
kwaliteitskaart

Deze kwaliteitskaart gaat in op het verband tussen 
uitstroombestemmingen, uitstroomprofielen, tussendoelen, evaluaties en 
opbrengstanalyses op verschillende niveaus in een speciale school. De 
kaart bevat een stappenplan waarmee leerkrachten hun aanbod gerichter 
kunnen afstemmen op het beoogde uitstroomniveau van een leerling en 
illustreert hoe het werken met opbrengstdoelen het systeem van 
kwaliteitszorg op schoolniveau kan versterken. 

Ontwikkelingsperspectief en 
onderwijsperspectief
In het ontwikkelingsperspectief (opp) beschrijft de school de doelen die een 
leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan 
afstemmen op de behoefte van de leerling. En het laat zien waar de school 
samen met de leerling naartoe werkt. Als verplichte onderdelen van een 
ontwikkelingsperspectief gelden:
• De verwachte uitstroombestemming van de leerling. 
• De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De  
 onderbouwing bevat in elk geval een weergave van de belemmerende en  
 bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling.

Uitstroombestemming 
Onder uitstroombestemming verstaan we het type vervolgonderwijs (voor 
speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs) of een uitstroomprofiel 
voortgezet speciaal onderwijs, zoals gedefinieerd in wet Kwaliteit (V)SO:
• het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
• het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel
• het uitstroomprofiel dagbesteding.

Cyclus handelinggericht werken
Met het verplicht stellen van het opp is nadrukkelijk de verwachting ontstaan 
dat scholen hun cyclus handelingsgericht werken daar aan koppelen: 
• bij de invulling en planning van het onderwijsaanbod 
• bij het signaleren van eventueel benodigde bijstellingen of intensiveringen 
• bij het vaststellen van de vorderingen van leerlingen en het evalueren van  
 het leren.
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Cyclische samenhang ontbreekt
In de praktijk blijkt dit voor speciale scholen niet gemakkelijk. De opp’s zijn er 
wel maar dreigen te weinig invloed te hebben op de invulling van het 
onderwijsleerproces, de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg. De cyclische 
samenhang ontbreekt. Het gevolg is dat de scholen wel meten wat de 
resultaten van het onderwijsleerproces zijn (ze zijn opbrengstbewust) maar dat 
ze te weinig schoolspecifieke leerroutes en daaraan gerelateerd specifieke 
opbrengstdoelen op school-, groeps- en leerlingniveau hanteren. Dat 
weerhoudt ze om echt opbrengstgericht te werken, dat wil zeggen hun 
handelen af te stemmen op het realiseren van vooraf vastgestelde ambitieuze 
tussen- of einddoelen.

eind- en tussendoelen ontbreken
Het vaststellen van die eind- en tussendoelen blijkt vaak een drempel voor 
speciale scholen. Daar zijn oorzaken voor:
• Landelijke normen voor didactische doelen ontbreken grotendeels. Voor het  
 speciaal basisonderwijs is er alleen een inspectienorm voor de  
 eindopbrengsten op twee vakgebieden. Ook voor scholen voor (voortgezet)  
 speciaal onderwijs werkt de inspectie nog aan een opbrengstennorm. 
• Specifieke doelen voor leergebiedoverstijgende of praktijkgerichte  
 vaardigheden zijn vaak niet uitgewerkt, terwijl daar binnen speciale scholen  
 juist veel nadruk op wordt gelegd.

Onderwijsperspectief
In deze kaart lichten we de stappen toe waarmee een school komt van 
uitstroombestemming tot evaluatie en analyse van resultaten. Leidend hierbij is 
het zogenoemde onderwijsperspectief. Bij het onderwijsperspectief gaan we uit 
van het onderwijs: we denken van algemeen naar specifiek en van onderwijs 
naar leerling.

stap 1. Van uitstroombestemming naar 
uitstroomniveau 
Ga allereerst na wat de concrete kennis en de vaardigheden zijn, die gelden 
als de feitelijke uitstroomniveaus bij de gangbare uitstroombestemmingen van 
je eigen school. Het uitstroomniveau correspondeert als het goed is met het 
beoogde startniveau van die bestemming. De meeste speciale scholen kennen 
maximaal drie uitstroombestemmingen die voor het overgrote deel van de 
leerlingen gelden. 

