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Het VSO en het Praktijkonderwijs 
bieden onderwijs aan leerlingen met 
zeer uiteenlopende leerniveaus.  
De leer- en begeleidingsbehoeften van 
de leerlingen lopen veelal sterk uiteen. 
En vaak is er bij aanmelding sprake 
van hiaten in de ontwikkeling van de 
leerling. Dit vraagt van een hoge mate 
van differentiatie en maatwerk. 
 
Om een helder overzicht te krijgen van 
de mogelijkheden, de te volgen leerlijn 
en de vorderingen van de leerling kan 
het digitale leerlingvolgsysteem van 
‘Werken aan…’ ingezet worden.

De uitgangspunten van het LVS:

Het LVS biedt een school inzicht in de 
doorlopende (theoretische) leerlijnen. 

Het LVS structureert de implementatie 
van de doorlopend theoretische 
leerlijnen binnen de organisatie.

De leerling en de docent krijgen inzicht 
in de doelen, wáárom er gewerkt wordt 
aan bepaalde doelen en wanneer 
de doelen bereikt zijn. Dit stimuleert 
eigenaarschap en het nemen van 
verantwoordelijkheid tijdens het 
leerproces. 

Leervorderingen en het leerrendement 
van een leerling zijn eenvoudig vast 
te leggen en te delen met de leerling, 
ouders of collega’s.  
Met het LVS biedt u een transparant 
beeld van de doelen waaraan gewerkt 
wordt en de opbrengsten daarvan. 

De rol van het leerlingvolgsysteem 
binnen het proces
Het digitale LVS van ‘Werken aan…’ is 
een webbased applicatie waarin u alle 
opbrengsten van uw leerlingen registreert. 
In het LVS bevinden zich alle gegevens 
van Werken aan Rekenen, Nederlands, 
Engels en Stage & Loopbaan. 

Door het afnemen van een begintoets 
(in een toetsboekje) kunt u het 
startniveau van de leerling in kaart 
brengen. Het LVS bepaalt aan de hand 
van de toetsscores welke modules een 
leerling reeds beheerst en aan welke 
modules een leerling nog kan werken. 
Met behulp van een kleurcode kan 
vastgelegd worden aan welke doelen 
de leerling dat schooljaar werkt. 
 
Op deze manier wordt het voor de 
leerling overzichtelijk wat er in het 
betreffende schooljaar verwacht wordt. 
Alle leeropbrengsten kunt u vervolgens 
registreren in het module-LVS.
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‘WETEN WAT JE  DOET ÉN WAAROM JE HET DOET  
GEEFT INHOUD AAN HET LEERPROCES ’



B innen de webappl icati e wordt voor er voor i edere organisati e op zorgvuldige wijze een d ig itale 
omgeving inger icht.  De d ig itale omgeving wordt voor de organisati e beve il igd met de daarvoor benodigde 
beve il ig ingscerti ficaten . B ij het verwerken van de gegevens b innen de webappl icati e werken wij volgens 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .  Vóórdat er door de school gegevens in de beve il igde 
omgeving gezet kunnen worden , tekenen zowel de school als de aanbi eder een AVG-overeenkomst.

a lg emene  pr es entat i e

Tijdens een algemene presentatie 
vertellen wij u meer over de 
mogelijkheden van het LVS.

Scholen die het LVS aanschaffen kunnen 
een (gratis) praktische training in het 
werken met het LVS aanvragen.

In de demo-omgeving kunt u vrijblijvend 
ervaren hoe het LVS werkt.

Scholen die werken met ons LVS  
kunnen voor problemen of ondersteuning 
altijd contact met ons opnemen.
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Navigatie: In het navigatiegedeelte 
kunt u wisselen van niveau of 
vakgebied.

LVS: in dit gedeelte van de 
applicatie worden de vorderingen 
van de leerling op moduleniveau 
geregistreerd.

Begintoets: in het onderdeel 
‘begintoets’ vult de docent de 
toetsscores van de begintoets in.

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende onderdelen: 

Certificaten: een overzicht 
van, door de leerling behaalde, 
certificaten. 

Beheer LVS: in beheer kunnen 
de instellingen van het systeem 
aangepast worden.
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www.werkenaanrekenen.nl

www.werkenaanengels.nl

www.werkenaannederlands.nl

www.werkenaanstage.nl

Het  LV S  i s  te 
b este llen  v i a  é én  

van  onze 
webw inke ls

►  het digitale LVS van Werken aan  
 Nederlands, rekenen, Engels én  
 Stage & Loopbaan, compleet  
 ingericht voor uw school 
►  een handleiding 
►  een gratis (online) training in het  
 gebruik van het LVS (indien gewenst)
►  een onbeperkt aantal docent-accounts
►  een onbeperkt aantal leerlingen volgen
►  gratis updates 
►  ondersteuning bij vragen, problemen  
 of klachten

De minimale looptijd van een LVS is  
twee jaar, met een schriftelijke  
opzegtermijn van minimaal zes maanden 
vóór het verstrijken van de licentie.  
De prijs van de licentie is voor één jaar  
(excl. BTW). Kijk voor actuele prijzen in  
de webwinkel. U ontvangt jaarlijks een 
factuur.

 De actuele prijzen vindt u in de webwinkels.

info@werkenaan.nl www.werkenaan.nl

wat ontvangt  u?

loopt i j d  en  l i c ent i e

Werken aan Rekenen

Werken aan Engels Werken aan Stage & Loopbaan

Werken aan Nederlands


