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Interpretatie van leerlijnenpercentages  

op ‘leerlijnen groepsoverzicht’ 

Versie april 2022 

 

Betekenis percentages per evaluatiemoment 

 

• Na 1 juni (of 1 februari als een school soms een streefplanning per half jaar heeft) én als er is geëvalueerd, 

kun je op de groepskaart drie dingen zien: 

o Welke leerlingen precies het niveau hebben behaald dat ze moesten behalen (100%), als ze één jaar 

over een niveau mogen doen.  

o Welke leerlingen achterlopen: minimaal één doel niet hebben behaald van de niveaus die behaald 

hadden moeten zijn (<100%) 

o Welke leerlingen voorlopen: minimaal één doel van een hoger niveau behaald dan dat behaald 

moest zijn (>100%)  

o let op: als een leerling meerdere jaren over een niveau mag doen, wil je na één jaar dat er een 

percentage bóven de 100% staat. Een leerling moet namelijk al doelen behaald hebben van het 

nieuwe niveau! 

o Als je wilt weten hoeveel niveaus een leerling voor- of achterloopt, kun je dat bekijken op het 

overzicht ‘leerlijnenprofiel leerling’ of ‘leerlijnenprofiel groep’ (of op het planscherm, maar dat is 

minder overzichtelijk voor deze vraag) 

• Op ieder ander moment in het jaar, kun je twee dingen zien: 

o Welke leerlingen in het niveau dat ze deze periode moeten halen aan het werk zijn of op een hoger 

niveau (100% én >100%) 

Deze twee groepen moet je nu samen nemen.  

Een percentage hoger dan 100% wil namelijk niet automatisch zeggen dat de leerling meer dan een 

niveau voorloopt. Als bij een leerling vóor 1 juni doelen worden afgevinkt die pas op 1 juni behaald 

hoeven zijn, ziet het systeem het als ‘voorlopen’ en wordt het percentage hoger dan 100%.  

o Welke leerlingen achterlopen: minimaal één doel niet hebben behaald van de niveaus die behaald 

hadden moeten zijn op het afgelopen evaluatiemoment (waarschijnlijk in juni (<100%) 

• De groepsanalyse is met name relevant om te kijken of er leerlijnen/leergebieden zijn waar je als leerkracht 

EXTRA aandacht aan wilt gaan geven, omdat meerdere leerlingen achterlopen. Die kun je op ieder moment er 

goed uithalen! 

Op het planscherm kun je heel snel zien of er leerlingen zijn die nog ín het niveau aan het werk zijn waar ze 

nu aan zouden moeten werken gezien de schoolstandaard (dan zie je nog oranje doelen) of dat ze al aan een 

volgend niveau toe zijn (je ziet alleen gele doelen na de groene) 
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Hoe wordt een percentage bepaald?  

(zie Streefplan leerling als je het zelf wilt narekenen) 

• Aantal behaalde doelen 

• Gedeeld door het aantal doelen waarvan het eindDL bereikt of voorbij is 

• X 100% 

 

Voorbeeld: 

 

 

Deze leerling heeft op de groepskaart bij deze leerlijn nu 100% staan: Hij heeft 3 doelen behaald.  

Zijn DL is nu 50. Dat betekent dat er drie doelen zijn waarvan het eindDL (zie tweede getal in kolom Plan) voorbij is. 

Het doel van niveau 6 hoeft namelijk nog niet behaald te zijn. Dus 3/3x100% = 100% 

 

Wanneer deze leerling het doel van niveau 6 óok behaald zou hebben, zou er 133% staan: 4 doelen behaald, terwijl er 

maar drie doelen behaald hoeven te zijn.  

Het eindDL van dat doel ligt namelijk in de toekomst (60, terwijl huidige DL 50 is).  

De leerling is wel IN het niveau aan het werk waar hij deze anderhalf jaar aan moet werken. Maar hij heeft nog een 

jaar langer de tijd om het daadwerkelijk te halen. Pas als de hele periode voorbij is, rekent ParnasSys dat het doel echt 

behaald moet zijn.  

 

Afronding schooljaar: waar moet je rekening mee houden?  

We gaan er in deze beschrijving vanuit dat een school een schoolstandaard heeft waarbij in beheer staat ingesteld dat 

doelen/niveaus gelden tot een DL van 10, 20, 30, enz.  

 

 

Voorbeeld van een streefplanning op basis van de leerroutes van het doelgroepenmodel 
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Je kunt op ieder moment vinken/scoren. Dat kan dus voor en na 1 juni.  

