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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie ‘Is de Leervoorwaardentest een convergent valide hulpmiddel voor VSO-

scholen?’. Een onderzoek gehouden op het voortgezet speciaal onderwijs en was gericht op het gebied 

van taakwerkhouding van de leerlingen. Deze scriptie is geschreven in het kader van de opleiding 

(Forensische) Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht (UU). Van september 2014 tot en met 

juni 2015 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze scriptie. 

Deze scriptie is geschreven in opdracht van de overkoepelende organisatie van mijn stage 

instelling, namelijk Saltho onderwijs. Naar aanleiding van de inbreng van mijn stagebegeleidster, Claudia 

Luijks, heb ik de onderzoeksvraag bedacht. Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd was breed en uitgebreid. 

Toch heb ik de onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. Dank gaat uit naar mijn (vervangend) 

stagebegeleidsters Claudia Luijks, Gerda Bruijs, en mijn begeleidster vanuit de UU, Susan Branje, voor 

de ondersteuning gedurende het traject. Naast mijn begeleidsters wil ik het schoolbestuur van VSO Het 

Dok bedanken. Zonder de medewerking van de leerkrachten en ondersteuners, had ik dit onderzoek niet 

kunnen uitvoeren. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Ilène van Eerdt, 

Eindhoven, 27 mei 2015.  
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Samenvatting 

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs(VSO) moeten vanuit de Kwaliteitswet gaan werken met 

arrangementen. De inzet van een meer of minder intensief arrangement moet bepaald worden met behulp 

van een onderbouwde inschatting. Doel: In dit onderzoek is getracht een antwoord te krijgen op de vraag 

of de Leervoorwaardentest (LVT), een convergent valide hulpmiddel is om een inschatting te maken voor 

het bepalen van een arrangement op het gebied van de taakwerkhouding van VSO-leerlingen. Methode: 

De steekproef (N = 50) bestond uit VSO-leerlingen, in de leeftijd van 14 tot 23 jaar. Leerkrachten vulden 

de LVT in en daarnaast zijn observaties in de klas en interviews met de leerkrachten afgenomen om de 

taakwerkhouding van de leerlingen te meten. Ook zijn expertoordelen over het benodigde arrangement 

per leerling verkregen. De correlaties tussen deze instrumenten zijn berekend. Om significante verschillen 

tussen type 1 en type 2 van de LVT in de scores op de observaties en de interviews te onderzoeken zijn 

MANOVA’s uitgevoerd. Tevens is er middels een crosstab vergeleken of het expertoordeel eenzelfde 

indeling maakt als de LVT op het gebied van de arrangementen. Resultaten: De schalen van de LVT 

vertonen sterke correlaties met taakwerkhouding volgends de observaties en interviews. Er is een 

significante overlap tussen de indeling van de expert en die van de LVT. Echter, er is ook sprake van een 

mismatch bij meerdere leerlingen.. Conclusie: De convergente validiteit van de LVT is voldoende en kan 

gebruikt worden voor het evalueren van arrangementen, vastgesteld door de expert, op het gebied van 

taakwerkhouding.  

Sleutelwoorden: Leervoorwaardentest (LVT), Taakwerkhouding, Voortgezet Speciaal 

Onderwijs(VSO), arrangementen, Kwaliteitswet (V)SO.  
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Abstract 

Background: Special education has to work with support disposition from the Kwaliteitswet. The 

deployment of more or less support must be determined using a reliable estimation. Objective: This study 

attempted to get an answer on whether a questionnaire as the Leervoorwaardentest (LVT) can make a 

convergent valid estimation for determining support in the job posture for special educated students. 

Method: The sample (N = 50) consisted of boys and girls from special education, aged 14 to 23 years. 

The LVT was administered by teachers and two parallel instruments are prepared (observation and 

interview). Correlations has been calculated between these instruments.  In order to calculate a significant 

difference  between students who need more support (type 2) and students who do not, there has been 

carried out various MANOVA’s. Research has been done to the remedial to get an expertjudgment, this is 

compared with the outcome of the LVT through a crosstab. Results: Strong correlations are found 

between the parallel instruments and the LVT and a significant overlap between the grouping of the 

expert and the grouping of the LVT. However, there is also a mismatch with several students. 

Conclusion: The convergent validity of the LVT is sufficient and can be used for the evaluation of the 

estimation for extra support, determined by the expert, in task work posture. 

Keywords: Leervoorwaardentest (LVT), job posture, Special education, support disposition, 

convergent validation.  
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Inleiding 

Nieuwe wetten binnen het speciaal onderwijs zorgen voor problemen op het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) (Biskop, 2014; Roeters, 2013). Scholen moeten vanuit deze wetten, per leerling een 

ontwikkelingsperspectief opstellen, waarin doorlopende leerlijnen beschreven worden (Struiksma & 

Rurup, 2008). Het is van belang dat het ontwikkelingsperspectief van een leerling goed wordt bepaald, 

met de daarbij horende arrangementen voor het aanbieden van extra ondersteuning. Bij een niet passend 

perspectief brengt dit extra werkdruk met zich mee voor de leerkrachten en de leerling zelf (Boer, 2009; 

Pranger et al., 2009; Spekman, 2011). Vragenlijsten zoals de Leervoorwaardentest (LVT) kunnen hier 

mogelijk uitkomst voor bieden. De Leervoorwaardentest is ontworpen om onder andere de 

taakwerkhouding van een leerling te meten (Scholte & Van der Ploeg, 2011).  

Meer dan 50% van de leerlingen in het speciaal onderwijs heeft leerproblemen op het gebied van 

reken-, lees of spellingsproblemen, waardoor werkhoudingsproblemen kunnen ontstaan (Brauchie, 2010; 

Chapman & Tunmer, 2003; Kavale & Forness 2003; Scholte et al., 2007; Wiener & Tardif, 2004).). 

Leerlingen met leer- en werkhoudingsproblemen hebben veelal een lastige tijd op school (Baer, Clever & 

Proctor, 1991; Bear, Minke & Manning, 2002; Hamptona & Mason, 2003; Stone & May, 2002). Een 

derde van de leerlingen met leer- en werkhoudingsproblemen verlaat vroegtijdig het voortgezet onderwijs 

(NCLD, 2002). Leerlingen die een positief zelfbeeld hebben, blijven zich inzetten voor goede 

leerprestaties en zullen dus minder snel uitvallen op school (Lackaye & Margalit, 2006; Margalit & 

Efrati, 1995; Meltzer et al., 2004). Door leerlingen extra ondersteuning te bieden in de vorm van 

arrangementen (meer of minder ondersteuning van een jongere), kan het positieve zelfbeeld van een 

leerling behouden worden en het vroegtijdig schoolverlaten worden teruggedrongen.  

Door de Inspectie voor het Onderwijs zijn tekortkomingen in het beleid van het speciaal onderwijs 

geconstateerd, met name op het gebied van het bieden van ondersteuning. Mede vanwege deze 

tekortkomingen is in augustus 2013 de Kwaliteitswet (V)SO ingesteld. Deze wet stelt dat (V)SO scholen 

een onderwijsprogramma moeten inzetten, gericht op prestaties en mogelijkheden van leerlingen 

(Benjamins & Jonk, 2014; Meijer, 2009; Vleugels & Willems, 2011). Dit onderwijsprogramma wordt ingevuld 

met behulp van leerlijnen, waarin een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door het bevoegd gezag 

van de school (Born, 2014; Benjamins, 2014). Het bevoegd gezag moet bij aanmelding van een leerling, 

op basis van een eerder dossier, inschatten of die leerling extra ondersteuning nodig heeft bij een bepaalde 

leerlijn, dus een intensief arrangement (type 2), of dat een leerling aan een basisarrangement (type 1) 

voldoende heeft (Ree, 2014). Doordat het dossier vaak onvoldoende aanknopingspunten biedt, is er 

behoefte aan een instrument dat gebruikt kan worden om een inschatting te maken of te evalueren. 

