
Stel je voor dat je team over een tool beschikt die Cito-resultaten zo bewerkt en weergeeft dat 
elke leerkracht inzicht krijgt in wat hij morgen in de klas kan doen, waarmee opbrengstgericht 
werken een betekenisvolle bezigheid wordt, waarbij de focus ligt op alle leerlingen in plaats van 
op de uitzonderingen, waarbij de schoolambities als uitgangpunt worden genomen, en 
waarmee didactische keuzes op team- en groepsniveau begrijpelijk en doeltreffend worden. 
Zo’n tool bestaat; maak kennis met Focus PO!   

Focus transformeert
Focus is een applicatie waarmee Cito-vaardigheids-

scores worden omgezet naar betekenisvolle 

overzichten op school- en groepsniveau. Dit effect 

bereikt Focus door twee acties. Ten eerste door 

vaardigheidsscores om te rekenen naar een 

vergelijkingsmaat, de vaardigheidsindex. Hiermee 

kunnen vakgebieden én groepen gemakkelijk met 

elkaar worden vergeleken en zijn leerkrachten verlost 

van het interpreteren van ‘lastige’ vaardigheidsscores. 

Ten tweede door de gegevens zo te presenteren dat 

teamleden onmiddellijk zien wat de onderwijskundige 

consequenties zijn op school- en groepsniveau. Het is 

de combinatie van deze twee acties die Focus tot een 

waardevolle tool maakt om schoolontwikkeling kracht 

bij te zetten.

Van brij naar betekenis
Gangbare leerlingvolgsystemen bevatten veel verschillende overzichten. Door meer te zien, ga je niet per definitie 

meer begrijpen. Focus maakt van deze databrij betekenisvolle informatie. Hiermee krijgen leerkrachten goed zicht 

op de opbrengsten én onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen: de hoogst scorende, gemiddeld scorende 

en laagst scorende leerlingen. Focus ondersteunt hiermee de kerntaak van elke school: het bieden van onderwijs dat 

opbrengstgericht én passend is voor alle leerlingen.
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Drie uitgangspunten van Focus
Het effect van Focus wordt bereikt door het toepassen van drie onderwijskundige uitgangspunten: van eind naar 

begin, de middenmoot als vertrekpunt en eerst de school, dan de groep, dan de leerling. De vaardigheidsindex als 

vergelijkingsmaat is voorwaardelijk voor de toepassing van deze drie uitgangspunten. De achterliggende toetssteen is 

dat onderwijs voor een leerkracht behapbaar moet blijven. De drie uitgangspunten bepalen los van elkaar, maar vooral 

in combinatie met elkaar, de toegevoegde waarde van Focus. Een bijkomend voordeel is de ‘realistische’ trendanalyse.

Focus op het gebruik van de vaardigheidsindex
Voor veel leerkrachten is het interpreteren van Cito-vaardigheidsscores een worsteling. 

De betekenis van een score verschilt per meetmoment. Zo is een score 175 medio groep 

4 van een andere betekenis dan dezelfde score medio groep 6. Het vakgebied maakt 

eveneens verschil, omdat de vaardigheidsschalen ongelijk zijn. Zo loopt de schaal voor 

technisch lezen van 0 tot 148 en de schaal voor begrijpend lezen van -87 tot 147. Tot slot 

verschilt ook het gemiddeld aantal punten tussen twee opeenvolgende meetmomenten. 

De ene keer kan dit 6 punten zijn, de andere keer is dit 9 punten. De oorzaak? 

Cito-vaardigheidsscores zijn niet gestandaardiseerd. Een IQ-score is dat bijvoorbeeld wel. 

Het getal is onafhankelijk van meetmoment en leeftijd en de schaal is altijd hetzelfde: van 

0 tot 200 met een gemiddelde van 100. Een IQ van 110 bij een leerling van 12 is 

vergelijkbaar met een IQ van 95 bij een leerling van 9 jaar. 