Voor het bepalen van de concrete uitstroomniveaus zijn verschillende bronnen 
aanwezig:
• Voor veel uitstroombestemmingen maakt de school voor het bepalen van  
 de gewenste cognitieve kennisniveaus gebruik van de inhoud van  
 gangbare methodes. Dit geldt bijvoorbeeld voor taal en rekenen in het sbo  
 of so, voor leerlingen die vmbo-tl of hoger als uitstroombestemming  
 hebben. Voor zover Cito-toetsen worden gehanteerd, volstaat meestal een  
 vaardigheidsscore of een dle. Inhoudelijke leerdoelen worden dus niet  
 apart benoemd. 

• Voor het vso kunnen bijvoorbeeld de eindtermen van arbeidsgerichte  
 stages of certificaten als duiding van de gewenste uitstroomniveaus gelden.
• Voor lagere cognitieve niveaus in het sbo of so zijn scholen steeds beter in  
 staat om terug te vallen op leerlijnen die zijn toegespitst op deze doelgroep,  
 bijvoorbeeld leerroutes uit ‘Passende perspectieven’ of uit de zml-leerlijnen.  
 Kennis van de leerlijnen is essentieel voor speciale onderwijsvoorzieningen.  
 De uitdaging voor veel scholen is om deze doelen als concreet  
 leerstofaanbod te benoemen en niet alleen als een percentage  
 ‘leerrendement’. Waar die leerdoelen nog niet geïdentificeerd zijn, geldt  
 opnieuw dat een vaardigheidsscore of dle als streefdoel kan dienen. 
• Voor vaardigheden in het leergebiedoverstijgende domein gebruiken we  
 minder vaak concrete eindtermen als beoogd uitstroomniveau. Dat is ook  
 lastiger. Het is wel belangrijk, omdat veel speciale scholen daar nu juist hun  
 (orthopedagogische) toegevoegde waarde hebben. Maar voor  
 ‘werkhouding’ of ‘conflicten oplossen’ is vaak niet duidelijk hoe het beoogde  
 uitstroomniveau eruit ziet. Ga na of de leerlijnen ‘leren leren’ en ‘sociaal  
 gedrag’ hanteerbaar zijn (www.leerlijnen.cedgroep.nl). Als dat niet  
 voldoende is, ga dan binnen de school in gesprek over de termen en  
 niveaus die bij de uitstroom horen of ga daarover in gesprek met de  
 vervolgbestemming.

Het is niet de bedoeling dat de uitstroomniveaus in detail in ieder opp terug te 
vinden zijn. We spreken hier nog steeds over de eindtermen van het onderwijs 
van de school, die voor het merendeel van de leerlingen zullen gelden en die 
op schoolniveau zijn vastgelegd. Voor het opp is het voldoende om de 
uitstroombestemming en de bijbehorende leerroute te benoemen.

stap 2. Van uitstroomniveau naar 
tussendoelen
Als voor een vakgebied het uitstroomniveau is bepaald, stel dan ook de 
tussendoelen vast. De tussendoelen zijn normaal gesproken al op een leerlijn 
geordend, maar de bijkomende vraag is nu: wat moet een leerling met een 
bepaalde uitstroombestemming kennen en kunnen gedurende de jaren 
onderwijs op onze school? Het maakt daarbij niet uit in welke termen het 
einddoel is geformuleerd. Als het in vaardigheidsscore is, zet de tussendoelen 
dan ook uit in vaardigheidsscores. Worden specifieke cognitieve of 
praktijkgerichte leerdoelen benoemd, zet de tussendoelen dan ook als cruciale 
leermomenten langs een lijn met meetmomenten door de school. Is er sprake 
van een leergebiedoverstijgende vaardigheid, benoem dan het 
waarneembaar gedrag dat bij de tussenstappen hoort. 

Hieronder een voorbeeld van tussendoelen, in vaardigheidsscores en Cito 
functioneringsniveau, die in tijd zijn uitgezet, behorende bij drie verschillende 
uitstroombestemmingen (en –niveaus) in een sbo-school.
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Het is aan de school om te bepalen of tussendoelen allemaal in ieder opp opgenomen worden. Wanneer de tussendoelen in concrete inhoudstermen zijn 
uitgewerkt, is dat wellicht niet handig. Het opp dreigt dan bij iedere evaluatie erg uitgebreid te worden. In dat geval kan de gedetailleerde evaluatie ook op een 
andere plek in het leerlingdossier plaatsvinden. Maar bij het bovenstaande voorbeeld van de vaardigheidsscores, behorende bij een uitgewerkte leerroute, 
kunnen de tussendoelen prima in een opp worden opgenomen. Onderstaande tabel illustreert dit.
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Tabel 1. Tussendoelen
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DATUM