De Leervoorwaardentest (LVT) lijkt een bruikbaar instrument om het eerst gegeven advies van het 

bevoegd gezag van een school te kunnen beoordelen. De LVT is een valide instrument voor het 
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vaststellen van de benodigde ondersteuning op het gebied van (de leerlijn) taakwerkhouding (Scholte & 

Van der Ploeg, 2011). Een kanttekening hierbij is dat, binnen het onderzoek onder een representatieve 

steekproef van Scholte en Van der Ploeg, slechts 2% speciaal basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs 

volgde. De normtabel van de LVT biedt hierdoor mogelijk te weinig aanknopingspunten voor een 

onderscheid in benodigde ondersteuning onder jongeren afkomstig uit die 2%.  

Om de convergente validiteit van de LVT te meten, dienen resultaten van verschillende 

instrumenten die hetzelfde begrip meten te worden gecorreleerd. Om dit te meten zijn twee parallelle 

instrumenten gebruikt om leervoorwaarden mee te vergelijken, een interview en een observatie. Er is 

gekozen voor een observatie als tweede onderzoeksmiddel, omdat enkel leerkrachtinformatie onvolledig 

en subjectief kan zijn, wat van invloed is op het beslissingsproces (Budd, 2005). Een observatie wordt 

gebruikt om de ecologische validiteit van het onderzoek te vergroten, waarbij het een momentopname 

blijft van de dagelijkse praktijk (Lamberts, Evans, & Spikman, 2010). Deze onderzoeksmiddelen samen 

konden ervoor zorgen dat er een uitspraak gedaan kon worden over de convergente validiteit van de 

directe leervoorwaarden van de LVT. Het is van belang om de convergente validiteit van de LVT vast te 

stellen voor de VSO-doelgroep, zodat er passende begeleiding aangeboden kan worden door leerkrachten 

met betrekking tot werkhouding van leerlingen. Hierdoor kunnen schooluitval, negatieve ervaringen en 

verdere stagnatie in de ontwikkeling van een leerling beperkt worden (Dekkers & Claassen, 2001; 

Naudts-Geschiere, 2005). De convergente validiteit van een instrument is hoog als er een grote 

samenhang bestaat tussen de resultaten van verschillenden instrumenten die hetzelfde begrip meten. 

Verwacht wordt dat er een sterke positieve correlatie (r = >.40) bestaat tussen de LVT, de observaties en 

het interview. Tevens is onderzocht of er een significant verschil bestaat in de scores (observaties, 

interviews) van leerlingen die type 1 zijn in vergelijking met leerlingen die type 2 zijn volgens de LVT. 

Daarnaast is onderzocht of er significante overlap bestond in de inschaling van arrangementen van de 

LVT, met de inschaling van het expertoordeel van de orthopedagoog. Dit is een andere wijze hoe 

convergente validiteit beoordeeld kan worden. Wanneer er sprake is van een sterke samenhang (r = > 

.40) kan gesproken worden van voldoende convergente validiteit. 

Op basis van de voorgaande gegevens werden de volgende hypotheses gesteld: 1. De dimensies 

van taakwerkhouding zoals gemeten met de LVT correleren met deze dimensies gemeten door 

observaties en interviews met leerkrachten. 2. Leerlingen die volgens de LVT type 2 leerlingen zijn 

scoren significant hoger op taakwerkhouding zoals gemeten met de observatie en de interviews dan 

leerlingen die volgens de LVT type 1 zijn. 3. Een dichotome indeling op basis van de cutoff scores van de 

LVT vertoont significante overlap met een classificatie op basis van expertoordelen.  

Methode 

Participanten 
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Een steekproef (N=50) werd genomen uit de doelgroep van VSO Het Dok. De steekproef bestond 

uit jongens (74%) en meisjes (26%) tussen de 14-23 jaar (Mleeftijd = 16.72, SD = 1.81 ). Deze jongeren 

ondervonden onderwijsbelemmeringen als het gevolg van psychische problemen en/of een psychiatrische 

stoornis. De meest voorkomende diagnoses zijn zwakbegaafdheid (IQ < 85, 42%), (oppositionele) 

gedragsstoornis (ODD/CD, 42%), aandachtstekort stoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD, 38%), 

en Autisme spectrum stoornissen (ASS, 30%) (APA, 2000).  

Meetinstrumenten 

Leervoorwaardentest  

De LVT is een vragenlijst die ingevuld wordt door leerkrachten, om een beeld te vormen van 

cognitieve en sociaal-emotionele condities die bevorderend, dan wel belemmerend zijn voor leerlingen. 

De vragenlijst wordt ingevuld voor leerlingen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar, om hun 

cognitieve vermogens optimaal te kunnen ontwikkelen in onderwijsleersituaties. De LVT wordt gebruikt 

om zes directe leervoorwaarden te meten, namelijk motivatie, taakgerichtheid, concentratie, werktempo, 

planmatig werken en volharding (zie Bijlage A). Deze voorwaarden hebben betrekking op het leer- en 

werkgedrag van leerlingen (Scholte & Van der Ploeg, 2011). De LVT gebruikt ook indirecte 

leervoorwaarden, deze zijn in dit onderzoek niet meegenomen, omdat het onderzoek gericht is op de 

invulling van arrangementen bij de leerlijn taakwerkhouding. De Cotan (2011) beoordeelt de 

betrouwbaarheid van de LVT als voldoende tot goed. De LVT meet de zes directe leervoorwaarden met 

behulp van zeven items per leervoorwaarde. Een item voor motivatie is: ‘Werkt met veel plezier’. Bij de 

schaal taakgerichtheid: ‘Werkt grondig en nauwgezet’. Concentratie heeft items als: ‘Kan zijn of haar 

aandacht overal goed bij houden’. Bij planmatigheid: ‘Organiseert en plant zijn/haar werk goed’. Een 

voorbeeld van werktempo is: ‘Levert constante prestaties’. Bij de laatste schaal, volharding, worden items 

gevraagd als: ‘Verliest zijn/haar belangstelling als een taak of opdracht niet lukt’. De antwoordschaal is 

een vijfpunts Likertschaal (1 = nooit tot 5 = altijd). De Cronbach’s alfa is bij afname van de LVT door 

de leerkrachten bij alle directe leervoorwaarden samen .98. De afzonderlijke directe leervoorwaarden 

hadden een Cronbach’s alfa tussen .90 en .94.  

De itemscores werden in dit onderzoek opgeteld tot schaalscores en een totaalscore werd bepaald. 

Een hogere score op een schaal en op de totaalschaal betekend dat een leerling meer ondersteuning nodig 

heeft. De totaalscore werd omgezet in een score (type) 1 of (type) 2, volgens de richtlijnen van de 

bestaande LVT normtabellen. Wanneer een leerling in percentiel 8 (80% +) zat, werd dit bestempeld als 

een leerling die meer ondersteuning nodig heeft op het gebied van werkhouding, type 2. 

Expertoordeel 

De orthopedagoog schaalde leerlingen in, als type 1 of type 2 leerling. Zij stelde haar oordeel ter 

plekke vast naar aanleiding van expertise, op basis van specifieke criteria (zie Bijlage B). Het 
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expertoordeel is vier maanden later afgenomen dan de LVT. Het expertoordeel is met behulp van een 

interview door de onderzoeker uitgevraagd.  

Systematische observatie leerlingen 

Door middel van systematische observatie in de klas is per leerling gedrag gescoord dat past bij 

elk van de 6 directe leervoorwaarden. De observaties werden uitgevoerd door de onderzoeker, door 

middel van event-sampling en time-sampling. Er is gewerkt met operationalisaties gebaseerd op de 

subschalen van de LVT. De concrete gedragingen zijn opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek. 

