% 11% 1% 357 

 

V41B Stellingen over LVS (IB-er) 

 

  
zeer 
eens 

eens neu-
traal 

on-
eens 

zeer 
oneens 

n = 

Door LVS kunnen wij makkelijker probleemleerlingen signaleren 31% 59% 8% 1% 0% 118 
Er zijn teveel mensen bij ons op school die toegang hebben tot 
informatie uit LVS 3% 1% 3% 59% 34% 118 

Met LVS kun je altijd zien waar je staat met deze groep 24% 60% 12% 4% 0% 118 
Sinds wij LVS hebben, heb ik meer tijd voor andere belangrijke 
dingen 3% 8% 32% 47% 9% 118 

Met LVS kan ik met één druk op de knop een leerling-rapport ma-
ken 15% 48% 15% 19% 3% 118 

Door LVS zijn de onderwijsresultaten van onze school verbeterd 3% 31% 43% 19% 3% 118 
Ik ben elke dag veel tijd kwijt aan invullen van verplichte informa-
tie in LVS 2% 18% 37% 38% 5% 118 

In ons LVS staat alle informatie die ik nodig heb om mijn werk 
goed te doen 12% 40% 26% 20% 2% 118 

Ik heb een papieren registratie waarin de dingen staan die ik niet 
in LVS kwijt kan 4% 42% 19% 27% 7% 118 

Door LVS let ik in mijn lessen meer op resultaten 5% 45% 33% 16% 1% 118 
Door LVS is makkelijker om leerling-besprekingen te houden 25% 62% 7% 6% 0% 118 
In ons LVS zet ik geen privacy gevoelige informatie over een kind 2% 20% 20% 48% 9% 118 

 

V41B Stellingen over LVS (leerkracht) 

 

  
zeer 
eens eens neutraal oneens zeer 

oneens n = 

Door LVS kunnen wij makkelijker probleemleerlingen signaleren 27% 49% 19% 4% 1% 81 
Er zijn teveel mensen bij ons op school die toegang hebben tot 
informatie uit LVS 1% 5% 4% 64% 26% 81 

Sinds wij LVS hebben, heb ik meer tijd voor andere belangrijke 
dingen 1% 7% 37% 43% 11% 81 

Met LVS kan ik met één druk op de knop een leerling-rapport ma-
ken 12% 46% 25% 14% 4% 81 

Ik ben elke dag veel tijd kwijt aan invullen van verplichte informa-
tie in LVS 1% 22% 38% 37% 1% 81 

In ons LVS staat alle informatie die ik nodig heb om mijn werk 
goed te doen 4% 41% 33% 19% 4% 81 

Ik heb een papieren registratie waarin de dingen staan die ik niet 
in LVS kwijt kan 6% 32% 15% 35% 12% 81 

In ons LVS zet ik geen privacy gevoelige informatie over een kind 5% 14% 22% 43% 16% 81 
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