DL     5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

TECHNISCH LEZEN

Leerroute   PRO

Streefdoel    34 53 62 72 76 82 87 90 94 96

Resultaat

Toets

SPELLING

Leerroute   PRO

Streefdoel    100 104 109 112 115 118 120 123 126 128

Resultaat

Toets

BEGRIJPEND LEZEN

Leerroute   PRO

Streefdoel       -3  5  13  24

Resultaat

Toets

WOORDENSCHAT

Leerroute   PRO

Streefdoel   32 35 39 42 44 47 49 52 54 58 60

Resultaat

Toets

REKENEN

Leerroute   PRO 

Streefdoel    9 17 25 33 37 40 45 50 57 65

Resultaat

Toets

Tabel 2. Tussendoelen bij uitgewerkte leerroute.
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stap 3. Van tussendoelen naar aanbod, 
evaluatie en (mogelijk) intensivering 
Vanaf het moment dat een (speciale) school de eind- en tussendoelen voor de 
voornaamste uitstroombestemmingen heeft bepaald, kunnen we kijken naar 
het groepsaanbod. Waar bevinden leerlingen zich op de leerroutes binnen de 
school en wat is de stap die ze in de volgende planningsfase moeten zetten, 
gegeven hun uitstroombestemming? Wat betekent de samenstelling van de 
groep voor de inrichting van het onderwijs (clustering en differentiatie)?

Nadruk op opbrengstanalyses
In deze kwaliteitskaart leggen we de nadruk op ‘opbrengstanalyses’. 
Daarom gaan we niet dieper in op het formuleren van het aanbod. In 
andere kwaliteitskaarten voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het 
speciaal basisonderwijs wordt hier meer aandacht aan besteed. Zie 
bijvoorbeeld de kwaliteitskaarten ‘Krimp en Kwaliteit in SO en SBO’ en 
‘Groepsplan in relatie tot het ontwikkelingsperspectief’. 

Vragen bij evaluatie 
De tussendoelen geven de medewerkers in de school houvast bij het plannen 
van het aanbod en bij het evalueren van de voortgang van de leerlingen. De 
streefdoelen fungeren als ijkpunten om te bepalen of de ontwikkeling van een 
leerling verloopt zoals mag worden verwacht, gegeven de 
uitstroombestemming die de school met die leerling (en de ouders) voor ogen 
heeft. De vraag die bij de evaluatie centraal staat, is dus niet alleen of de 
leerling vooruitgang boekt, maar vooral ook of de leerling de cognitieve, 
praktische en sociaal emotionele vaardigheden verwerft die passen bij de 
leerroute naar het uitstroomniveau. 

Uitkomst evaluatie 
Deze analyse van de voortgang van de leerlingen zal structureel in de 
zorgcyclus van de school een plek hebben, typisch in de groeps- of 
leerlingbesprekingen. Soms treden tussentijds signalen op en zien leerkracht, 
ouders of de leerling aanleiding om een evaluatie eerder te laten plaatsvinden. 
De uitkomst van een evaluatie kan in vier categorieën vallen:

• De leerling ontwikkelt zich naar verwachting, het (bij benadering) bereiken  
 van de tussendoelen c.q. het uitstroomniveau is haalbaar binnen het  
 huidige (groeps)aanbod. 
• De leerling ontwikkelt zich voor één of meerdere vakgebieden niet naar  
 verwachting. Ga na welke interventies, tijdelijk of structureel, binnen het  
 (groeps)aanbod mogelijk zijn om de leerling op koers te houden voor de  
 tussendoelen en het uitstroomniveau behorende bij de  
 uitstroombestemming. Of is (zonder de uitstroombestemming te wijzigen)  
 voor een bepaald vakgebied een andere leerroute toch een betere optie? 
• De leerling ontwikkelt zich voor één of meerdere vakgebieden boven  
 verwachting. Ga na welke aanpassingen binnen het (groeps)aanbod  
 mogelijk zijn om de leerling te verrijken of, als het nodig is, om het aanbod  
 gedeeltelijk om te buigen naar ontwikkelgebieden waar de leerling met  
 intensivering gebaat is? Of is (zonder de uitstroombestemming te wijzigen)  
 voor een bepaald vakgebied een andere leerroute toch een betere optie?

