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1 Inleiding 

Stichting Openbaar Onderwijs Groep (kortweg Stichting OOG) is een bestuurlijk samenwerkingsverband tus-

sen alle openbare basisscholen in de regio Brabant noordoost. De Stichting omvat een breed scala aan scho-

len, in totaal 18, met een grote diversiteit aan concepten en werkwijzen. Naast de scholen die binnen een 

meer traditionele werkwijze differentiatie toepassen, zijn er ook scholen die uitgaan van andere onderwijs-

kundige ideeën, zoals Jenaplanonderwijs, Ervaringsgericht onderwijs en Daltononderwijs. In de afgelopen 

jaren heeft de Stichting geïnvesteerd in de realisatie van een professionele organisatie om meer regie te 

krijgen op de verschillende bedrijfsonderdelen. Er was een (te) grote vrijheid binnen de scholen. De Stich-

ting kiest voor een grotere mate van sturing en voor minder autonomie en meer uniformiteit op de scholen. 

In een vernieuwde structuur zijn binnen de Stichting voor onderdelen van de bedrijfsvoering expertisegroe-

pen samengesteld.  

Scholen moeten een kwaliteitsslag maken en op alle niveaus van de organisatie heeft scholing, coaching en 

begeleiding plaatsgevonden. Om de professionaliteit van de organisatie verder te vergroten, voert de Stich-

ting OOG een nieuwe werkwijze in voor kwaliteitszorg. Binnen deze werkwijze wordt een beginsituatie in 

kaart gebracht en worden doelen vastgesteld. Na prioritering wordt een plan van aanpak gemaakt voor ver-

schillende verbeterprojecten op school- en bestuursniveau. De scholen en de Stichting volgen en bewaken 

de daadwerkelijke uitvoering met behulp van objectieve instrumenten, stellen resultaten vast en evalueren 

het proces. Binnen alle fasen in het systeem voor kwaliteitszorg gebruiken betrokkenen verschillende typen 

digitale data uit het kwaliteitszorgsysteem, zoals leeropbrengsten, leerstofaanbod, projectplannen en pro-

jectresultaten. 

Stichting OOG wil weten hoe ver scholen zijn gevorderd bij de implementatie van deze werkwijze en wat 

werkzame en minder werkzame factoren zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vier basisscho-

len, die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, gedurende het schooljaar 2012-2013 ge-

volgd. Op drie momenten in het schooljaar zijn verschillende betrokkenen (directeur, IB’er, leerkrachten) in 

face-to-face interviews bevraagd naar hun werkwijze en ervaringen. Naast betrokkenen op de scholen is ge-

sproken met medewerkers van Stichting OOG en een vertegenwoordiger van het kwaliteitszorgsysteem. Dit 

onderzoek is gefinancierd vanuit de Stimuleringsregeling Educatief Onderzoek voor Kennis van Waarde Ma-

ken. Doel van deze regeling is scholen te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

door bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en inzichten over effectief en efficiënt gebruik van ict 

voor zowel de didactische inzet als de bedrijfsvoering. 

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 2 is een onderzoeksver-

antwoording beschreven. In hoofdstuk 3 worden de verschillende fasen uit het kwaliteitszorgsysteem toege-

licht. Hoofdstuk 4 beschrijft de praktijk op de vier scholen. Hoofdstuk 5 gaat in op noodzakelijke bouwste-

nen in het proces van opbrengstgericht werken en in welke mate deze bij de scholen aanwezig zijn. In 

hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten samengevat en geven de onderzoekers hun beschouwing hier-

op. In bijlage 1 zijn 4 caseverslagen opgenomen waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van het proces van 

opbrengstgericht werken op de scholen gedurende het schooljaar 2012-2013.  

We danken Sandra Beuving en Helma van Hoof van de Stichting OOG, Jan Vermeer (Insula) en de directeu-

ren en teamleden van de vier basisscholen voor hun bijdrage aan het onderzoek. 

  



2  Van data naar didactiek  

 

  



Van data naar didactiek 3 

2 Onderzoeksverantwoording 

De Stichting OOG wil zicht krijgen op de wijze waarop scholen de beoogde systematiek voor kwaliteitszorg 

vormgeven. Deze systematiek kenmerkt zich door opbrengstgericht en projectmatig werken (zie hoofdstuk 

3). Een belangrijk onderdeel van de werkwijze is het systematisch kijken naar leeropbrengsten en het op 

basis daarvan formuleren van verbeterprojecten. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe gaan scholen te werk bij het analyseren en interpreteren van leeropbrengsten? 

2. Welke projecten en acties definiëren scholen en hoe voeren ze die uit? 

3. Hoe bewaken scholen de uitvoering van projectplannen en het nakomen van afspraken? 

4. Wat zijn volgens betrokkenen de resultaten van opbrengstgericht en projectmatig werken? 

5. Wat zijn belangrijke bouwstenen in het proces van opbrengstgericht werken? 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn in overleg met de Stichting OOG vier basisscholen geselec-

teerd die gedurende het schooljaar 2012-2013 zijn gevolgd bij het proces van opbrengstgericht werken. In 

de keuze voor de scholen is rekening gehouden met de verschillende onderwijsconcepten, verschillen in ma-

te van het belang dat ze hechten aan het leren van data en de mate van ervaring (beginnend, ervaren, ge-

vorderd) die de scholen volgens de Stichting OOG hebben met opbrengstgericht en projectmatig werken 

(tabel 2.1). Uit de tabel blijkt dat scholen die nog weinig ervaring hebben met opbrengstgericht en project-

matig werken, minder belang hechten aan het leren van data. Naarmate scholen meer bezig zijn met op-

brengstgericht en projectmatig werken, hechten zij meer waarde aan het leren van data. 

Tabel 2.1: Kenmerken scholen 

 

 

Op de vier scholen zijn in drie interviewrondes percepties en ervaringen van de verschillende actoren (direc-

teur, IB'er, leerkracht) in beeld gebracht. In de interviews is een beschrijving verkregen van het proces van 

opbrengstgericht werken op de scholen, de wijze waarop dit proces door betrokkenen wordt ervaren en de 

opbrengsten van het proces op de verschillende scholen.  

In de eerste interviewronde in het najaar van 2012 zijn face-to-face interviews gehouden met (adjunct) di-

recteuren, IB’ers, bouwcoördinatoren (bovenbouw en onderbouw) en leerkrachten. In de gesprekken is met 

behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst ingegaan op de verschillende stappen van het proces van 

opbrengstgericht werken en de ervaringen van de verschillende betrokkenen met dit proces. Gesprekspun-

ten in de interviews waren het bespreken van de Cito toetsresultaten van het schooljaar 2011-2012, het 

proces van analyseren, interpreteren en bespreken van data, en het opstellen en uitvoeren van (verbe-

ter)projecten. Per school is een caseverslag gemaakt waarin de gevolgde werkwijze en de ervaringen op de 

verschillende scholen zijn beschreven. 

Kenmerken De Ieme De Wizzert Het Anker De Leeuwerik 

Onderwijsconcept Jenaplan Ervaringsgericht 

onderwijs (EGO) 

Bouwen aan een 

Adaptieve 

School (BAS) 

Teamonderwijs Op 

Maat (TOM) 

Belang van leren van data Groot Redelijk Groot Zien belang, maar 

plaatsen veel kant-

tekeningen 

Mate van ervaring met 

opbrengstgericht en pro-

jectmatig werken 

Gevorderd Beginnend Gevorderd Beginnend 

Aantal medewerkers  14 14 11 12 

Aantal leerlingen 150 170 75 120 
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In de tweede interviewronde in het voorjaar van 2013 zijn de verschillende betrokkenen nogmaals geïnter-

viewd. Belangrijkste gesprekspunten waren het bespreken van de Cito middenopbrengsten van het school-

jaar 2012-2013 met de expertisegroep onderwijs en het team en de voortgang van de (verbeter)projecten. 

Op basis van de tweede interviewronde zijn de caseverslagen aangevuld. 

In de maanden mei en juni zijn de scholen een laatste maal bezocht. In een groepsgesprek zijn bevindingen 

gepresenteerd aan het team en werd informatie verkregen over de voortgang van het proces na de tweede 

interviewronde. Op basis van het groepsgeprek zijn de caseverslagen een laatste keer aangepast. 

Naast de interviews op de scholen zijn op meerdere momenten interviews afgenomen met bestuurder(s) 

van de Stichting OOG, een lid van de expertisegroep onderwijs en de vertegenwoordiger van Insula. Daarin 

kwamen onder andere de volgende gespreksonderwerpen aan bod:  

1. De beoogde werkwijze van de Stichting OOG 

2. Het kwaliteitszorgsysteem: 

a. welke informatie is voor welk doel opgenomen? 

b. door wie wordt informatie gebruikt? 

c. wat zijn benodigde stappen om over de informatie te kunnen beschikken? 

d. wat zijn stimulerende en belemmerende factoren bij het verkrijgen van benodigde data? 

3. De rol van het College van Bestuur bij het stimuleren, ondersteunen en bewaken van het proces van 

kwaliteitszorg op de scholen. 

Aanvullende informatie over de (verbeter)projecten op de verschillende scholen is verkregen via een analy-

se van de projectplannen. De onderzoekers kregen daartoe toegang tot het (digitale) kwaliteitszorgsysteem.  
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3 Een systeem voor kwaliteitszorg 

Om zich te ontwikkelen tot een professionele organisatie is Stichting OOG in 2009 gestart met een nieuw 

systeem voor kwaliteitszorg (Insula). Dit systeem kenmerkt kenmerkt zich door een projectmatige aanpak 

binnen een cyclus van planning en control, gericht op de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. 

In dit hoofdstuk bespreken we de beoogde werkwijze in het kwaliteitszorgsysteem. In hoofdstuk 4 komt de 

praktijk op de vier scholen aan bod. 

3.1 Routekaart kwaliteitszorgsysteem 

In het kwaliteitszorgsysteem doorlopen de scholen vier fasen. In de oriëntatiefase worden doelen gesteld en 

geprioriteerd. Vervolgens wordt bepaald wat er nodig is om de doelen te behalen en wordt gestart met het 

opstellen van (verbeter)projecten (beleidsbepaling). In de daaropvolgende fase voeren scholen de geplande 

activiteiten uit en volgen en bewaken zij de voortgang van de projecten. Tot slot wordt in een evaluatiefase 

systematisch informatie verzameld over de bereikte resultaten. Binnen de vier fasen worden acht ‘stations’ 

onderscheiden (figuur 3.1).  

Figuur 3.1: Routekaart kwaliteitszorgsysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acht stations worden in een planning-en-controlcyclus opgenomen. Bij het monitoren van de voortgang 

van de routekaart wordt het schooljaar in twee perioden verdeeld (figuur 3.2). In elke periode wordt tijd 

gepland om de afgesproken werkzaamheden op strategisch niveau en operationeel niveau uit te voeren. 

Voorafgaand aan de start van het schooljaar worden doelen gesteld en geprioriteerd en wordt voor ieder 

(verbeter)project een plan van aanpak gemaakt. De eerste periode van uitvoering (P1) loopt van de start 

van het schooljaar tot en met januari/februari.  

Daarna vindt een tussenevaluatie plaats waarin leeropbrengsten en de vordering van de (verbeter)projecten 

worden besproken. Op basis van de evaluatie wordt het plan van aanpak van de verbeterprojecten indien 

nodig aangepast, waarna een tweede periode van uitvoering volgt (P2). Aan het einde van het schooljaar 
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vindt een eindevaluatie plaats die input vormt voor het nieuwe schooljaar. De rapporten (trendanalyses) die 

in de eindevaluatie worden opgesteld op basis van de opbrengsten van het aflopende schooljaar, worden bij 

de start van het volgende schooljaar besproken op de scholen en dienen als input voor een volgende cyclus. 

Figuur 3.2: Planning-en-controlcyclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Stichting is het doel de planning-en-controlcyclus op meerdere niveaus te doorlopen, zowel op 

bovenschools niveau, schoolniveau als docentniveau. Op bestuursniveau wordt gemonitord of de scholen het 

proces kwalitatief goed uitvoeren. Schooldirecteuren kijken vooral op schoolniveau naar resultaten en zijn 

ervoor verantwoordelijk dat binnen de school door het team (IB’er, leerkrachten) in de cyclus wordt ge-

werkt. Elke fase wordt ondersteund door het kwaliteitszorgsysteem Insula. Dit systeem bevat de volgende 

digitale informatie: leeropbrengsten, leerstofaanbod, projectplannen en projectresultaten.  

Tabel 3.1: Overzicht digitale data Insula per fase 

 

 

  

Fase Data Werkwijze 

Fase 1:  

Beleids-

oriëntatie 

 

Vragenlijsten ‘Kwaliteit van 

onderwijs’ directie en leer-

kracht. 

Direcie én leerkrachten vullen twee vragenlijsten in die 

inzicht geven in risicofactoren onderwijsgebieden. Input 

voor vaststellen doelen en opstellen verbeterprojecten. 

Leeropbrengsten uit leerling-

volg- en kwaliteitszorgsys-

teem. 

Input voor vaststellen doelen en opstellen verbeterpro-

jecten. 

Fase 2:  

Beleids-

bepaling 

Projectplannen. Scholen maken plan van aanpak per verbeterproject. 

Procesbegeleiding en controle vanuit Stichting door 

school ‘Expertisegroep onderwijs’.  

Fase 3:  

Beleids-

uitvoering 

Resultaten Cito middentoets 

en –eindtoetsen. 

Invoeren in Insula. Input voor tussentijdse en eindevalu-

atie. 

Resultaten methodegebonden 

toetsen en instaptoetsen. 

Invoeren in Insula. Input voor (fouten)analyse. 

Groepsplannen. Nav (fouten)analyse worden leerlingen ingedeeld in 

groepsplan. 

Fase 4:  

Beleids-

evaluatie 

Digitale overzichten leerop-

brengsten. 

Tussenopbrengsten middentoets en eindtoets en trend-

analyses. Input voor gesprek Stichting (expertisegroep 

onderwijs) en schooldirecteur. 

Projectplannen. Voortgang bespreken en eventueel wijzigen plan van 

aanpak verbeterprojecten. 
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Verder bevat het systeem een bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers, een modulair systeem voor re-

kenen en spelling (instaptoets – instructie – begeleide inoefening – verwerking – eindtoets) en een leerling-

volgsysteem.  

In de volgende paragrafen wordt de beoogde werkwijze in de vier fasen van het kwaliteitszorgsysteem na-

der toegelicht door per fase uit de routekaart te beschrijven welke (typen) data beschikbaar zijn of worden 

verzameld, waarvoor deze data worden gebruikt en welke rollen de verschillende betrokkenen hebben in het 

proces van opbrengstgericht werken. 

3.2 Fase 1: Beleidsoriëntatie (doelen vaststellen en prioriteren) 

In de oriënterende fase worden idealiter doelen vastgesteld en geprioriteerd en wordt een beginsituatie in 

kaart gebracht. Resultaat van deze fase is een visie over de wijze waarop de Stichting of school een proces 

wil inrichten. De Stichting heeft er voor gekozen om deze fase bij de invoering van de kwaliteitszorg iets 

anders in te richten om zo het draagvlak voor het systematisch werken aan kwaliteit te vergroten. Er is niet 

vertrokken vanuit door de scholen geformuleerde doelen, maar vanuit de behoeften van leerkrachten en di-

recteuren. Hiertoe hebben leerkrachten en schoolleiders twee digitale vragenlijsten ingevuld over de kwali-

teit van onderwijs, waardoor helder wordt wat zij in hun onderwijs en op hun school willen verbeteren.  

In de vragenlijsten is een onderscheid aangebracht tussen besturende en uitvoerende taken. Directeur, 

IB’er en leerkracht vullen beide vragenlijsten in. Vragenlijst ‘PO I’ bevat vragen op school- en teamniveau 

en vragenlijst ‘PO II’ vragen op het ‘ik-niveau’. Op basis van de vragenlijsten genereert het kwaliteitszorg-

systeem voortgangsrapportages waarin duidelijk wordt op welke onderwijskundige (sub)thema’s de school 

risico loopt (figuur 3.3). Iedere (sub)thema is een clustering van onderliggende items uit de vragenlijst(en).  

Figuur 3.3: Voortgangsrapportage (risicoanalyse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast worden bij het bepalen van de beginsituatie het leerstofaanbod en digitale leeropbrengsten ge-

analyseerd. De (geaggregeerde) informatie staat ter beschikking van de school in het digitale archief in In-

sula, waarin per station uit de routekaart, relevante en benodigde documenten worden opgenomen. Op ba-

sis van de ingevulde vragenlijsten in de oriëntatiefase maken scholen een selectie van verbeterpunten (prio-

riteren). Die selectie wordt gevoed door de behoeften van het team, tegenvallende leeropbrengsten op spe-

cifieke leergebieden en door suggesties vanuit het Stichtingsbestuur die op hun beurt zijn ingegeven door 

tegenvallende leeropbrengsten.  
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De gewenste verbeteringen worden beschreven en vastgelegd in een (meerjaren)planning waarin een over-

zicht is opgenomen van alle projecten. De lijst met verbeterpunten is volgens het bestuur “input voor het 

gesprek met de Inspectie en helpt scholen om met de goeie dingen aan de slag te gaan”. Het is gemiddeld 

een flinke lijst waardoor het noodzakelijk is om een prioritering aan te brengen. Bij prioritering wordt (ook) 

rekening gehouden met (terugkerende) vragen van bijvoorbeeld ouders en de Inspectie. Na prioritering 

worden verbeterprojecten gedefinieerd.  

3.3 Fase 2: Beleidsbepaling (projecten definiëren) 

In de fase van beleidsbepaling wordt voor ieder verbeterproject een plan van aanpak opgesteld. Daarin 

worden einddoelen opgenomen en wordt vastgelegd op welk moment de verschillende activiteiten door de 

verschillende betrokkenen moeten worden uitgevoerd. Het aantal verbeterprojecten waar scholen mee aan 

de slag gaan wordt niet vastgelegd door het bestuur. Er wordt volgens het bestuur gezocht naar een balans 

tussen “een paar projecten die goed gaan en een te groot aantal dat daarmee niet te behappen is”. Gemid-

deld lopen op een school 2 á 3 (verbeter)projecten. De school(directeur) is verantwoordelijk voor het invoe-

ren van de verschillende onderdelen van de projectplannen in Insula. Vanuit de Stichting zijn ter ondersteu-

ning instructiedocumenten opgenomen in Insula.  

De ‘Expertisegroep onderwijs’ begeleidt en controleert het proces van definiëren. De expertisegroep geeft 

richting aan het proactief sturen op onderwijskwaliteit, en bestaat uit een projectleider onderwijs, vijf con-

tactpersonen en tien (overige) leden. De projectleider onderwijs adviseert het bestuur over het wel of niet 

accorderen van de door de school ingevoerde projectplannen en voert in opdracht van het bestuur passende 

maatregelen uit zodat een projectplan aan de gestelde eisen voldoet. De contactpersoon is intermediair tus-

sen schooldirectie en expertgroep. Iedere contactpersoon is toegewezen aan een aantal scholen.  

De contactpersoon biedt schooldirecteuren inhoudelijke begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en 

verbeteren van het voorliggende projectplan en adviseert over een gewenste prioritering van onderwijskun-

dige projecten. Ieder lid van de expertgroep beschikt over specifieke deskundigheid op één of meerdere 

vakgebieden zoals rekenen, begrijpend lezen of didactiek. In subgroepen werken enkele leden en een con-

tactpersoon samen aan het volgen van de schoolontwikkeling van de aan hen toegewezen scholen. In ge-

zamenlijk overleg komen zij op basis van inhoudelijke argumenten tot een advies aan de projectleider On-

derwijs over de kwaliteit van de voorliggende projectplannen. 

