FAQ STAP 6 - RESULTATEN BEKIJKEN EN INTERPRETEREN
Je leerlingen hebben allemaal individueel toetsen gemaakt; het IEP LVS staat vol resultaten, maar
nu? Hoe moet je de resultaten interpreteren en wat zijn je vervolgstappen? De handreiking voor het
interpreteren van de resultaten vind je op Mijn IEP-kanaal.
1. He t pré -advie s in he t IEP LVS valt hog e r/lag e r uit dan ons advie s. Hoe kan dit ?
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling veel geoefend
heeft op een vaardigheid, waardoor de score hoger is dan verwacht.
Le t op! Het pré-advies is het best passend als de toetsafnames rond april (leerjaar 7) plaatsvinden.
Op het moment dat de toetsen eerder zijn afgenomen, kan het advies lager uitvallen. Andersom kan
het advies hoger uitvallen op het moment dat de toetsen later zijn afgenomen.
2 . Bij we lk re sult aat op e e n t oe t s is he t aan t e be ve le n om door t e t oe t se n?
Voor het interpreteren van de LVS resultaten is een handreiking geschreven. In deze handreiking
vind je een richtlijn over door- en terugtoetsen in het IEP LVS. De handreiking voor het interpreteren
van de resultaten vind je op Mijn IEP-kanaal.
3. Ee n le e rling scoort op e e n ‘makke lijke re ’ t oe t s (<1F-1F-2 F) e e n lag e re ont wikke lscore
dan op e e n ‘moe ilijke re ’ t oe t s (1F-2 F). We lke ve rklaring is hie rvoor?
Waarschijnlijk sluit het niveau van de moeilijkere toets beter aan bij het niveau van de leerling dan
de makkelijkere toets. Hierdoor kan de leerling op de makkelijkere toets niet goed laten zijn wat hij
kan. De leerling heeft dan als het ware het ‘plafond’ van de toets bereikt. Daarnaast kan de leerling
in verwarring worden gebracht doordat de toets start met makkelijke vragen. Zo kan een leerling
hierbij erg ver gaan nadenken omdat hij niet gelooft dat deze vragen zo makkelijk zijn. Ook kan de
leerling een gedemotiveerde houding krijgen omdat de toets zo makkelijk start. Een leerling
presteert optimaal op een toets wanneer de toets de leerling uitdaagt en motiveert. Een te
makkelijke en/of te moeilijke toets heeft in de meeste gevallen een negatief effect op het resultaat.
4 . Ee n le e rling scoort op e e n ‘makke lijke re ’ t oe t s (<1F-1F-2 F) e e n hog e re ont wikke lscore
dan op e e n ‘moe ilijke re ’ t oe t s (1F-2 F). We lke ve rklaring is hie rvoor?
Waarschijnlijk sluit het niveau van makkelijkere toets beter aan bij het niveau van de leerling dan de
moeilijkere toets. Hierdoor kan de leerling op de moeilijkere toets niet goed laten zien wat hij kan,
omdat er relatief veel vragen van een te hoog niveau worden voorgelegd aan de leerling. Dit zien
we met name bij het 1S-niveau van rekenen. Leerlingen kunnen vragen op het 1F-niveau soms bijna
foutloos maken, maar worstelen met vragen op het 1S-niveau. Het is daarom bij het klaarzetten van
een toets belangrijk om een toets van het niveau klaar te zetten die aansluit bij het
onderwijsaanbod.
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Daarnaast kan de leerling een gedemotiveerde houding krijgen omdat de toets zo moeilijk wordt.
Een leerling presteert optimaal op een toets wanneer de toets de leerling uitdaagt en motiveert,
maar niet overvraagt. Een te makkelijke en/of te moeilijke toets heeft in de meeste gevallen een
negatief effect op het resultaat.
5. Hoe kan je de re sult at e n van he t IEP LVS ve rwe rke n in e e n OPP
(ont wikke ling spe rspe ct ie f )? Hoe g a je bijvoorbe e ld om me t le e rre nde me nt ?
Met de invoering van het passend onderwijs zijn reguliere basisscholen sinds 2014 verplicht om
een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen, die extra ondersteuning krijgen. De
Inspectie van het Onderwijs pleit ervoor leerlingen niet te vlug op een eigen leerlijn te zetten en zo
lang mogelijk bij het programma van de basisgroep te houden (Inspectie van het Onderwijs, 2010).
In de praktijk betekent dit, dat een OPP niet eerder dan midden/eind groep 6 opgesteld wordt. Voor
leerlingen met een duidelijk structurele leerachterstand is dat een geschikt moment voor het
opstellen van een OPP. In het IEP LVS zijn de inhouden van de referentieniveaus 1F en 2F/1S het
uitgangspunt van de toetsen. De niveaus worden respectievelijk bereikt bij een ontwikkelscore 60
en 80. Is de verwachting dat de leerling het referentieniveau 1F zal behalen aan het eind van de
basisschool, dan wordt een ontwikkelscore van 60 verwacht. Voor groep 6 t/m 8 kun je
concluderen dat 10 ontwikkelpunten groeien in een leerjaar gemiddeld is. Naast ontwikkelscores is
het ook mogelijk gebruik te maken van DLE’s.