Door de hoge structurering van gedragingen wordt de objectiviteit van de observatie vergroot (Bil, 2008). 

De schalen motivatie (7 items; ‘Mopperen’), taakgerichtheid (10 items: ‘Kijkt rond’), concentratie (10 

items: ‘Externe prikkel leidt niet af’), planmatig werken (4 items: ‘Geen reële uitspraken werkplanning’) 

werden gescoord op basis van frequentie van concrete gedragingen. Daarnaast werd onderzocht hoe lang 

de leerling bepaald gedrag liet zien, wat iedere twee minuten opnieuw werd genoteerd (zie Bijlage C). Bij 

motivatie (1 item: ‘Actieve lichaamshouding’), taakgerichtheid (3 items: ‘Non-verbale aandacht’), 

concentratie (1 item: ‘Aan het werk’), werktempo (2 items: ‘Zelfstandig werken’). 

De observaties vonden plaats tijdens een korte, klassikale instructie van de leerkracht, gevolgd 

door zelfstandige werkmomenten en duurden vijftien minuten per leerling. Hiervoor is gekozen zodat de 

werkhouding beoordeeld kon worden en inzicht werd verkregen in de wijze waarop de leerling reageerde 

op het krijgen van een opdracht. De scores van de observaties werden berekend door de somscores per 

schaal te berekenen. Per observatie, zijn de somscores van de schaal gedeeld door de spreiding van de 

scores binnen die schaal en vermenigvuldigd met vijf (categorieën van de antwoordschaal), de omgezette 

score. Na het hercoderen van de somscores naar omgezette scores werd deze score weer omgezet in hele 

getallen (categorieën) van de Likertschaal. Daarnaast zijn de scores omgepoold, zodat ‘1’ aangeeft dat de 

leerling sterk is in dat onderdeel en ‘5’ dat de leerling zwak is op dat onderdeel van de observatie. Een 

score 1 op de Likertschaal staat voor een omgezette score van 3.75 of meer op motivatie. Bij 

taakgerichtheid en concentratie kregen de leerlingen een score 1 op de Likertschaal als er een omgezette 

score van 5.00 of meer was. Een score van 5 stond bij de schaal motivatie voor een omgezette score van 

.75 als maximale score. Bij taakgerichtheid en concentratie kregen de leerlingen een 1 als de omgezette 

score 0 of minder was.  

Interview leerkrachten 

De topics van het interview met leerkrachten waren gebaseerd op de checklist voor 

handelingsgericht werken (Pameijer et al., 2009; zie Bijlage D). Aan het onderzoek namen zeven 

leerkrachten deel, die ieder drie tot twaalf leerlingen beoordeelden. In het interview werd de leerkracht 

gevraagd iedere leervoorwaarde van de LVT te beoordelen op een Likertschaal lopend van 1 = (vrijwel) 

nooit: het gedrag is niet zichtbaar in de klas of daarbuiten, tot 5 = (vrijwel) altijd: dit gedrag zie je 



LEERVOORWAARDENTEST ALS VALIDE HULPMIDDEL OP EEN VSO-SCHOOL    
     9 

 
 

continu. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten zijn normen vastgesteld, ook als leidraad 

voor het interview met de leerkracht. Per schaal werd gevraagd wat de participanten op een schaal van 1 

tot 5 van de motivatie/taakgerichtheid/concentratie/planmatigheid/werktempo/volharding van de leerling 

vonden (zie Bijlage E). Daarnaast werden er vragen voorgelegd van aspecten van werkhouding, die niet 

(betrouwbaar) te observeren waren, maar wel binnen het concept van de directe leervoorwaarden pasten. 

Dit is op een vijfpuntsschaal uitgevraagd. Bij werktempo, 2 items: ‘In welke mate levert deze leerling 

constante prestaties?’ en bij planmatigheid, 1 item: ‘Houdt deze leerling zich aan de planning?’. Bij 

planmatigheid werd een schaal (van interview en observatie samen) gevormd met een Cronbach’s alfa 

van 0.79. Bij werktempo had deze schaal een alfa van 0.75. De overige schalen bestonden bij het 

interview slechts uit één item. De scores van het interview zijn omgepoold, leerlingen die gemotiveerd 

waren, kregen een ‘1’ binnen SPSS, leerlingen die niet gemotiveerd waren een ‘5’.  

Procedure 

Het onderzoek bestond uit 3 fasen. In de voorbereidende fase werden de leerkrachten op de hoogte 

gebracht van het onderzoek. In de uitvoeringsfase is de LVT omstreeks november ingevuld door de 

leerkrachten en zijn de interviews omstreeks december afgenomen bij de leerkrachten. In deze fase 

hebben ook de leerlingobservaties plaatsgevonden. In januari is het interview met de orthopedagoog 

(expertoordeel) afgenomen. Uiteindelijk zijn de resultaten gepresenteerd aan de medewerkers en de 

overkoepelende organisatie. 

Data-analyse 

Om onderzoeksvraag 1 te beantwoorden zijn Pearson’s correlatiecoëfficienten berekend tussen de 

LVT, observaties en interview met de leerkrachten. Voor het antwoord op onderzoeksvraag 2 zijn 

meerdere MANOVA’s uitgevoerd, waarbij Pillai’s trace is gebruikt als multivariate test. Een MANOVA is 

een bruikbaar hulpmiddel om convergente validiteit vast te stellen, om te zien of er tussen twee groepen (type 1 en 

type 2) een significant verschil te vinden is in aspecten van taakwerkhouding (Finch, 2005).  Voor onderzoeksvraag 

3 is gebruik gemaakt van een crosstab-analyse rondom de dichotome indeling van de LVT met die van het 

expertoordeel.  

Resultaten 

Convergente Validiteit 

Correlaties tussen schalen van LVT, interview en observatie.  

De onderzoeksvraag gericht op dimensies van taakwerkhouding zoals gemeten met de LVT en 

gemeten door observaties en interviews met leerkrachten, zijn beantwoord met een correlatieberekening, 

De correlaties zijn weergegeven in Tabel 1. De dimensies van de LVT correleren met elkaar en met de 

totaalschaal van de LVT. De schalen van de LVT correleren sterk met de parallelle schalen gemeten met 

de observaties en interviews (variërend van r = .51 tot r = .76 ), met uitzondering van een matig sterke 
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correlatie tussen werktempo gemeten met de LVT en het interview (r = .48) (Cohen, 1988). Niet alleen 

tussen de parallelle schalen maar ook tussen de overige schalen zijn de correlaties redelijk sterk. Deze 

parallelle schalen correleren allen significant met elkaar (p <.01).  

Vergelijking types LVT, observaties en interview met de leerkracht  

Om te onderzoeken of leerlingen die volgens de LVT type 2 leerlingen zijn, significant hoger 

scoren op de observaties en het interview dan leerlingen die volgens de LVT type 1 zijn, zijn drie 

MANOVA’s uitgevoerd. Omdat niet alle schalen (Taakgerichtheid LVT, Concentratie LVT, 

Planmatigheid LVT en Werktempo LVT) volgens de Levene’s test voor equality of variance voldoen aan 

de voorwaarde van homogeniteit (p > .05), is er gebruik gemaakt van Pillai’s Trace als multivariatie test.  

Bij de indeling door de  LVT was er een significant verschil tussen type 1 en type 2 bij de schalen van de 

LVT  (F(6, 43) = 15.44, p < .01, η
2
= .68), de schalen van de observatie (F(3,46) = 12.16, p < .01, η

2
= .44) 

en er bestond een significant verschil tussen type 1 en type 2 indeling door de LVT met het interview 

(F(6,43) = 6.76, p < .01, η
2
= .49). De scores op alle schalen waren significant verschillend, waarbij type 2 

steeds hoger scoorde dan type 1, zoals zichtbaar bij de descriptieve waardes in Tabel 2. 