Om de betekenis van vaardigheidsscores op school- en groepsniveau te vergroten, introduceert Focus een nieuwe 

maat: de vaardigheidsindex (vix). Deze vergelijkingsmaat heeft een schaal van 1 t/m 100 en een gemiddelde van 50. 

In welke groep een leerling ook zit of welk vakgebied het ook betreft, een vix heeft altijd dezelfde betekenis. De vix kent 

5 niveaus, aangeduid met de Romeinse cijfers I t/m V, die zijn verbonden met de vermoedelijke uitstroom richting het 

voortgezet onderwijs. Hiermee wordt de betekenis nog verder vergroot. Met de vix beschikt de school dus over een 

gestandaardiseerde vaardigheidsscore waarmee groepen, individuele leerlingen en vakken vergelijkbaar worden.

Focus op redeneren van eind naar begin
Een school werkt opbrengstgericht wanneer zij periodiek de opbrengsten van de leerlingen vergelijkt met de 

schoolambities en daarop beleid formuleert en uitvoert. De meeste scholen vergelijken zichzelf met de landelijke- of 

de inspectienormen. Scholen die bezocht worden door relatief veel leerlingen uit kansrijke gezinnen, zijn dan al snel 

tevreden. Zij kunnen makkelijk hogere schoolambities nastreven. Dit kan gerealiseerd worden door standaard het 

onderwijsprogramma te verrijken, te verbreden of te versnellen. In scholen die bezocht worden door relatief veel 

leerlingen uit kansarme gezinnen, is het nastreven van de landelijke normen al een flinke klus. Dit kan bereikt worden 

door standaard het onderwijsprogramma te intensiveren.

In de webbased applicatie Focus stelt elke school zelf de ambities vast waarmee ze zichzelf vergelijkt. Deze vergelijking 

betreft zowel de hele schoolbevolking als elke groep afzonderlijk. Focus hanteert twee ambities: een vix die bereikt 

moet worden door 80% van de leerlingen, en daarbinnen nog een vix die bereikt moet worden door de 20% hoogst 

scorende leerlingen. De landelijke normen liggen op een vix van 35 (80%) en een vix van 65 (20%). Uniek aan het 

werken met twee schoolambities is dat een team automatisch nadenkt over het onderwijsprogramma aan 

respectievelijk de hoogst scorende, gemiddelde scorende en laagst scorende leerlingen. Dat leidt tot gedifferentieerd 

beleid op school- of groepsniveau.
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Focus op de middenmoot als vertrekpunt
.Prestaties van een groep worden veelal weergegeven in een gemiddelde 

score. Een leerkracht kan daar niet zoveel mee. Hij ervaart elke dag dat 

zijn groep feitelijk uit drie delen bestaat: een groep leerlingen die zijn 

middenmoot vormen, een groep leerlingen daarboven en een groep 

leerlingen daaronder. Focus maakt deze verdeling zichtbaar. Dit doet de 

applicatie door binnen een groep uit te rekenen welke vix door 80% van 

de leerlingen is bereikt en, daarbinnen, welke vix door de 20% hoogst 

scorende leerlingen is bereikt. Het stuk hiertussen is de middenmoot, hét 

didactisch vertrekpunt voor de basisaanpak. Hieromheen kan een 

leerkracht de verrijkte en de intensieve aanpak voor respectievelijk de 

hoogst en laagst scorende leerlingen verder passend maken.

Op schoolniveau maakt Focus op dezelfde wijze de middenmoot per vakgebied zichtbaar. Deze vormt het vertrekpunt 

van het onderwijsprogramma dat ertoe moet leiden dat de school haar opbrengstambities waarmaakt. Door weer 

te geven welke vix door 80% van de leerlingen en welke vix daarbinnen door de 20% hoogst scorende leerlingen is 

bereikt, wordt een gedifferentieerd beeld verkregen dat veel meer zegt dan alleen een gemiddelde. Door de inzet van 

Focus verruimt een school haar blik. De aandacht gaat niet alleen meer naar de laagst scorende leerlingen, maar ook 

naar de groep leerlingen in de middenmoot en de groep aan de bovenzijde daarvan. Juist deze laatste groep leerlingen 

wordt vaak vergeten, ondanks de wetenschap dat hiermee de grootste leerwinst valt te bereiken.