Bij de meeste scholen staat het ingesteld dat je vanaf 1 juni én na het evalueren (de volgorde hiervan maakt niet uit, 

als aan beide condities maar is voldaan) op de groepskaart in de percentages ziet of de leerlingen de doelen hebben 

behaald die ze dit schooljaar moeten behalen. Dus dan betekent: 100% = alles behaald. Boven de 100 is voorlopen 

(tenzij een leerling meerdere jaren over een niveau mag doen), onder de 100 is achterlopen.  

 

Als aan beide condities is voldaan kun je: 

• De groepsbespreking voorbereiden 

• De groepsbespreking voeren 

• Leerlijnenprofielen printen en ontwikkelingsperspectieven evalueren 

• Schoolopbrengsten laten berekenen 

 

Als je vóór 1 juni al gaat evalueren én het scherm ‘leerlijnen groepsoverzicht’ gaat bekeken, wordt de norm van vorig 

jaar zomer gebruikt: je hoopt dan dat de meeste leerlingen dus een percentage hoger dan 100% hebben.  

En stel dat je pas na 1 juli gaat evalueren, dan is er nog niets aan de hand. Je kijkt dan gewoon in juni niet naar de 

percentages op ‘leerlijnen groepsoverzicht’ omdat je nog niet geëvalueerd hebt. 

 

De doelen voor het nieuwe schooljaar komen pas vanaf 1 augustus in oranje in beeld op het planscherm. En pas 1 juni 

van het volgende schooljaar wordt die norm gehanteerd in de percentages op ‘leerlijnen groepsoverzicht’.  

 

[op de volgende twee pagina’s staan twee tabellen. Om te zorgen dat dat hele tabel op één pagina staat, beginnen ze 
op een nieuwe pagina]  
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Leerling die dit schooljaar een niveau volledig moet behalen 

 

 September  Januari/februari Na 1 juni (of 1 mei als dat 

ingesteld is) 

<100% Ontwikkeling blijft achter 

(minimaal één doel) 

Ontwikkeling blijft achter 

(minimaal één doel) 

Ontwikkeling blijft achter 

(minimaal één doel) 

100% Werkt precies op niveau 

 

Leerling heeft alle doelen 

behaald die afgelopen 

zomer behaald hadden 

moeten zijn, nog niets 

van het niveau behaald 

dat dit jaar aangeboden 

moet worden.  

 

Werkt precies op niveau 

 

>100% Heeft minimaal één doel 

extra behaald dan wat hij 

zou moeten 

 

Leerling is in het niveau 

aan het werk waar hij aan 

moet werken, of in een 

hoger niveau.  

(dat kun je aflezen op het 

overzicht 

‘leerlijnenprofiel leerling 

/ leerlijnenprofiel groep’) 

Heeft minimaal één doel 

extra behaald dan wat hij 

zou moeten behalen. 
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Als leerling nog een (of twee) jaar over het huidige niveau mag doen:   

 September  Januari/februari Na 1 juni (of 1 mei als dat 

ingesteld is) 

<100% Ontwikkeling blijft achter 

(minimaal één doel) 

Ontwikkeling blijft achter 

(minimaal één doel) 

Ontwikkeling blijft achter 

(minimaal één doel) 

100% Precies op niveau.   

(tenzij de leerling al een 

jaar aan het niveau heeft 

mogen werken. Dan 

geldt:  Leerling heeft nog 

geen enkel doel behaald 

van het niveau waar hij 

dit jaar aan moet 

werken.) 

Leerling heeft nog geen 

enkel doel behaald van 

het niveau waar hij dit 

jaar aan moet werken. 

Wel alle doelen behaald 

die afgelopen zomer 

behaald moesten zijn.  

Leerling heeft nog geen 

enkel doel behaald van 

het niveau waar hij dit 

jaar aan moet werken. 

Wel alle doelen behaald 

die afgelopen zomer 

behaald moesten zijn. 

>100% Heeft minimaal één doel 

extra behaald dan wat hij 

zou moeten 

(tenzij de leerling al een 

jaar aan het huidige 

niveau had moeten 

werken, omdat er 

meerdere jaren over het 

niveau gedaan mag 

worden; dan is hij 

mogelijk aan werk in het 

niveau dat zou moeten) 

Leerling is in het niveau 

aan het werk waar hij aan 

moet werken, of in een 

hoger niveau.  

(dat kun je aflezen op het 

overzicht 

‘leerlijnenprofiel leerling 

/ leerlijnenprofiel groep’) 

Heeft minimaal één doel 

extra behaald dan wat hij 

zou moeten 

(tenzij de leerling ook 

volgend jaar aan het 

huidige niveau mag 

werken, omdat er 

meerdere jaren over het 

niveau gedaan mag 

worden; dan is hij 

mogelijk aan werk in het 

niveau dat zou moeten 

worden behaald eind 

volgend jaar) 

 

 

 

 

 

 

 