Vergelijking LVT en expertoordeel 

Bij onderzoeksvraag 3 is onderzocht of er een significante overlap bestond tussen de indeling in 

type 1 en 2 leerling op basis van de LVT en op basis van het expertoordeel. Een crosstab-analyse liet zien 

dat er een significante correlatie (r =.40, p <.01) aanwezig was. De Chi-square test gaf aan dat er een 

significant resultaat bestond (X
2
 = (1, N = 50) = 7.80, p <.01). Er bestaat dus een associatie tussen beide, 

die niet berust op toeval. Op basis van de LVT werden 19 leerlingen als type 2 geclassificeerd en op basis 

van de expertoordelen werden 17 leerlingen als type 2 geclassificeerd. In totaal werd er een overlap van 

11 leerlingen bij type 2 gevonden. De overlap bij type 1 leerlingen was 25. Er bestond dus een mismatch 

van veertien leerlingen tussen de LVT en het expertoordeel.  
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Tabel 1 Correlatiematrix  

Variabele 1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Motivatie LVT -               

2. Motivatie interview .68* -              

3. Motivatie observatie .76* .76* -             

 

4.Taakgerichtheid LVT 

 

.92* 

 

.69* 

 

.77* 

 

- 

           

5. Taakgerichtheid interview .49* .75* .69* .61* -           

6. Taakgerichtheid observatie .60* .53* .71* .66* .59* -          

 

7. Concentratie LVT 

 

.82* 

 

.59* 

 

.74* 

 

.92* 

 

.52* 

 

.61* 

 

- 

        

8. Concentratie 

interview 

.36 .55* .57* .54* .77* .50* .51* -        

9. Concentratie 

observatie 

.57* .49* .66* .60* .54* .56* .59* .58* -       

 

10. Planmatigheid LVT  

 

.83* 

 

.61* 

 

.72* 

 

.88* 

 

.52* 

 

.71* 

 

.88* 

 

.53* 

 

.64* 

 

- 

     

11. Planmatigheid 

interview/observatie 

.56* .66* .63* .61* .70* .67* .54* .61* .64* .58* -     

 

12. Werktempo LVT 

 

.82* 

 

.58* 

 

.72* 

 

.90* 

 

.60* 

 

.72* 

 

.87 

 

.54* 

 

.59* 

 

.92* 

 

.58* 

 

- 

   

13. Werktempo interview .50* .65* .62* .53* .69* .56* .46* .56* .54* .49* .75* .48* -   

 

14. Volharding LVT 

 

.84* 

 

.60* 

 

.72* 

 

.90* 

 

.52* 

 

.58* 

 

.85* 

 

.52* 

 

.61* 

 

.84* 

 

.59* 

 

.83* 

 

.50* 

 

- 

 

15. Volharding interview .57* .58* .52* .59* .49* .52* .55* .48* .51* .62* .64* .61* .58* .61* - 

 

16.Totaalscore LVT 

 

.93* 

 

.66* 

 

  .71* 

 

    .98* 

 

    .57* 

 

    .68* 

 

    .94* 

 

    .53* 

  

    .64* 

 

    .94* 

 

    .61* 

 

    .94* 

 

    .52* 

 

    .93* 

 

    .63* 

*Correlatie is significant bij p <.01.    + Correlatie is significant bij p <.05. 
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Tabel 2  

Descriptieve waardes     

 Type volgens LVT Expertoordeel 

Schaal Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 

Totaal op schaal Motivatie LVT 21.23 (6.08) 31.47 (3.42) 23.36 (7.61) 27.54 (5.04) 

Totaal op schaal taakgerichtheid LVT 18.74 (5.74) 30.68 (2.69) 21.45 (7.89) 26.82 (5.50) 

Totaal op schaal planmatigheid LVT 21.90 (5.26) 32.21 (2.12) 23.85 (6.72) 29.64 (4.62) 

Totaal op schaal werktempo LVT 20.51 (4.73) 30.26 (2.81) 22.91 (6.74) 26.76 (4.41) 

Totaal op schaal volharding LVT 18.90 (5.17) 31.31 (3.30) 20.88 (7.07) 28.94 (5.52) 

Totaal op schaal concentratie LVT 18.90 (5.63) 30.26 (2.98) 21.48 (7.30) 26.59 (6.29) 

Totaalscore LVT 120.19 (28.69) 186.21 (13.29) 152.96 (4.78) 160.52 (5.97) 

     

Interview motivatie score 2.65 (1.17) 3.84 (1.07) 2.84 (1.33) 3.59 (1.00) 

Interview taakgerichtheid 2.58 (.96) 3.63 (.83) 2.76 (1.12) 3.41 (.71) 

Interview concentratie 2.48 (.93) 3.73 (.81) 2.61 (1.03) 3.65 (.79) 

Interview/observatie planmatig 2.58 (.76) 3.95 (.84) 2.82 (.95) 3.65 (.99) 

Interview werktempo  2.64 (.75) 3.53 (.61) 2.82 (.81) 3.64 (.77) 

Interview volharding 2.77 (1.06) 3.84 (.89) 2.91 (1.10) 3.29 (.99) 

     

Observatie motivatie  2.54 (.99) 3.94 (.91) 2.76 (1.20) 3.71 (.85) 

Observatie taakgerichtheid  2.26 (1.06) 3.78 (1.03) 2.55 (1.23) 3.41 (1.23) 

Observatie concentratie 2.81(1.08) 4.21 (.85) 2.94 (1.12) 4.12 (.99) 
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is getracht een antwoord te krijgen op de vraag of de Leervoorwaardentest  een 

convergent valide hulpmiddel is om een inschatting te maken voor het bepalen van een arrangement op 

het gebied van de taakwerkhouding van VSO-leerlingen. De directe leervoorwaarden (motivatie, 

taakgerichtheid, concentratie, planmatigheid, werktempo en volharding) van de LVT zijn meegenomen in 

dit onderzoek. Deze studie is van belang voor VSO-scholen, omdat vanuit de kwaliteitswet (V)SO wordt 

gevraagd om te werken met arrangementen. Scholen willen dus op een verantwoorde wijze een advies 

geven over het wel (type 2) of niet (type 1) nodig hebben van extra ondersteuning bij een leerlijn per 

leerling, om zo voortijdig schooluitval te voorkomen en leerprocessen van leerlingen te bevorderen.  

Uit het onderzoek bleek dat de uitkomsten van de schalen van de LVT sterk correleren (r > .40) 

met de uitkomsten van de parallelle onderzoeksmiddelen (interview en observatie). De convergente 

validiteit van de LVT lijkt dus als voldoende beschouwd te kunnen worden. Om met meer zekerheid van 

voldoende convergente validiteit te kunnen spreken is onderzocht of er een significant verschil zit tussen 

de leerlingen die volgens de LVT, type 2 zijn en de uitkomsten van het interview en de observaties in 

vergelijking tot leerlingen die type 1 zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de leerlingen die type 2 zijn 

significant hogere scores hebben op alle instrumenten, waardoor geconcludeerd kan worden dat er sprake 

is van voldoende convergente validiteit bij de LVT.  