De manier waarop Focus opbrengsten zichtbaar maakt, draagt tevens bij aan een sterker schoolklimaat. Voor veel 
leerkrachten weerspiegelt de middenmoot de realiteit die ze in hun groep ervaren. Niet zelden leidt dit ook meer 
inzicht in de gevoelde werkdruk. Dit is bijvoorbeeld het geval als de spreiding van leeropbrengsten in een groep groot 
is, of als de leeropbrengsten erg hoog of juist erg laag liggen. Door anders te leren kijken naar de 
opbrengsten van een groep, krijgen leerkrachten meer begrip van elkaars situatie. Dit maakt het bespreken van deze 
verschillen objectiever en en gemakkelijker.

Focus op redeneren van school naar groep naar leerling
Leerlingvolgsystemen zijn zo ingericht dat een leerkracht vaak niet anders kan dan inzoomen op de individuele leer-

ling. Het valt dan niet mee om vanuit de diversiteit een groepsgewijze aanpak te creëren. Focus gaat, omwille van de 

behapbaarheid en de leereffecten, liever uit van de overeenkomsten dan van de verschillen: ‘Elk kind is uniek, maar 

dat betekent niet dat voor elk kind een eigen leerprogramma mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is.’  (Een uitspraak 

van Chris Struiksma in Focus op Feiten (2012). Rotterdam: CED-Groep).  Onderwijs is een groepsgewijs proces waarbij 

leerlingen van en met elkaar leren.

Met Focus kijkt een team als eerste naar de opbrengsten op schoolniveau. Ook op dit niveau is de middenmoot het 

didactisch vertrekpunt van het onderwijsprogramma. Sterker nog, daar start het proces van passend onderwijs. De 

gehanteerde ‘standaard’ lesmethodes zijn afgestemd op de gemiddelde Nederlandse leerling en ‘de schil daaromheen’. 

In naar schatting 40% van de scholen sluit een dergelijke lesmethode niet aan bij de leerlingpopulatie. Deze scholen 

staan voor de taak om het onderwijs eerst op schoolniveau passend te maken, anders blijft men ‘dweilen met de kraan 

open’. Scholen die werken met digitale leermiddelen, kunnen bijvoorbeeld besluiten om structureel de adaptieve 

functie binnen de applicatie in te zetten, zodat alle leerlingen versneld door de leerlijn kunnen gaan.



Na het schoolniveau volgt het groepsniveau. Afhankelijk van waar de middenmoot zich bevindt ten opzichte van de 

schoolambities, maakt elke leerkracht het onderwijsprogramma van de school verder op maat voor zijn groep. Daarna 

wordt bekeken welke individuele leerlingen nog extra aandacht nodig hebben. Het gaat dan om leerlingen voor wie 

het liefst binnen – of, als het echt niet anders kan, buiten – de basisaanpak, verrijkte aanpak of intensieve aanpak nog 

structurele aanpassingen nodig zijn. In alle gevallen betreft het hier leerlingen die – hardnekkig – onvoldoende 

leerwinst laten zien, die leerdoelen niet beheersen of die onvoldoende betrokken zijn.

Focus faciliteert het redeneren van school naar groep naar leerling door allereerst een schooloverzicht te tonen en pas 

daarna de groepsopbrengsten. Daarbinnen kan een leerkracht ook individuele scores waarnemen. Door deze manier 

van kijken past een school als het ware een onderwijskundig filter toe, waardoor nog maar over een beperkt aantal 

individuele leerlingen afspraken gemaakt hoeft te worden. Deze redeneertrant levert ook op dat leerkrachten meer 

zicht krijgen op wat er in hun groep moet gebeuren ten dienste van het grotere geheel van de school.

