
Ontwikkelingsperspectief op 
basis van vaardigheidsscores
Voor leerlingen die, door specifieke onderwijs behoeften en/of een vertraagde 
ontwikkeling, niet met het reguliere programma mee kunnen doen, stel je een 
ontwikkelings perspectief op. Door ambitieuze, maar haalbare doelen te stellen 
zorg je ook bij deze leerlingen voor een optimale ontwikkeling. 

Wat is het ontwikkelingsperspectief?
Het ontwikkelingsperspectief bestaat in elk geval uit een uitstroombestemming (inclusief onderbouwing) en 
de te bieden ondersteuning en begeleiding. Die onderbouwing bevat een overzicht van belemmerende en 
stimulerende factoren en per leergebied een geplande vaardigheidsgroei, een leerroute en een 
uitstroomniveau. Een uitstroombestemming is een gewogen besluit waarbij het ene leergebied zwaarder 
kan wegen dan het andere én waarbij je rekening houdt met de specifieke situatie van de leerling. Zie voor 
meer informatie hierover de flyer ‘Vaststellen van een uitstroombestemming’.

  Belemmerende en  

bevorderende factoren

  Geplande uitstroom-  

bestemming

  Geplande  

vaardigheidsgroei

  Uitstroomniveau per 

leergebied

  Leerroute: onderwijs - 

aanbod of -arrangement

  Monitoring/evaluatie 

met toetsgegevens

Onderdelen van het ontwikkelingsperspectief



Voor wie?
In het speciaal (basis)onderwijs moet je voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. In 
het reguliere basisonderwijs is een OPP op schrift alleen verplicht voor die leerlingen voor wie een beroep 
gedaan wordt op extra ondersteuning. Extra ondersteuning is daarbij gedefinieerd als alle ondersteuning 
die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het samenwerkings verband middelen toewijst.

Geplande vaardigheidsgroei op basis van vaardigheidsscores
De geplande vaardigheidsgroei vormt een belangrijke basis voor de uitstroomniveaus per leergebied en 
daarmee ook voor de uitstroombestemming. De geplande vaardigheidsgroei wordt ook wel 
leerrendementsverwachting genoemd. Het ontwikkelingsperspectief is bedoeld als hulpmiddel bij het 
plannen en evalueren. Bij de evaluatie is de vaardigheidsgroei belangrijke input. De term geplande 
vaardigheidsgroei past goed bij deze doelen van het ontwikkelingsperspectief.
Toetsresultaten zijn onmisbaar bij het plannen van de vaardigheidsgroei. Toetsresultaten worden beïnvloed 
door:
• leerlingkenmerken, zoals intelligentie en aanwezigheid van stoornissen; 
• omgevingskenmerken, zoals opleidingsniveau van de ouders, thuis wel of niet veel voorlezen en de 

thuistaal;
• schoolkenmerken, zoals hoeveelheid individuele tijd per leerling, rustig of juist drukker klaslokaal. 

Deze factoren zijn los van elkaar moeilijk te meten en dus ook lastig in een model te vatten.  
Door naar de toetsresultaten te kijken, weeg je al deze factoren indirect mee. Hieronder staat een 
stappenplan hoe je toetsresultaten inzet bij het opstellen van een geplande vaardigheidsgroei voor een 
leergebied.
Een leerling doet zo lang mogelijk mee met de groep. Pas wanneer zijn resultaten sterk achterblijven bij de 
groep én wanneer ook met een intensiever onderwijsaanbod de leerling niet mee kan doen met de groep, 
stel je voor de leerling een geplande vaardigheidsgroei op. 

Formuleren geplande vaardigheidsgroei 
1  Bestudeer de groei in vaardigheidsscores van een leerling tussen tenminste drie toets momenten.
  Door de vaardigheidsscores om te zetten naar functioneringsniveaus krijg je een globale indicatie van de 

groei die een leerling tussen twee toetsmomenten doormaakt.
 – Neemt het functioneringsniveau tussen twee toetsmomenten minder dan een half jaar toe? Dan 

maakt je leerling een vertraagde ontwikkeling door.
 – Is de toename in functioneringsniveau tussen twee toetsmomenten steeds verschillend? Dan 

ontwikkelt je leerling zich grillig. 
 – Heeft je leerling een achterstand maar neemt het functioneringsniveau tussen twee momenten wel 

met ongeveer een half jaar toe? Dan heeft je leerling weliswaar een beneden gemiddelde score, maar 
maakt hij of zij een gemiddelde groei door.

2  Inventariseer factoren die een positieve of negatieve invloed op de groeisnelheid hebben bij je leerling.  
Kijk hierbij zowel naar leerlingkenmerken, als naar omgevingskenmerken en schoolkenmerken. Bij het 
inventariseren van beïnvloeders van de groeisnelheid is het belangrijk te kijken naar factoren die 
beïnvloedbaar zijn. Aanpassing van het onderwijsaanbod kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de leerling 
zich sterker ontwikkelt. Op factoren, zoals IQ, thuistaal en opleidingsniveau van de ouders, heb je als 
school geen invloed. Op het aanbod voor de leerling echter des te meer. Resultaten uit het verleden 
helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de leerling, maar zijn geen automatische 
‘voorspeller’ van de toekomst.