Onderzocht is of de indeling van leerlingen in arrangementen van de LVT overeenkomt met de 

indeling door een expert (orthopedagoog). Er was sprake van een significante correlatie tussen de indeling 

van de LVT en die van de expert. De indeling door de LVT verschilde na vier maanden ook niet 

significant van de indeling door een expert wat de voorspellende waarde van de LVT bevestigd. Echter, 

bestaat er wel een mismatch van veertien leerlingen. Verklaringen voor de verschillen kunnen erg divers 

zijn, zoals veranderingen thuis, in de klas of op de leefgroep, of het hebben van een doel van een leerling 

op school (verlof, stage). Een andere verklaring kan mogelijk gevonden worden in het tijdsverschil van 

vier maanden tussen de indeling van de expert en de afname van de LVT. Door de mismatch van veertien 

leerlingen lijkt de LVT ondanks de correlaties niet volledig vervangend te kunnen zijn voor het 

expertoordeel. Het kan ook aantonen dat het expertoordeel aangevuld moet worden met de LVT, om een 

betrouwbaar oordeel te krijgen. Mede doordat leerkrachten bij de start van een leerling op school geen 

zicht hebben van diens taakwerkhouding (en dus de LVT niet kunnen invullen), moet het bevoegd gezag 

van de school de eerste beoordeling blijven doen op basis van bestaande dossierinformatie. De LVT is 

echter wel convergent valide gebleken om later in het jaar de eerste beoordeling te evalueren. 

Geconcludeerd kan worden dat de LVT ingezet kan worden als een efficiënt hulpmiddel voor het 

evalueren van de indeling door de expert, maar de LVT kan het oordeel van de expert niet kan vervangen.  
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Ondanks de kleine onderzoeksgroep (N = 50) die afkomstig is van één VSO, wat een beperking is 

van het onderzoek, zijn er toch significante resultaten gevonden. Voor vervolgonderzoek kan aanbevolen 

worden om een grotere onderzoeksgroep te nemen van verschillende scholen, zodat ook verschillen in de 

werkwijze meegenomen kunnen worden en de generaliseerbaarheid van het onderzoek groter is. 

 De verdeling van mannen (74%) en vrouwen (26%) in het huidige onderzoek moet in acht 

genomen worden. Jongens hebben gemiddeld genomen een minder goede werkhouding dan meisjes 

binnen een onderwijssetting (Kohnstamm, 2009). De externe validiteit van het huidige onderzoek werd 

door deze verdeling verkleind. De betrouwbaarheid is door deze verdeling niet in het geding gekomen, 

omdat er sprake was van één onderzoeksgroep, waarbij meerdere onderzoeksmiddelen zijn afgenomen. 

 Een beperking van het onderzoek is dat het normonderzoek van de LVT gedaan is onder kinderen 

en jongeren van vier tot achttien jaar. Terwijl het huidige onderzoek ook jongeren meegenomen heeft met 

een kalenderleeftijd van 23 jaar. Desalniettemin zijn er significante resultaten gevonden, mogelijk is dit te 

verklaren door de veelvoorkomende zwakbegaafdheid (42%) binnen de genomen steekproef. Een andere 

beperking is dat zowel de LVT als de interviews zijn afgenomen bij de leerkracht. De validiteit kan 

vergroot worden door het interview af te nemen bij leerkrachtondersteuners of andere betrokken personen 

in de klas, zodat van meerdere personen een beeld verkregen werd van de leerling. Dit is tevens een 

aanbeveling voor vervolgonderzoek. De observaties waren slechts door één onderzoeker afgenomen, 

waardoor er geen sprake was van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De schalen van de observaties 

onderling hadden een lage interne consistentie, waardoor de betrouwbaarheid beperkt kan zijn. Dit zijn 

beperkingen voor de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Desalniettemin was er sprake van sterke 

correlaties tussen de verschillende onderzoeksmiddelen en de LVT. De observaties zijn gedaan voordat 

de uitkomsten van de LVT waren geïnterpreteerd. Er was een consistent patroon in de resultaten 

zichtbaar, waardoor de resultaten met meer zekerheid weergegeven konden worden.  

Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om leerlingen zelf te betrekken in het onderzoek, om op 

die wijze de interpretatie (van bijv. motivatie) van een leerkracht te toetsen bij de leerling, wat 

leerkrachten ook inzicht kan bieden in de zelfbeoordeling van de leerling. Een onderzoek onder ouders 

van leerlingen zou de validiteit van het onderzoek ten goede komen. Echter, moet aangegeven worden dat 

de responsgraad bij ouders van VSO-leerlingen gemiddeld relatief laag is en veel ouders er moeite mee 

hebben om over de taakwerkhouding van hun kind te oordelen. Een laatste aanbeveling is om de indirecte 

schalen van de LVT te onderzoeken bij deze doelgroep. Mogelijk kunnen de indirecte schalen gebruikt 

worden ter vervanging van een andere vragenlijst voor de leerkracht, gericht op de sociaal emotionele 

ontwikkeling van het kind. Hierdoor dient de leerkracht maar één vragenlijst in te vullen, wat de 

werkdruk van leerkrachten kan verminderen. Leerkrachten klagen namelijk unaniem over de toenemende 

werkdruk (CNV, 2013; Zonderop, 2010). 
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Uit de huidige studie kan geconcludeerd worden dat de LVT een convergent valide hulpmiddel is 

binnen het VSO voor het evalueren van de door de expert vastgestelde arrangementen op het gebied van 

taakwerkhouding bij leerlingen. De LVT kan behulpzaam zijn voor VSO-scholen om te voldoen aan de 

eisen die worden gesteld binnen de kwaliteitswetgeving (V)SO.  
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Bijlagen 

 

Bijlage A: Begripsbepaling directe leervoorwaarden.  

De zes dimensies van de directe leervoorwaarden hebben te maken met cognitieve voorwaarden 

die het leren beïnvloeden. Hieronder worden de zes dimensies toegelicht (Scholte & Van der Ploeg, 

2011):  

 

1) Motivatie: Motivatie houdt in dat de leerling bereid is zich in te zetten om bepaalde doelen te 

behalen. Motivatie draagt bij aan plezierig werken en leren op school. Wanneer leerlingen niet 

gemotiveerd zijn, missen ze de drang om te leren en ervaren ze minder plezier in het leren en het naar 

school gaan. De ongemotiveerde leerlingen laten zich niet uitdagen, terwijl gemotiveerde leerlingen dat 

wel doen.  

 

2) Taakgerichtheid: Met taakgerichtheid wordt de manier waarop taken verricht worden bedoeld. 

Wanneer een leerling taakgericht is, kan hij zich goed focussen op zijn schoolwerk. Doordat een leerling 

taakgericht werkt, zal hij als doel hebben om nauwkeurig te werken en hierbij rekening te houden met de 

voorwaarden die aan een opdracht gesteld worden. Bij leerlingen die niet taakgericht werken, ontbreekt 

dit doel.  

 

3) Concentratie: Concentratie houdt in dat de leerling zich niet van zijn schoolse activiteiten laat 

afleiden. Geconcentreerde leerlingen zijn beter in staat om te luisteren en onthouden informatie beter. 

Ongeconcentreerde leerlingen zijn snel afgeleid, door bijvoorbeeld geluiden in de klas, waardoor ze meer 

met andere prikkels bezig zijn dan met hun schoolwerk.  

 

4) Werktempo: Voor goede leerprestaties is een bepaald werktempo nodig. Een laag werktempo 

belemmert, omdat leerlingen er dan langer over doen om te beginnen en daarnaast langer over hun taken 

doen. Een laag werktempo betekent ook dat de leerling een inefficiënt werkend cognitief 

verwerkingsproces heeft. Deze tragere verwerking van informatie door de hersenen zorgt voor een lager 

werktempo. Vaak komt het lage werktempo voor in combinatie met concentratieproblemen en 

motivatieproblemen.  
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5) Planmatig werken: Leerlingen die planmatig werken hebben een doel voor ogen, zijn 

zelfstandig en organiseren en structureren hun werk. Daarnaast weten deze leerlingen goed wat ze wel en 

niet kunnen. Bij leerlingen die niet planmatig kunnen werken, ontbreekt het aan ordening en planning.  

 

6) Volharding: Een volhardende leerling is in staat om moeilijke taken te verrichten, zonder 

daarbij externe motivatie te ontvangen. Dit betekent dat de leerling gemotiveerd doorwerkt zonder daarbij 

te hoeven worden aangespoord door bijvoorbeeld de leerkracht. De volhardende leerling heeft een grote 

spanningsboog.  
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Bijlage B: Criteria waar de orthopedagoog haar expertoordeel op baseert 

Kernvragen: 

- Wat kan en wat wil de leerling? 

