
Pro-rato leerlingvolgsysteem 

 

PRO-RATO betekent “naar ieders aandeel” of “in de juiste verhouding” In de context van het leerlingvolgsysteem is 

het een acroniem voor: "Planning en Rapportage Omgeving voor Registratie en Analyse voor het Totale Onderwijs". 

PRO-RATO waardeert leerlingen "naar ieders aandeel" en "in de juiste verhouding" zodat het instructieaanbod 

geoptimaliseerd is en de ontwikkeling optimaal is" 

 

PRO-RATO maakt het mogelijk weer toe te komen aan waar het voor de klas om gaat: 

Lesgeven 

Door de nieuwe manier van lesgeven waarbij de ontwikkeling van een leerling steeds persoonlijker ingevuld wordt, is 

er een gat ontstaan tussen de observaties / vastgelegde ontwikkeling en de inhoud en eisen van de verplichte 

toetsen. Het loslaten van een methode, waardoor er veel gerichter kan worden ingegaan aan de persoonlijke 

behoeften van de kinderen, wordt over het algemeen als risicovol ervaren. Komen alle door de inspectie gestelde 

doelen dan wel aan bod en zo ja, hoe kan ik dan als leerkracht aantonen dat ik met deze leerling aan die doelen heb 

gewerkt. PRO-RATO vult dit gat tussen wat er in de praktijk in de klas gedaan wordt en de vaste toets eisen en/of de 

doelstelling van de school. 

Vanuit de praktijk ontwikkeld! 

PRO-RATO is ontworpen door leerkrachten en gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk 

in de klas.  

PRO-RATO is: 

• Tablet compatible/ web-based: Daarom is PRO-RATO te gebruiken op een tablet, laptop of PC in de 

klas (zelfs op de smartphone). Daarnaast is het web-based, dus overal te gebruiken waar je internet hebt. 

• Gestandaardiseerd: Interpretatie is beschreven, score niveaus zijn standaard, alle vragen komen voor 

elke leerling aan bod in de planning, etc. (Daardoor geen discussies meer, en kunnen de scores van 

verschillende klassen met elkaar vergeleken worden. 

• Leerlijnen en leerdoelen: Werkt vanuit doelen dus geschikt voor alle jaargroepen.  Het systeem is 

methodeonafhankelijk, waardoor het in iedere school, bouw, groep en voor iedere leerkracht inzetbaar en 

werkbaar is.  

• Beredenerend aanbod per leerling: Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de 

onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Doelen stellen, zicht hebben op individuele 

leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke 

opbrengsten. Voor leerkrachten die werken met jonge kinderen houdt dit in dat zij niet alleen de 

leerresultaten meten, maar deze ook koppelen aan het aanbod en de inrichting van het onderwijs in de 

onderbouw. De ervaring leert dat wanneer er op deze wijze meer doelgericht gewerkt wordt in de groepen 1 

en 2 de kinderen betere resultaten behalen, het werken leuker en uitdagender gaan vinden en zo een betere 

start in groep 3 kunnen gaan maken. 

• Zekerheid van registratie: Biedt de zekerheid dat alle onderwerpen worden geregistreerd en 

voorkomt bovendien dubbele registratie. Per registratie kan een opmerking worden toegevoegd. Deze 

opmerkingen geven in de leerling rapportage een precies beeld van de oorzaak van onder- of over presteren. 

 



• Ingebouwde planning: De ingebouwde planning toont voor elke leerling welke onderwerpen getoetst 

en vastgelegd moeten worden op basis van de leeftijd waarop een leerling de stof moet beheersen. De 

planning zorgt ervoor dat de leerling gemeten wordt op de ideale leeftijd voor een bepaalde 

ontwikkelingsleerlijn. Met behulp van eenvoudige filters kan bovendien getoond worden of er opnieuw 

geobserveerd moet worden bij een (te) lage score in een eerdere afname. 

• Ingebouwde analyse: Met de ingebouwde analyse op leerling-, groep- of schoolniveau is een directe 

vergelijking tussen leerling prestaties mogelijk. Er is veel meer en beter gestructureerde informatie 

beschikbaar.  

• Werkplan met instructiegroepen: Instructie groepen bieden de mogelijkheid om voor iedere 

leerling het onderwijsaanbod op eigen niveau aan te bieden. Het systeem groepeert leerlingen en toont 

welke extra instructie nodig is. De instructie groepen zijn bovendien niet gebonden aan een klas en kan er 

klas overkoepelend worden gewerkt, zodat meerdere instructiegroepen tegelijk kunnen worden  begeleid, 

door verschillende leerkrachten. Daarbij kan er ook rekening worden gehouden met de kwalificaties van de 

verschillende leerkrachten en hoeft men zich niet te verdiepen in de voorbereiding van alle instructie 

groepen. 

• Geïntegreerde agenda: Een ingebouwde agenda waarin een dagrooster, weekrooster en 

maandrooster. De geïntegreerde klassenagenda is een belangrijk hulpmiddel voor de persoonlijke planning 

van de dagelijkse werkzaamheden van de leerkracht en voor  duo leerkrachten geeft de agenda daarbij 

meteen de mogelijkheid om de overdracht secuur en asynchroon te doen zodat dit geen extra tijd lost. 

Items uit de planning kunnen direct aan de agenda worden toegevoegd en andersom wijzen geplande taken 

in de agenda direct naar de juiste planning in het leerlingvolgsysteem. In combinatie met de krachtige 

zoekfunctie kunnen hiermee zeer precies per leerling of groep acties ingepland worden. 

• Uitgebreide leerling informatie: In de leerling detail pagina’s kan een uitgebreid rapport gemaakt 

worden over alle resultaten, opmerkingen en aantekeningen. Alle informatie in een overzicht, een zeer 

handig hulpmiddel voor b.v. oudergesprekken. 

• Integratie van CITO en andere niet methode-gebonden toetsen: Toetsen zoals CITO en de 

beginnende geletterdheid toets zijn geïntegreerd. Deze worden geanalyseerd tot in de vraag, daarnaast is er 

de mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen bij iedere vraag. 

• 21st century skills: Past uitstekend bij de "21st century" skills; innovatief, creatief, praktisch, 

onderzoekend en ondernemend onderwijs.  

• Maatwerk: per school kijken we naar de wensen van de school, lay-out, leerlijnen en leerdoelen, welke 

modules, hoe inzetbaar, begeleiding hoeveel en waarop. 

• Werkdruk vermindering: De voorbereidingstijd voor oudergesprekken en rapporten in 

geminimaliseerd. Meteen vastlegging voor oudergesprekken, dus geen dubbele registratie. Daarnaast zijn 

alle gegevens direct beschikbaar en overzichtelijk en schakelen tussen leerlingen bij een oudergesprek kost 

geen tijd. 

Kijk op onze website voor meer informatie en contact gegevens. Bel of mail voor een afspraak. 

https://pro-rato.nl 

 