In een projectplan worden projectdoelen toegelicht en worden uit te voeren activiteiten en de gewenste re-

sultaten in een tijdpad gezet. De projectdoelen worden automatisch gegenereerd vanuit de behoeftenpeiling 

(vragenlijsten directie en leerkracht) in de oriëntatiefase. In de projectdefinitie (figuur 3.4) geeft een school 

aan welke succesfactoren van belang zijn, door een ‘X’ te zetten bij de onderliggende indicatoren. ‘Scr’ is 

een score die een mate van belang en een status1 geeft aan de indicatoren. Het geeft scholen en het Stich-

tingsbestuur inzicht in de stand van zaken van elk project. 

De school moet acties en een planning aan de projectdoelen verbinden. De voortgang en bewaking van de 

activiteiten en de evaluatiemomenten worden in een (week)planning gezet en ingevoerd in het systeem. 

Daarbij worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende betrokkenen specifiek 

benoemd. Het bestuur heeft via Insula een overzicht van het aantal projecten per school, en de mate waarin 

ingevoerde projectplannen (inhoudelijk) aan de eisen voldoen. Daarbij wordt gecontroleerd of relevante 

succesfactoren zijn opgenomen en het juiste gebruikersniveau2 is gehanteerd, of resultaten meetbaar zijn 

en of het plan van aanpak bruikbaar is. 

  

                                                      
1  1=niet belangrijk, 2=belangrijk, maar nog geen actie, 3= belangrijk en zijn aan de slag, 4=klaar. 
2  1=geen gebruik, 2=oriëntatie, 3=voorbereiding, 4=beheersing, 5=afstemming. 



Van data naar didactiek 9 

Figuur 3.4: Projectdefinitie projectplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Fase 3: Beleidsuitvoering (registratie digitale data) 

In de derde fase worden geplande activiteiten in het betreffende project uitgevoerd conform de afspraken in 

het projectplan. Scholen hebben de projecten soms al in vorige schooljaren opgesteld en in dat geval al 

(deels) uitgevoerd. In het schooljaar 2012-2013 voeren de scholen de projecten (verder) uit en definiëren 

zij nieuwe acties en/of besluiten zij tot de uitvoering van nieuwe projecten. De scholen verschillen in het 

aantal projecten dat zij uitvoeren, de (leer)gebieden waarop de projecten zich richten en in de fase van uit-

voering. In de uitvoeringsfase worden de resultaten van de Cito midden- en eindtoetsen voor de leergebie-

den rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen ingevoerd in Insula. Er is een Stichtingsbrede af-

spraak om alle leerlingen te toetsen. Om trendanalyses te kunnen maken over meerdere jaren is het van 

belang dat toetsresultaten van alle getoetste leerlingen worden ingevoerd. Het is een taak van de expertise-

groep om ervoor te zorgen dat er geen verschillen optreden tussen het aantal kinderen en het aantal inge-

voerde toetsen.  

Naast de resultaten van de methodeonafhankelijke Citotoetsen voeren de scholen van een aantal leergebie-

den resultaten van methodegebonden toetsen en instaptoetsen in Insula in. Leerkrachten voeren van ieder 

kind in een groep het aantal fouten per vraag in. Daarmee wordt het mogelijk een (fouten)analyse te maken 

waarin duidelijk wordt op welke categorie, op welk leerdoel en/of op welke vragen binnen een leerdoel kin-

deren uitvallen (figuur 3.5). In samenspraak met de ontwikkelaar van Insula wordt op deze wijze nader on-

derzocht waar hiaten in de kennis van leerlingen vandaan komen. De vertegenwoordiger van Insula biedt 

begeleiding bij de interpretatie van de (fouten)analyses en indien nodig bij het ontwikkelen van (nieuw) 

aanbod en nieuwe aanpakken. Daartoe wordt op groeps- en kindniveau gekeken op welke categorieën en/of 

leerdoelen leerlingen uitvallen. In het overzicht staat ieder nummer voor een leerdoel. Nummer ‘18’ is bij 

spelling het leerdoel ‘woorden met en -d’ binnen de categorie ‘Regelwoorden’. De (gekleurde) percentages 

geven aan in welke mate leerlingen op een bepaald leerdoel uitvallen. Daarbij wordt (in dit voorbeeld) een 

onderscheid gemaakt naar leerdoelfout of ander type fout. 
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Figuur 3.5: Foutenanalyse methodegebonden toets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de informatie over leeropbrengsten bij methodegebonden toetsen en CITO-toesten (fouten-

analyse) maken leerkrachten groepsplannen. In het groepsplan (figuur 3.6) is op groepsniveau aangegeven 

bij welke kinderen en voor welke leerdoelen specifieke acties als aanvullende instructie, extra huiswerkop-

dracht of extra individuele begeleiding worden ingezet, wanneer dit gebeurt en hoe dit wordt georganiseerd. 
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Figuur 3.6: Voorbeeld groepsplan rekenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Fase 4: Beleidsevaluatie (hoe loopt het en wat is er bereikt)  

In de evaluatiefase verzamelen scholen op systematische wijze informatie over de bereikte resultaten (leer-

opbrengsten) en de voortgang van de projecten. Op basis van de ingevoerde Cito toetsresultaten genereert 

Insula digitale overzichten van leeropbrengsten op de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en 

technisch lezen. Een lid van de expertisegroep onderwijs voert een kwalitatieve inhoudelijke controle uit op 

de overzichten en bespreekt op de scholen twee keer per jaar (begin periode P1 en P2) de resultaten van de 

Cito midden- en eindtoetsen en de voortgang van projecten volgens een vast format ‘Schoolbezoek 

opbrengsten’ (bijlage 2). Er zijn twee typen analyses beschikbaar: 

1) Tussenopbrengsten M(idden) en E(eind) van het lopende schooljaar voor de verschillende (sub)groepen 

op de genoemde leergebieden (figuur 3.7); 

2) Trendanalyses waarin op groepsniveau een trend is opgenomen van de tussenopbrengsten op de leer-

gebieden over meerdere schooljaren (figuur 3.8) 

Voor de geïnteresseerde lezer is een toelichting op het overzicht van de tussenopbrengsten (figuur 3.7) op-

genomen in onderstaand kader. 

  In het overzicht is het aantal leerlingen per groep opgenomen (‘N’) en uitgesplitst naar het aantal ge-

toetste leerlingen (’N tts’) en het aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat niet wordt meegerekend 

(’N el’). Een groep wordt ingedeeld in een scholengroep (‘SG’) op basis van het percentage gewichten-

leerlingen (‘GW 0’, ‘GW 0,3’ en ‘GW 1,2’). Als dit percentage kleiner is dan 15 procent valt een groep in 

scholengroep 1, bij een percentage gewichtenleerlingen boven 15 procent in scholengroep 2. De scores 

op de Citotoetsen worden omgerekend naar een gemiddelde vaardigheidsscore van de groep (‘GVS’) en 

daarbij wordt het verschil weergegeven van dit groepsgemiddelde met de door de Inspectie gestelde 

ondergrens (‘INSP’) en het landelijk gemiddelde (‘LGM’). De (tussen)opbrengsten zijn gestandaardiseerd 

tot vijf niveaus die variëren van ‘V’ (laag) tot en met ‘I’ (hoog). Op een schaal van 0 – 100 liggen de 

(vaardigheid)scores op niveau ‘V' tussen 0 en 20, en dit loopt op tot het niveau ‘I’ waar scores tussen 80 

en 100 liggen. De getallen binnen de vijf niveaus geven de afstand aan ten opzichte van de ondergrens 

van het niveau. In figuur 3.7 liggen de resultaten van groep 5 bij rekenen 0,6 boven de ondergrens van 

niveau ‘I’ en bij begrijpend lezen 0,7 boven de ondergrens van niveau ‘IV’.  



12  Van data naar didactiek  

 

Figuur 3.7: Voorbeeld tussenopbrengsten per leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te kunnen beoordelen hoe leerlingen zich ontwikkelen is een trendanalyse beschikbaar. Daarin worden 

voor de verschillende leergebieden resultaten van meerdere schooljaren (beginnend bij groep 3) op een rij 

gezet. In het voorbeeld in figuur 3.8 is te zien dat leerlingen die in 2008 op de basisschool zijn gestart voor 

rekenen in het schooljaar 2010-2011 bij de middenopbrengsten 3,7 punt boven de ondergrens van (het 

hoogste) niveau ‘I’ scoorden. Aan het eind van schooljaar 2010-2011 waren resultaten verbeterd (6,6 pun-

ten boven de ondergrens van niveau ‘I’), maar sindsdien behaalden de leerlingen mindere resultaten voor 

rekenen. Bij de middenopbrengsten in het schooljaar 2012-2013 ‘zitten’ de leerlingen (inmiddels in groep 5) 

in niveau ‘III’ en 0,2 punt boven de ondergrens van dit niveau. In overleg met het bestuur spreken de scho-

len een ambitieniveau af voor beide scholengroepen, waarbij niet het (externe) normenkader van de In-

spectie wordt gehanteerd, maar een eigen ambitie wordt geformuleerd.  

Figuur 3.8: Voorbeeld trendanalyse 
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In het vaste tweejaarlijkse overleg van schoolleiding en expertisegroep wordt ook de voortgang van de pro-

jecten besproken. De projectleiders op de scholen zijn verantwoordelijk voor de planning en het bijhouden 

van de status van het project in Insula. De expertisegroep houdt vanuit het bestuur een vinger aan de pols 

en volgt en bewaakt het proces door te kijken in hoeverre de feitelijke uitvoering in de praktijk overeenkomt 

met de daarover vastgelegde afspraken. Indien de (tussen)resultaten daartoe aanleiding geven wordt het 

plan van aanpak in overleg bijgesteld.  
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4 Kwaliteitszorg in de praktijk 

Alle scholen van de Stichting brengen de routekaart in de praktijk. In het vorige hoofdstuk is de beoogde 

werkwijze beschreven. In dit hoofdstuk staat hoe deze werkwijze in de praktijk wordt uitgevoerd op vier 

scholen. Bij deze scholen is dit proces in kaart gebracht voor het schooljaar 2012 – 2013. De routekaart be-

staat uit vier fasen: beleidsoriëntatie, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. In dit school-

jaar zijn de scholen bezig geweest met de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. In de jaren voorafgaand 

aan het schooljaar 2012-2013 hebben de scholen de beleidsoriëntatie en beleidsbepaling uitgevoerd. Ze 

hebben in kaart gebracht welke behoeften zij hebben ten aanzien van de verbetering van hun onderwijs-

kundig proces en organisatie, deze behoeften geprioriteerd en verwerkt in projectplannen. In het schooljaar 

2012-2013 gaan ze de projecten uitvoeren en de leeropbrengsten bespreken (tabel 4.1). De bespreking van 

de leeropbrengsten kan resulteren in nieuwe afspraken of projecten (beleidsoriëntatie en beleidsbepaling). 

Tabel 4.1: Stappen scholen in 2012-2013  

Periode Najaar 2012 

Sept. 2012 –  

Febr. 2013 (P1) Voorjaar 2013 

Febr. 2013 – 

Juni 2013 (P2) 

Stappen 

scholen 

 Bespreking trend-

analyses Cito 

eindtoets 

 Nieuwe afspraken 

/ projecten 

 Uitvoering  

projectplannen 

 Analyse methode-

gebonden toetsen 

+ groepsplannen 

 Bewaking uitvoe-

ring projectplan-

nen 

 Bespreking 

trendanalyses Ci-

to middentoets 

 Nieuwe afspraken 

/ projecten 

 Uitvoering project-

plannen 

 Analyse methode-

gebonden toetsen 

+ groepsplannen 

 Bewaking uitvoe-

ring projectplannen 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op het proces dat de vier scholen in het schooljaar 2012-2013 hebben doorlo-

pen. We doen dit aan de hand van de vier onderzoeksvragen: 

1) Hoe gaan scholen te werk bij het analyseren en interpreteren van leeropbrengsten? 

2) Welke projecten en acties definiëren scholen en hoe voeren ze die uit? 

3) Hoe bewaken scholen de uitvoering van projectplannen en het nakomen van afspraken? 

4) Wat zijn volgens betrokkenen de resultaten van opbrengstgericht en projectmatig werken? 

In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 worden deze vragen beantwoord voor de vier scholen. Bijlage 1 bevat 

per school een uitgebreide beschrijving van het proces van opbrengstgericht werken. De vijfde onderzoeks-

vraag (wat zijn belangrijke bouwstenen in het proces van leren van data?) komt aan bod in hoofdstuk 5. 

4.1 Hoe gaan de scholen te werk bij het analyseren en interpreteren van leerop-

brengsten? 

In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de volgende vragen: 

 Welke data worden geregistreerd, gecontroleerd en geanalyseerd? 

 Door wie worden ze besproken en geïnterpreteerd? 

 Hoe verloopt de interpretatie van de resultaten? 

 Welke rollen vervullen de expertisegroep onderwijs, de directeur, de IB'er en de leerkrachten in de be-

spreking en interpretatie van de resultaten? 

 Hoe bekwaam voelen betrokkenen zichzelf bij het interpreteren van de data? 

 Welke ervaringen hebben betrokkenen met het interpreteren van de data? 
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4.1.1 Welke data? 

In het proces van opbrengstgericht werken zetten de scholen allereerst de volgende stappen: registratie, 

controle en analyse van leeropbrengsten.  

Op alle scholen registeren de leerkrachten twee keer per jaar de resultaten op de Cito middentoetsen en –

eindtoetsen in Esis en in Insula. Daarnaast registreren ze de resultaten op methodegebonden toetsen (blok-

toetsen) in Insula voor een aantal leergebieden, afhankelijk van de verbeterprojecten die ze uitvoeren. Het 

kan gaan om de resultaten op het gebied van spelling, rekenen en/of begrijpend lezen. De leerresultaten op 

andere leergebieden worden afhankelijk van de school in Esis of Excel geregistreerd of op papieren formulie-

ren uit de methode. Deze resultaten worden niet meegenomen in het traject van opbrengstgericht werken 

en komen in dit hoofdstuk niet aan de orde.  

Sommige scholen registreren nog andere gegevens die gebruikt worden bij het opbrengstgericht werken 

(tabel 4.2). Bij de Ieme worden de meeste gegevens betrokken bij het opbrengstgericht werken. Daar wordt 

niet alleen gekeken naar de leeropbrengsten, maar wordt bij het interpreteren van resultaten ook gekeken 

naar informatie over het proces en specifieke informatie over leerlingen (in het bijzonder het risico van leer-

lingen op dyslexie). De school wil niet alleen kijken naar cognitieve leeropbrengsten, maar ook naar de soci-

aal emotionele ontwikkeling van kinderen. Om dit te kunnen volgen, ontwikkelen leerkrachten dit schooljaar 

een observatieschema voor sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek, waarmee zij kunnen registreren 

waar kinderen staan in hun sociaal emotionele en motorische ontwikkeling. Op het Anker worden de versla-

gen van lesobservaties en collegiale consultatie bewaard. Deze worden soms gebruikt om leeropbrengsten 

te verklaren, maar dit gebeurt niet systematisch. 

Tabel 4.2: Registratie van data ten behoeve van opbrengstgericht werken per school 

 

De Ieme De Wizzert Het Anker 

De  

Leeuwerik 

Cito middentoetsen en eindtoetsen     

Methodegebonden toetsen  Spelling Rekenen Begrijpend 

lezen en 

Rekenen 

Spelling 

Leerdoelen rekenen groep 1 en 2     

Drie minuten test technisch lezen     

Leerresultaten leerlingen in VO     

Dyslexie protocollen     

Observaties sociale ontwikkeling en 

motoriek (in ontwikkeling) 

    

Informatie over proces / zorgstructuur     

Verslagen lesobservaties, collegiale 

consultatie 

    

 

De controle op de resultaten van Cito middentoetsen en -eindtoetsen wordt op alle scholen uitgevoerd door 

de expertisegroep onderwijs. Deze controleert of alle leerlingen zijn getoetst en geregistreerd. Dit is con-

form de Stichtingsbrede afspraak om alle leerlingen te toetsen. Op de Ieme controleert de IB'er zelf ook de 

resultaten van de Cito middentoetsen en –eindtoetsen. Zij controleert eveneens of alle leerlingen getoetst 

zijn. Hoewel ze weet dat er soms onbewust fouten worden gemaakt bij het nakijken van toetsen, controleert 

ze niet op de betrouwbaarheid van data. Wel stimuleert ze de leerkrachten om "zorgvuldig na te kijken". Op 

de resultaten van methodegebonden toetsen wordt geen controle uitgevoerd. Daar zijn de leerkrachten zelf 

verantwoordelijk voor. 

De trendanalyse van de Citotoetsen wordt twee keer per jaar automatisch gegenereerd in Insula en be-

schikbaar gesteld aan elke school. De analyse van de methodegebonden toetsen wordt eveneens automa-

tisch gegenereerd in Insula. Het resultaat van de analyse van methodegebonden toetsen is een overzicht 
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per groep, waarin duidelijk wordt hoe elke individuele leerling presteert op onderdelen van de toets (zie 

hoofdstuk 3). Leerkrachten kunnen deze analyses zelf inzien. 

4.1.2 Wie? 

Op alle scholen worden de trendanalyses en de analyses van methodegebonden toetsen bekeken, bespro-

ken en geïnterpreteerd. Daarbij zijn de volgende personen betrokken: de expertisegroep onderwijs (als ver-

tegenwoordiger van het bestuur), de directeur, de IB'er, speciale functionarissen (o.a. gedragsspecialist, 

bouwcoördinatoren) en leerkrachten. Iedereen heeft een rol in het bespreken en interpreteren van leerop-

brengsten. 

De trendanalyses worden op elke school besproken en geïnterpreteerd met het bovenschoolse niveau. Dit 

gebeurt in een gesprek van de expertisegroep onderwijs, de IB'er en de directeur, aan de hand van een 

format (bijlage 2). Op de Ieme bereiden de directeur en de IB'er zich voor op dit gesprek door zelf eerst de 

trendanalyses te bestuderen. De andere scholen doen dit niet. Op alle scholen worden de trendanalyses ook 

besproken met het hele team. Dit gesprek wordt op twee scholen geleid door de IB'er. Op twee andere 

scholen gebeurt dit door een externe, te weten een lid van de expertisegroep onderwijs of de ontwikkelaar 

van Insula.  

Op alle scholen wordt het teamoverleg gevolgd door gesprekken met individuele leerkrachten. In deze ge-

sprekken wordt nader ingegaan op de leeropbrengsten en hiaten hierin en worden groepsspecifieke of leer-

krachtspecifieke afspraken gemaakt. Overal voert de IB'er dit soort gesprekken. Op een aantal scholen zijn 

ook de directeur, de ontwikkelaar van Insula of de bouwcoördinator hierbij betrokken. Op alle scholen kijken 

leerkrachten ook zelf naar de leeropbrengsten en proberen ze de ontwikkeling in leeropbrengsten te verkla-

ren. Op de Ieme zoeken de leerkrachten ook in het bouwoverleg (onderbouw en bovenbouw) gezamenlijk 

naar verklaringen voor leeropbrengsten. 

Tabel 4.3: Bespreking trendanalyses Citotoetsen per school 

 

De Ieme De Wizzert Het Anker 

De  

Leeuwerik 

Directeur en IB'er     

Expertisegroep onderwijs, directeur, 

IB'er 

    

Zorgteam (directeur, IB'er en  

gedragsspecialist) 

    

Directeur / IB'er / externe & team     

Leerkrachten in bouwoverleg     

IB'er (/ vertegenwoordiger Insula)  

en leerkracht 

    

Coördinator bouw & leerkrachten     

Individuele leerkrachten     

 

De analyses van de methodegebonden toetsen worden op drie scholen intensief besproken met de leer-

krachten. Op de Ieme bespreken en interpreteren de leerkrachten deze gezamenlijk in het bouwoverleg on-

der leiding van de IB'er of de directeur. De directeur wil dat leerkrachten dit uiteindelijk zelfstandig met el-

kaar bespreken in het bouwoverleg, maar "houdt nu nog een vinger aan de pols". Op de Wizzert bespreken 

en interpreteren de leerkrachten de analyses eveneens gezamenlijk in het bouwoverleg. Daarnaast be-

spreekt de IB'er de analyses ook met individuele leerkrachten.  