- Over welke algemene competenties beschikt de leerling? (geef dit zo objectief mogelijk weer) 

- Welke ondersteuning (voorzieningen en begeleiding) is nodig, opdat de leerling zo zelfstandig 

mogelijk het lesaanbod kan volgen. 

 

Hierbij kan de school gebruik maken van de onderstaande punten: 

Resultaten en motivatie 

- Diploma, certificaten, referentieniveaus 

Bekijk welk diploma de leerling heeft gehaald. Geef de behaalde referentieniveaus aan en geef aan welke 

vakken de leerling mogelijk op een hoger niveau heeft afgesloten. Bekijk ook de landelijke of branche-

erkende certificaten die zijn behaald. 

Stages 

Bekijk eventuele stages die de leerling heeft gedaan. Het kan gaan om school-interne stages, oriënterende 

externe stages (of snuffelstages) of beroepsvoorbereidende (externe) bedrijfsstages. Bekijk: 

- Soort stages, in welk bedrijf; 

- De uitgevoerde werkzaamheden per stage en 

- De resultaten. 

Motivatie en keuze voor vervolgopleiding 

Bekijk hoe de jongere zijn/haar toekomstperspectief ziet en hoe het keuzeproces tot stand is gekomen. 

Hier kan een link worden gelegd met het (verloop van) ontwikkelingsperspectief van de jongere. 

Bekijk welke opleiding de school, in samenspraak met de jongere en reeds betrokken ketenpartners, 

adviseert. 

Competenties op de volgende gebieden 

 Redzaamheid 

Bekijk zo nodig mogelijkheden en beperkingen van de jongere als het gaat om: 

- Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL); 

- Grove en fijne motoriek (ondanks gebruik hulpmiddelen); 

- Mobiliteit: jezelf verplaatsen, lopen, traplopen; 

- Thuissituatie; 

Leer/werkhouding 

Zoek naar relevante gegevens over concentratie, zelfstandigheid, initiatief, behoefte aan 

structuur, tempo, nauwkeurigheid en studiehouding. 
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Sociale competenties 

Bekijk hoe de jongere functioneert op de volgende gebieden: 

- Omgaan met eigen gevoelens en wensen (w.o. acceptatie beperking); 

- Respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen (docenten en medeleerlingen); 

- Samenwerken; 

- Leeftijdsadequaat gedrag; 

- Probleemeigenaar van diagnose. 

Communicatie 

Bekijk de competenties van de leerling op het gebied van communicatie. Hierbij kan worden 

gedacht aan: 

- Aandacht en luistervermogen; 

- Taalbegrip en –verwerking; 

- Gespreksvaardigheid; 

- Schriftelijk taalgebruik; 

- Communicatieve weerbaarheid. 

Ondersteuningsbehoefte 

- Gezondheid/beperking/stoornis/IQ 

Bekijk relevante gegevens met betrekking tot de gezondheid, medicijngebruik, eventuele 

beperkingen of stoornissen en het cognitief vermogen van de leerling.  

Speciale voorzieningen 

Bekijk specifieke behoeften met betrekking tot voorzieningen (technische 

apparatuur/hulpmiddelen), aangepaste leeromgeving (bijv. demping geluidsreflectie, klassenopstelling), 

hulp van medeleerlingen en/of volwassenen), zorg, vervoer; mobiliteit binnen de school; en 

belastbaarheid (aanwezigheid/verzuim). 

Pedagogisch-didactische begeleiding 

Bekijk specifieke aandachtspunten op het gebied van pedagogisch-didactische begeleiding. 

Er wordt gelet op dat de jongere behoefte heeft aan: 

- Veel herhaling van het taalaanbod of leerstofaanbod in het algemeen; 

- Tijd en ruimte om gedachten te verwoorden; 

- Visuele ondersteuning (platen/foto’s, geschreven taal, stappenplannen, werkschema’s, 

e.d.); 

- Veel structuur en verdeling van lesstof in kleinere stappen; 

- Gebruik van kurzweil. 
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Daarnaast wordt gekeken naar aandachtspunten, problemen e.d. van de jongere met betrekking tot een 

bepaald vak of leergebied. 
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Bijlage C: Observatieschema directe leervoorwaarden 

Observatieschema met concrete gedragsbeschrijvingen welke geturfd worden op frequentie, hoe vaak het gedrag voorkomt binnen vijftien 

minuten. Daarnaast wordt er geturfd hoe lang bepaald gedrag aanhoudt, dit wordt bekeken iedere twee minuten. 

Motivatie Taakgerichtheid Concentratie Planmatig werken Werktempo Volharding 

N: Nieuwsgierig R: Raadpleegt infobr 

taak 

 

S: stoppen werk R: Reageert 

impulsief 

 

B. Beginnen na 

uitleg(5sc) 

A: Aansporing  

 

M: Mopperen K: Kijkt rond  U: zelfde uitleg 

vragen 

Re: uitspr.Reële 

eisen wp 

T: Traag begrip Bnl: belangstelling nt 

leuk 

E: Enthousiast 

reageren 

V: Volgt aanwijzing 

niet op 

G: gerichte vraag 

instruct 

Gre: Geen reële eisen 

wp 

Mt: Moeite 

tijdslimiet 

Bni: belangstelling nt 

inter 

Z: Zuchten/kreunen V: volgt aanwijzing 

op 

La: Luistert 

aandachtig 

C: Chaotisch 

ordening 

To: tijd over na werk vS: voortijdig 

stoppen 

Anl: Aangeven niet 

leuk 

D: Discussiëren over 

ow 

Lna: Luistert nt 

aandachti 

 Tt: tijd tekort voor 

werk 

T: Doorgaan na 

tijdslimiet 

Al: aangeven leuk A: and vraag wel 

taakger 

E: Externe prikkel 

leidt af 

  St: spreken and ll 

taak 

 

 H: Hardop voorlezen 

vraag 

En: Ext prikkel leidt 

niet af 
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  Sa: spreken and ll 

altern 

  

 

 

 

  Pk: Praat door klas    

  Iedere  2 

minuten checken: 

   

Al: actief 

lichaamshouding 

A: Actief taak W: Werken (tijd)  Z: zelfstandig aan 

werk 

 

 N. Non-verbale 

aandacht 

  Nz: niet zelfstandig 

werk 

 

 O: Stil ontwijkend 

gedrag 
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Bijlage D Interview Leerkrachten n.a.v. LVT 

1. Wat vindt u op een schaal van 1 tot 5 van de motivatie van deze leerling? 

 Verschilt dit bij de praktijk en theorielessen? 

 Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel scheelt dit? 

 Op een schaal van 1 tot 5 in hoe ernstig vindt de problemen op dit gebied?  

 

Vindt u dat er op dit gebied extra hulp/ondersteuning nodig is voor de leerling? 

 

Wat zijn volgens u belangrijke concepten binnen motivatie?  

 

2. Wat vindt u op een schaal van 1 tot 5 van de taakgerichtheid van deze leerling? 

 Verschilt dit bij de praktijk en theorielessen? 

 Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel scheelt dit? 

 Op een schaal van 1 tot 5 in hoe ernstig vindt de problemen op dit gebied?  

 

Vindt u dat er op dit gebied extra hulp/ondersteuning nodig is voor de leerling? 

 

Wat zijn volgens u belangrijke concepten binnen taakgerichtheid?  

 

3. Wat vindt u op een schaal van 1 tot 5 van de concentratie van deze leerling? 

 Verschilt dit bij de praktijk en theorielessen? 

 Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel scheelt dit? 

 Op een schaal van 1 tot 5 in hoe ernstig vindt de problemen op dit gebied?  

