
Hoe breng je leervertraging 
in PO en VO als gevolg van 
de COVID19-crisis in kaart?

Achtergrond van dit advies 
De coronamaatregelen hebben invloed gehad op de 
leerontwikkeling van leerlingen. Er zijn gevolgen voor 
de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele 
ontwikkeling, de fysieke ontwikkeling en het welbe-
vinden van leerlingen. Daarbij kan het om positieve of 
negatieve effecten van de coronamaatregelen gaan. Dit 
advies is een vervolg op het advies: “Waar kijk je naar? 
De gevolgen van de COVID19-crisis voor de cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen in PO en VO”. 

Dit advies richt zich op de één van de mogelijk negatie-
ve gevolgen van de COVID19-crisis voor leerlingen, na-
melijk leervertraging. Hierbij vallen landelijk een aantal 
zaken op:1-4

• Een substantieel deel van de leerlingen heeft leer-
vertraging opgelopen, maar dit geldt niet voor alle 
leerlingens.

• De meeste leervertraging zien we bij leerlingen uit 
gezinnen met een lage sociaal-economische status.

• Tussen scholen en leerdomeinen bestaan grote 
verschillen in de mate waarin er sprake is van leer-
vertraging. 

• In het VO lijken de achterstanden groter te zijn in het 
praktijkonderwijs en op het vmbo.

Maar hoe staat het met de leervertraging voor leerlin-
gen op jouw school? Is er sprake van leervertraging bij 
specifieke groepen leerlingen, vakken en/of leerjaren? 
Een goede diagnose is essentieel om de leervertraging 
aan te pakken. In dit advies richten we ons daarom op 
de volgende vraag: Hoe breng je leervertraging als 
gevolg van de COVID19-crisis op leerlingen in kaart?

Informatiebronnen
Er zijn verschillende bronnen die je kunt gebruiken om 
de leervertraging voor leerlingen in kaart te brengen. 
De meest voor de hand liggende bron zijn toetsen. 
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van inschattin-
gen van leraren en leerlingen. 



Gebruik toetsen 

Gestandaardiseerde toetsen en het leerlingvolgsysteem
Inzicht in de huidige leerprestaties van leerlingen geeft 
een eerste inzicht in hun cognitieve ontwikkeling. In 
hoeverre verschilt dat met wat leerlingen normaliter 
laten zien? Hierbij kun je landelijk genormeerde toetsen 
gebruiken, bijvoorbeeld LOVS-toetsen. Het is belang-
rijk om naar meerdere vak- en vormingsgebieden te 
kijken, niet alleen naar lezen, spelling en rekenen. Leer-
lingen kunnen immers op bepaalde vak- en vormings-
gebieden vooruit zijn gegaan, en op andere achteruit. 
Informatie hierover kan niet alleen nuttig zijn voor het 
bepalen welke extra ondersteuning een leerling nodig 
heeft, maar ook om te achterhalen of een leerling hele-
maal niets heeft geleerd tijdens de lockdown of wél op 
vakgebieden waar zijn/haar interesse lag of in andere 
vaardigheden.5

Methode-gebonden toetsen en proefwerken 
Gestandaardiseerde toetsen zijn vooral signalerend. Zij 
geven inzicht in de vertraging van leerlingen in verge-
lijking met een norm. Specifiekere informatie over de 
leervertraging in relatie tot het aangeboden curricu-
lum kan worden verkregen met methode-gebonden 
toetsen. Met deze toetsen kan beter in beeld worden 
gebracht welke kennis en vaardigheden die zijn aange-
boden ook daadwerkelijk geleerd zijn. Met deze toetsen 
kan per klas en leerling een specifieke analyse worden 
gemaakt van de curriculumonderdelen die extra aan-
dacht behoeven. De methode-gebonden toetsen kun-
nen toetsen zijn die behoren bij de methode, maar ook 
proefwerken en andere toetsen die leraren zelf maken.

Hoe duid je de toetsresultaten?
Om zicht te krijgen op de leervertraging van leerlingen, 
kunnen de gegevens uit gestandaardiseerde toetsen 
vergeleken worden met de periode voor de COVID-
19-crisis. Dit kan op twee manieren: 

1. Ontwikkeling van leerlingen vergelijken met hun 
eigen ontwikkelperspectief 
Hierbij wordt gekeken of leerlingen nog op hun 
(voorspelde) ontwikkellijn zitten, ofwel eronder of 
erboven. Voor de methode-onafhankelijke toetsen 
is dit vaak mogelijk via het LOVS-systeem, waar een 
uitsplitsing per leerling en vak gemaakt kan wor-



den. Basisscholen kunnen daarnaast via NRO en 
Leeruniek  rapportages op maat krijgen, met ge-
detailleerde informatie over vertraging per vak en 
groep. 