Op het Anker voert de coördinator bovenbouw dit gesprek met individuele leerkrachten. De directeur heeft 

deze taak bij haar belegd. Op deze drie scholen interpreteren de leerkrachten ook zelf de analyses van de 

methodegebonden toetsen. De Leeuwerik is pas dit jaar gestart met de registratie van methodegebonden 

toetsen. Bij de start van het schooljaar heeft de IB'er de resultaten eenmalig besproken met de leerkrach-

ten. Nu moeten ze het zelfstandig doen. De ene leerkracht doet dit wel, de andere niet. 
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Tabel 4.4: Bespreking analyses methodegebonden toetsen per school 

 De Ieme De Wizzert Het Anker De Leeuwerik 

Directeur / IB'er / externe 

& team 

    

Leerkrachten in bouw-

overleg 

Met directeur of 

IB'er 

   

IB'er (/ directeur/ verte-

genwoordiger Insula) en 

leerkracht 

  Incidenteel met 

vertegenwoordi-

ger van Insula 

Eenmalig 

Coördinator bouw & leer-

krachten 

    

Individuele leerkrachten    De een wel, de 

ander niet 

 

Het gezamenlijk bespreken en interpreteren van leeropbrengsten begint op drie scholen tot de routines te 

horen. Dit blijkt uit het feit dat leerkrachten gedurende het schooljaar steeds meer uit zichzelf naar de leer-

opbrengsten gaan kijken en hier verklaringen voor zoeken. Dit proces wordt aangestuurd, ondersteund en 

bewaakt door de directeur, de IB'er of een bouwcoördinator, die hierin een belangrijke rol spelen. Bij één 

school moeten deze routines zich nog ontwikkelen. Op deze school verwachten de directeur en de IB'er een 

proactieve rol van leerkrachten (zie hoofdstuk 5). 

4.1.3 Hoe? 

We gaan achtereenvolgens in op de bespreking van de trendanalyses en de analyses van de methodege-

bonden toetsen. 

Trendanalyses 

De expertisegroep onderwijs bespreekt op alle scholen de trendanalyses aan de hand van het format 

schoolbezoek opbrengsten (bijlage 2). In het gesprek wordt allereerst een check op de compleetheid van de 

gegevens uitgevoerd. Nagegaan wordt hoeveel leerlingen de Citotoetsen gemaakt hebben, welke leerlingen 

niet en wat daar de achterliggende redenen van zijn. Sommige kinderen worden bijvoorbeeld niet getoetst 

omdat zij een eigen leerlijn hebben. Indien nodig worden er afspraken gemaakt over het toetsen van leer-

lingen. Tevens wordt er gekeken wat het ambitieniveau van de school is ten aanzien van de leeropbreng-

sten. In de praktijk komt dit er op neer dat gekeken wordt in welke niveaugroep (V t/m I) de school zou 

moeten scoren op basis van de scholengroep waarin de school is ingedeeld op grond van de leerlingpopula-

tie.  

Vervolgens wordt er per leergebied en per groep gekeken naar de trend en naar verschillen tussen parallel-

groepen. Bij de interpretatie van de trends houden betrokkenen rekening met de scholengroep waarin de 

school is ingedeeld en met de norm van de Inspectie. Er wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijke verkla-

ringen voor ontwikkelingen in de trends en het niveau van de prestaties en afgesproken wordt welke acties 

de school per leergebied gaat uitvoeren teneinde de leeropbrengsten te verbeteren. 

Op alle scholen worden de trendanalyses vervolgens besproken met het team en met individuele leerkrach-

ten. In deze gesprekken wordt eveneens per leergebied gekeken naar de trend en naar verschillen tussen 

parallelgroepen. Nagegaan wordt of de school presteert conform wat verwacht kan worden op basis van de 

scholengroep en hoe de school scoort in relatie tot de normen van de Inspectie. Gezamenlijk wordt nage-

dacht over mogelijke verklaringen voor de vooruitgang en achteruitgang in prestaties van groepen leerlin-

gen en voor groepen leerlingen die onder de norm presteren. Op drie scholen worden hiervoor aanvullende 

analyses gedaan in de bouwen of door individuele leerkrachten. Zij analyseren de resultaten van de Cito-

toetsen nader, om te zien op welke leerdoelen de leerlingen uitvallen. Ook maken zij vergelijkingen tussen 

parallelgroepen. Op één school gaat een leerkracht zo ver dat hij de ontwikkeling van individuele leerlingen 

volgt. Dit is geen praktijk bij andere leerkrachten en scholen.  
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Op de vierde school (de Leeuwerik) gebeurt het nader analyseren van Citoresultaten niet systematisch. Er 

zijn leerkrachten die het wel doen en leerkrachten die het niet doen. Op deze school ligt bij de bespreking 

van de trendanalyses in het najaar het accent sterk op het lezen van de resultaten (wat staat er in de ver-

schillende kolommen, wat is de betekenis van de cijfers?). Er is op deze school weerstand tegen het op-

brengstgericht werken (zie hoofdstuk 5). Er is bij sommige leerkrachten een sterke neiging om de verklarin-

gen voor prestaties van leerlingen buiten henzelf en het onderwijs te zoeken (het ligt aan de samenstelling 

van de groep, aan individuele leerlingen of aan externe ontwikkelingen). De IB'er en enkele andere leer-

krachten op deze school zoeken, net als betrokkenen op de andere drie scholen verklaringen in: 

 de samenstelling van de groep (is deze gewijzigd?);  

 gebeurtenissen op school (bijvoorbeeld een ernstig zieke leerling); 

 het aanbod (is de getoetste leerstof aangeboden?); 

 de aanpak (instructie, didactiek) en; 

 de leerkracht.  

 

Voorbeelden van bespreking en interpretatie van trendanalyses op een school 

Uit een nadere analyse van de trends blijkt dat de resultaten op technisch lezen in de middenbouw "niet 

verbeterd zijn, maar dat de eindresultaten van AVI in de bovenbouw wel voldoende of goed zijn". Een 

conclusie zou kunnen zijn dat "de manier waarop wij ons onderwijs hebben georganiseerd niet past bij de 

middentoets van Cito en dat het wel goed komt in de bovenbouw. Maar dat is een gevaarlijke conclusie". 

Met de expertisegroep is daarom afgesproken voortaan de DMT-toets ook in de bovenbouw af te nemen 

om beter zicht te krijgen op de beheersing van technisch lezen in de bovenbouw. Bovendien gaat de 

school een projectplan voor technisch lezen maken. 

"In de middenbouw hebben we twee groepen, waarvan de ene groep slechter scoort. Het kan komen door 

zwakkere leerlingen of doordat de leerkracht didactisch lesstof minder kan overbrengen op leerlingen." 

Bij de overgang naar nieuwe groepen wordt gekeken of er sprake is van hiaten, en bij de beheersing van 

leerstofonderdelen welke problemen zich daarbij voordoen en of die zich voordoen bij de totale groep, 

een groepje leerlingen of individuele leerlingen. 

"Je kijkt welke fouten kinderen maken en moet je je afvragen hoe is dat gekomen. Het is leuk om dat te 

onderzoeken. De leerlingen vielen uit op een restcategorie, die we niet konden aanbieden. Dus zijn we 

gaan kijken hoe we die in het vervolg moeten aanbieden." De leerkrachten hebben ook verschillen tussen 

hun groepen geanalyseerd en gekeken of dit verklaard kon worden in een verschil in aanpak tussen beide 

leerkrachten. 

 

Deze wijze van bespreking en interpretatie van trendanalyses is conform de werkwijze van Insula, waarin 

scholen worden uitgedaagd eerst te kijken of aanbod en toets goed op elkaar aansluiten en in een tweede 

stap worden uitgedaagd om naar de eigen aanpak en het leerkrachtgedrag te kijken. De aanpak behelst ook 

dat, in samenspraak met de ontwikkelaar van Insula, nader onderzocht wordt waar bepaalde hiaten in de 

kennis van leerlingen vandaan komen. Daartoe nemen sommige scholen waar de leeropbrengsten onvol-

doende zijn, voor bepaalde leergebieden instaptoetsen af. Op basis van de analyse van deze toetsen, die in 

Insula wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld wat de oorzaak is voor een hiaat in kennis. Op sommige scholen 

leidt dit er toe dat aanbod uit eerdere jaren wordt herhaald, bijvoorbeeld het automatiseren van de getallen 

1 t/m 10 of eerst handelend rekenen en dan pas abstract.  

Op elke school resulteert de bespreking van trendanalyses in het maken van afspraken. Naarmate scholen 

verder gevorderd zijn in het proces van opbrengstgericht werken gaan ze steeds dieper in op hun aanpak en 

het leerkrachtgedrag. Ze maken schoolbrede afspraken over de wijze waarop ze bepaalde onderwerpen 

gaan aanbieden. Voorbeelden daarvan zijn de schoolbrede afspraken over de didactiek van spelling op het 

Anker en de afspraken over het aanbieden van spellingscategorieën op de Ieme. De school die minder ver is 
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gevorderd, kijkt in dit stadium vooral naar het aanbod en de (instructie)tijd ("we gaan elke dag drie kwar-

tier rekenen") en minder naar de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden. 

Methodegebonden toetsen 

Op drie scholen worden de analyses van de methodegebonden toetsen door de directeur, de IB'er of een 

bouwcoördinator besproken met leerkrachten en kijken de leerkrachten hier individueel of gezamenlijk naar. 

Dit gebeurt op vergelijkbare wijze als hierboven geschetst (zie ook het kader). Er wordt gekeken op 

"groepsniveau, op kindniveau, op categorieniveau en op leerdoelniveau". De focus ligt op hiaten in kennis: 

op welke categorieniveaus en leerstofonderdelen valt de hele groep uit, vallen groepjes leerlingen uit of val-

len individuele leerlingen uit.  

Dit resulteert in groepsplannen (zie paragraaf 4.2) en afspraken over het aanbod, de aanpak en/of het leer-

krachtgedrag. Op de vierde school is de eerste methodegebonden toets gezamenlijk besproken en zijn 

groepsplannen opgesteld. De leerkrachten moeten het nu ieder individueel doen. De ene leerkracht doet dit 

wel, de andere niet. De leerkrachten hebben behoefte aan meer ondersteuning.  

 

Punten die op een school bij de bespreking van de methodegebonden toetsen aan bod komen: 

 wat zien de leerkrachten zelf in de cijfers? 

 wat is daar een verklaring voor? 

 klopt het wat we zien? 

 wat heb je gedaan? 

 wat zou je kunnen doen? 

 wat hebben we de vorige keer afgesproken? 

 zie je daar resultaten van? 

 

 

Op drie scholen kenmerkt de bespreking en interpretatie van leerresultaten zich door een open dialoog, 

ontwikkelingsgerichtheid en een bereidheid om met en van elkaar te leren. Bij de vierde school is er wel be-

hoefte aan een gezamenlijke dialoog en een cultuur waarin men van elkaar leert, maar is dit nog geen prak-

tijk. De scholen richten zich vooral op het halen van de (Inspectie)norm.  

Eén school is bezig met het formuleren van een eigen ambitie. Het betreft de school die het minst ver ge-

vorderd is in het proces van opbrengstgericht werken. De IB'er heeft per leergebied de geambieerde vaar-

digheidsscore aangegeven. Hij heeft deze vergeleken met de resultaten van de Cito middentoets en gecon-

stateerd dat er grote verschillen zijn. Hij overweegt het ambitieniveau bij te stellen. De IB'er heeft de lijsten 

met vaardigheidsscores besproken met de leerkrachten en wil hen bewegen zelf ambities te formuleren. 

Niet alle leerkrachten hebben begrepen wat de bedoeling is van de vaardigheidsscores. 

4.1.4 Rollen 

In het proces van opbrengstgericht werken tekenen zich op de scholen verschillende rollen af, te weten de 

registratie, controle, bespreking en interpretatie van data. Daarnaast is er regie nodig op dit proces: zorgen 

dat ieder zijn taak of rol naar behoren vervult, het onderwerp op de agenda houden, een cultuur creëren 

waarin ruimte is voor een gemeenschappelijke dialoog en leren van elkaar, uitvoeren van afspraken en be-

waken dat deze worden nagekomen.  
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Tabel 4.5: Verdeling van de rollen per school 

 De Ieme De Wizzert Het Anker De Leeuwerik 

Registratie leerop-

brengsten 

Leerkrachten Leerkrachten Leerkrachten Leerkrachten 

Controle  IB'er 

expertisegroep  

Expertisegroep  Expertisegroep  Expertisegroep  

Analyses Insula 

Expertisegroep  

Insula 

Expertisegroep  

Insula 

Expertisegroep  

Insula 

Expertisegroep  

Bespreking en 

interpretatie 

Directeur 

IB'er 

Leerkrachten 

Expertisegroep 

(Insula) 

 

Directeur 

IB'er 

Gedragsspecialist 

Leerkrachten 

Expertisegroep 

(Insula) 

Directeur 

IB'er 

Leerkrachten 

Expertisegroep 

(Insula) 

Directeur 

IB'er 

Leerkrachten 

Expertisegroep 

(Insula) 

Regie Directeur + IB'er: 

 cultuur 

 agenda 

 afspraken 

 ondersteuning 

 coaching 

Directeur: 

 cultuur 

 agenda 

 afspraken 

 ondersteuning 

 coaching 

IB'er: 

 afspraken 

 ondersteuning 

 coaching 

Directeur: 

 cultuur 

 agenda 

 faciliteiten 

IB'er /  

Bouwcoördinator 

 registratie 

 ondersteuning 

 coaching 

 afspraken 

IB'er: 

 ondersteuning 

 coaching 

 

De onderzoekers constateren dat er op de scholen die verder gevorderd zijn met opbrengstgericht werken 

veel aandacht is voor het creëren van een cultuur, waarin het belangrijk is om te leren van opbrengsten, om 

daar een open dialoog over te voeren met (respect voor) elkaar en waarin mensen met en van elkaar leren. 

De directeur heeft hier een uitdrukkelijke rol in en ook de IB'er of andere functionarissen (een taalcoördina-

tor of een bouwcoördinator) vervullen hier een rol in. Op de school die het minst ver gevorderd is met op-

brengstgericht werken, is hier minder regie op. De directeur vindt dat leerkrachten zelf verantwoordelijk zijn 

voor het opbrengstgericht werken. Het is volgens hem onderdeel van hun professionele identiteit om naar 

leeropbrengsten te kijken, deze te interpreteren en er naar te handelen. 

Op Stichtingsniveau is bewust gekozen voor het automatisch laten uitvoeren van analyses in Insula, omdat 

dit te tijdrovend is voor leerkrachten en leerkrachten dit dan niet doen. Dit blijkt ook uit de gesprekken met 

de leerkrachten. Zij hebben in Esis de mogelijkheid om leerstof zelf te analyseren op categorieniveau, maar 

doen dit niet omdat het te veel tijd kost en Esis daarbij niet gebruiksvriendelijk is. 

4.1.5 Ervaren bekwaamheid 

Betrokkenen in de scholen hebben bekwaamheid nodig in het kunnen lezen en interpreteren van trendana-

lyses en analyses van methodegebonden toetsen. Deze bekwaamheid is niet bij iedereen in de school aan-

wezig. Mensen die de bekwaamheid niet hebben worden hierin ondersteund door anderen. Op alle scholen 

speelt de IB'er hierin een rol.  

Op de vier scholen zijn de IB'ers in staat om de trendanalyses te lezen. Drie directeuren hebben hier moeite 

mee en laten zich hierin ondersteunen door de IB'er en de expertisegroep onderwijs. Eén directeur kan de 

trendanalyses wel lezen en demonstreert dit tijdens de interviews. Op elke school zijn er leerkrachten die de 

trendanalyses kunnen lezen, maar lang niet alle leerkrachten kunnen dit. Zij krijgen hierbij ondersteuning 

van de IB'er. Soms wordt deze ondersteuning ook geboden door de expertisegroep onderwijs of de ontwik-

kelaar van Insula.  
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Op de vier scholen is iedereen in staat om de analyses van methodegebonden toetsen te lezen. In het begin 

van het schooljaar hadden sommige leerkrachten hier nog moeite mee. Ze moeten vooral leren dat een 

rood cijfer bij een leerdoel, niet altijd betekent dat een leerdoel niet beheerst wordt. Ze moeten leren dat ze 

steeds controleren op hoeveel vragen een score gebaseerd is. Is de score gebaseerd op 1 of 2 vragen, dan 

moeten ze er geen conclusies aan verbinden. Is de score gebaseerd op meerdere vragen, dan kan dit bete-

kenen dat de leerling het leerdoel niet beheerst. De docent moet dan verder onderzoek verrichten. Gaande 

het schooljaar zijn de docenten zich hier meer van bewust.  

Het is lastig een beeld te krijgen van de individuele bekwaamheid van alle betrokkenen bij het interpreteren 

van data. Dit is een gezamenlijk proces, waarin ze met en van elkaar leren. Verschillende betrokkenen (in 

alle scholen) geven aan dat zij het lastig vinden om trends te interpreteren. Dit heeft enerzijds te maken 

met het feit dat de groepen klein zijn en wisselingen grote impact kunnen hebben op de trends. Anderzijds 

bieden de cijfers niet altijd voldoende informatie om een conclusie te kunnen trekken. Daar is vaak aanvul-

lend onderzoek voor nodig en op drie scholen wordt dit aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt door 

de Citoresultaten nader te analyseren, door parallelgroepen met elkaar te vergelijken, door de aanpak van 

leerkrachten met elkaar te vergelijken, door te kijken naar wisselingen in de samenstelling van de groep en 

door bij bepaalde groepen instaptoetsen af te nemen. Op de vierde school is dit nog geen praktijk, maar zijn 

de IB'er en enkele leerkrachten hier wel mee bezig. Op deze school is de neiging van leerkrachten om de 

oorzaken buiten zichzelf te zoeken het grootst. Betrokkenen in de vier scholen geven aan dat zij elkaar en 

de ontwikkelaar van Insula, die hen op verzoek coacht, nodig hebben in dit proces.  

4.1.6 Ervaringen 

Op alle scholen hechten de directeur, de IB'er en de leerkrachten belang aan opbrengstgericht werken. Het 

biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van kinderen in de gaten te houden en na te gaan welke leerstof-

onderdelen leerlingen wel/of niet beheersen. Ze kunnen hierdoor meer maatwerk bieden aan kinderen en 

het geeft richting aan hun eigen handelen (zie kader).  

 

Voordelen van opbrengstgericht werken volgens betrokkenen op de vier scholen: 

 "De data zijn een eyeopener geweest. Er zijn bij mij (directeur) en de leerkrachten allerlei bewust-

wordingsprocessen op gang gekomen" 

 "Volgens methodes bieden we kerndoelen aan, maar bij uitval is het de vraag waar het aan ligt. Wij 

kijken naar toetsen en bekijken samen met de vertegenwoordiger van Insula waar de hiaten van-

daan komen" 

 "Het is goed om met data te werken. Dan zie je ligt het aan het aanbod, de leerkracht of het kind". 

 "Je hebt het over onderwijs" 

 "Ik kom er achter of het aan mijn leerkrachtgedrag ligt of aan de onderwijsmethode" 

 "Je krijgt een kwaliteitsslag op leerkrachtniveau" 

 

Er worden ook kritische kanttekeningen geplaatst. Op alle scholen wijzen betrokkenen er op dat de focus nu 

(te veel) komt te liggen op cognitieve leeropbrengsten, terwijl de sociaal emotionele ontwikkeling een 

speerpunt is op de scholen. Er is behoefte aan een balans tussen "leren en welbevinden".  

Alle scholen benadrukken het belang van een zorgvuldige registratie. De afspraak is dat iedere leerling ge-

toetst wordt. Het wordt als onprettig ervaren dat de Citoresultaten in twee systemen geregistreerd moeten 

worden. Alle betrokkenen vinden het prettig dat de analyses in Insula worden uitgevoerd. Verschillende be-

trokkenen hebben echter moeite met het lezen van de naar hun mening complexe trendanalyses in Insula. 

Ze weten niet goed hoe ze alle cijfers moeten duiden en doen het te weinig om er bekwaam in te worden. 

