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2.  De DL van een gedoubleerde leerling klopt niet, hoe 
kan dat? 

ParnasSys heeft er voor gekozen om bij een doublure de didactische leeftijd van een 

leerling met 10 te verminderen. Op deze wijze wordt de leerling een nieuwe kans 

geboden het leerjaar over te doen. Deze aangepaste didactische leeftijd wordt ook in DL-

berekeningen gebruikt. 

 

3.  Pedagogische redenen waarom u de DL niet door 
moet tellen na doublure. 

ParnasSys vindt het niet correct om de DL door te tellen na een doublure. In feite zegt u 

dan tegen een kind: ‘Je krijgt een nieuwe kans op alle gebieden, behalve op het gebied 

van je prestaties.’ Het leerrendement zal immers altijd laag uitkomen als u de DL wel 

door laat tellen. 

 

4.  DL doortellen na doublure 
Na een doublure moet een school het leerjaar in de schoolloopbaan aanpassen. Bij 

bijvoorbeeld een doublure in groep 4 is de correcte leerjarenreeks in de schoolloopbaan 

1-2-3-4-4 en niet 1-2-3-4-5.  

Soms willen scholen toch de DL door laten tellen. Bijvoorbeeld: een leerling blijft zitten in 

groep 5. ParnasSys geeft de leerling bij de tweede keer groep 5 een DL van 30. Echter, u 

wilt de DL doortellen, dus u wil dat de leerling een DL van 40 krijgt. Dit document legt uit 

waarom u niet de DL moet verschuiven en welke problemen het oplevert als u toch de DL 

aanpast. 

 

Problemen bij het verschuiven van de didactische leeftijd na een 

doublure 

In ParnasSys heeft u de mogelijkheid om de didactische leeftijd te verschuiven (klik 

leerling > selecteer leerling > klik toetsen > didactische leeftijd). Stel: een leerling blijft 

in groep 5 zitten. Wanneer de leerling voor de tweede keer groep 5 doet, zet ParnasSys 

de DL terug naar 21 (alsof de leerling voor de eerste keer groep 5 doet).  Echter, dit wilt 

u niet; u wilt dat de leerling een DL van 31 heeft. Om dit te bereiken verschuift u de DL 

met 10 omhoog. 

Wij raden u echter af om dit te doen bij een doublure. De DL wordt dan namelijk door de 

hele loopbaan verschoven. In het voorgenoemde voorbeeld verschuift de DL van de 

leerling in groep 3, groep 4 en de eerste keer groep 5 met 10 verschuift. De 

leerrendementen bij die toetsen van de leerjaren voorafgaand aan de doublure kloppen 

dan niet meer. 

De functie van het verschuiven van de DL is alleen bedoeld voor het zogenaamde fasen-

onderwijs, oftewel voor leerlingen die halverwege het schooljaar zijn ingestroomd.  

 

Problemen bij het doortellen van het leerjaar na een doublure 

De DL is gekoppeld aan het leerjaar in de schoolloopbaan. (Klik leerling > selecteer 

leerling > onderwijs > deze school > roze potloodje in de schoolloopbaan). Er zijn 

verschillende redenen waarom u het leerjaar niet moet verschuiven: 

- De rapportdefinities zijn gekoppeld aan het leerjaar. Stel: een leerling doet voor 

de tweede keer groep 5. U wilt dat de leerling een DL van 40 krijgt, dus zet u het 

leerjaar op 6. Als u nu een rapport uitdraait, gebruikt ParnasSys de 

rapportdefinities van leerjaar 6.  
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- Er kunnen problemen optreden bij het opvragen van bepaalde overzichten. Het 

overzicht groepstoetskaart bijvoorbeeld, zal leerlingen van verschillende leerjaren 

scheiden. U kunt het overzicht dan niet het gemiddelde van een groepstoets laten 

berekenen, waarin de gedoubleerde leerling ook wordt meegerekend.   

- RVC’s geven aan dat een leerling niet hoger kan uitkomen dan een DL dan 60 

(staat gelijk aan eind groep 8). Indien u, na een doublure, de leerjaren door laat 

tellen, komt een leerling uiteindelijk uit op leerjaar 9, maar de DL kan niet meer 

verder.   

5.  Het RVC vraagt bij doorverwijzing om een DL die na 
doublure wel wordt doorgeteld. Kan ik dat wel 
opvragen in ParnasSys? 

Dit is uiteraard mogelijk. Wij raden u in dit geval aan om eenmalig het leerjaar in de 

loopbaan aan te passen en de gegevens uit te draaien voor het RVC. Vervolgens 

corrigeert u de leerjaren weer, zoals ParnasSys omgaat met een doublure. 

Bijvoorbeeld: wijzig de leerjarenreeks in de schoolloopbaan van een leerling die 

bijvoorbeeld in groep 4 doubleerde en nu in groep 6 zit van 1-2-3-4-4-5-6 dan tijdelijk 

(!) in 1-2-3-4-5-6-7. Print daarna de nodige bestanden en zet meteen daarna de 

leerjarenreeks weer terug naar 1-2-3-4-4-5-6.  
  
 

 