 

Vindt u dat er op dit gebied extra hulp/ondersteuning nodig is voor de leerling? 

 

Wat zijn volgens u belangrijke concepten binnen concentratie?  

 

4. Wat vindt u op een schaal van 1 tot 5 van de planmatigheid van deze leerling? 

 Verschilt dit bij de praktijk en theorielessen? 

 Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel scheelt dit? 

 Op een schaal van 1 tot 5 in hoe ernstig vindt de problemen op dit gebied?  
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Vindt u dat er op dit gebied extra hulp/ondersteuning nodig is voor de leerling? 

 

Wat zijn volgens u belangrijke concepten binnen planmatigheid?  

 

5. Wat vindt u op een schaal van 1 tot 5 van het werktempo  van deze leerling? 

 Verschilt dit bij de praktijk en theorielessen? 

 Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel scheelt dit? 

 Op een schaal van 1 tot 5 in hoe ernstig vindt de problemen op dit gebied?  

 

Vindt u dat er op dit gebied extra hulp/ondersteuning nodig is voor de leerling? 

 

Wat zijn volgens u belangrijke concepten binnen werktempo?  

 

6. Wat vindt u op een schaal van 1 tot 5 van de volharding van deze leerling?  

 Verschilt dit bij de praktijk en theorielessen? 

 Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel scheelt dit? 

 Op  een schaal van 1 tot 5 in hoe ernstig vindt de problemen op dit gebied?  

 

Vindt u dat er op dit gebied extra hulp/ondersteuning nodig is voor de leerling? 

 

Wat zijn volgens u belangrijke concepten binnen werktempo?  

 

7. Op een schaal van 1 tot 5 in welke mate levert deze leerling constante prestaties? 

 

8. Op een schaal van 1 tot 5 in welke mate houdt deze leerling zich aan zijn/haar planning? 

 Wisselt deze leerling tussen vakken nav interesse?  

Zo ja, op een schaal van 1 tot 5 hoeveel beïnvloed dit het houden aan een planning? 

 

9. Op een schaal van 1 tot 5 in welke mate brengt deze leerling structuur aan in zijn werk?  

 Op wat voor manier doet hij dit?  

 

10. Op een schaal van 1 tot 5 in welke mate werkt deze leerling efficiënt?  
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11. Heeft u het idee dat u de ernst van problemen van een leerling op een van deze gebieden 

koppelt aan schoolprestaties?  
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Bijlage E: Uitleg van de schalen interview en bijbehorende scores 

Motivatie: 

1. Heel laag 

De leerling doet met tegenzin zijn schoolwerk en huiswerk. Deze leerling vindt naar school 

gaan niet leuk, doet niet zijn best. De leerling is weinig/niet leergierig of nieuwsgierig. De 

leerling is niet gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. De leerling klaagt en zeurt of werkt 

niet. 

2. Laag: 

De leerling vindt het schoolwerk en huiswerk, wat hij moet doen niet leuk. De leerling is 

liever ergens anders dan op school. Hij doet met vlagen zijn best bij onderwerpen in de lessen 

waar de leerling in geïnteresseerd is. Verder is deze leerling niet nieuwsgierig of leergierig 

om nieuwe dingen te leren. De leerling geeft aan het niet leuk te vinden en doet soms zijn 

werk ook niet. 

3. Gematigd 

De leerling is meestal gemotiveerd. In het verloop van de lessen vertoont de leerling gepaste, 

maar soms wisselend motivatie. De leerling geeft aan niet aan de taak te willen werken, maar 

werkt vervolgens meestal wel aan de opgegeven taak.  De inzet van deze leerling wisselt, 

maar is over het algemeen positief. 

4. Hoog 

De leerling is voornamelijk gemotiveerd tijdens de lessen. De leerling doet zijn of haar best 

en vindt het schoolwerk niet vervelend. Het leren op school wordt meestal leuk gevonden en 

de leerling is met vlagen erg nieuwsgierig en leergierig. De leerling staat open en is meestal 

gemotiveerd om nieuwe dingen te leren op school. 

5. Zeer hoog 

De leerling is bijna altijd gemotiveerd tijdens de lessen. De leerling is nieuwsgierig en 

leergierig naar allerlei verschillende onderwerpen die tijdens de lessen naar voren komen.  

Voor dit niveau van scoring is het niet noodzakelijk dat de leerling op elk onderwerp van de 

lessen direct geïnteresseerd is, maar over het algemeen vindt deze leerling het leuk om 

nieuwe dingen te leren. De leerling vindt schoolwerk niet erg en vindt leren en naar school 

gaan leuk.  

Taakgerichtheid: 

1. Heel laag 

De leerling werkt weinig of niet taakgericht tijdens de lessen. Deze leerling is niet ijverig, 

treuzelt veel of stelt uit voordat hij/zij aan een opgedragen taak begint. Het opvolgen van 
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aanwijzingen en instructies gebeurt slecht. Verder werken ze weinig grondig en nauwgezet en 

leveren ze slordig en half afgemaakt werk of geen werk in.  

2. Laag: 

De leerling werkt weinig taakgericht tijdens de lessen. Deze leerling kan met momenten 

ijverig zijn en stelt meestal zijn werk uit voordat hij/zij aan een opgedragen taak begint. Het 

opvolgen van aanwijzingen gaat treuzelend en de leerling werkt weinig grondig en 

nauwgezet. Het werk is vaak slordig of half afgemaakt 

3. Gematigd 

De leerling meestal taakgericht. In het verloop van de lessen vertoont de leerling wisselende, 

maar gepaste taakgerichtheid. De leerling kan soms direct beginnen aan een taak maar blijft 

toch vaak treuzelen en heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen. het inleveren van 

slordig of half afgemaakt werk is wisselend.  

4. Hoog 

De leerling werkt voornamelijk taakgericht tijdens de lessen. De leerling begint meestal 

direct na de instructie. De leerling heeft bijna altijd zijn werk netjes op tijd af en levert het in. 

Deze leerling werkt ijverig en nauwgezet. De opgedragen taken worden meestal gericht en 

accuraat uitgevoerd. 

5. Zeer hoog 

De leerling werkt taakgericht tijdens de lessen wanneer dit gepast is. Deze leerling begint 

direct na de instructie, levert zijn/haar werk altijd op tijd in en het werk is goed verzorgd. 

Voor dit niveau van scoring is het niet noodzakelijk dat de leerling op elke instructie of 

aanwijzing direct begint met werken. Het taakgericht werken is aangepast aan de gebeurtenis 

in de klas. De opgedragen taken aan de leerling worden gericht en accuraat uitgevoerd door 

de leerling. 

Concentratie: 

1. Heel laag 

De leerling kan zich nauwelijks concentreren, minder dan 5 minuten. De leerling is snel 

afgeleid en heel gevoelig voor omgevingsprikkels. De leerling heeft grote moeite met het 

richten van aandacht en luisteren ook in de lessen niet aandachtig. Ze zijn vaak meer met 

anderen bezig dan met de taak en onthouden slecht wat er uitgelegd of verteld wordt.  

2. Laag: 

De leerling kan zich met vlagen concentreren. De leerling kan zich ongeveer 5 tot 15 minuten 

concentreren en laat zich hierbij niet direct afleiden door omgevingsprikkels. De leerling kan 

soms zijn aandacht richten en luistert wisselend aandachtig in de lessen. De leerling laat zich 



LEERVOORWAARDENTEST ALS VALIDE HULPMIDDEL OP EEN VSO-SCHOOL         32 

 

snel door anderen afleiden en leidt ook anderen af. De leerling kan soms representeren wat er 

uitgelegd is of verteld wordt als hierom wordt gevraagd.  