Een IB'er, die het zelf wel kan, zegt hierover: "Het systeem moet steeds opnieuw worden doorgrond als je 

er niet regelmatig mee werkt". De analyses van de methodegebonden toetsen worden door alle betrokkenen 

als waardevol ervaren, omdat ze daardoor zicht krijgen op de beheersing van leerdoelen bij de groep en in-

dividuele leerlingen. Op één school wordt benadrukt dat het belangrijk is om het opbrengstgericht werken 

ontwikkelingsgericht in te zetten en niet te gebruiken om leerkrachten op af te rekenen. 
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4.2 Welke projecten en acties definiëren de scholen en hoe worden deze uitge-

voerd? 

Alle scholen voeren conform de beoogde werkwijze één of meer verbeterprojecten uit. Deze projecten rich-

ten zich op spelling, begrijpend lezen en/of rekenen. Sommige scholen maken daarnaast nog verbeteraf-

spraken voor leergebieden waar zij geen projecten op uitvoeren. Verder maken de leerkrachten op alle scho-

len groepsplannen, die zij onder meer baseren op hun analyse van de leeropbrengsten. 

Projecten 

De keuze voor projecten wordt ingegeven door de eerder gehouden behoeftepeiling onder leerkrachten en 

directeuren, door (tegenvallende) leerprestaties van leerlingen en/of door adviezen van de Stichting. Twee 

scholen waren aanvankelijk gestart met zeven projecten, met als gevolg dat geen enkel project goed van de 

grond kwam. Op advies van de Stichting is het aantal projecten ingeperkt. De keuze voor de projecten wordt 

op drie scholen in overleg met de leerkrachten gemaakt, op één school hebben de directeur en de IB’er de 

keuze bepaald. De leerkrachten op deze school voelen zich onvoldoende meegenomen bij de keuze voor het 

project. De scholen voeren verschillende projecten uit en bevinden zich in verschillende stadia van uitvoe-

ring (tabel 4.6).  

Tabel 4.6: Projecten per school (groen = afgerond, blauw = wordt uitgevoerd, rood = 

voornemen) 

 De Ieme De Wizzert Het Anker De Leeuwerik 

Spelling  Analyse aanbod 

 Afstemming 

aanbod 

 Jaarplanning 

 Ontwikkelen di-

dactiek 

 Streefdoelen 

  Nieuwe methode 

 Observeren aan-

pak 

 Instaptoetsen 

 Afname toetsen 

 Bespreken leer-

opbrengsten 

 Aanpak 

 Invoeren didactiek 

 Bewaking invoe-

ring 

 Aanpak 

 Analyse aanbod 

 Afname toetsen 

 Bespreken leerop-

brengsten 

 Ontwikkelen dic-

tees 

 Afnemen dictees 

Begrijpend  

lezen 

  

 

 Nieuwe methode 

 Routekaart leerlijn 

 Stappenplan 

 Teamscholing 

 

 Afname toetsen 

 Volgen stappen-

plan 

 Collegiale consul-

tatie 

 Aanpak 
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Technisch 

lezen 

  Nieuwe methode 

 Streefdoelen 

 Ontwikkeling 

aanpak uniform 

gebruik methode 

  

 Invoeren methode 

 Passende aanpak 

per leerling (4 ni-

veaus) 

 Afname DMT-toets 

Beginnende 

geletterd-

heid 

 Analyse aan-

bod 

 Afstemmen 

aanbod 

   

 Jaarplanning 

 Keuze toets-

vormen 

 Toetsvormen 

inpassen in 

projecten 

 Overzicht me-

thoden en ma-

terialen 

Rekenen   Analyse aanbod 

 Streefdoelen 

 Routekaart leerlijn 

 Instaptoetsen 

 Studiedagen 

 Aanpak 

 Instaptoetsen 

 Instaptoetsen 

 Afnamen toetsen 

 Bespreken leerop-

brengsten 

 Aanpassen aan-

bod 

 Aanpassen aan-

pak 

 Afname toetsen 

 Aanpak 

 Nieuwe methode 

   Invoer methode 

 Analyse aanbod 

 Aanpak 

Onderwijs-

kundige 

visie 

  Keuze concept   

 Invoeren concept 

Ontluiken-

de gecij-

ferdheid 

    Check beheersing 

leerdoelen 

 Aanpassen aan-

bod 

 Herhalen aanbod 

 

Binnen de Stichting kenmerkt de werkwijze rond het proces van opbrengstgericht werken zich door een aan-

tal stappen die in verschillende projecten terugkomen. De eerste stap betreft de analyse van het aanbod in 

relatie tot hetgeen getoetst wordt c.q. in relatie tot de kerndoelen. De gedachte hierachter is dat leerdoelen 

die getoetst worden, in elk geval aangeboden moeten worden aan de leerlingen. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling om te oefenen voor de toets, maar wel om leerlingen een passend aanbod te bieden, dat hen 
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voorbereidt op de onderwerpen die in toetsen aan bod komen. Een tweede stap is de aanpassing van het 

aanbod en de verwerking daarvan in een jaarplanning. Deze stap kan ook betekenen dat er een nieuwe me-

thode gekozen wordt.  

We zien dat deze stappen gezet zijn op de Ieme, de Wizzert en het Anker. De Leeuwerik is er dit schooljaar 

mee gestart. Na de analyse van het aanbod, volgt het toetsen van leerlingen (methodegebonden toetsen, 

instaptoetsen) en het systematisch analyseren van de leeropbrengsten. Hoe de vier scholen hiermee om-

gaan is uitvoerig besproken in de voorgaande paragraaf. In de laatste stappen resulteren de analyses van 

de leeropbrengsten in groepsplannen (zie hieronder) en in een veranderde aanpak (instructie, didactiek, 

leerkrachtgedrag). Drie scholen bevinden zich met één of meer projecten in het stadium van het veranderen 

van hun aanpak. Op deze scholen heeft het gericht kijken naar leeropbrengsten gevolgen voor het aanbod 

van leerstof, de aanpak (instructie, didactiek) en het leerkrachtgedrag. In het kader lichten we dit nader toe 

per school. De Leeuwerik heeft het aanbod nog niet geanalyseerd (behalve bij het project ontluikende gecij-

ferdheid), maar heeft toch al kleine stapjes gezet in de verandering van de aanpak.  

 

Op de Ieme heeft het opbrengstgericht werken er toe geleid dat het aanbod voor spelling en beginnende 

geletterdheid is aangepast. Bij spelling zijn schoolbrede afspraken gemaakt over de didactische aanpak 

van spelling (onder andere effectieve spellingsinstructie, wijze van aanbieden spellingsregels). De direc-

teur en de IB’er zien er op toe dat leerkrachten deze afspraken uitvoeren en coachen hen hierop. Gaande 

het schooljaar worden nieuwe afspraken gemaakt om de aanpak verder te verbeteren (o.a. aanpak speci-

fieke spellingcategorieën, aanpak en begeleiding zwakke leerlingen). Naar aanleiding van tegenvallende 

resultaten op technisch lezen (Cito middentoets) besluit de school meer aandacht te gaan besteden aan 

technisch lezen, nader onderzoek te doen naar de problematiek (door afname DMT-toets) en een project-

plan voor technisch lezen op te stellen. 

Op de Wizzert heeft het opbrengstgerichte werken er toe geleid dat het aanbod voor technisch lezen is 

aangepast. Er is een nieuwe methode gekozen, die dit schooljaar wordt ingevoerd. Er zijn formulieren 

voor groepsoverzichten en groepsplannen ontwikkeld om er voor te zorgen dat de methode op de hele 

school uniform wordt ingevoerd en dat niet iedere leerkracht dit op zijn eigen manier doet. Bij technisch 

lezen en spelling zijn afspraken gemaakt over de aanpak. Bij technisch lezen worden de leerlingen inge-

deeld in vier niveaus en krijgt elk niveau een passende aanpak. Bij spelling heeft de school zelf een nieu-

we didactiek (o.a. effectieve spellingsinstructie) ontwikkeld, die wordt ingevoerd. De directeur en de IB’er 

zien toe op deze invoering en coachen de leerkrachten hierop. Verder heeft de school een nieuw onder-

wijsconcept gekozen, dat dit schooljaar wordt ingevoerd. 

Op het Anker is het aanbod voor begrijpend lezen en rekenen aangepast. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe methode voor begrijpend lezen en een routekaart voor de leerlijnen van begrijpend lezen en 

rekenen. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak bij begrijpend lezen (modellen3, strategieën voor 

begrijpend lezen) en rekenen (loslaten methode, handelen rekenen). Op deze school wordt dit proces 

ondersteund door middel van teamscholing en collegiale consultatie. Collega’s kijken bij elkaar in de klas, 

omdat het een lerend effect heeft. “Het is vooral goed gedrag afkijken en niet zozeer vanuit tekortkomin-

gen bij elkaar in de klas kijken”. 

Op de Leeuwerik wil men de nieuwe methode en de analyse van het aanbod niet afwachten en zijn er 

toch al enkele afspraken gemaakt over de aanpak bij spelling (werken in net schrift, extra instructie, 

meer herhalen) en rekenen (meer tijd besteden aan rekenen). Ten opzichte van de andere scholen valt 

op dat het hier vooral gaat om het wat en de hoeveelheid tijd en niet om het hoe (didactiek). 

 

Groepsplannen 

Op basis van de informatie over leeropbrengsten bij methodegebonden toetsen maken de leerkrachten op 

alle scholen groepsplannen. De leerkrachten gaan na op welke categorieën en leerdoelen de leerlingen uit-

                                                      
3  Dit is het hardop denkend voordoen van leesstrategieën.  
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vallen en of het om de hele groep, kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen gaat. In de groeps-

plannen worden de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen, die meer of minder instructie en/of individuele 

begeleiding krijgen. Verder wordt in de groepsplannen aangegeven welke categorieën en leerdoelen extra 

aandacht krijgen. Als de hele groep op een onderdeel uitvalt wordt dat onderdeel opnieuw aangeboden. Als 

het gaat om kleine groepen of individuele leerlingen krijgen deze het onderdeel nog een keer. Indien nodig 

wordt er een individueel handelingsplan voor een leerling gemaakt.  

Bij het opstellen van het plan wordt op de Ieme niet uitsluitend gekeken naar leeropbrengsten. Ook de ge-

gevens uit observaties van de leerkracht in de klas worden meegenomen. "We kijken naar het hele kind". 

Een leerkracht op de Ieme zegt ten aanzien van groepsplannen: "Ik speel steeds sneller in op de behoeften 

van individuele leerlingen. In het begin verdeel je de kinderen in groepjes, nu pak je steeds vaker individue-

le leerlingen apart". 

Op de Wizzert worden de groepsplannen vertaald naar een zorglogboek. Dit wordt in alle klassen gebruikt 

en daarin staan per dag alle aanvullende leerstofonderdelen die met elk kind behandeld worden, buiten de 

reguliere les en verlengde instructie die het kind krijgt. In de groepsplannen wordt ook aandacht besteed 

aan de te hanteren didactische aanpak bij het aanbod van specifieke leerstofonderdelen (o.a. woorden flit-

sen, visualiseren en oefenen met materialen bij rekenen, modellen bij rekenen). Hier worden in het team 

afspraken over gemaakt. 

Op het Anker wordt net als bij de Ieme niet alleen gekeken naar leeropbrengsten, maar ook naar het gedrag 

van kinderen in de klas. Leerlingen worden in drie instructiegroepen ingedeeld en verder wordt per leerling 

bezien of deze extra ondersteuning krijgt in de vorm van pre-teaching (in kleine groepjes vooruitblikken op 

de les), groepsgewijze instructie, extra oefening of huiswerk op maat. Deze activiteiten worden ingepland in 

het rooster. De leerkrachten stellen dat ze vroeger vooral oplossingen op groepsniveau zochten en nu veel 

meer op kindniveau. 

Op de Leeuwerik worden de leerlingen ingedeeld in verschillende instructiegroepen. In de groepsplannen 

geven leerkrachten aan welke leerlingen verlengde instructie krijgen en of er extra leerstof wordt aangebo-

den. 

Op drie scholen krijgen de leerkrachten begeleiding van de IB'er en op één school ook van een bouwcoördi-

nator bij het opstellen van de groepsplannen. Leerkrachten, directeuren en IB'ers geven aan dat deze bege-

leiding nodig is. Op één school (de Leeuwerik) hebben de leerkrachten één maal samen met de IB'er het 

groepsplan gemaakt en nu moeten ze het zelfstandig doen. De leerkrachten op deze school geven aan dat 

ze behoefte hebben aan ondersteuning. De IB'er op deze school constateert dat de leerkrachten moeite 

hebben om groepsplannen te maken. Hij vindt dat er meer vanuit de leerkrachten zelf moet komen. Nu zet 

hij ze vaak "op een spoor, maar de leerkrachten moeten enthousiast worden en zelf het nut van groepsplan-

nen inzien".  

4.3 Hoe wordt de uitvoering van projecten en het nakomen van afspraken be-

waakt op de scholen? 

Scholen gebruiken twee typen instrumenten bij de bewaking van de uitvoering van projecten en het nako-

men van afspraken, te weten het kwaliteitszorgsysteem Insula en kijkwijzers voor de observatie (tabel 4.7). 

In Insula zijn alle projectplannen en activiteiten opgenomen. Wanneer een activiteit is afgerond kan dit in 

het systeem worden aangegeven. Zo krijgen scholen en het bestuur snel een overzicht van de stand van za-

ken van elk project (zie hoofdstuk 3).  

Alle scholen gebruiken een kijkwijzer om gericht te kijken naar elementen van de les en of deze conform af-

spraak worden uitgevoerd. Naar welk(e) element(en) er gekeken wordt, verschilt per school. Het gaat om 

toepassing van het model voor effectieve instructie, de didactiek van spelling, de spellingsinstructie of het 

volgen van een stappenplan / routekaart voor rekenen en begrijpend lezen. Eén school gebruikt een kijkwij-

zer om na te gaan wat de oorzaak kan zijn van tegenvallende leeropbrengsten van leerlingen. De IB’er van 

deze school gebruikt de kijkwijzer om nader in te zoomen op de wijze van instructie.  
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Tabel 4.7: Gehanteerde instrumenten bij bewaking 

 De Ieme De Wizzert Het Anker De Leeuwerik 

Insula Projectleider kruist 

uitgevoerde acties 

aan. 

Projectleider kruist 

uitgevoerde acties 

aan 

Projectleider kruist 

uitgevoerde acties 

aan 

 

Kijkwijzer spelling  Gebruik bij lesob-

servaties om na te 

gaan of afgespro-

ken didactiek 

wordt toegepast. 

  

Kijkwijzer effec-

tieve spellingsin-

structie 

Gebruik bij lesob-

servaties om na te 

gaan instructie 

volgens afspraak 

wordt uitgevoerd. 

Gebruik bij lesob-

servaties om in-

zicht te krijgen in 

wijze van instructie 

om oorzaken voor 

tegenvallende 

resultaten op te 

sporen. 

  

Analyseformulier 

effectieve instruc-

tie 

   Gebruik bij lesob-

servaties om na te 

gaan of leerkracht 

model voor effec-

tieve instructie 

toepast. 

Observatieschema   Gebruik bij lesob-

servaties om te 

kijken naar peda-

gogiek, didactiek 

en communicatie. 

 

Routekaart / 

stappenplan 

  Gebruik bij lesob-

servaties om na te 

gaan of werkwijze 

gevolgd wordt. 

 

 

Verschillende functionarissen hebben ieder hun eigen rol in het bewaken van de projectuitvoering en afspra-

ken. Dit kan per school verschillen (tabel 4.8). Op alle scholen ziet de expertisegroep onderwijs er op toe 

dat afspraken worden nagekomen door tijdens het opbrengstengesprek (bespreking van de trendanalyses) 

terug te komen op gemaakte afspraken. Het gesprek heeft een coachend karakter. Er worden geen harde 

consequenties aan verbonden. Met de komst van de managementcontracten, waar de Stichting dit school-

jaar mee gestart is, kan hier verandering in komen.  

Een van de directeuren merkt op dat de expertisegroep onderwijs controleert of alle velden van het project-

plan zijn ingevoerd (alle projectplannen kennen een vast stramien in Insula). De expertisegroep onderwijs 

voert geen inhoudelijke controle uit op de projecten. Uit gesprekken met het bestuur van de Stichting blijkt 

dat de expertisegroep onderwijs deze rol uiteindelijk wel moet gaan vervullen (zie hoofdstuk 3). De betref-

fende directeur staat daar positief tegenover. “Ik kan best iets in een projectplan zetten, maar of het hout 

snijdt en of het werkt in de praktijk daar moet naar gekeken worden”.  

De projectleiders bewaken de planning en uitvoering van de projecten binnen de school. De rol van project-

leider is op de scholen bij verschillende personen belegd, te weten de directeur, de IB’er, een bouwcoördina-

tor of een leerkracht. Op drie scholen heeft ieder project een andere projectleider, op één school (de Leeu-

werik) leidt de IB’er alle projecten. Op deze school loopt de projectuitvoering vertraging op. Om de stand 

van zaken op Stichtingsniveau te kunnen bewaken, geven de projectleiders in Insula aan wanneer een acti-

viteit is afgerond. Een van de projectleiders doet dit niet, omdat hij nog niet bedreven is in het gebruik van 
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het systeem. Deze projectleider heeft hier inmiddels een cursus in gevolgd, maar voelt zich nog steeds niet 

bekwaam.  

Op drie scholen vervult de directeur een belangrijke rol in het bewaken van de projectuitvoering en de ge-

maakte afspraken, onder andere door leeropbrengsten regelmatig te bespreken met leerkrachten, het on-

derwerp regelmatig te agenderen op vergaderingen en lesobservaties uit te voeren. De regie van de direc-

teuren heeft betrekking op opbrengstgericht werken, projectmatig werken en op het onderwijsproces en 

leerkrachtgedrag. Op één school voert de directeur alleen regie op het onderwijsproces en leerkrachtgedrag 

door het uitvoeren van lesobservaties. 

Op twee scholen heeft de IB’er de taak om afspraken op het gebied van didactiek en leerkrachtgedrag te 

bewaken door middel van lesobservaties. Op twee andere scholen is die rol belegd bij respectievelijk de 

taalcoördinator en een bouwcoördinator. Observaties (ook die van directeuren) worden nabesproken met 

leerkrachten en zij krijgen coaching op hun leerkrachtgedrag. Op twee scholen constateren betrokkenen dat 

er veel meer observaties nodig zijn (nu is het vaak 1 à 2 keer per jaar), om na te gaan of het leerkrachtge-

drag voldoende verandert.  

Tot slot houdt de ontwikkelaar van Insula de projectuitvoering in de gaten. Met behulp van het systeem ge-

nereert hij overzichten voor het bestuur van de Stichting, zodat zij in een oogopslag kunnen zien wat de 

stand van zaken is op alle scholen (zie hoofdstuk 3). 

Tabel 4.8: Rol functionarissen bij bewaking 

 De Ieme De Wizzert Het Anker De Leeuwerik 

Expertisegroep 

onderwijs 

 Gesprek over 

nakomen afspra-

ken 

 Gesprek over 

nakomen afspra-

ken. 

 Controle op inge-

voerde velden in 

Insula. 