Focus op een realistisch historisch perspectief
Veel leerlingvolgsystemen zijn in staat om trendanalyses per school of per groep te genereren. Focus doet dit op een 

andere manier. Ten eerste door de eerdergenoemde weergave van de middenmoot in plaats van het gemiddelde. Ten 

tweede door het reconstrueren van het verleden aan de hand van de leerlingen die zich nu in de school of in de groep 

bevinden. Hierdoor ontstaat een realistisch historisch perspectief.

Focus filtert namelijk alle mutaties van leerlingen uit de trendanalyse. Hierdoor wordt het verleden vergelijkbaar met 

het laatste meetmoment en krijgt het meerwaarde boven een trendoverzicht waarin leeropbrengsten zijn 

meegenomen van leerlingen die bijvoorbeeld zijn uitgeschreven of zijn gedoubleerd. De school krijgt hiermee een 

betrouwbaar beeld van de vaardigheidsontwikkeling door de tijd heen.

Focus op de impact
Het inzetten van Focus op school heeft een aantal implicaties. Het team wordt geconfronteerd met een nieuwe 

vergelijkingsmaat, drie (nieuwe) onderwijskundige uitgangspunten en een ander historisch perspectief. Dit vraagt om 

een professionaliseringsslag die zowel binnen als buiten de school kan plaatsvinden. Hiervoor kan gebruik worden 

gemaakt van een aantal ondersteunende materialen en diensten zoals instructiefilmpjes, achtergrondartikelen of een 

introductieworkshop. Deze zijn gericht op het verbinden van de onderwijskundige uitgangspunten met de 

dagelijkse lespraktijk, of de school nu werkt met folio lesmethodes, digitale leermiddelen of een mix daarvan. Meer 

informatie over ondersteunende materialen en diensten is te vinden op www.focuspo.nl.

Focus op het gebruik
Focus is ontwikkeld voor scholen die werken op basis van een jaarklassensysteem. Voor scholen die dit systeem 

structureel doorbreken, genereert Focus minder betekenisvolle overzichten. Denk hierbij aan scholen die werken 

volgens het fasesysteem of die werken in niveaugroepen. De leerlinggegevens importeert een gebruiker op 

eenvoudige wijze. Hij kan zelf de leerkrachten uitnodigen die hij toegang wil geven, maar dit is geen must. De 

gebruiker kan er ook voor kiezen om met het schoolaccount in te loggen en tijdens een teambijeenkomst naar de 

overzichten te kijken. Focus functioneert het beste wanneer de dataverzameling in het leerlingvolgsysteem op orde is. 

Onjuiste invoergegevens worden ook in Focus zichtbaar.
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Focus op privacy
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze 

leermiddelen de privacy van leerlingen is beschermd. Daarom onderschrijft Focus het door de onderwijssector 

opgestelde privacyconvenant (www.privacyconvenant.nl). Hiermee wordt de Europese wet- en regelgeving gevolgd. 

Wanneer een school Focus gebruikt, wordt ook een bewerkersovereenkomst getekend. Deze overeenkomst regelt de 

bescherming van de leerlinggegevens.

Focus op de toepassing
De overzichten uit Focus staan niet op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van de bredere denk- en werkwijze van 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). OPO bestaat uit zes onderwijsinhoudelijke uitgangspunten, mede gericht 

op het behapbaar houden van het onderwijs voor de leerkracht. Hierin past ook groepsplanloos werken, zonder 

afbreuk te doen aan de achterliggende doelen van het groepsplan. Vanaf 2013 hebben al ruim 250 scholen leren 

werken volgens de zes uitgangspunten tijdens de masterclass ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’. Voor meer 

informatie hierover: www.masterclassopo.nl.

Wil je meer wil weten over de vix? Kijk dan op http://focuspo.nl/focuspo/vix/

Gouda, 5 september 2016
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