6.2 RESULTATEN INDIVIDUELE LEERLING
Je kunt op verschillende manieren naar de resultaten van een leerling.
Dire ct naar he t re sult aat
Vanuit de groepsstatus kun je direct naar het resultaat van een toets. Als je op een gekleurd
bolletje klikt, zie je welke toets het is, de afnamedatum en het toetsresultaat. In de onderbouw is het
toetsresultaat het percentage goed beantwoorde vragen, in de bovenbouw is dat het behaalde
referentieniveau met de ontwikkelscore. Als je daarna op ‘Resultaat bekijken’ klikt, dan ga je naar de
detailscores van deze toets (dit geldt ook voor de hart & handen instrumenten).

Op deze pagina zie je welke toets het is, de afnamedatum, het toetsresultaat en de detailscores. In
de onderbouw zul je bij toetsresultaat weer het percentage goed beantwoorde vragen vinden. In
de bovenbouw vindt je hier het behaalde referentieniveau met daarbij de ontwikkelscore. Bij de
detailscores vindt je per domein het aantal en percentage goed beantwoorde vragen van het totaal
(in het voorbeeld 11 van de 29 vragen, dat is 38% goed). Als je meer wilt weten over de inhoud van
de resultaten, raadpleeg dan de Toelichtingen. Klik in dit scherm op de toetsnaam en daarna bij
downloads op ‘Toelichting’.
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Ook via het tabblad ‘Resultaten’ in het groepsoverzicht, kun je naar de detailscores van een toets.
Klik op het resultaat om naar de detailscores van deze toets te gaan. Dit geldt niet voor de hart &
handen instrumenten, omdat we bij IEP vinden dat het veel relevanter is om de hart & handen
resultaten op leerlingniveau te bekijken.

Als je in het tabblad ‘Resultaten’ hebt gekozen voor een vaardigheid, kun je ook direct naar de
detailscores. Klik hiervoor op een resultaat om naar de detailscores te gaan. Dit geldt om dezelfde
reden ook niet voor de hart & handen instrumenten.

He t le e rling prof ie l
Als je in het groepsoverzicht op de naam van een leerling klikt, kom je in het leerlingprofiel.
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In het leerlingprofiel vindt je het niveau van de leerling (hoogst behaalde score op een
vaardigheid), de leergroei van de leerling, de voortgangsgrafiek en de spindiagrammen van de
hart-handen instrumenten (zie hieronder).
[ printscreen volgt nog ]
Leergroei + hoofd-resultaat
Bovenaan zie je allereerst de leergroei met daaronder het hoogst behaalde resultaat in deze
periode. De leergroei geeft globaal weer hoe hard een leerling is gegroeid in vergelijking met hoe
hard leerlingen in het IEP LVS gemiddeld groeien voor de betreffende vaardigheid. Deze groei wordt
bepaald tussen de hoogst behaalde toetsscore van deze leerling in de vorige toetsperiode en de
hoogst behaalde toetsscore van deze leerling in de huidige toetsperiode.
Zo lees je de leergroeimeter:

Voorbeeld:
De hoogste score van Chris in de vorige toetsperiode voor taalverzorging was 69 punten. Stel:
de gemiddelde leerling groeit met 6 punten. Als Stijn in dat geval een gemiddelde groei
doormaakt dan scoort hij op deze toets 75 punten. Stijn heeft nu 71 punten behaald, dus de
meter staat links van het midden; hij is minder hard gegroeid dan de gemiddelde leerling. (zie
voorbeeld talentenkaart of afbeelding links)

Le t op!
De leergroei geeft de leerkracht slechts een globaal beeld van de groei; het is aan de leerkracht om
te bepalen of de groei passend is bij het profiel / de situatie van de leerling. Wij geven geen oordeel
over de groei want wij kennen de leerling niet.
Voortgangsgrafiek
Onder de leergroei zie je de voortgangsgrafiek van alle hoofd-toetsen. Hierin zie je de ontwikkeling
van de leerling door de jaren heen op de verschillende vaardigheden. Op de x-as van de grafiek zie
je de leerjaren met daarbij de schooljaren. Als een leerling doubleert, komt hier een jaar tussen met
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daarbij eenzelfde leerjaar. Op de y-as van de grafiek zie je de ontwikkelscore, die doorloopt van
groep 3 t/m groep 8. Je ziet hier ook bij welke ontwikkelscore je het 1F- of het 2F(taal)/1S(rekenen)niveau hebt behaald.
Wanneer je in de voortgangsgrafiek op een bolletje klikt, zie je het resultaat van die toets. Je kunt
hier ook door klikken naar de detailscores van de toets.

Als je op een van de vaardigheden klikt, dan zie je alleen de voortgangsgrafiek van die vaardigheid
en het landelijk gemiddelde op die vaardigheid (het landelijk gemiddelde wordt niet getoond op de
talentenkaart voor de leerlingen). Je kunt in dit scherm ook weer op het bolletje van de toets klikken
om de toetsnaam, de afnamedatum en het toetsresultaat te zien, of om door te gaan naar de
detailscores van de toets.

Als je op het tabblad ‘Resultaten’ klikt, dan zie je alle resultaten van dit schooljaar. Daaronder zie je
alle resultaten van vorige schooljaren. Als je op het oogje klikt achter een resultaat, dan ga je direct
naar de detailscores van de toets.
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Je kunt hier ook filteren op een vaardigheid, bijvoorbeeld als je alle resultaten van rekenen van
deze leerling onder elkaar wilt zien.
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