 Gesprek over 

nakomen afspra-

ken 

 Gesprek over 

nakomen af-

spraken 

Projectleiders  Bewaken plan-

ning en uitvoe-

ring project 

 Bewaken planning 

en uitvoering pro-

ject 

 Bewaken plan-

ning en uitvoe-

ring project 

 Bewaken 

planning en 

uitvoering pro-

ject 

Directeur  Regelmatig be-

spreken leerop-

brengsten 

 Lesobservaties 

 Flitsbezoeken 

 Teamvergadering 

 Bouwvergadering 

 Regelmatig be-

spreken leerop-

brengsten 

 Projectvergadering 

 Jaarlijkse heidag 

 Observeren leer-

krachtgedrag 

 Teamvergadering 

 Bouwvergadering 

 Lesobservaties 

 Lesobservaties 

IB’er  Lesobservaties 

 Flitsbezoeken 

   Lesobservaties 

Bouwcoördinator    Regelmatig 

bespreken 

leeropbreng-

sten 

 Lesobservaties 

 

Taalcoördinator   Lesobservaties   

Leerkrachten  Kijkwijzer ge-

bruiken om eigen 

gedrag te beoor-

delen 

   

 

Op enkele scholen wordt opgemerkt dat het bewaken van de uitvoering van projecten en gemaakte afspra-

ken een ontwikkelingsgericht karakter heeft. De onderzoekers constateren dat de bewaking zich vooral richt 
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op het (leren) projectmatig werken en op de verbetering van het onderwijsproces en de professionalisering 

van leerkrachten. Alle betrokkenen geven aan dat zij behoefte hebben aan sturing, zowel vanuit het bestuur 

als vanuit de leiding van de school. Het is belangrijk dat er sturing is op het projectmatig werken en op het 

gewenste leerkrachtgedrag.  

4.4 Wat zijn volgens betrokkenen op de scholen de resultaten van opbrengstge-

richt werken? 

Betrokkenen op drie scholen noemen als resultaat van opbrengstgericht werken: bewustwording, een verbe-

terd aanbod, een verbeterde aanpak en meer aandacht voor leerkrachtgedrag (zie kader). Op de Ieme zijn 

de leerkrachten bewuster bezig met het kijken naar leeropbrengsten en stemmen zij hun handelen daarop 

af. Dit alles leidt tot een verbeterd aanbod en een verbeterde aanpak voor spelling. Op de Wizzert zijn de 

voornaamste opbrengsten beter kijken naar leerprestaties van leerlingen en bewustwording van het eigen 

handelen. Er zijn stappen gezet richting de verbetering van de aanpak, maar er moet volgens betrokkenen 

nog kritischer gekeken worden naar het leerkrachtgedrag. Bij het Anker noemen betrokkenen vooral beter 

kijken naar leerprestaties van leerlingen, meer zicht op de doorlopende leerlijn, een verbetering van het on-

derwijsproces en een enthousiast en lerend team. Op de Leeuwerik is het voor betrokkenen lastig om aan te 

geven wat de opbrengsten zijn van opbrengstgericht werken. Het proces verloopt traag en moeizaam. Uit 

opmerkingen van betrokkenen blijkt dat dit te maken heeft met het gebrek aan draagvlak en de rol van de 

directeur. Deze neemt leerkrachten onvoldoende mee in het proces, omdat hij een proactieve houding van 

hen verwacht. De leerkrachten weten onvoldoende wat er van hen verwacht wordt en zijn onvoldoende in 

staat dit gedrag te vertonen. Zij hebben behoefte aan ondersteuning. 

 

Enkele citaten die betrekking hebben op ervaren opbrengsten: 

Bewustwording: 

 "Mensen zijn bewuster bezig met hun aanbod en hun instructie. Daar hebben ze het samen over". 

 "Dat we schrokken van de resultaten heeft impact op mij gemaakt, dus de cijfers hebben me daar 

echt bewust van gemaakt". 

 "Met projectplannen bezig zijn is een 'must', want we kunnen nog een verbeterslag maken en juist 

omdat je met projectplannen bezig bent, ben je er in de klas ook mee bezig en wordt je je bewust 

van je eigen handelen". 

 "Iedereen wordt zich bewust van zijn eigen gedrag, het heeft effect op de teamvorming, het bevor-

dert het enthousiasme en de betrokkenheid van mensen. We zitten met z'n allen in een soort crea-

tiespiraal". 

Beter aanbod / betere aanpak: 

 "De didactiek wordt verbeterd, de aanpak van de leerstof en het leerkrachtgedrag". 

 "Ik zie een grote ontwikkeling in de opbouw van de instructie en de manier van instructie". 

Leerkrachtgedrag / lerend team: 

 De school als geheel is "meer met het vakmanschap van de leerkracht bezig". 

 "Ik ben wel enthousiast over deze manier van werken. We helpen elkaar, we leren van elkaar en we 

werken in een open klimaat". 

 

Het is voor de meeste betrokkenen nog lastig om in dit stadium aan te geven of de kwaliteitsroute die zij 

volgen leidt tot betere leeropbrengsten. Er is in een aantal gevallen sprake van stijgende trends, maar be-

trokkenen willen deze nog niet toeschrijven aan het veranderde aanbod of de veranderde aanpak. Enkele 

betrokkenen geven aan dat de leeropbrengsten op methodegebonden toetsen verbeterd zijn.  

  



30  Van data naar didactiek  

 

 



Van data naar didactiek 31 

5 Bouwstenen voor opbrengstgericht werken 

Uit de literatuur komen zes bouwstenen voor opbrengstgericht werken naar voren, te weten: visie en beleid, 

sturing, onderwijsproces, instrumenten, kennis en vaardigheden, cultuur (Vermaas & Spapens, 2011). We 

bespreken ieder van deze bouwstenen kort en gaan vervolgens na of en hoe deze bouwstenen aanwezig zijn 

bij de Stichting en de vier onderzochte scholen. 

Figuur 5.1 Bouwstenen voor opbrengstgericht werken (Vermaas & Spapens, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Visie en beleid 

Scholen die opbrengstgericht werken, hebben een heldere visie op onderwijs nodig en zicht op de beoogde 

leeropbrengsten (Vermaas & Spapens, 2011). Dit geeft richting aan het proces van opbrengstgericht wer-

ken. Hoge ambities ten aanzien van de leeropbrengsten zijn bevorderlijk voor de prestaties van leerlingen 

(Hattie, 2008).  

Drie van de vier onderzochte scholen hebben een heldere visie op onderwijs. Een van de vier scholen heeft 

wel een visie op onderwijs, maar deze wordt niet in praktijk gebracht. De leerkrachten geven aan dat zij bij 

het opbrengstgericht werken een heldere koers nodig hebben. Op geen van de vier scholen wordt een dui-

delijke koppeling gelegd tussen de visie op onderwijs en het opbrengstgericht werken. Wel geven scholen 

aan dat zij het opbrengstgericht werken niet alleen willen richten op cognitieve leeropbrengsten, maar ook 

op sociaal emotionele ontwikkeling. Scholen laten zich bij het opbrengstgericht werken nu vooral leiden door 

de leeropbrengsten en door hun behoeften aan verbetering van het onderwijsproces.  

Betrokkenen op de scholen geven aan dat er voor opbrengstgericht werken een duidelijke structuur nodig 

is: missie, visie, schoolplan, jaarplan, vergaderplanning voor een jaar, gesprekkencyclus, lesobservaties en 

het volgen van een PDCA-cyclus. Een structuur biedt mensen houvast en biedt de mogelijkheid om afspra-

ken te bewaken en borgen. 

Geen van de scholen stelt ambitieuze doelen ten aanzien van de leeropbrengsten. De scholen richten zich 

nu vooral op het behalen van de (Inspectie)norm. Twee scholen geven aan dat ze wel ambitieuze doelen 

willen gaan stellen. Dit ambitieniveau mag hoger zijn dan de Inspectienorm. 
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5.2 Sturing 

Sturing houdt in dat scholen weten op welke wijze ze opbrengstgericht willen werken en hoe ze dit proces 

willen stimuleren en ondersteunen en planmatig willen aansturen (Vermaas & Spapens, 2011). Uit voorlig-

gend onderzoek blijkt dat er leiderschap nodig is dat zich richt op het cyclisch doorlopen van het proces van 

opbrengstgericht werken, op het projectmatig werken, op het onderwijsproces en leerkrachtgedrag en tot 

slot op het creëren van een cultuur en condities die bevorderlijk zijn voor opbrengstgericht werken (zie ook 

paragraaf 5.6).  

De Stichting heeft een duidelijke visie op de wijze waarop opbrengstgericht werken vorm moet krijgen. Elke 

school volgt een kwaliteitsroute volgens een bepaalde systematiek (zie hoofdstuk 3). De scholen worden 

hierbij ondersteund door middel van een kwaliteitszorgsysteem (Insula). Dit systeem bevat informatie over 

de behoeftes van scholen (wat willen ze verbeteren?), de planning en stand van zaken van verbeterprojec-

ten van scholen en analyses van leeropbrengsten van leerlingen (trends en methodegebonden toetsen). 

Daarnaast worden de scholen begeleid door de ontwikkelaar van het kwaliteitszorgsysteem. Deze biedt be-

geleiding bij de interpretatie van leeropbrengsten en bij het ontwikkelen van (nieuw) aanbod en nieuwe 

aanpakken. Uit de gesprekken met de vier scholen blijkt dat deze ondersteuning nodig is en gewaardeerd 

wordt. De Stichting voert regie op het proces van opbrengstgericht werken. Ze ziet er op toe dat scholen de 

beoogde werkwijze op een kwalitatief goede wijze hanteren, dat er projectmatig gewerkt wordt en dat pro-

jecten worden uitgevoerd en gemaakte afspraken worden nagekomen (planning-en-controlcyclus). Deze 

wijze van regie is nog volop in ontwikkeling. Op dit punt maakt de Stichting een professionaliseringsslag 

door. De regie wordt uitgevoerd door de zogenoemde expertisegroep onderwijs, die zich hierin steeds ver-

der bekwaamt. Nu bestaat de regie vooral uit controle op de registratie van leerresultaten en het gezamen-

lijk bespreken en analyseren daarvan. In de toekomst moet de expertisegroep ook de kwaliteit en de uit-

voering van projecten gaan beoordelen. Recent is de Stichting gestart met het afsluiten van management-

contracten met de directeuren van de scholen. Afspraken rondom opbrengsten en verbeterprojecten krijgen 

hier een plek in. De scholen geven aan dat regie (bewaking op het proces) vanuit het bovenschools niveau 

nodig is. Een van de directeuren merkt op dat regie en toezicht vanuit de Stichting maatwerk zou moeten 

zijn. Scholen die gevorderd zijn in het opbrengstgericht en projectmatig werken, hebben minder en ander 

toezicht en coaching nodig dan scholen die beginnend zijn. De scholen zijn voorstander van het projectmatig 

werken. “Projectplannen worden weggezet in de tijd en dat werkt echt”. 

Op de vier scholen gaan de directeuren verschillend om met het leiding geven aan het opbrengstgericht en 

projectmatig werken. Bij twee scholen, die bij de start van het schooljaar respectievelijk gevorderd en be-

ginnend zijn op het gebied van opbrengstgericht en projectmatig werken hebben de directeuren een duide-

lijke voortrekkersrol. Zij stimuleren, ondersteunen en bewaken het proces van opbrengstgericht werken en 

creëren bewust een cultuur waarin opbrengstgericht en projectmatig werken kan gedijen. Op de derde 

school, die eveneens gevorderd is (zie tabel 2.1), bewaakt de directeur ook het proces van opbrengstgericht 

en projectmatig werken en creëert hij een cultuur waarin dit kan. De ondersteuning en bewaking van het 

proces heeft hij belegd bij een bouwcoördinator. Op de vierde school, die bij de start van het schooljaar be-

ginnend is op het gebied van opbrengstgericht en projectmatig werken, ontbreekt een duidelijke regie, 

hoewel de directeur zich realiseert dat de leerkrachten hier behoefte aan hebben.  

Op alle scholen is er een vorm van sturing op het onderwijsproces en het leerkrachtgedrag. Dit gebeurt in 

de vorm van lesobservaties, waarin de observanten een kijkwijzer gebruiken om na te gaan of de leerkracht 

het afgesproken gedrag vertoont. De nabespreking van observaties heeft een coachend karakter. De leer-

krachten worden circa 1 á 2 keer per jaar geobserveerd. Betrokkenen merken op dat ze vaker dan 1 á 2 

keer per jaar zouden moeten observeren, om na te gaan of het leerkrachtgedrag werkelijk verandert. Leer-

krachten moeten aangeleerde routines vervangen door nieuwe routines en dat vergt continue aandacht en 

beloning van gewenst gedrag anders vallen zij terug in hun geconditioneerde gedrag (Tiggelaar, 2005). 

5.3 Onderwijsproces 

Deze bouwsteen houdt in dat leerkrachten weten welke doelen en verwachtingen ze hebben ten aanzien van 

leerlingen en hoe ze leerlingen willen helpen die doelen te bereiken (Vermaas & Spapens, 2011).  
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Deze bouwsteen is op de vier scholen nog niet volledig aanwezig. De Stichting hanteert in de trendanalyses 

wel twee niveaus voor de totale groep. De ene is gebaseerd op de scholengroep waarin de school is inge-

deeld en de prestaties die op basis daarvan te verwachten zijn. De andere betreft de vaardigheidsnorm van 

de Onderwijsinspectie. De vier scholen zijn nu vooral bezig om na te gaan in hoeverre de leerlingen de be-

oogde leerdoelen (zoals getoetst door Cito) beheersen, welke hiaten zich hierin voordoen en hoe die gerepa-

reerd kunnen worden. De leerkrachten hebben nog geen heldere doelen en verwachtingen ten aanzien van 

de opbrengsten van individuele leerlingen. 

5.4 Instrumenten 

De kern van deze bouwsteen is dat helder is welke gegevens scholen verzamelen over leerlingen, hoe ze dit 

doen en welke analyses ze maken (Vermaas & Spapens, 2011).  

Bij de Stichting zijn deze keuzes op bestuursniveau gemaakt voor alle scholen. In het kader van de kwali-

teitsroute verzamelen de scholen resultaten op Citotoetsen, instaptoetsen en methodegebonden toetsen. De 

resultaten van methodegebonden toetsen worden alleen verzameld en geregistreerd binnen Insula voor de 

leergebieden waar scholen projecten op voeren. Nu betreft het de leergebieden rekenen, spelling en begrij-

pend lezen. De overige leergebieden worden niet betrokken bij het opbrengstgericht werken, mede omdat 

dit geleidelijk wordt ingevoerd en het speerpunt ligt bij taal en rekenen.  

Er is voor gekozen om de analyses automatisch te laten genereren in het kwaliteitszorgsysteem, vanuit de 

verwachting dat dit anders niet (goed) gebeurt. Uit het onderzoek blijkt dat een eenvoudige en weinig tijd-

rovende registratie van leeropbrengsten aanbeveling verdient. Alle betrokkenen waarderen het feit dat de 

analyses worden uitgevoerd in Insula en dat zij dit niet zelf hoeven te doen. Verschillende leerkrachten ge-

ven aan dat zij dit anders niet zouden doen. 

5.5 Kennis en vaardigheden 

Om opbrengstgericht te kunnen werken, moeten verschillende betrokkenen binnen een school beschikken 

over de vereiste kennis en informatie. Het gaat hierbij zowel om kennis van externe normen en cruciale fac-

toren die van invloed zijn op prestaties, als om vaardigheden om informatie uit prestatiegegevens te kunnen 

analyseren en te gebruiken om verbeteracties op te stellen. Ook de aanwezigheid van reflectie- en feed-

backvaardigheden zijn belangrijk om OGW te realiseren (Vermaas & Spapens, 2011). Op basis van voorlig-

gend onderzoek voegen we daaraan toe dat er kennis nodig is van leerdoelen (kerndoelen, eindtermen), 

leerlijnen, de inhoud van methodes, didactiek en leermaterialen en vaardigheid op het gebied van klassen-

management. Deze kennis en vaardigheden zijn nodig om tot de juiste verbeteracties te komen en deze uit 

te voeren. Daarnaast noemen betrokkenen ook een proactieve houding van leerkrachten. Het is belangrijk 

dat leerkrachten actief betrokken zijn bij de interpretatie van leeropbrengsten en zelf nadenken over moge-

lijke verbeteracties. 

De kennis van externe normen is niet op de scholen aanwezig, maar wordt via de analyses in Insula inge-

bracht. Dit is voor betrokkenen het meest lastige element, omdat de externe normen niet zichtbaar zijn en 

het daardoor voor hen lastiger is de analyses te begrijpen. De analyses worden voortdurend aangepast, 

omdat de externe (Inspectie)normen steeds wijzigen. De ontwikkelaar van Insula houdt dit voor de scholen 

in de gaten.  

Ook het analyseren van leeropbrengsten is belegd bij Insula. Hierdoor wordt inzicht gekregen in de hiaten in 

kennis van leerlingen en via de instaptoetsen ook in de oorsprong van die kennishiaten. Insula ondersteunt 

ook bij de analyse van het aanbod in relatie tot de (te toetsen) leerdoelen. Deze werkwijze draagt bij aan 

een professioneler gebruik van data. Bij de interpretatie van de data wordt weliswaar gebruik gemaakt van 

observatiegegevens, maar dit gebeurt nog niet systematisch. De interpretatie van de data is daarom regel-

matig intuïtief.  
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Betrokkenen op de onderzochte scholen zijn volop bezig om zich de vaardigheden eigen te maken om leer-

opbrengsten te interpreteren en op basis hiervan verbeteracties uit te voeren. Dit is een proces waarin de 

betrokkenen op vier scholen gezamenlijk optrekken. Betrokkenen zeggen dat ze hierin nog moeten groeien 

en dat ze elkaar hiervoor nodig te hebben. "Je moet organisatorisch en didactisch sterk zijn en wij kunnen 

daar nog in groeien". De benodigde kennis en vaardigheden hebben enerzijds betrekking op het kunnen le-

zen en interpreteren van data en anderzijds op de kennis van de inhoud en planning van het aanbod (leer-

lijnen), de didactiek en leermaterialen. De IB'er speelt hierin een belangrijke rol. Op één school wordt deze 

rol vervuld door een bouwcoördinator. De ontwikkelaar van Insula ondersteunt de scholen hierbij. Hij helpt 

scholen om verdiepende analyses te maken en reikt bouwstenen voor verbeteracties aan. Dit vanuit de er-

varing dat leerkrachten niet de tijd en competenties hebben om dit helemaal alleen te doen.  

In dit proces is ook een belangrijke rol weggelegd door wat wij hier betitelen als de docent-expert. Deze do-

cent heeft bijzondere expertise op een van de leergebieden (leerdoelen, aanbod, aanpak, leermaterialen). 

Op een van de scholen gaat het om een expert op het gebied van spelling, op een andere school om een 

expert op het gebied van begrijpend lezen. Deze docenten zetten hun expertise in bij het bedenken van 

nieuw aanbod en vooral nieuwe aanpakken (instructie, didactiek). Ze dragen hun expertise over op andere 

leerkrachten. Het is belangrijk dat zij over de coachende vaardigheden beschikken om dit te doen. Verschil-

lende betrokkenen op de scholen geven aan dat zij niet alleen binnen de school van elkaar willen leren, 

maar dat ze ook van andere scholen willen leren. Docent-experts geven aan dat zij hier heel graag een rol 

in willen vervullen. 

Op drie onderzochte scholen hebben de leerkrachten een proactieve houden ten aanzien van opbrengstge-

richt werken. Op de vierde school verschilt dit per leerkracht. Deze school is bij de start van het schooljaar 

beginnend op het gebied van opbrengstgericht en projectmatig werken. 

5.6 Cultuur 

Deze bouwsteen behelst het belang dat scholen hechten aan opbrengstgericht werken, een resultaatgerichte 

en open aanspreekcultuur en een cultuur waarin leerkrachten reflecteren op hun eigen werk, elkaar onder-

steunen en aanspreken (Vermaas & Spapens, 2011).  