3. Gematigd 

De leerling kan zich ongeveer 15-25 minuten concentreren. En laat zich hierbij meestal niet 

afleiden door omgevingsprikkels. De leerling kan meestal  zijn aandacht richten en luistert 

over het algemeen aandachtig in de lessen. De leerling laat zich soms in klassensituaties door 

anderen afleiden en leidt ook anderen af. De leerling kan meestal representeren wat er 

uitgelegd is of verteld wordt als hierom wordt gevraagd.  

4. Hoog 

De leerling is voornamelijk geconcentreerd tijdens de lessen. De spanningsboog zit tussen de 

25 en 35 minuten. De leerling is niet echt gevoelig voor omgevingsprikkels en kan zijn/haar 

aandacht goed richten en werkt geconcentreerd tijdens de zelfstandige momenten. Daarnaast 

luistert de leerling aandacht tijdens de uitleg en kan dit representeren. Daarnaast is de leerling 

meer met zijn/haar taak bezig in plaats van met andere leerlingen of omgeving.  

5. Zeer hoog 

De leerling is bijna altijd geconcentreerd  tijdens de lessen. De leerling luistert aandachtig en 

is in staat om omgevingsprikkels te negeren.  Voor dit niveau van scoring is het niet 

noodzakelijk dat de leerling zich altijd goed kan concentreren, maar over het algemeen is 

deze leerling geconcentreerd aan het werk en zit zijn concentratieboog tussen de 35 en 45 

minuten. De leerling luistert aandachtig en werkt geconcentreerd.  

Planmatigheid 

1. Heel laag 

De leerling kan nauwelijks zelfstandig werken en toont geen initiatief. De leerling organiseert 

zijn of haar werk slecht en brengt weinig structuur aan in hun werk. Daarnaast is deze 

leerling niet in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren. De leerling pakt zijn of haar 

werk weinig doordacht en gepland aan.  De leerling reageert veelal impulsief bij het beginnen 

van werk. 

2. Laag: 

De leerling kan soms zelfstandig werken en toont weinig initiatief. De organisatie van de 

leerling op het gebeid van werk en structuur is beperkt, de leerling probeert om zijn of haar 

werk te organiseren maar heeft hier moeite mee. De leerling heeft zichtbaar moeite met het 

krijgen van meerdere taken tegelijk.  De leerling kan impulsief reageren bij het moment van 

zelfstandig werken. 

3. Gematigd 
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De leerling kan zelfstandig werken en toont meestal initiatief als hij of zij een vraag heeft. De 

leerling vindt hulp en begeleiding fijn ter bevestiging. De leerling kan zijn of haar werk 

organiseren, soms lijkt dit lastig voor deze leerling. De structuur in het werk is meestal in 

orde. De leerling kan meerdere taken tegelijk uitvoeren, maar kan soms moeite hebben met 

het overzicht.  De leerling kijkt op zijn of haar planning wat hij of zij moet doen, soms begint 

het echter ergens impulsief aan. 

4. Hoog 

De leerling werkt zelfstandig en toont bijna altijd initiatief als hij of zij een vraag heeft.  De 

leerling organiseert meestal zijn of haar werk goed, De structuur in het werk lijkt goed, de 

leerling gebruikt steun waar nodig, maar vraagt hier niet altijd direct zelf om. De leerling kan 

meerdere taken tegelijk uitvoeren.  De leerling werkt vanuit zijn of haar planning en kijkt 

hierop voordat hij of zij begint. 

5. Zeer hoog 

De leerling werkt zelfstandig en vraagt op eigen initiatief als hij of zij een vraag heeft. De 

leerling heeft het werk goed gepland en kan aan meerdere dingen tegelijk werken. De leerling 

heeft structuur. De leerling werkt vanuit zijn of haar planning en kijkt hierop voordat hij of 

zij begint. 

Werktempo 

1. Heel laag 

De leerling komt nauwelijks tot werk en snapt dingen erg laat. De leerling is traag en werkt 

weinig efficiënt. In het werk is zichtbaar dat de leerling af en toe wat invult. Daarnaast is de 

leerling traag van begrip en heeft hij een laag werktempo. Als de leerling onder tijdsdruk iets 

moet maken gaat dit lastig en de leerling laat wisselende prestaties zien. De leerling heeft het 

werk nooit af binnen de gestelde tijd. 

2. Laag: 

De leerling werkt niet zo efficiënt en komt langzaam op gang. De leerling heeft een laag 

werktempo en lijkt dingen soms wat traag te verwerken. De leerling begint aan zijn of haar 

werk en krijgt deze meestal niet af. De leerling laat soms wisselende prestaties zien.   

3. Gematigd 

De leerling moet even nadenken en begint dan vrij snel na de uitleg. De leerling heeft een 

gemiddeld werktempo en heeft over het algemeen zijn werk af. De leerling werkt efficiënt, de 

leerling heeft een logische volgorde van werken en vult de goede dingen in. De prestaties van 

deze leerling zijn vrij constant. 

4. Hoog 
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De leerling begint vrij snel na de uitleg. De leerling heeft een hoog gemiddeld werktempo en 

heeft over het algemeen zijn of haar werk af. De leerling werkt efficiënt, de leerling heeft een 

logische volgorde van werken en vult de goede dingen in. De prestaties van deze leerling zijn 

meestal constant. De schooltaken van deze leerling worden snel en goed uitgevoerd. 

5. Zeer hoog 

De leerling begint direct na de uitleg. De leerling heeft een hoog werktempo en heeft over het 

werk altijd af. De leerling werkt efficiënt, de leerling heeft een logische volgorde van werken 

en vult de goede dingen in. De prestaties van deze leerling zijn zeer constant. De schooltaken 

van deze leerling worden snel en goed uitgevoerd. 

Volharding 

1. Heel laag 

De leerling geeft snel op als hij iets niet snapt of volgt. De leerling heeft heel veel aansporing 

nodig om te beginnen. Ze verliezen hun belangstelling direct als iets niet lukt of haken af. De 

leerling werken niet zo lang door aan een taak of opdracht. De leerling lijkt het weinig te 

interesseren of zijn werk wel of niet af is. 

2. Laag: 

De leerling geeft op als hij of zij nog een keer iets heeft geprobeerd en het dan nog niet snapt 

of volgt.  De leerling moet je regelmatig aanspreken voordat hij of zij begint. De leerling 

verliest snel de belangstelling als ze iets niet leuk vinden of als het niet lukt. De leerling 

werkt soms zo lang door aan een taak of opdracht totdat deze af is. Echter als het een keer 

niet lukt stoppen ze direct.  

3. Gematigd 

De leerling geeft nog niet op als hij de eerste keer iets heeft geprobeerd. De leerling probeert 

nog een keer iets en geeft vervolgens op. De leerling kan zijn of haar belangstelling 

vasthouden om toch te proberen om het te snappen in de klas. De leerling begint meestal 

vanzelf aan een taak maar heeft soms aansporing nodig om te beginnen. De leerling probeert 

zijn taak of opdracht af te krijgen maar als dit niet lukt, lukt het niet. 

4. Hoog 

De leerling probeert op allerlei manieren om een taak toch te snappen. De leerling boort 

hierbij informatiebronnen aan en houdt de belangstelling vast als iets niet lukt. Als de leerling 

het dan nog niet snapt geeft hij het op. De leerling werkt net zo lang door aan een taak of 

opdracht totdat deze helemaal af is.  

5. Zeer hoog 
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De leerling probeert op allerlei manieren om een taak toch te snappen. De leerling boort 

hierbij informatiebronnen aan en houdt de belangstelling vast als iets niet lukt. Als de leerling 

het dan nog niet snapt gaat het buiten de klassensituatie op zoek naar het antwoord om toch 

de taak te kunnen voltooien.  De leerling werkt net zo lang door aan een taak of opdracht 

totdat deze helemaal af is, ook al zal de schooltijd om zijn. 

 

  

 

 

 

 

 