• De leerling ontwikkelt zich ‘opgeteld’ over meerdere ontwikkelgebieden  
 dusdanig dat bijstelling van de uitstroombestemming gewenst is. Deze  
 optie zal als het goed is pas in beeld komen als de bovenstaande  
 afwegingen en inspanningen niet tot resultaat geleid hebben. Feitelijk komt  
 hier een aanpassing van het opp uit voort. Cruciaal daarbij is dat een  
 wijziging van het uitstroomperspectief waarschijnlijk definitief is. Dit besluit  
 moet daarom altijd een beslissing zijn van school en ouders (en eventueel  
 de leerling) en niet die van een individuele medewerker.

koppeling 
We zien dus een koppeling tussen uitstroombestemming, uitstroomniveau, 
tussendoel en evaluatie. Bijvoorbeeld:
• Uitstroombestemming is vmbo-b+k
• Uitstroomniveau is vaardigheidsscore 87 of functioneringsniveau E6 voor  
 rekenen-wiskunde
• Tussendoel is vaardigheidsscore 66 of functioneringsniveau M5 aan het  
 einde van groep 6
• Evaluatie en eventueel bijstelling van het aanbod: Het besluit om bij een  
 gerealiseerde vaardigheidsscore van 80, op toetsmoment E6 met afname  
 van toets M6, onderwijstijd van rekenen vrij te maken om meer te kunnen  
 lezen omdat de voortgang naar het verwachte AVI-niveau achter dreigt te  
 blijven. 

Voor praktijkgerichte of leergebiedoverstijgende vaardigheden is de koppeling 
vergelijkbaar. Het is meestal wel minder voor de hand liggend dan voor de 
cognitieve vakken om die koppeling te maken.

Eerlijk is eerlijk, het klinkt relatief gemakkelijk, het op deze manier bepalen 
wat de leerling moet leren. Dat hoort ook zo. De grote vraag voor 
leerkrachten in speciale scholen moet vooral zijn hoe die leerling in al zijn 
complexiteit en met al zijn mogelijke belemmeringen dat leertraject gaat 
doorlopen. Die hoe-vraag houdt leerkrachten met name bezig, dat is de 
grote bijdrage die zij leveren in speciale scholen. Helaas besteden ze nu 
vaak veel tijd en energie aan de wat-vraag: wat is het volgende stukje 
leerstofaanbod dat deze leerling aankan? Een hoofdstuk meer of minder 
dan die andere leerling? Het is daarom belangrijk dat de kaders van wat 
leerlingen leren als ze een speciale school doorlopen, duidelijk zijn op 
schoolniveau. Dan kan de leerkracht daar relatief gemakkelijk uithalen 
waar die leerling zich, ten opzichte van die leerroutes, in zijn ontwikkeling 
bevindt.

stap 4. Van eind- en tussendoelen naar 
opbrengstanalyses 
In stap 3 is feitelijk een ‘opbrengstanalyse’ op leerlingniveau weergegeven. 
Deze opbrengstanalyse ondersteunt het handelingsgericht werken van een 
leerkracht of een groep leerkrachten. Zo geven zij het onderwijsaanbod en de 
leerlingenzorg cyclisch vorm om het ontwikkelingsperspectief van de leerling te 
realiseren. Het zijn de vragen uit categorie 1 in tabel 3. Stap 4 beschrijft hoe de 
eerder genoemde eind- en tussendoelen ook de vragen uit de categorieën 2 
en 3 kunnen helpen beantwoorden. Dit ondersteunt het systeem van 
kwaliteitszorg.
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Iedere (speciale) school kan de streefdoelen voor eind- en tussenopbrengsten 
gebruiken om de eigen resultaten in kaart te brengen en te beoordelen. Het 
geeft feedback aan de school of (i.c. welke) leerlingen in voldoende mate 
profiteren van het onderwijsaanbod.

Vaardigheidsscores ten opzichte van 
streefdoelen
In de grafieken 1 en 2 zijn de rekenopbrengsten van leerlingen afgezet tegen 
de streefdoelen van de school, bij verschillende uitstroombestemmingen. 
Grafiek 1 laat zien hoe leerlingen die op een leerroute naar het vmbo b+ k zitten 
gemiddeld scoren (Y-as), op verschillende didactische leeftijden (X-as), ten 
opzichte van de streefdoelen van de school. De paarse balken representeren 
de streefdoelen, de rode balken de gemiddelde groepsscores. Grafiek 2 geeft 
diezelfde vergelijking voor leerlingen die in de leerroute Praktijkonderwijs zitten. 
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Tabel 3. Categorieën opbrengstanalyse

Grafiek 1. Gemiddelde vaardigheidsscores van groepen leerlingen (rood) ten opzichte van de streefdoelen die de school bij oplopende didactisch 
leeftijd hanteert voor de leerroute vmbo b + k (paars).

