
Doelen stellen op basis van 
toetsresultaten
Hoe gebruik je toetsresultaten om passende doelen op groeps- en schoolniveau 
op te stellen? Met doelen op maat haal je als school het optimale uit je 
leerlingen, zónder de leerlingen hierbij te overvragen.

Waarom doelen stellen?
Met passende doelen kun je goed plannen, oftewel je onderwijsaanbod afstemmen op de leerlingen. 
Daarnaast gebruik je deze doelen om je onderwijs te evalueren. Worden gestelde doelen daadwerkelijk 
behaald? Zo niet, wat zijn hiervan de oorzaken en hoe realiseer je alsnog gestelde doelen?
Landelijk gemiddelde vaardigheidsscores per toetsmoment zijn een hulpmiddel voor het stellen van doelen 
voor jouw groepen en jouw school als geheel. De ‘gemiddelde school’ of ‘gemiddelde groep’ bestaat echter 
niet. Elke school heeft immers zijn eigen leerlingpopulatie en zijn eigen mogelijkheden qua 
onderwijsaanbod. 

Beslispunten rondom doelen stellen
Voordat je doelen stelt, neem je als school een aantal besluiten:
1  Hoe formuleer je doelen?  

In termen van groei, in termen van niveau of allebei?
 Voorbeelden van doelen zijn:

 – de gemiddelde vaardigheidsscore voor Spelling eind groep 4 ligt op landelijk gemiddelde niveau.
 – groep 4 groeit bij Spelling tussen moment M4 en E4 meer dan gemiddeld.

Er is geen beste optie, je kiest de manier die het best bij jouw situatie past.
Zie voor een uitgebreidere uitleg over soorten toetsscores de flyer ‘Toetsscore, vaardigheidsscore en dan?’

2  Hoe maak je de doelen meetbaar?  
Gebruik je voor het stellen van doelen vaardigheidsniveaus (I-V), vaardigheidsscores of 
functioneringsniveaus?  
Voorbeelden van meetbare doelen zijn: 

 – de gemiddelde vaardigheidsscore voor Spelling eind groep 4 is minimaal 263.
 – groep 4 groeit bij Spelling tussen moment M4 en E4 minimaal 25 punten op de vaardigheidsschaal.
 – minimaal 50% van de leerlingen heeft bij Spelling een vaardigheidsniveau I of II.
 



  Formuleer doelen allereerst in termen van gemiddelden of in termen van tijd (bijvoorbeeld een groei van 
een kwart jaar). Koppel pas daarna getallen eraan om de doelen meetbaar te maken. Een vaardigheids-
score is namelijk geen doel op zich, maar een hulpmiddel om een doel meetbaar te maken.

3 Voor welke (sub)groepen formuleer je doelen?
  Bij het formuleren van doelen voor een groep stel je bijvoorbeeld een doel voor de groep als geheel, 

waarbij je rekening houdt met sterkere en zwakkere leerlingen in de groep. Een andere optie is om voor 
elke niveaugroep een apart doel te stellen. Bij leerlingen waarbij je qua leerdoelen afwijkt van de 
standaard leerroutes binnen de school, bijvoorbeeld leerlingen voor wie je een ontwikkelingsperspectief 
op papier zet, stel je doelen op leerlingniveau. 

4 Voor welke leergebieden formuleer je doelen?
  De meeste scholen formuleren in elk geval doelen op het gebied van rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, 

technisch lezen en spelling. Je kunt er ook voor kiezen om doelen op te stellen voor andere leergebieden 
en/of overstijgende leergebieden zoals leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat 
overstijgende leergebieden niet te meten zijn in vaardigheids scores gaan we in deze flyer niet verder in 
op doelen rondom deze leergebieden.

Stappenplan voor het opstellen van realistische, ambitieuze doelen

Stap 1: resultaten per groep per toetsmoment verzamelen
Behaalde toetsresultaten vormen een goede basis voor het stellen van doelen. Kijk hierbij naar de gegevens 
van de afgelopen drie jaar. Kijk niet alleen naar de vaardigheidsscores per toetsmoment, maar ook naar de 
behaalde groei en naar de verdeling van de scores. Zijn er veel leerlingen met extreem hoge of extreem lage 
scores? En heeft een groep die in groep 3 bovengemiddeld scoorde ook in groep 4 een score boven het 
gemiddelde? Voor het zorgvuldig bestuderen van scores verwijzen wij naar de flyer ‘Schoolzelfevaluatie met 
het Computerprogramma LOVS’.
Let op bij kleine groepen leerlingen: één leerling met een extreme score zal relatief veel invloed hebben op 
het gemiddelde. Kijk bij kleine leerlingaantallen (zoals groepen kleiner dan twaalf leerlingen) daarom extra 
goed of er geen leerlingen in de groep zitten die het beeld vertekenen.

Stap 2: kenmerken van leerlingen en school/onderwijs in kaart brengen
Bij het stellen van doelen is het van belang om de volgende aspecten, die deels in de toets resultaten naar 
voren komen, mee te nemen:  
•  Onderwijsaanbod en mogelijkheden van de school: wanneer er veel leertijd voor een vak staat ingepland, 

is meer groei te verwachten dan bij een vak dat minder aandacht krijgt. Een ander voorbeeld is dat 
wanneer een verbetertraject is ingezet op de leerkrachtvaardigheden dit ook terug te zien moet zijn in de 
toetsresultaten. 

