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Voorwoord

Vandaag maakt elke basisschool in Vlaanderen actief werk van een goed zorgbeleid voor zijn 
leerlingen. Zorg wordt daarbij op een heel brede manier ingevuld: het gaat zowel om het 
creëren van een goed en gezond leefklimaat waar kinderen zich ‘thuis’ in kunnen voelen, 
als om het creëren van een uitdagende leeromgeving waar kinderen maximale kansen 
krijgen om te leren en te ontdekken. Een goed zorgbeleid heeft aandacht voor zowel een 
brede basiszorg voor alle kinderen, als voor meer specifieke of gerichte zorg voor kinde-
ren die extra ondersteuning nodig hebben. Een goed zorgbeleid werkt dus zowel in de 
breedte als in de diepte. Hoe je dit concreet kan aanpakken en waar je best op let, staat 
onder andere beschreven in het zorgcontinuüm van Prodia (www.prodiagnostiek.be). 

Een belangrijk instrument om het zorgbeleid vorm te geven, is een goed leerlingvolg-
systeem. In zo’n systeem worden alle kinderen op regelmatige tijdstippen geëvalueerd in 
hun (leer)vorderingen en worden die vorderingen vergeleken met de gemiddelde vorde-
ring van leerlingen op dat moment. Door regelmatig te evalueren worden leerlingen die 
minder goed presteren sneller opgemerkt. Op basis van een goede analyse op taakniveau 
kan voor die leerlingen gerichte remediëring volgen, zodat ze zo snel mogelijk terug kun-
nen aansluiten bij de groep. Ook leerlingen die opvallend hoge resultaten halen, kunnen 
via het LVS gemakkelijk opgespoord worden. Voor hen kan aansluitend eveneens een 
aanpak op maat uitgewerkt worden. 

Het LVS-VCLB (leerlingvolgsysteem van de Vrije-CLB-Koepel vzw) is intussen een vaste 
waarde in het Vlaamse onderwijslandschap. Naast toetsen voor lezen, spellen en wis-
kunde bevat het LVS-VCLB ook zeer concrete handreikingen voor de (taak)analyse en 
het handelen ná het signaleren. Dat maakt het LVS-VCLB uniek ten opzichte van andere 
leerlingvolgsystemen. Het ondersteunt scholen bij de uitbouw van de brede basiszorg en 
de fase van verhoogde zorg. Het helpt hen zowel voor de schoolinterne begeleiding, als 
voor het overleg met het CLB op het moment dat de schoolinterne zorg niet meer lijkt te 
voldoen. Kortom, het draagt bij tot het realiseren van onderwijs op maat aan leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften.

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over leervorderingen van leerlingen, moet 
een LVS beschikken over toetsen die aangepast zijn aan de leerplannen. Bovendien moe-
ten de normen ook voldoende actueel zijn. 

Na de herwerking van het onderdeel lezen van het LVS-VCLB in 2013, en de eerste twee 
delen van de herwerking van het onderdeel wiskunde in 2015 (LVS-VCLB Wiskunde 
1-2) en 2016 (LVS-VCLB Wiskunde 3-4), volgt met deze publicatie het derde en laatste 
deel van de herwerking van het onderdeel wiskunde van het LVS-VCLB. De toetsen kre-
gen een grondige inhoudelijke update (op basis van de meest recente leerplannen van de 
drie onderwijsnetten) en werden volledig opnieuw genormeerd. U leest hier meer over 
op de volgende pagina’s. Nu beschikt u over een volledig geactualiseerde reeks van toet-
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sen voor het betrouwbaar bepalen en opvolgen van de wiskundige kennis van kinderen, 
van het begin van het eerste leerjaar tot het midden van het zesde leerjaar.

Bij het LVS-VCLB hoort ook een Algemene Handleiding, waarin het gebruik van een 
LVS-VCLB breder gekaderd wordt binnen het zorgbeleid op school, met aandacht voor 
de rol van de zorgleerkracht en het MDO, met uitleg over de manier van verwerken van 
de resultaten en met meer toelichting bij het analyseren en handelen na signalering.
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