Dit onderzoek bevestigt het belang van deze bouwsteen. Betrokkenen geven aan dat er draagvlak nodig is 

voor opbrengstgericht werken. Ook moet er een veilige en open sfeer zijn, waarin mensen zich kwetsbaar 

kunnen opstellen, fouten mogen maken en elkaar respecteren en vertrouwen. Directeuren, IB'ers en leer-

krachten moeten in staat zijn elkaar feedback te geven, elkaar aan te spreken op hun gedrag en van elkaar 

kunnen leren. Het is belangrijk dat betrokkenen op alle niveaus constructief met elkaar samenwerken. "We 

moeten het samen doen". De directeur speelt een cruciale rol in het creëren van een dergelijke cultuur. Op 

drie scholen is bovengenoemde cultuur aanwezig. Op één school niet. Op deze school, waar een gering 

draagvlak is voor opbrengstgericht werken en waar er geen open en op ontwikkeling gerichte cultuur is, kan 

het gesprek over data lastig gevoerd worden, mede omdat leerkrachten zich niet kwetsbaar durven op te 

stellen. 
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6 Samenvatting en beschouwing 

De Stichting OOG wil de kwaliteit van onderwijs en de leeropbrengsten van scholen verbeteren door elke 

school een kwaliteitsroute te laten doorlopen. Hierbij maakt de school gebruik van het kwaliteitszorgsys-

teem Insula en de bijbehorende werkwijze. De kwaliteitsroute bestaat uit de volgende fasen: beleidsoriënta-

tie, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Door middel van een kwalitatief diepteonderzoek 

is nagegaan hoe vier scholen gedurende het schooljaar 2012-2013 de fasen beleidsuitvoering en beleidseva-

luatie van deze kwaliteitsroute doorlopen. In deze fase voeren de scholen voorgenomen verbeterprojecten 

uit, analyseren en interpreteren ze leeropbrengsten en formuleren ze op basis daarvan nieuwe verbeterac-

ties. Ze doorlopen de laatste drie stappen van een PDSA-cyclus en werken opbrengstgericht.  

De vier onderzochte scholen bevonden zich in verschillende stadia van ontwikkeling. Twee scholen waren 

gevorderd in het opbrengstgericht en projectmatig werken en het draagvlak voor leren van data was groot. 

Twee andere scholen waren beginnend in het opbrengstgericht en projectmatig werken. Op een van deze 

scholen was het draagvlak voor het leren van data redelijk en op de andere school zag men er wel het be-

lang van in, maar werden er veel kanttekeningen bij geplaatst. Alle scholen zijn redelijk klein (75 tot 175 

leerlingen). De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten. 

Er is op drie momenten (oktober/november 2012, februari/maart 2013 en mei/juni 2013) gesproken met de 

directeur, de IB'er en leerkrachten op de vier scholen om een beeld te krijgen van hun werkwijze. Daarnaast 

is gesproken met vertegenwoordigers van het bestuur, de expertisegroep onderwijs en Insula. In het onder-

zoek staan de volgende vragen centraal. 

 Hoe gaan scholen te werk bij het analyseren en bespreken van leeropbrengsten? 

 Welke projecten en acties definiëren scholen en hoe voeren ze die uit? 

 Hoe bewaken scholen de uitvoering van projectenplannen en het nakomen van afspraken? 

 Wat zijn volgens betrokkenen de resultaten van opbrengstgericht en projectmatig werken? 

 Wat zijn belangrijke bouwstenen voor opbrengstgericht werken? 

In paragraaf 6.1 geven we een samenvattend antwoord op deze vragen. Het uitgebreide antwoord vindt u in 

hoofdstukken 4 en 5. Dit hoofdstuk besluit met een beschouwing. 

6.1 Samenvatting 

In deze paragraaf presenteren we de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.  

Brede betrokkenheid bij bespreking leeropbrengsten 

De scholen registreren de resultaten van Citotoetsen en methodegebonden toetsen in Insula. De resultaten 

op methodegebonden toetsen worden alleen geregistreerd voor leergebieden waar de school een verbeter-

project op uitvoert. Het gaat om begrijpend lezen, spelling en/of rekenen. Vanuit het kwaliteitszorgsysteem 

worden twee typen analyses gegenereerd. Ten eerste tweejaarlijks een trendanalyse per groep en per leer-

gebied. Ten tweede eens in de drie of zes weken een analyse van methodegebonden toetsen, waarin per 

groep en per leerling duidelijk wordt welke leerdoelen en categorieën wel/niet beheerst worden. Er is be-

wust voor gekozen de analyses vanuit het systeem te genereren om de scholen tijd te besparen. De analy-

ses worden besproken en geïnterpreteerd door de directeur, de IB'er, het team én individuele leerkrachten. 

Alle relevante betrokkenen binnen de school hebben hier een actieve rol in. De trendanalyses worden ook 

besproken met de expertisegroep onderwijs, die het bestuur in deze vertegenwoordigt.  

Bij de bespreking en interpretatie van leeropbrengsten ligt de focus op cognitieve leeropbrengsten en op hi-

aten daarin. De scholen hebben geen heldere ambities ten aanzien van leeropbrengsten en richten zich nu 
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vooral op de Inspectienormen. Wel beseffen scholen dat ze ook zelf (ambitieuze) doelen zouden moeten 

stellen. Bij de analyse en interpretatie leggen scholen deels een link met inputgegevens. In de analyses van 

de trendopbrengsten gebeurt dit door een link te leggen met de scholengroep waar de school is ingedeeld 

(op basis van leerlinggewichten). Bij de interpretatie van de analyses van methodegebonden toetsen door 

de eigen indruk en het gedrag van de leerling mee te wegen. Verklaringen worden enerzijds gezocht in de 

samenstelling van de groep en het niveau van de leerlingen (input) en anderzijds in het onderwijsleerproces 

(throughput), dat wil zeggen het aanbod, de aanpak (instructie, didactiek, bestede tijd) en het leerkracht-

gedrag. 

Op drie scholen kenmerkt de bespreking en interpretatie van de leeropbrengsten zich als een gezamenlijk 

proces van betekenisverlening, waarin betrokkenen in een open dialoog zoeken naar verklaringen voor da-

lingen en stijgingen in leerprestaties en hiaten in de kennis van leerlingen. En waarin zij met elkaar mogelij-

ke oplossingen (verbeteracties) bedenken en hierover afspraken maken. Bij de vierde school is er wel be-

hoefte aan een gezamenlijke dialoog, maar is dit nog geen praktijk. 

Betrokkenen in de scholen benadrukken het belang van een zorgvuldige registratie van leeropbrengsten, de 

beschikbaarheid van een goed systeem waarmee leeropbrengsten geanalyseerd kunnen worden en een ge-

zamenlijke en open dialoog over de betekenis van leeropbrengsten. Daarnaast hebben directeuren en leer-

krachten ondersteuning nodig bij dit proces. Deze wordt geboden door de expertisegroep onderwijs, de 

ontwikkelaar van Insula en de IB'er. 

Projectmatig werken aan verbetering van onderwijskwaliteit 

In het kader van de kwaliteitsroute hebben directeuren en leerkrachten in de fase van beleidsoriëntatie een 

vragenlijst ingevuld, waaruit hun verbeterbehoeften ten aanzien van het onderwijsproces en de onderwijs-

organisatie naar voren zijn gekomen. In combinatie met informatie over (tegenvallende) leeropbrengsten 

heeft dit geleid tot de keuze voor een of meer verbeterprojecten (beleidsbepaling). Het gaat om projecten 

op het gebied van spelling, begrijpend of technisch lezen en rekenen. De scholen hebben hun projectdoelen, 

projectactiviteiten en de planning daarvan ingevoerd in het kwaliteitszorgsysteem. Elk project heeft een 

projectleider. Dit is de directeur, de IB'er of een leerkracht. Deze geeft in het systeem aan wanneer een ac-

tiviteit is afgerond. Zo kunnen het bestuur (de expertisegroep onderwijs), de directeuren en de projectlei-

ders de stand van zaken van projecten volgen.  

Bij de opstelling en uitvoering van projecten propageert Insula een bepaalde werkwijze, die in veel projec-

ten terugkomt. De eerste stap betreft de analyse van het aanbod in relatie tot wat getoetst wordt. De ge-

dachte hierachter is dat wat getoetst wordt, in elk geval aangeboden moet worden. Het is overigens uit-

drukkelijk niet de bedoeling om gericht te oefenen voor de toets. Een tweede stap is de aanpassing van het 

aanbod en de verwerking daarvan in een jaarplanning. Een derde stap (die soms ook eerder gezet wordt) is 

het toetsen van leerlingen en de analyse en bespreking van leeropbrengsten. In de laatste twee stappen re-

sulteren de analyses van leeropbrengsten in groepsplannen en een veranderde aanpak. Alle scholen maken 

groepsplannen, waarin leerlingen worden ingedeeld in niveaugroepen, die meer of minder instructie en/of 

individuele begeleiding krijgen. En waarin wordt aangegeven welke leerstofonderdelen opnieuw worden 

aangeboden. Eén school geeft daarbij expliciet aan hoe de leerstofonderdelen worden aangeboden. Drie 

scholen zijn met een of meer projecten in het stadium van het veranderen van hun aanpak. Op deze scho-

len heeft het gericht kijken naar leeropbrengsten gevolgen voor (de planning van) het aanbod van leerstof, 

de aanpak (instructie en didactiek) en het leerkrachtgedrag.  

Sturing (bewaking) op het proces is nodig 

Het bestuur en alle betrokkenen op de scholen onderkennen het belang van sturing op het opbrengstgericht 

en projectmatig werken. Deze sturing is nodig volgens hen. De sturing krijgt op verschillende manieren 

vorm en wordt ondersteund door het kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem genereert overzichten met de 

stand van zaken per project en per school. De expertisegroep onderwijs ziet toe op het opbrengstgericht 

werken, door de trendanalyses twee keer per jaar met de scholen te bespreken en na te gaan of gemaakte 

afspraken zijn uitgevoerd. De expertisegroep onderwijs controleert daarnaast of projectactiviteiten worden 
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uitgevoerd. De expertisegroep onderwijs stuurt niet op de inhoud van de projecten, maar moet die rol in de 

toekomst wel gaan vervullen.  

De projectleiders en de directeuren (op drie scholen) bewaken eveneens de uitvoering van projectactivitei-

ten. Dit gebeurt door het onderwerp regelmatig op de agenda te plaatsen in teamoverleg en bouwoverleg, 

door samen met leerkrachten de leeropbrengsten te bespreken en door middel van lesobservaties. Directeu-

ren en IB'ers coachen leerkrachten op het (kunnen) vertonen van het afgesproken gedrag. De directeuren 

sturen op opbrengstgericht werken, projectmatig werken en op het onderwijsproces en leerkrachtgedrag. 

Op één school pakt de directeur deze sturende rol veel minder en daardoor komt het opbrengstgericht wer-

ken moeizaam op gang. 

Betrokkenen benadrukken dat de sturing een ontwikkelingsgericht karakter moet hebben en niet gebruikt 

moet worden om leerkrachten ergens op af te rekenen.  

Opbrengstgericht werken draagt bij aan bewustwording en verbetering van het onderwijsleerproces 

Betrokkenen noemen als voornaamste opbrengsten meer aandacht voor leeropbrengsten van leerlingen, 

bewustwording van het onderwijsleerproces en het eigen gedrag, een verbeterd aanbod en verbeterde aan-

pak. Eén school voegt daaraan toe dat het ook goed is voor de teamvorming. Het is voor de meeste betrok-

kenen lastig om in dit stadium aan te geven of het opbrengstgericht werken leidt tot betere leeropbreng-

sten.  

Cruciale bouwstenen voor opbrengstgericht werken in ontwikkeling 

De volgende bouwstenen zijn cruciaal voor opbrengstgericht werken (Vermaas & Spapens, 2011): visie en 

beleid, sturing, onderwijsproces, instrumenten, kennis en vaardigheden, cultuur.  

Drie scholen hebben een heldere visie op onderwijs, maar verbinden deze niet met het opbrengstgericht 

werken. Geen van de scholen heeft ambities ten aanzien van leeropbrengsten. Wel weten scholen welke 

opbrengsten minimaal behaald moeten worden (Inspectienorm) en streven zij hiernaar.  

De Stichting OOG geeft sturing, door aan te geven op welke wijze scholen opbrengstgericht moeten werken 

en door dit proces te stimuleren, te ondersteunen en planmatig te bewaken. Dit gebeurt door middel van 

het kwaliteitszorgsysteem, de expertisegroep onderwijs en de ontwikkelaar van Insula. De Stichting OOG 

maakt op dit punt een professionaliseringsslag door. Nu bestaat de regie vooral uit controle op de registratie 

van leerresultaten en het gezamenlijk analyseren en bespreken daarvan. In de toekomst moet ook de kwali-

teit en uitvoering van projecten beoordeeld worden en moet het opbrengstgericht en projectmatig werken 

een plek krijgen in de recent ingevoerde managementcontracten. Op drie scholen is er duidelijk leiderschap 

gericht op het proces van opbrengstgericht en projectmatig werken. Op één school is die leidende rol niet 

duidelijk ingevuld, terwijl hier wel behoefte aan is. Op alle scholen is er een vorm van sturing op het onder-

wijsproces en het leerkrachtgedrag. Dit gebeurt in de vorm van lesobservaties. 

Instrumenten vormen een derde bouwsteen. Kern hiervan is dat helder is welke gegevens scholen verzame-

len over leerlingen, hoe ze dit doen en welke analyses ze maken (Vermaas & Spapens, 2011). Binnen de 

Stichting zijn hier heldere afspraken over gemaakt. 

Er zijn verschillende typen kennis en vaardigheden nodig om opbrengstgericht en projectmatig te werken. 

Betrokkenen in de scholen moeten deze kennis en vaardigheden nog ontwikkelen. Het gaat vooral om vaar-

digheden op het gebied van het interpreteren van analyses en het formuleren van de juiste verbeteracties 

gericht op het onderwijsaanbod, de aanpak en het leerkrachtgedrag. Hiervoor is ook kennis nodig van leer-

doelen (kerndoelen, eindtermen), leerlijnen, de inhoud van methodes, didactiek en leermaterialen. Betrok-

kenen krijgen hierbij ondersteuning en geven aan dat ze deze ook nodig hebben. De ondersteuning wordt 

geboden door externe deskundigen en interne deskundigen. Interne deskundigen zijn de IB'er en de docent-

expert. Dit is een docent met specifieke en diepgaande expertise op een van de leergebieden. De IB'er en 
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de docent-expert dragen hun kennis over op hun collega's. De betrokkenen in de scholen benadrukken het 

belang van een gezamenlijk leerproces in deze. 

Tot slot wijzen de scholen op het belang van een cultuur die zich kenmerkt door draagvlak voor opbrengst-

gericht werken, een veilige en open sfeer, waarin mensen die kwetsbaar kunnen opstellen, fouten mogen 

maken en elkaar respecteren en vertrouwen en elkaar feedback kunnen geven en kunnen aanspreken. Op 

drie scholen is deze cultuur aanwezig. Op één school is dit niet het geval en dat levert problemen op voor 

het opbrengstgericht werken. 

Het onderzoek is uitgevoerd op scholen die verschillen in hun onderwijsconcept, de mate waarin ze belang 

hechten aan het leren van data en de mate waarin ze ervaring hebben met opbrengstgericht en projectma-

tig werken. Uit het onderzoek blijkt dat de scholen die meer belang hechten aan het leren van data en meer 

ervaring hebben met opbrengstgericht en projectmatig werken, de verklaringen voor leerprestaties van 

leerlingen steeds meer gaan zoeken in hun onderwijsaanpak (o.a. didactiek) en in leerkrachtgedrag. Verder 

zien we dat vorderingen in het opbrengstgericht en projectmatig werken er toe bijdragen dat directeuren en 

leerkrachten meer belang toekennen aan het leren van data. Ze gaan er de meerwaarde van inzien. Tot slot 

blijkt uit het onderzoek dat de mate van opbrengstgericht en projectmatig werken beïnvloed wordt door een 

duidelijke visie, aanpak en sturing van het bestuur op opbrengstgericht werken enerzijds en door de rol van 

de directeur en de cultuur op school anderzijds. 

6.2 Beschouwing 

De titel van dit rapport "van data naar didactiek" is naar onze mening kenmerkend voor het opbrengstge-

richt werken binnen de Stichting OOG. Het gericht kijken naar leeropbrengsten (de data) heeft uiteindelijk 

gevolgen voor het onderwijsleerproces. Er treden veranderingen op in het aanbod, de aanpak (onderwijstijd, 

instructie, didactiek) en het leerkrachtgedrag. De directeur, de IB'er en leerkrachten gaan met elkaar in ge-

sprek over het onderwijsleerproces en de leeropbrengsten voor leerlingen en in dit proces leren zij met en 

van elkaar. Zij zien dit zelf als een van de belangrijkste winstpunten van opbrengstgericht en projectmatig 

werken.  

De invoering van de kwaliteitsroute, waarin volgens een vaste systematiek opbrengstgericht en projectma-

tig gewerkt wordt, leidt er op drie scholen toe dat het team een PDSA4-cyclus doorloopt (zie Nieuwenhuis, 

de Ries & Van der Neut, 2012). Op de onderzochte scholen staat in deze cyclus centraal wat er nodig is in 

het onderwijsleerproces ten einde de leerprestaties van leerlingen te verbeteren en te optimaliseren. Nu 

wordt daarin nog sterk toegewerkt naar een extern gedefinieerde norm, maar de scholen voelen ook de 

noodzaak om hier zelf ambitieuze doelen in te stellen. Deze werkwijze sluit aan bij wat Timperley (2011) ty-

peert als een krachtige vorm van professioneel leren. Professionalisering is in de benadering van Timperley 

een actief proces van continue informatieverzameling en –interpretatie over de effectiviteit van het professi-

oneel handelen op de uitkomsten van het onderwijsleerproces voor de leerlingen (figuur 6.1). 

  

                                                      
4  Plan, do, study, act. 
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Figuur 6.1: Cyclus van docentonderzoek en kennisopbouw gericht op prestaties van 

leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het feit dat leerkrachten dit proces gezamenlijk als team doorlopen heeft extra meerwaarde. Avalos (2011) 

laat in een overzichtsstudie zien dat de kracht van 'teacher co-learning' sterk naar voren komt: ‘the road 

starts with informal exchanges in school cultures that facilitate the process, continues in networking and in-

terchanges among schools and situations and is strengthened in formalised experiences such as courses and 

workshops’ (Zie ook Nieuwenhuis & Vink, in voorbereiding). De onderzochte scholen bevinden zich nu in de 

overgang van informele uitwisseling op de school naar uitwisseling tussen scholen. Dit blijkt uit het feit dat 

docent-experts niet alleen hun kennis willen uitdragen binnen de eigen school, maar ook willen delen met 

andere scholen. Aan de andere kant willen de scholen graag gebruik maken van de kennis die op andere 

scholen beschikbaar is.  

De docent-experts spelen een belangrijke rol in het leren van de organisatie. Het leren van organisaties 

vindt pas plaats wanneer ontdekkingen en vindingen en evaluaties van individuele leden in de organisatie 

hun weg vinden naar de gangbare praktijktheorieën (‘organizations theory-in-use’) van de organisatie. Indi-

viduele mentale modellen worden expliciet gemaakt, zodat gedeelde mentale modellen kunnen ontwikkelen 

(Kim, 1993: Nieuwenhuis & Vink, in voorbereiding). De docent-experts maken hun eigen mentale model ex-

pliciet en vertalen dit in te volgen aanpakken. Dit wordt vastgelegd in schoolbrede afspraken. De docent-

experts coachen hun collega's hierop. Aan de andere kant reflecteren zij op het leerkrachtgedrag (en indi-

rect op het achterliggende mentale model) van hun collega's en geven daar feedback op. Uit het onderzoek 

blijkt dat de docent-expert een verbindende schakel kan vormen tussen onderzoek en praktijk, omdat de 

docent-expert wetenschappelijke inzichten vertaalt naar concreet leerkrachtgedrag en andere leerkrachten 

helpt dit gedrag te vertonen. 