•  De leerlingpopulatie: hierbij spelen uiteenlopende kenmerken van de leerlingen een rol. Wanneer je 
bijvoorbeeld veel leerlingen met een lage intelligentie op school hebt, kun je lagere toetsscores 
verwachten dan bij een leerlingpopulatie met een bovengemiddeld intelligentie niveau. Ook de 
aanwezigheid van stoornissen zoals ADHD of autisme spectrum stoornissen speelt een rol. 

•  Omgevingsfactoren: wat is het opleidingsniveau van de ouders? Welke taal spreken de leerlingen thuis? 
En lezen de ouders voor? Dergelijke kenmerken kunnen van invloed zijn op de verwachte resultaten.

Kijken naar het onderwijsaanbod staat voorop. Welke aanbod stond gepland? Wat is gerealiseerd? Welke 
veranderingen/verbeteringen zijn mogelijk? Pas na het kijken naar deze interne factoren leg je een relatie 
met externe factoren zoals de leerlingpopulatie en omgevings factoren. Zo bereik je de beste resultaten met 
je leerlingen. 



Stap 3: ambitieniveaus/streefdoelen opstellen
Voor het opstellen van streefdoelen gebruik je eerder behaalde resultaten en de landelijk gemiddelde scores. 
Beide zijn echter niet meer dan een hulpmiddel. Hierbij kun je denken aan de volgende scenario’s: 
• liggen de scores van je groepen/school beneden het landelijk gemiddelde, maar heb je hier op basis van 

de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsaanbod geen aannemelijke verklaring voor? Dan is 
het goed om een landelijk gemiddelde score na te streven. 

• liggen de scores beneden het gemiddelde en heb je wél een duidelijke verklaring? Bekijk dan welke acties 
je kunt ondernemen om scores eventueel te verhogen. Wanneer aanpassingen in het onderwijsaanbod 
mogelijk zijn, kun je bijvoorbeeld besluiten om scores na te streven die meer richting het landelijk 
gemiddelde gaan. 

• heb je een relatief sterke leerlingpopulatie? Dan is het reëel om bovengemiddelde scores na te streven. 
Gebruik hierbij eerdere behaalde resultaten om tot haalbare ambities te komen.

Stap 4: ambitieniveaus/streefdoelen vertalen naar onderwijsaanbod
Doelen in termen van een getal zoals een vaardigheidsscore, zijn een uitstekend hulpmiddel om onderwijs te 
plannen en te evalueren. Om te plannen is de vertaalslag naar concrete leerdoelen nodig. Welke doelen uit 
de leerlijn wil je met de leerlingen behandelen om tot het gestelde doel te komen? En welke lessen uit de 
methode en bijbehorende methodetoetsen horen hierbij? Methodetoetsen en eigen observaties gebruik je 
om vast te stellen welke concrete leerdoelen een leerling beheerst en aan welke doelen je nog moet werken.
Let op: wanneer je ambities hoger zijn dan de tot nu toe behaalde resultaten, zorg dan altijd voor een 
bijbehorende aanpassing van het onderwijsaanbod. Resultaten worden nooit vanzelf hoger. Hogere 
ambities moeten altijd samengaan met extra inspanningen, zoals een verbeterplan op schoolniveau, 
klassenconsultaties en feedback op het handelen van de leerkracht.

Doelen evalueren: geen sluitstuk, maar de schakel
Minstens zo belangrijk als het opstellen van de doelen is het evalueren van gestelde doelen. Net als bij het 
formuleren van doelen, gaat het bij de evaluatie altijd om de combinatie van het doel met het geplande en 
gerealiseerde onderwijsaanbod. Wanneer een doel niet is behaald, bekijk je of het geplande aanbod is 
gerealiseerd. Zo niet, kan dit alsnog gerealiseerd worden om het doel te behouden? Zo ja, zijn er nog 
veranderingen mogelijk? 
Bij evalueren kijk je niet alleen welke doelen niet zijn gehaald, je kijkt uiteraard ook welke doelen wél zijn 
behaald. Welke successen kun je vieren? En welke succesfactoren zijn ook op andere terreinen inzetbaar? 
Wanneer een doel niet is behaald, is de bijbehorende actie het bijstellen van het onderwijsaanbod. Pas 
wanneer meerdere aanpassingen in het onderwijsaanbod niet tot de gestelde doelen leiden, overweeg je 
het bijstellen van de doelen. Wanneer een doel ruim is behaald, bekijk je welke factoren in jouw aanbod 
bijdroegen aan de resultaten en of je de doelen voor een volgende periode nog ambitieuzer wilt stellen. 
Goed geformuleerde doelen in combinatie met een zorgvuldige evaluatie dragen zo bij aan de kwaliteit van 
jouw onderwijs.



Cito maakt onderwijs krachtiger 
We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling 
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en 
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met 
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de 
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!
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Behoefte aan advies? Onze 
klantenservice helpt je graag 
verder. Bel ons op  
(026) 352 11 11 of mail naar 
klantenservice@cito.nl 
Kijk ook op cito.nl/po