Categorie

1. Handelingsgericht werken

2. Reflectie op de schoolontwikkeling

3. Verantwoording

Vragen

Vragen die dienen om het didactische handelen van de leerkracht te sturen. Binnen deze 
categorie vallen de vragen of, en in hoeverre, één of meerdere leerlingen zich naar verwachting 
ontwikkel(t)(en)?

Vragen die dienen als reflectie op de onderwijskwaliteit van de school. Binnen deze categorie 
vallen vragen over de vooruitgang van een groep leerlingen c.q. alle leerlingen op één of meer 
vakgebieden, ten behoeve van reflectie op de inrichting van het onderwijs.

Vragen die dienen om verantwoording af te leggen aan derden. Binnen deze categorie vallen de 
vragen of, en in hoeverre, de leerlingen zich ontwikkelen naar de verwachtingen dan wel de 
normen van mensen buiten de school?
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Voor deze school is de feedback uit de beschikbare data dat de vmbo 
b+k-leerlingen gemiddeld de streefdoelen realiseren. De leerlingen met 
uitstroombestemming Praktijkonderwijs halen de streefdoelen niet. De school 
kan hier nadere onderzoeksvragen aan koppelen:
• Is het onderwijs in voldoende mate afgestemd op de leervragen van deze  
 leerlingen?
• Zaten er hiaten in het aanbod dat ze eerder in de schoolloopbaan hebben  
 ontvangen?
• Zijn de streefdoelen voor leerlingen binnen deze groep te hoog? Is  
 aanpassing wellicht mogelijk zonder de vereiste uitstroomniveaus geweld  
 aan te doen?

analyses uitvoeren
Het voorbeeld is gebaseerd op vaardigheidsscores uit methodeonafhankelijke 
toetsen. Maar scholen kunnen dergelijke analyses ook uitvoeren op basis van 
concrete leerdoelen voor praktijkgerichte vaardigheden of voor niveaus langs 
leerlijnen voor leergebiedoverstijgende vaardigheden. De vragen zijn steeds 
hetzelfde: wat zijn de tussendoelen die bij de uitstroombestemming horen, in 
welke mate worden ze op groeps- of schoolniveau gerealiseerd en wat is de 
feedback die de uitkomsten ons bieden over ons onderwijsaanbod? 

In dit voorbeeld is te zien dat speciale scholen streefdoelen en 
opbrengstgegevens kunnen inzetten om te reflecteren op de onderwijskwaliteit. 
Ook het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie willen vaak iets weten en 
vinden van die kwaliteit. Terecht, zo is het ook vastgelegd in de Codes Goed 
Bestuur en de Wet op het Onderwijstoezicht. De meeste bestuurders 
verzamelen daarom kwalitatieve en kwantitatieve informatie over hun scholen. 
Deze informatie wordt gebruikt als input voor het gesprek over de 
schoolontwikkeling in algemene zin. Tegelijk zoeken besturen en inspectie ook 
naar een vorm van verantwoording en beoordeling. Is de kwaliteit op orde en 
zijn de opbrengsten voldoende? Speciale scholen staan daarmee voor de 
opdracht om hun opbrengsten inzichtelijk te maken en te duiden. Daarmee 
kunnen zij intern en extern verantwoording afleggen. De werkwijze met 
concrete eind- en tussendoelen, zoals die in de stappen 1 en 2 van deze 
publicatie zijn geduid, maakt dit mogelijk.
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Grafiek 2. Vaardigheidsscores van groepen leerlingen (rood) ten opzichte van de streefdoelen die de school bij oplopende didactische leeftijd 
hanteert voor de leerroute Praktijkonderwijs (paars).
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Gebruikte afkortingen
Dle - didactische leeftijdsequivalent
Opp- ontwikkelingsperspectief
Sbo – speciaal basisonderwijs
So - speciaal onderwijs
vmbo-b+k – basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo
vmbo-tl – theoretische leerweg van het vmbo
zml – zeer moeilijk lerend
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