Bij opbrengstgericht en projectmatig werken, zoals dit op de onderzochte scholen vorm krijgt, gaan onder-

wijsverbetering en professionalisering hand in hand. Dit gaat niet vanzelf. Het is een tijdrovend proces, 

waar sturing op nodig is. De scholen die nu zijn aangeland in het stadium waarin ze gericht werken aan on-

derwijsverbetering en met en van elkaar leren, zijn twee jaar geleden gestart met opbrengstgericht en pro-

jectmatig werken. En dit dankzij een gerichte sturing. Belangrijke elementen van de sturing die geboden is 

zijn: heldere systematiek van opbrengstgericht en projectmatig werken (welke stappen in welke volgorde), 

plicht van iedere school om deze systematiek te volgen, ondersteuning voor elke school en bewaking van 

het proces (planning-en-controlcyclus). In deze werkwijze is het gebruik van een digitaal kwaliteitszorgsys-
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teem cruciaal. Dit systeem ondersteunt het proces van opbrengstgericht en projectmatig werken door mid-

del van gedetailleerde analyses van leeropbrengsten (op categorie- en leerdoelniveau), projectbeheer en 

projectbewaking. 
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  Bijlage 1A: Caseverslag de Ieme 

In deze paragraaf beschrijven we het proces van opbrengstgericht werken op de Ieme door een antwoord te 

geven op de vier onderzoeksvragen.  

Tabel 1A.1: Samenvatting belangrijkste bevindingen 

Welke data  De Cito-middentoetsen en –eindtoetsen; 

 De methodegebonden toetsen voor spelling; 

 Informatie over het proces / de zorgstructuur; 

 Dyslexie protocollen (onderbouw); 

 In ontwikkeling: observatiesysteem sociale ontwikkeling en motoriek (onder-

bouw); 

 Leerresultaten leerlingen in het VO (tot aan de herfstvakantie). 

Wie Expertisegroep onderwijs, directeur, IB'er, team, leerkrachten. 

Hoe  Gezamenlijke dialoog; 

 Ontwikkelingsgericht; 

 Kijken naar trends per leergebied, ontwikkeling groepen, prestaties individuele 

leerlingen; 

 Zoeken naar verklaringen in input (type leerling), verschillen tussen groepen 

externe factoren, aanbod, aanpak; 

 Afspraken maken. 

Rollen  IB'er en directeur: belang benadrukken, op de agenda zetten, ontwikkelingsge-

richte cultuur, afspraken maken en bewaken; 

 Leerkrachten: pro-actief analyseren, verklaren en er naar handelen. 

Ervaren  

bekwaamheid 

 Verschillen in bekwaamheid in lezen trends. IB'er en sommige leerkrachten be-

kwaam, directeur en sommige leerkrachten niet; 

 Interpreteren trends soms lastig. 

Welke projecten 

/ afspraken 

 Project spelling (aanbod, toetsen, aanpak); 

 Project beginnende geletterdheid (aanbod, toetsvormen, methoden en materia-

len). 

Bewaking  Bewaking projectvoortgang via Insula; 

 Bewaking behalen doelen via managementcontract (eerste aanzet); 

 Bewaking uitvoering projecten en afspraken via groepsbezoeken (kijkwijzer effec-

tieve spellingsinstructie), flitsbezoeken, teamvergaderingen en bouwvergaderin-

gen. 

Gepercipieerde 

resultaten 

 Aanbod en aanpak spelling verbeterd; 

 Bewuster bezig met leren van opbrengsten; 

 Meer bezig met vakmanschap leerkracht; 

 Betere resultaten op methodegebonden toetsen spelling; 

 Effect op Citoresultaten lastig te bepalen. 

Hoe gaat de Ieme te werk bij het analyseren en interpreteren van resultaten? 

In deze paragraaf gaan achtereenvolgens in op de volgende vragen: 

 Welke data worden geregistreerd, gecontroleerd en geanalyseerd? 

 Door wie worden ze besproken? 

 Hoe verloopt de interpretatie van de resultaten? 
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 Welke rollen vervullen de expertisegroep onderwijs, de directeur, de IB'er en de leerkrachten in de be-

spreking en interpretatie van de resultaten? 

 Hoe bekwaam voelen betrokkenen zichzelf bij het interpreteren van de data? 

 Welke ervaringen hebben betrokkenen met het interpreteren van de data? 

Welke data 

Op de Ieme worden de volgende opbrengsten geregistreerd ten behoeve van de kwaliteitsroute: 

 de Cito-middentoetsen en –eindtoetsen; 

 de methodegebonden toetsen voor spelling; 

 informatie over het proces / de zorgstructuur; 

 dyslexie protocollen (onderbouw); 

 in ontwikkeling: observatiesysteem sociale ontwikkeling en motoriek (onderbouw); 

 leerresultaten leerlingen in het eerste jaar van het VO (tot aan de herfstvakantie). 

Alle leerkrachten registreren twee keer per jaar hun eigen Citoresultaten (in Esis en in Insula). De leer-

krachten van de midden- en bovenbouw registreren maandelijks de resultaten van de methodegebonden 

toetsen voor spelling (in Insula). Alle leerkrachten vullen jaarlijks een formulier in met betrekking tot het 

proces ten behoeve van de overdracht van leerlingen. Dit formulier bevat onder meer vragen over de over-

dracht van leerlingen, de indruk die de leerkracht van leerlingen heeft (in relatie tot die van de leerkracht 

uit de vorige groep), de omgang met zorgleerlingen en zelfverantwoordelijk leren. De leerkrachten in de on-

derbouw vullen jaarlijks het dyslexie protocol in. Hieruit blijkt of een leerling risico heeft op dyslexie en ze 

observeren dagelijks in hoeverre leerlingen de vaardigheden (onder andere onthouden, rijmen, tekeningen, 

pengreep) beheersen.  

Daarnaast zijn de leerkrachten onderbouw in het schooljaar 2012-2013 bezig met de ontwikkeling van een 

observatiesysteem, waarin aandacht wordt besteed aan sociaal gedrag en motoriek. Zij doen dit omdat ze 

een systematische registratie van de sociaal emotionele ontwikkeling missen. De leerkrachten bundelen 

hierin de expertise die zij in verschillende opleidingen hebben verworven. De observaties van leerkrachten 

kunnen met behulp van dit systeem in een matrix worden ingevuld. "Dan zie je per klas op twee A4tjes wat 

de kinderen wel/niet kunnen". De leerkracht bovenbouw verzamelt daarnaast informatie over de prestaties 

van zijn leerlingen als ze in het eerste jaar van de bovenbouw zitten. "Als je daar objectief naar kijkt, kun je 

daar trends uit halen en dan kijk ik hoe ik dat in ons onderwijs aanbied". 

De controle van de resultaten van de Citotoetsen wordt uitgevoerd door de IB'er en de expertisegroep on-

derwijs. De IB'er gaat na of de resultaten van alle leerlingen ingevoerd zijn. Indien er leerlingen ontbreken, 

gaat ze na waarom en maakt hierover afspraken met de betreffende leerkracht. De afspraak is dat alle leer-

lingen getoetst worden. Een leerkracht mag hiervan afwijken volgens de directeur "als dit schadelijk is voor 

de ontwikkeling van het kind. De leerkracht moet dit wel afspreken en zichtbaar maken". De IB'er contro-

leert niet op de betrouwbaarheid van de data. Ze weet dat er soms fouten gemaakt worden bij het nakijken. 

Ze stimuleert leerkrachten wel om "zorgvuldig na te kijken". De expertisegroep onderwijs controleert de re-

sultaten van de Citotoetsen op aanwezigheid van alle leerlingen. Op de resultaten van de methodegebonden 

toetsen wordt geen controle uitgevoerd. Daar zijn de leerkrachten zelf verantwoordelijk voor. 

De analyse van de Citotoetsen wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs met 

behulp van Insula. Het resultaat is een document met daarin een trend per leergebied en per groep (zie 

hoofdstuk 3). De Citoscores op de onderbouw analyseren de leerkrachten zelf met behulp van Esis. In het 

voorjaar maakt een leerkracht gebruik van de mogelijkheid in Esis om per kind de goed/fout antwoorden 

aan te klikken, "zodat er een overzicht uitkomt waaruit duidelijk wordt op welke onderdelen een kind uit-

valt". De leerkracht doet dit niet standaard, want "meestal zie je het al bij het nakijken". De analyse van 

methodegebonden toetsen wordt uitgevoerd door het programma Insula. Het resultaat is een overzicht per 

groep, waarin duidelijk wordt hoe elke individuele leerling presteert op onderdelen van de toets (zie hoofd-

stuk 3). De 'warme' gegevens worden niet geanalyseerd. De bovenbouwcoördinator zou dit wel graag wil-

len.  
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Wie 

De leeropbrengsten van leerlingen worden op de Ieme in verschillende gremia en met verschillende betrok-

kenen besproken en geïnterpreteerd (tabel 1A.2). 

Tabel 1A.2: Bespreking en interpretatie van resultaten op de Ieme 

Wie Trendsanalyse (Cito) van 

expertisegroep onderwijs 

midden- en bovenbouw 

(Cito-eindtoetsen en –

middentoetsen) 

Cito-scores onderbouw Analyse methodegebon-

den toetsen spelling uit 

Insula 

Directeur & IB'er    

Expertisegroep 

onderwijs & 

directeur / IB'er 

   

Directeur / IB'er 

& team 

   

Leerkrachten in 

bouwoverleg 

   

IB'er & leer-

kracht 

   

 

De trends van de Cito middentoetsen en -eindtoetsen voor de middenbouw en bovenbouw worden binnen 

alle geledingen op school besproken, in verschillende overlegvormen. De directeur en de IB'er bereiden sa-

men het gesprek met de expertisegroep onderwijs voor. Daarna bespreken ze de resultaten samen met de 

expertisgroep onderwijs van de Stichting. Dit gesprek wordt twee keer per jaar gevoerd aan de hand van 

een format. Vervolgens worden de resultaten in het team besproken. Bij de bespreking van de trendanaly-

ses in het najaar worden daar ook de uitkomsten van de vragenlijst over het proces / de zorgstructuur bij 

betrokken. Specifieke resultaten worden door de IB'er (voorafgaand en na afloop van de teamvergadering) 

besproken met individuele leerkrachten. Tot slot worden de trends nader geanalyseerd en besproken in de 

bouwen.  

De scores van de Citotoets voor de onderbouw worden alleen besproken in het bouwoverleg en door de IB-

er en individuele leerkrachten.  

De scores op de methodegebonden toetsen voor spelling worden zes keer per jaar in de bouw besproken. 

De directeur bespreekt de resultaten met de leerkrachten van de middenbouw en de IB'er met de leerkrach-

ten van de bovenbouw. De leerkrachten spreken ook onderling over de opbrengsten.  

Hoe 

Kenmerkend voor de bespreking en interpretatie van leeropbrengsten op de Ieme is dat dit in een open dia-

loog met elkaar gebeurd. Iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar zienswijze te laten horen. Het karakter 

van de besprekingen is ontwikkelingsgericht. Dit geldt ook voor de bespreking van de resultaten met de ex-

pertisegroep onderwijs. 

Bij de bespreking en interpretatie van de trendanalyses wordt per leergebied en per groep gekeken naar de 

trend en naar verschillen tussen parallelgroepen. Bij de interpretatie van de trends wordt rekening gehou-

den met de scholengroep waarin de school is ingedeeld op basis van de leerling-populatie en de norm van 

de Inspectie. Nagegaan wordt of de school presteert conform wat verwacht kan worden op basis van de 

scholengroep en hoe de school scoort in relatie tot de normen van de Inspectie. In de gezamenlijke ge-

sprekken wordt nagedacht over mogelijke verklaringen voor vooruitgang en achteruitgang in prestaties van 

groepen leerlingen. Hiervoor worden in de bouwen aanvullende analyses gedaan, bijvoorbeeld op de be-

heersing van leerdoelen. Verklaringen worden gezocht in de samenstelling van de groep (hebben zich daarin 
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wijzigingen voorgedaan), gebeurtenissen op school en in de groep, het aanbod, de aanpak (didactiek) en de 

leerkracht. Op elk niveau resulteert dit in een "lijstje met afspraken" (zie hiervoor paragraaf 4.1.2), waar-

van op verschillende manieren bewaakt wordt of die worden nagekomen (zie paragraaf 4.1.4). Een van de 

leerkrachten geeft aan dat hij de resultaten ook op kindniveau analyseert en nagaat welke ontwikkeling in-

dividuele kinderen doormaken. 

 

Voorbeelden van bespreking en interpretatie van trendanalyses 

Uit een nadere analyse van de trends blijkt dat de resultaten op technisch lezen in de middenbouw "niet 

verbeterd zijn, maar dat de eindresultaten van AVI in de bovenbouw wel voldoende of goed zijn". Een 

conclusie zou kunnen zijn dat "de manier waarop wij ons onderwijs hebben georganiseerd niet past bij de 

middentoets van Cito en dat het wel goed komt in de bovenbouw. Maar dat is een gevaarlijke conclusie". 

Met de expertisegroep is daarom afgesproken voortaan de DMT-toets ook in de bovenbouw af te nemen 

om beter zicht te krijgen op de beheersing van technisch lezen in de bovenbouw. Bovendien gaat de 

school een projectplan voor technisch lezen maken. 

"In de middenbouw hebben we twee groepen, waarvan de ene groep slechter scoort. Het kan komen door 

zwakkere leerlingen of doordat de leerkracht didactisch lesstof minder kan overbrengen op leerlingen." 

Bij de overgang naar nieuwe groepen wordt gekeken of er sprake is van hiaten, en bij de beheersing van 

leerstofonderdelen welke problemen zich daarbij voordoen en of die zich voordoen bij de totale groep, 

een groepje leerlingen of individuele leerlingen. 

"Je kijkt welke fouten kinderen maken en moet je je afvragen hoe is dat gekomen. Het is leuk om dat te 

onderzoeken. De leerlingen vielen uit op een restcategorie, die we niet konden aanbieden. Dus zijn we 

gaan kijken hoe we die in het vervolg moeten aanbieden." De leerkrachten hebben ook verschillen tussen 

hun groepen geanalyseerd en gekeken of dit verklaard kon worden in een verschil in aanpak tussen beide 

leerkrachten. 

 

De resultaten op de Citotoets voor de onderbouw worden op vergelijkbare wijze besproken. Ook daar wordt 

gekeken naar trends en wordt gezamenlijk gezocht naar verklaringen. 

Eenzelfde systematiek wordt ook gevolgd bij de bespreking van de resultaten van de methodegebonden 

toetsen in de midden- en bovenbouw. De resultaten worden besproken en geïnterpreteerd op "groepsni-

veau, op kindniveau en op categorieniveau", volgens de directeur. De directeur wil dat de resultaten op de 

methodegebonden toetsen uiteindelijk door de leerkrachten in de bouw besproken worden, maar houdt nu 

"nog even de vinger aan de pols". 

 

Punten die bij de bespreking van de methodegebonden toetsen aan bod komen: 

 wat zien de leerkrachten zelf in de cijfers? 

 wat is daar een verklaring voor? 

 klopt het wat we zien? 

 wat heb je gedaan? 

 wat zou je kunnen doen? 

 wat hebben we de vorige keer afgesproken? 

 zie je daar resultaten van? 
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Rollen 

Alle betrokkenen hebben een rol in het bespreken en interpreteren / verklaren van opbrengsten. De direc-

teur en de IB'er benadrukken het belang van het leren van opbrengsten, geven sturing aan dit proces, zor-

gen voor een ontwikkelingsgerichte cultuur en bewaken het nakomen van afspraken. Ze houden het onder-

werp op de agenda. De leerkrachten zijn pro-actief betrokken. Ze zijn actief betrokken bij het interpreteren 

en verklaren van leeropbrengsten. Ze gaan ook uit eigen beweging nog nader aan de slag met de analyse 

en bespreking van de opbrengsten. Ze staan er voor open kritisch naar hun eigen handelen te kijken. De 

analyse van de leeropbrengsten wordt uitgevoerd door het programma Insula.  

Ervaren bekwaamheid 

De IB'er vindt zichzelf bekwaam in het lezen van de trendoverzichten. Zij demonstreert dit. De directeur 

vindt het nog lastig om de overzichten te lezen, maar laat zich hierin ondersteunen door de IB'er. Ook de 

leerkrachten krijgen ondersteuning van de IB'er. Alle betrokkenen (directeur, IB'er en leerkrachten) zijn in 

staat om de overzichten uit Insula (methodegebonden toetsen) te lezen. Dit heeft ook te maken met de wij-

ze waarop deze gepresenteerd zijn (per kind is duidelijk welke onderdelen wel/niet goed gemaakt zijn). Be-

trokkenen vinden het ook lastig om verklaringen te vinden voor trends. Dit heeft ook te maken door de ge-

ringe omvang van de groepen. "We hebben een kleine school met kleine groepen, dus scores worden sterk 

beïnvloed door verschuivingen in de leerlingpopulatie". In de onderbouw is het interpreteren van data soms 

lastig volgens een geïnterviewde leerkracht, omdat er grote verschillen zijn in het ontwikkelingsniveau van 

kinderen, de ontwikkeling grillig verloopt en de invloed van de context (bijvoorbeeld de thuissituatie groot 

is). 

Ervaringen 

De directeur, de IB'er en de leerkrachten hechten belang aan het kijken naar leeropbrengsten, omdat ze 

kunnen nagaan in hoeverre de leerlingen de leerstof wel/niet beheersen. Ze kunnen daardoor per kind "ge-

richt repareren", het geeft richting aan hun handelen, "je hebt het over onderwijs" en "je krijgt een kwali-

teitsslag op leerkrachtniveau". Ze benadrukken het belang van een zorgvuldige registratie ("alle leerlingen 

toetsen") en heldere afspraken en transparantie bij het niet toetsen van bepaalde leerlingen. Daarbij vinden 

ze het belangrijk dat het opbrengstgericht werken "ontwikkelingsgericht" wordt ingezet en niet gebruik 

wordt om leerkrachten op af te rekenen. Dit zou namelijk ongewenst strategisch gedrag in de hand kunnen 

werken (gericht oefenen voor de Citotoets, leerlingen niet meetoetsen, gerichte aanpak op leerlingen met 

een D-score5). De leerkrachten vinden het lastig dat ze de resultaten in twee verschillende systemen moe-

ten registreren.  

De directeur, de IB'er en de leerkrachten vinden dat de focus niet eenzijdig moet liggen op cognitieve leer-

opbrengsten. "Binnen het team hebben we het ook over andere zaken die van belang zijn op de ontwikke-

ling van kinderen, bijvoorbeeld samenwerking, creativiteit, creatief denken. In zo'n expertisegroep gaat het 

alleen over taal, etc., maar er is natuurlijk nog heel veel meer." 

Welke projecten en acties definieert de Ieme en hoe worden deze uitge-
voerd? 
 
De Ieme voert op schoolniveau twee projecten uit: het project spelling en het project beginnende geletterd-

heid. Daarnaast is er nog een aantal additionele afspraken gemaakt voor andere leergebieden. En worden 

de inzichten vanuit de bloktoetsen verwerkt in groepsplannen. 

 

Projecten 

Het project spelling is twee jaar geleden gestart op advies van de Stichting, omdat de leeropbrengsten "on-

der de maat" waren. De leerkrachten en de directie hadden dit zelf ook al geconstateerd, dus het draagvlak 

                                                      
5  Leerlingen met een D-score worden extra begeleid. Daarmee kan meer winst geboekt worden, dan met het begeleiden van 

leerlingen met een E- of een A-score.  
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voor het project was groot. De werkgroep spelling, bestaande uit de directeur, de IB'er, een leerkracht en 

de vertegenwoordiger van Insula voeren het project uit. Het project beginnende geletterdheid is gestart in 

2012-2013, omdat de leerkrachten uit de onderbouw "zoekende waren in hun aanbod op het gebied van 

beginnende geletterdheid". Dit project wordt uitgevoerd door de werkgroep beginnende geletterdheid. 

Beide projecten starten met een analyse van het aanbod in relatie tot datgene wat getoetst wordt c.q. tot 

de kerndoelen. De gedachte hierachter is dat leerdoelen die getoetst worden, in elk geval aangeboden moe-

ten worden aan de leerlingen. De ervaring leert dat bepaalde onderdelen van een toets slecht gemaakt wor-

den, omdat leerlingen die niet eerder kregen aangeboden. Het aanbod wordt vervolgens afgestemd op toet-

sen / leerdoelen en verwerkt in een planning. Een volgende stap is de toetsing van leerlingen en het analy-

seren van de leeropbrengsten. En daarna komen de aanpak (instructie, didactiek, begeleiding) en de mate-

rialen aan bod.  