6 . Voor e e n LWOO-indicat ie moe t e n we le e racht e rst and aang e ve n. Hoe doe n we dat
me t he t IEP LVS?
In het IEP LVS kun je de DLE exporteren, lees hie r hoe je dat doet. Met DLE kun je de leerachterstand
bepalen. Voor een indicatiestelling LWOO is echter ook een intelligentietest nodig. Een lijst met
goedgekeurde testen vind je hie r.
7 . Bij we lk pe rce nt ag e g oe d op de t oe t se n van g roe p 3, 4 e n/of 5 mag ik ve rwacht e n dat
e e n le e rling op he t be t re f f e nde nive au pre st e e rt (bijv. 4 a)? En bij we lke pe rce nt ag e s
pre st e e rt onde r e n/of bove n nive au.
Voor het interpreteren van de LVS-resultaten is een handreiking geschreven. In deze handreiking
vind je wanneer een leerling onder/op/boven niveau heeft gehaald. De handreiking voor het
interpreteren van de resultaten vind je op Mijn IEP-kanaal.
8 . We lk AVI-nive au hoort bij we lk pe rce nt ag e op e e n t oe t s van t e chnisch le z e n?
Voor het interpreteren van de LVS-resultaten is een handreiking geschreven. In deze handreiking
vind je hoe je de AVI-niveaus kunt koppelen aan de LVS-resultaten. De handreiking voor het
interpreteren van de resultaten vind je op Mijn IEP-kanaal.
9 . We lke vaardig he idsg roe i mag ik ve rwacht e n van e e n le e rling t usse n
t we e t oe t smome nt e n?
Dit zie je terug aan de landelijke groeilijn en aan de leergroei. Voor groep 6 t/m 8 kun je
concluderen dat 10 ontwikkelpunten groeien in een leerjaar gemiddeld is. Voor de groepen 3 t/m 5
moeten we dit nog berekenen aan de hand van de data die we dit jaar genereren.
10. Hoe wordt he t IEP-advie s be re ke nd? We lke we g ing z it e racht e r?
Het IEP-advies in het IEP LVS wordt op dezelfde manier berekend als bij de IEP Eindtoets. Op basis
van de behaalde referentieniveaus op de taal- en rekentoetsen in groep 7 en 8, wordt er
doormiddel van een ingewikkelde formule een passend advies bepaald. Hierbij is de weging van de
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verschillende onderdelen als volgt: Lezen 0,3; Taalverzorging 0,25; Rekenen 0,45. Bij de berekening
van het IEP-advies worden de hart- en handeninstrumenten dus niet meegenomen, het is
uitsluitend gebaseerd op taalverzorging, lezen en rekenen.
11. Hoe ve rg e lijk ik de IEP score s me t Cit oLVS?
Op basis van de referentieniveaus kun je de resultaten van de CITO tussentoetsen vergelijken met
de IEP LVS resultaten.
12 . Waarom worde n bij t aalve rz org ing (g roe p 3 t /m 5) van die moe ilijke t e rme n g e bruikt ?
Log o- e n ort hog raf ische spe lling ... Daar he b ik nog nooit van g e hoord.
Deze termen komen uit het Referentiekader Taal en Rekenen, het is de wetenschappelijke basis
van onze toetsen. De termen worden uitgelegd in de Toelichtingen Taalverzorging. Deze vind je via
‘Menu’ en dan ‘Toetsinformatie’, als download bij de betreffende toets.
13. Waarom is e r g e e n be re ke nd IEP-advie s be schikbaar in g roe p 6 ?
We geven in groep 6 geen advies, omdat dit te vroeg is om een betrouwbare voorspelling te doen.
Toch advies geven kan zorgen voor self fullfilling prophecy en daarom geen eerlijke kans voor de
leerling. De leerling heeft in groep 6 nog twee jaar onderwijstijd om zich te ontwikkelen. Daarnaast
is de voorspellende waarde van een toets maximaal 1 jaar.
14 . Bij re ke ne n st aat van vorig jaar nie t de ve rhouding cont e xt kaal in he t IEP LVS. Hoe
komt dit ?
Vorig schooljaar hadden we het onderscheid tussen kaal en context nog niet gemaakt in de
rapportages. Toen werd er alleen gerapporteerd op domeinen. Daarom hebben we de resultaten
op kaal context van vorig schooljaar ook niet kunnen migreren. Het klopt dus dat deze er niet zijn.
15. Is he t re sult aat van de IEP Eindt oe t s st raks ook z icht baar bij e e n le e rling in he t IEP
LVS?
In de toekomst streven we naar één portal waarin zowel de IEP Eindtoets als het IEP LVS worden
weergegeven. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet bekend.
16 . Bij he t be kijke n van de ant woorde n van de le e rling e n z ie ik e e n ande r aant al
opdracht e n dan op de t oe t skaart van de le e rling . Hoe kan dit ?
In sommige toetsen zijn extra vragen toegevoegd, zogeheten ankervragen. Deze vragen worden
gebruikt om de kwaliteit van de toets te borgen. Ze tellen echter niet mee voor score van de
leerling.
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