3  Bepaal het geplande functioneringsniveau van de leerling na een half jaar en/of een jaar. 
  In de bovenbouw kan het nodig zijn een planning op te stellen over welk niveau de leerling aan het einde 

van het basisonderwijs (uitstroomniveau) zal behalen. Let hierbij op dat hoe verder weg de voorspelling/
planning is, hoe minder nauwkeurig en onzekerder deze wordt.  

  Maak op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 een inschatting van de groeisnelheid.  
Hierbij zijn grofweg de volgende situaties te onderscheiden:

 – De groei van de leerling tussen twee toetsmomenten is steeds ongeveer even sterk, eventuele 
beïnvloeders van de groei zijn stabiel en het onderwijsaanbod is net als voorgaande jaren optimaal op 
de leerling afgestemd → je gaat uit van de groei die de leerling eerder doormaakte.

 – De groei van de leerling tussen twee toetsmomenten is steeds ongeveer even sterk, eventuele 
beinvloeders van de groei zijn instabiel → bij toename van positieve invloeden, bijvoorbeeld doordat 
je het onderwijsaanbod intensiveert, stel je de groei naar boven bij. Hetzelfde geldt wanneer 
negatieve invloeden afnemen, zoals wanneer een leerling door medicatie minder last heeft van ADHD. 
Bij afname van positieve invloeden of toename van negatieve invloeden stel je, wanneer je hier geen 
invloed op kunt uitoefenen, de groei naar beneden bij. 

 – De groei van de leerling tussen twee toetsmomenten verschilt voor de diverse toets momenten → 
indien je geen verklaring hebt voor de grillige groei, ga je uit van de gemiddelde groei tussen het 
eerste en het laatste toetsmoment → indien je dit kunt verklaren op basis van een verandering in de 
situatie van de leerling, stel je eerst vast welke situatie in de toekomst van toepassing zal zijn en kies 
je de bijpassende groeisnelheid.

Voorbeeld alternatief leerlingrapport 



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 

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!

4 Geef bij een afwijkende groeisnelheid een verklaring op basis van de uitkomsten van stap 2.
  Het is belangrijk om wanneer de verwachte groei lager is dan gemiddeld, een verklaring te geven 

waarom dit het geval is. In het geval van Celia kunnen het benedengemiddelde IQ en de aanwezigheid 
van een stoornis aangevoerd worden. Het plannen van (vaardigheids)groei gaat altijd samen met het 
plannen van onderwijsaanbod. Door het onderwijsaanbod optimaal op de leerling af te stemmen, bied je 
de leerling de mogelijkheid om zo veel mogelijk groei door te maken.

Het alternatief leerlingrapport
Het alternatief leerlingrapport is een goede basis om de geplande vaardigheidsgroei mee vast te stellen en 
om een leerling te volgen op basis van deze geplande vaardigheidsgroei. Bekijk het voorbeeld van een 
alternatief leerlingrapport.
• De horizontale lijnen geven de functioneringsniveaus weer. Je ziet dat de afstanden tussen twee lijnen 

steeds verschillen. Dit laat zien dat de vaardigheidsgroei zich niet in een rechte lijn naar boven 
ontwikkelt.

• Naast functioneringsniveaus zijn de vaardigheidsscores weergegeven. Dit maakt het mogelijk om de 
verwachting om te zetten naar vaardigheidsscores.

• Je ziet in een oogopslag of de leerling groei doormaakt. Je ziet bijvoorbeeld dat Celia tussen januari 2018 
en juni 2018 slechts een kwart jaar groei doormaakte. 

• In het alternatief leerlingrapport staan de toetsresultaten van de toetsafnames tot nu toe. Je tekent zelf 
de verwachte groei in het figuur in.

Een indicatie
Het opstellen van een geplande vaardigheidsgroei is afhankelijk van zoveel factoren, dat het altijd om een 
indicatie gaat. Het is daarom goed de uitkomsten niet als strakke punten, maar als een bandbreedte te zien. 
Wanneer je het perspectief van Celia om wilt zetten naar een vaardigheidsscore, formuleer je dus niet één 
getal behorend bij het functioneringsniveau, maar adviseren we een bandbreedte vast te stellen. 
Bijvoorbeeld voor eind groep 7 een verwachting dat de score tussen E5M6 en M6E6 ligt. januari 2019

Voorbeeld Celia

Stap 1

Tussen de meeste toetsmomenten maakt Celia een kwart jaar groei door. 

Stap 2

Bij Celia is ADHD vastgesteld. Celia heeft een IQ van 80. De rekenmethode 

op school bevat veel handreikingen voor remediëring, welke ook aan Celia 

zijn aangeboden. 

Stap 3

De verwachting is dat Celia per jaar ongeveer een half jaar groei zal 

doormaken. Voor de geplande vaardigheidsgroei betekent dit de volgende 

inschatting:

→ midden groep 7: functioneringsniveau E5 

→ eind groep 7: functioneringsniveau E5M6 

De school stelt ambitieuze doelen op, past het onderwijs voor Celia aan en 

streeft daarom naar een functioneringsniveau van M6 aan het einde van 

groep 7.