2. Ontwikkeling van leerlingen vergelijken met de 
(pre-COVID19) gemiddelden voor de groep of klas 
De ontwikkeling van leerlingen kan ook vergeleken 
worden met de gebruikelijke gemiddelden van de 
groep of klas. Door bijvoorbeeld eenzelfde proef-
werk/toets af te nemen als een jaar eerder en te kij-
ken hoe de leerlingen nu presteren. Voor de genor-
meerde toetsen kan ook gebruik gemaakt worden 
van landelijke (of regionale) gemiddelden. Bij derge-
lijke vergelijkingen moet wel goed opgelet worden 
of de vergelijking zinvol is en moet de eigen context 
centraal staan. De eigen school kan sterk verschillen 
met de gemiddelde school qua type leerlingpopu-
latie en dit kan de vergelijking beïnvloeden. Voor de 
vergelijking van individuele leervertraging met een 
landelijk gemiddelde geldt dit ook.  

Inschattingen door de leraar en leerling 
 
Inschatting door de leraar
Leraren kunnen inschatten wat de leervertraging van 
hun leerlingen is. Ze hebben de leerlingen vaak al lan-
ger in beeld en kunnen op basis daarvan een inschat-
ting maken of de klas of specifieke leerlingen leerver-
traging hebben opgelopen. De inschatting van leraren 
komt redelijk goed overeen met de daadwerkelijke 
schoolprestaties van leerlingen, maar is niet perfect.6 
Leerprestaties van laagpresteerders, jongens, etnische 
minderheden, of leerlingen uit gezinnen met een lage 
sociaal-economische achtergrond worden sneller on-
derschat door leraren.7,8 Deze verschillen kunnen voort-
komen uit impliciete stereotypen, of uit een voorzichti-
ge houding bij leraren. 

Inschattingen door leerlingen
Ook leerlingen zelf kunnen een inschatting maken van 
hun leervertraging. Dit kan door middel van (mentor)
gesprekken of het afnemen van een vragenlijst waar-
mee de leerling zichzelf beoordeelt op de mate waarin 
hij/zij inschat de beoogde doelen te beheersen. Som-
mige leerlingen zijn echter niet goed in staat zichzelf te 



beoordelen, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen 
potentieel niet goed kennen of omdat ze niet 
goed weten hoe een dergelijke inschatting te 
maken. Jonge leerlingen, laagpresteerders of 
leerlingen met leerproblemen hebben bijvoor-
beeld een neiging tot het overschatten van hun 
eigen leerprestaties.9,10  

Het advies is om niet blindelings te vertrou-
wen op de inschatting door één leraar of de 
zelfinschatting van leerlingen. Meerdere infor-
matiebronnen geven een beter inzicht in de 
opgelopen vertraging. Maak bijvoorbeeld met 
meerdere leraren een inschatting van de leer-
prestaties van leerlingen. Ga niet alleen af op 
schattingen van leraren en leerlingen, maar ga 
vooral kijken naar schoolwerk van leerlingen, 
laat ze opdrachten maken en beoordeel het 
werk, of activeer voorkennis.11 
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Aandachtspunten bij het bepalen van  
leervertraging 

1. Kijk naar meerdere uitkomstmaten, gemiddel-
den en spreiding.
Kijk niet alleen naar één uitkomstmaat, maar naar 
meerdere. Kijk niet alleen naar kernvakken/gebie-
den maar betrek een breed pallet aan domeinen 
in de analyse. Kijk niet alleen naar gemiddelden, 
maar ook naar spreiding van de prestaties vin de 
klas en de gevolgen voor verschillende groepen 
leerlingen. Breng in kaart welke groepen leerlingen 
leervertraging hebben opgelopen, op welke vakken 
en in welke leerjaren. Monitor met meerdere instru-
menten om een compleet beeld te krijgen en valide 
conclusies te kunnen trekken. Waak voor een wild-
groei van nieuwe, nog niet gevalideerde, instrumen-
ten, sluit vooral aan bij de bestaande methodiek op 
school om voortgang in kaart te brengen, zodat een 
goede vergelijking mogelijk is met leerontwikkeling 
van voor de COVID19-crisis.

2. Leg de relatie met het aangeboden onderwijs 
en de effectiviteit ervan.  
Leg een relatie tussen veranderingen in aanbod en 
in leerprestaties. Maak afzonderlijke analyses van 
onderdelen die niet zijn aangeboden en van onder-
delen die minder effectief zijn. Analyseer de leerver-
traging voor de gehele klas en voor verschillende 
leerlingen.  

3. Bespreek de uitkomsten van de instrumenten in 
het team en met anderen.
Bespreek in het team, duidt ze met elkaar en be-
denk wat ze betekenen. Betrek ook anderen bij 
deze besprekingen, zoals schoolleiders, intern 
begeleiders, leraren die goed data kunnen duiden. 
Maak gebruik van beschikbare ondersteuning bij 
de bepaling van gevolgen vanuit NRO, Leeruniek, 
datalabs en regionale en landelijke netwerken (on-
derwijswerkplaatsen en education labs). Een goe-
de duiding van de uitkomsten is cruciaal voor het 
kiezen van de juiste interventies.

https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-formatief-toetsen-en-evalueren.pdf
https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-formatief-toetsen-en-evalueren.pdf
https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-formatief-toetsen-en-evalueren.pdf
https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-formatief-toetsen-en-evalueren.pdf
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