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Kwaliteitskaart ZICHT Toetsen LVS in ParnasSys  
 

Start 
Januari  
Uitvoering 
Januari/februari 
Evaluatie  
Februari 

Verantwoordelijk 
Leidinggevende, intern begeleider, leerkracht  

Doel 
Het doel van deze kwaliteitskaart is zorgen voor zuivere data in ParnasSys op leerlingniveau 

Achtergrondinformatie 
Om zicht op leerling-, groep- en school te krijgen en passende begeleiding te bieden qua uitdaging 
of ondersteuning zijn scholen verplicht LVS-toetsen af te nemen minimaal op het gebied van 
Nederlandse taal en Rekenen. De meeste scholen werken met het LVS van CITO (op papier of 
digitaal) en enkele scholen werken met het LVS van DIA (digitaal). Tussen ParnasSys en deze 
toetsleveranciers is een goede koppeling van resultaten, onder andere naar dashboards in 
Ultimview. Toch zie je in ParnasSys, in Ultimview (op school- en stichtingsniveau) en in 
Mijnschoolplan ook veel niet-zuivere data omdat sommige leerlingen vaker worden getoetst 
binnen 1 periode, tussendoor nog een keer worden getoetst (bv bij binnenkomst) of meetellen in 
het groepsgemiddelde terwijl dat niet gewenst is. Je wil duiden wat je ziet om leerlingen van de 
juiste begeleiding te voorzien, maar je wil wel ook over de groep of school als geheel iets zeggen. 

Wàt je dan ziet aan data, moet dan wel kloppen         

Aanpak 
HOOFDAFNAME (zie in afbeelding paarse cirkel 1)  
Als er meerdere afnames zijn binnen 1 periode (bijvoorbeeld een leerling krijgt twee toetsen 
aangeboden binnen de Begin-periode omdat je wil doortoetsen of terugtoetsen) dien je op 
leerlingniveau aan te geven welke afname de hoofdafname is. Deze hoofdafname wordt in 
meerdere overzichten, zoals de Groepskaart opgenomen als meeste actuele resultaat en wordt in 
het groepsgemiddelde meegeteld.  
MEETELLEN  
Soms is het aan te raden een resultaat dat is afgenomen, niet mee te laten tellen in je 
groepsgemiddelden. Denk bijvoorbeeld aan een zeer moeilijk lerende leerling (TIQ <75) of 
leerlingen die te kort in NL zijn (op of na 1 april groep 4 ingestroomd) en de taal onvoldoende 
beheersen. Je kunt dit resultaat dan uitvinken ‘Resultaat telt mee voor groepsgemiddelde’. 
Hierdoor krijg je een meer reëel beeld van je groep en school en kun je al voorsorteren op hoe de 
groep straks in groep 8 zal presteren met de referentieniveaus zonder leerlingen die ontheffing 
zouden hebben van de eindtoets (zie hierboven). Dit maakt dat je voorspellingen kunt doen 
zonder specifieke leerlingen. Je volgt de leerling dus wel individueel maar neemt de leerling niet 
mee in het groepsgemiddelde.  

ParnasSys 
HOOFDAFNAME  
In ParnasSys op leerlingniveau is met dit icoontje zichtbaar of er nog een afname geweest is 
binnen dezelfde periode, zie paarse cirkel nummer 1.  
MEETELLEN 
Op dezelfde plek in het leerlingdossier is met dit icoontje zichtbaar of het resultaat meetelt in je 
groepsgemiddelde, zie paarse cirkel nummer 2. 
WIJZIGEN  
Met het potloodje achter de toets zijn deze twee zaken te wijzigen, zie paarse cirkel nummer 3.  
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TIP: SCROLLEN  
Scroll gemakkelijk met de roze pijl door je leerlingen om deze twee icoontjes te checken, zie 
paarse cirkel nummer 4.  
 

 
Overig 
In juni komt er nog een kwaliteitskaart rondom de LVS-toetsen hoe je toetsperiodes met elkaar 
kunt vergelijken, komt er informatie over de nieuwe groepskaart en weergaveopties in ParnasSys. 
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