Naarmate een project verder gevorderd is, komt er meer aandacht voor het leerkrachtgedrag: instructie, di-

dactiek, vormgeving begeleiding (specifieke) leerlingen. "Leerkrachten zijn de beinvloedbare factor". Het 

blijft niet bij het maken van afspraken, leerkrachten voeren deze ook uit. De directeur en de IB'er zien toe 

op een correcte uitvoering van de afspraken (zie paragraaf 4.3). Het gericht kijken naar leeropbrengsten 

heeft op deze school dus gevolgen voor het aanbod van leerstof en het leerkrachtgedrag. 

In onderstaande tabel wordt duidelijk welke activiteiten er in het kader van de projecten zijn en worden uit-

gevoerd. 

Tabel 1A.3: Voorgenomen en uitgevoerde projectactiviteiten op de Ieme 

Spelling Beginnende geletterdheid 

Analyse aanbod in relatie tot Cito-toetsen (af-

gerond) 

Analyse aanbod in relatie tot kerndoelen  

(afgerond) 

Afstemming aanbod op Cito-toetsen (afgerond) Afstemmen aanbod op kerndoelen 

Aanbod in jaarplanning zetten (afgerond) Aanbod in jaarplanning zetten (half jaar is klaar) 

De leerkrachten volgen de jaarplanning Toetsvormen vaststellen voor taaldoelen (bij vier 

doelen toetsvormen gekozen) 

Leerkrachten nemen na elk blok de toets af en 

analyseren en bespreken de leeropbrengsten 

Nagaan welke taaldoelen & toetsvormen aan bod 

kunnen komen in de verschillende projecten (voor-

nemen) 

Aanpak 

 Schoolbrede afspraken maken over didacti-

sche aanpak spelling, o.a. effectieve spel-

lingsinstructie en wijze van aanbieden spel-

lingsregel. 

 Leerkrachten voeren de afspraken uit. 

 IB'er / directeur bewaken uitvoering afspra-

ken. 

 

Nieuwe afspraken voorjaar 2013: 

 aanbod + aanpak specifieke spellingscate-

gorieën 

 aanbod + aanpak zwakke leerlingen 

 inzet gepensioneerde leerkracht in extra 

begeleiding zwakke leerlingen 

 nadere analyse beheersing leerstof door 

leerlingen 

Overzicht van methoden en materialen (voorne-

men) 
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Additionele afspraken 

Vanwege tegenvallende resultaten op de Cito middentoets voor technisch lezen is een aantal afspraken ge-

maakt, te weten: meer tijd en aandacht voor technisch lezen ("een gepensioneerde leerkracht gaat structu-

reel twee keer in de week groepjes leerlingen helpen met technisch lezen") en opstellen van projectplan 

voor technisch lezen. Om meer zicht te krijgen op de zwaarte van de problematiek gaat de school boven-

bouw leerlingen ook toetsen op technisch lezen (DMT-toets). De verwachting is dat de achterstand in de bo-

venbouw verdwijnt, maar de school wil dit zeker weten. 

Verder is dit schooljaar besloten om een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. Leerkrachten en leerlingen 

worden betrokken bij de keuze van de nieuwe methode. 

Groepsplannen 

Op basis van de informatie over leeropbrengsten maken de leerkrachten groepsplannen voor de kinderen. 

Leerlingen worden ingedeeld in niveaugroepen, die meer of minder instructie en/of individuele begeleiding 

krijgen. Beschreven wordt welke onderdelen extra aandacht krijgen. Bij het opstellen van het plan wordt 

niet uitsluitend gekeken naar de leeropbrengsten. Ook de gevens uit observaties worden meegenomen. "We 

kijken naar het hele kind". Indien nodig wordt er een individueel handelingsplan voor een leerling gemaakt. 

De leerkrachten kijken op welke onderdelen de leerlingen uitvallen. Als de hele groep op een onderdeel uit-

valt, bieden ze dat onderdeel opnieuw aan. Als het gaat om kleine groepen of individuele leerlingen, "dan 

pak je die apart en ga je het daarmee aanpakken". Een leerkracht uit de onderbouw zegt dat ze "steeds 

sneller inspeelt op de behoeften van individuele leerlingen. In het begin verdeel je de kinderen in groepjes, 

nu pak je steeds vaker individuele leerlingen apart". 

Hoe wordt de uitvoering van projecten en het nakomen van afspraken be-
waakt op de Ieme? 

Voor de bewaking van de uitvoering en het nakomen van afspraken staan op de Ieme de volgende instru-

menten ter beschikking: 

 Projectplan in Insula 

De projectplannen zijn opgenomen in Insula. Wanneer een actie is afgerond wordt deze aangevinkt 

door de projectleider. Zo kan in een oogopslag een overzicht verkregen worden van de stand van zaken 

binnen het project. Dit overzicht kan op Stichtingsniveau ingekeken worden en ook op schoolniveau. 

 Managementcontract 

 Kijkwijzer 'effectieve spellingsinstructie' 

De werkgroep spelling heeft een kijkwijzer ontwikkeld waarin alle schoolbrede afspraken over spelling 

terugkomen. De kijkwijzer wordt gebruikt bij observaties van lessen. Met behulp van de kijkwijzer kan 

de observant systematisch nagaan of en hoe de schoolbrede afspraken worden toegepast in de les. 

Verschillende personen zijn op verschillende momenten betrokken bij de bewaking van projecten en afspra-

ken. Allereerst de expertisegroep onderwijs. Deze ziet er vanuit de Stichting op toe dat afspraken die ge-

maakt zijn naar aanleiding van het trendoverleg worden nagekomen. De expertisegroep onderwijs zou er 

ook op toe kunnen zien dat de projecten worden uitgevoerd, zoals beoogd, maar hiervan is geen melding 

gemaakt door de geïnterviewde betrokkenen. Ten tweede de projectleider en de werkgroepen, die er voor 

zorgen dat voorgenomen activiteiten in het kader van projecten worden uitgevoerd. Ten derde de directeur 

en de intern begeleider. Deze zien er via observaties en flitsbezoeken (korte lesobservaties) op toe dat de 

afspraken op het gebied van spelling worden nagekomen, zoals bedoeld. De lessen zijn dit schooljaar één 

maal geobserveerd en bij bepaalde leerkrachten iets vaker. De bevindingen worden besproken met de leer-

krachten en deze worden gecoacht op hun gedrag. Volgens de directeur vindt dit plaats "vanuit het perspec-

tief van ontwikkelen en niet vanuit het perspectief van beoordelen". De IB'er wil de kijkwijzer vaker inzet-

ten, "om na te gaan of het leerkrachtgedrag voldoende verandert". De directeur bewaakt het nakomen van 
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afspraken ook via de teamvergadering en de bouwvergaderingen. De projecten en afspraken staan regelma-

tig op de agenda. De directeur probeert daarin ook aandacht te besteden aan positieve voorbeelden van 

leerkrachtgedrag. Zij hoopt "dat daar een positieve werking van uitgaat" en "dat leerkrachten zo van elkaar 

leren". Leerkrachten hebben zelf ook een rol in het bewaken van het nakomen van afspraken. Een leer-

kracht zegt dat hij de kijkwijzer 'effectieve spellingsinstructie' zelf gebruikt. "Je kunt er ook jezelf mee be-

oordelen, checken of je het op die manier doet". 

De huidige grote lijn van projectmatig werken door "kleine stapjes zetten, terugkijken, weer kleine stapjes 

zetten" past goed bij de Ieme volgens de directeur. Toezicht vanuit het bestuur zou maatwerk moeten zijn 

volgens de directeur. De ene school heeft veel meer toezicht en coaching nodig dan de andere. 

Wat zijn volgens betrokkenen op de Ieme de resultaten van opbrengstgericht 
en projectmatig werken? 

Betrokkenen noemen vooral resultaten op het gebied van een verbeterd aanbod en verbeterde aanpak voor 

spelling. Daarnaast zijn leerkrachten bewuster bezig met het kijken naar opbrengsten en stemmen zij hun 

handelen daarop af. De school als geheel is "meer met het vakmanschap van de leerkracht bezig". Tot 

wordt voorzichtig gewezen op een verbetering van de leeropbrengsten bij spelling. Betrokkenen vinden het 

lastig om een effect te zien op de resultaten van de CITO-toetsen, omdat ze te maken hebben met kleine, 

sterk fluctuerende groepen. Wel zien de directeur en de IB'er betere resultaten op de bloktoetsen voor spel-

ling. In het kader staan enkele citaten over de opbrengsten. 

 

Verbeterde aanbod / aanpak bij spelling 

 "De didactiek wordt verbeterd, de aanpak van de leerstof en het leerkrachtgedrag." 

 "Mensen zijn bij spelling bewuster bezig met hun aanbod en hun instructie. Daar hebben ze het sa-

men over. Je hebt het vaker over hoe doe ik de dingen en je ziet ook dingen die je met leerkrachten 

bespreekt terug in de klas." 

 "Ik zie een grote ontwikkeling in de opbouw van de instructie en de manier van instructie." 

Bewuster kijken naar opbrengsten 

 "Ik heb nu meer zicht op mijn groep en kan gerichter repareren." 

 "Er is meer aandacht voor de beheersing van de tussendoelen." 

Bewuster handelen van leerlingen (bij beginnende geletterdheid) 

 "De kinderen zijn meer eigenaar van het proces en van de werkvormen. Je ziet gewoon dat ze meer 

initiatief nemen of dat ze zelf terugkomen als iets nog niet af is. Ze helpen elkaar meer, stellen meer 

vragen en kunnen zelfstandiger aan de slag." 
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  Bijlage 1B: Caseverslag de Wizzert 

De voornaamste bevindingen met betrekking tot het volgen van de kwaliteitsroute en het opbrengstgericht 

werken op de Wizzert staan hieronder. 

Tabel 1B.1: Samenvatting belangrijkste bevindingen op de Wizzert 

Welke data  De Cito-middentoetsen en –eindtoetsen; 

 De methodegebonden toetsen voor rekenen;  

 Drie minuten test voor begrijpend lezen. 

Wie Expertisegroep onderwijs, directeur, IB'er, team, leerkrachten. 

Hoe  Gezamenlijke dialoog; 

 Kijken naar trends per leergebied, ontwikkeling groepen, prestaties  

individuele leerlingen; 

 Zoeken naar verklaringen in input (type leerling), aanbod en aanpak; 

 Afspraken maken. 

Rollen  Directeur: op de agenda zetten, coachen leerkrachten, bewaken balans 

sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling; 

 IB’er: coachen leerkrachten; 

 Leerkrachten: pro-actief interpreteren en er naar handelen. 

Ervaren  

bekwaamheid 

Directeur bekwaam in interpreteren trends. Team beginnend bekwaam.  

Welke projecten /  

afspraken 

 Project onderwijskundige visie (nieuwe visie kiezen en implementeren); 

 Project aanvankelijk technisch lezen (nieuwe methode kiezen en op uniforme 

wijze implementeren, afname DMT-toets); 

 Project spelling (ontwikkeling en invoering nieuwe didactiek); 

 Project rekenen (analyse aanbod, afnemen toetsen, aanpak). 

Bewaking  Bewaking projectvoortgang via Insula; 

 Bewaking uitvoering projecten en afspraken via projectvergaderingen, 

bouwoverleg en lesobservaties. 

Gepercipieerde  

resultaten 

 Beter kijken naar opbrengsten; 

 Bewustwording van eigen gedrag; 

 Verandering in aanpak. 

Hoe gaat de Wizzert te werk bij het analyseren en interpreteren van leerop-
brengsten? 

Hieronder beschrijven we welke data er geregistreerd en geanalyseerd worden op de Wizzert, wie ze be-

spreken en interpreteren en hoe dat proces verloopt. Verder gaan we in op de rollen die de betrokkenen 

daarin vervullen en hun eigen gepercipieerde bekwaamheid in het opbrengstgericht werken. Tot slot geven 

we de voornaamste ervaringen van de betrokkenen met dit proces weer. 

Welke data 

In het proces van kijken naar leeropbrengsten zet de Wizzert de volgende stappen: registratie, controle en 

analyse.  
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Ten behoeve van de kwaliteitsroute worden de volgende opbrengsten geregistreerd: 

 de Cito middentoetsen en –eindtoetsen; 

 de methodegebondentoetsen voor rekenen; 

 resultaten van de drie minuten test ( DMT) voor begrijpend lezen. 

De leerkrachten registeren de Citotoetsresultaten in Esis en in Insula en de resultaten op de methodege-

bonden toetsen voor rekenen in Insula. De resultaten op de toetsen van andere leergebieden worden gere-

gistreerd in Esis, maar worden niet meegenomen in de kwaliteitsroute. 

De controle op de gegevens van de Citotoetsen wordt uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs. Deze 

controleert de gegevens op aanwezigheid van alle leerlingen. Op de resultaten van de methodegebonden 

toetsen wordt geen controle uitgevoerd. Daar zijn de leerkrachten zelf verantwoordelijk voor. 

De analyse van de Citotoetsen wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs met 

behulp van het programma Insula. Het resultaat is een document met daarin een trend per leergebied en 

per groep (zie hoofdstuk 3). De analyse van methodegebonden toetsen wordt uitgevoerd door het pro-

gramma Insula. Het resultaat is een overzicht per groep, waarin duidelijk wordt hoe elke individuele leerling 

presteert op onderdelen van de toets (zie hoofdstuk 3).  

Wie 

De leeropbrengsten worden door verschillende betrokkenen in wisselende samenstelling besproken en geïn-

terpreteerd (zie hieronder). 

Tabel 1B.2: Bespreking en interpretatie van resultaten op de Wizzert 

Wie Trendanalyse (Cito) van experti-

segroep onderwijs 

Analyse methodegebonden toet-

sen rekenen uit Insula 

Expertisegroep onderwijs & 

directeur / IB'er 

  

Zorgteam (directeur, IB’er, 

gedragsspecialist) 

  

Directeur en team   

IB’er / vertegenwoordiger van 

Insula en individuele leerkrach-

ten 

  

Leerkrachten in bouwoverleg   

Individuele leerkrachten   

 

De expertisegroep onderwijs bespreekt de trendanalyses twee keer per jaar met de directeur en de IB'er. 

Daarna worden de Citoresultaten besproken in het zorgteam, bestaande uit de directeur, de IB’er en de ge-

dragsspecialist. De resultaten worden dit schooljaar voor het eerst besproken in het teamoverleg. Na het 

teamoverleg spreken de IB’er en de vertegenwoordiger van Insula met individuele leerkrachten om te kijken 

naar de resultaten en “wat er moet gebeuren”. 

De resultaten op de methodegebonden toetsen bespreken de leerkrachten met de IB’er in de leerlingbe-

spreking en incidenteel met andere (gespecialiseerde) leerkrachten. Daarnaast worden de resultaten be-

sproken in het bouwoverleg. 

Hoe 

De Wizzert bespreekt de leeropbrengsten van leerlingen (trends) dit jaar voor het eerst in het team, omdat 

“er van bovenaf aan de bel is getrokken in verband met tegenvallende resultaten”. Het gesprek over leerop-
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brengsten kenmerkt zich door een gezamenlijke dialoog, waarin gezocht wordt naar verklaringen voor te-

genvallende leeropbrengsten. 

Bij de bespreking en interpretatie van de trendanalyses wordt per leergebied en per groep gekeken naar de 

trend en naar verschillen tussen parallelgroepen. Bij de interpretatie van trends wordt rekening gehouden 

met de scholengroep waarin de school is ingedeeld op basis van de leerling-populatie en de norm van de In-

spectie. Nagegaan wordt of de school presteert conform wat verwacht kan worden op basis van de scholen-

groep en hoe de school scoort in relatie tot de normen van de Inspectie. De focus ligt vooral op dalende 

trends en op leeropbrengsten die niet voldoen aan de norm. Omdat de Wizzert in scholengroep 1 is inge-

deeld, wil de school in eerste instantie op alle leergebieden een score in categorie I behalen (zie hoofdstuk 

3). In het voorjaar van 2013 wordt dit afgezwakt naar een score in categorie II of I. In gezamenlijke ge-

sprekken (hele team, duo's) wordt gezocht naar verklaringen hiervoor. Er wordt gekeken naar het niveau 

van de leerling, het aanbod en de aanpak (zie paragraaf 4.1.2). Hoewel de lessen van spelling en begrijpend 

lezen geobserveerd worden, wordt er (nog) geen verband gelegd tussen de lesobservaties en de leerop-

brengsten. 

Rollen 

Het hele team heeft een rol in de interpretatie van de leeropbrengsten. De analyses daarvan worden uitge-

voerd door het programma Insula. De directeur zet het onderwerp op de agenda en bewaakt de balans tus-

sen aandacht voor de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De directeur en de 

IB’er coachen de leerkrachten bij het interpreteren van leeropbrengsten en het zoeken naar oplossingen. De 

directeur creëert een cultuur waarin leerkrachten van elkaar kunnen leren. 

Ervaren bekwaamheid 

De directeur is naar eigen zeggen bekwaam in het interpreteren van de trends. Het team doet voor het 

eerst ervaring op met het interpreteren van leeropbrengsten en afstemmen van het eigen handelen daarop. 

Het team moet zich daarin nog verder professionaliseren volgens een bouwcoördinator. “Het invoeren lukt 

nu wel, maar we zijn nog maar net begonnen met het analyseren, het aanpassen van instructies, het op pa-

pier zetten van groepsplannen en het handelen naar deze plannen”. 

Ervaringen 

Op de Wizzert wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen als een belangrijke leeropbrengst ge-

zien. Dit wordt gezien als de kracht van de school, maar heeft er toe geleid dat er te weinig aandacht is ge-

weest voor cognitieve leeropbrengsten. Voor de directrice van de school zijn "de data een eyeopener" ge-

weest. De tegenvallende leeropbrengsten hebben een schokeffect te weeg gebracht in het team en daardoor 

staat de cognitieve kant van de ontwikkeling (taal, rekenen) weer meer op het netvlies. Echter, het team 

hecht ook aan een goede balans tussen "welbevinden en leren". De gedragsspecialist waarschuwt dat het 

moeten presteren niet ten koste mag gaan van het kind. De leerkrachten zien het belang van opbrengstge-

richt werken. Het geeft hen de mogelijkheid gericht te repareren op hiaten in kennis. "Volgens methodes 

bieden we kerndoelen aan, maar bij uitval is het de vraag waar het misgaat. Wij kijken naar toetsen en be-

kijken samen met de vertegenwoordiger van Insula waar de hiaten vandaan komen." Ook vinden ze dat op-

brengstgericht werken bijdraagt aan een hogere onderwijskwaliteit. "Ik kom er achter of het aan mijn leer-

krachtgedrag ligt of aan de onderwijsmethode. Als je daar niet bij stilstaat en je maar verder gaat dan kom 

je in mijn optiek juist niet verder." 

Alle betrokkenen zien het voordeel van Esis en van Insula. Esis is een leerlingvolgsysteem, waarin je “alles 

noteert wat je van een kind weet en niet alleen de resultaten van toetsen”. Insula geeft “precies aan bij 

welke categorie kinderen uitvallen en dat zit niet in Esis”. De betrokkenen vinden de dubbele invoer van Ci-

toresultaten in Esis en in Insula een minpunt. Het is “tijdrovend” en er is een risico “dat gegevens niet op de 

juiste wijze ingevoerd worden”.  
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De bespreking van leeropbrengsten in het team is confronterend voor leerkrachten. Ze hebben ook moeite 

met het hoge ambitieniveau (scoren in I) en niet iedereen acht dat haalbaar, gezien de problematiek van de 

leerlingen. Volgens de directeur zijn er “bij mij en de leerkrachten allerlei bewustwordingsprocessen op gang 

gekomen”. De leerkrachten vinden het soms lastig om trends te interpreteren, omdat “groepen ieder jaar 

van samenstelling veranderen”. 

Welke projecten en acties definieert de Wizzert en hoe worden deze uitge-
voerd? 
 
De Wizzert voert op schoolniveau vier projecten uit: ‘de onderwijskundige visie van ons team’, ‘aanvankelijk 

voortgezet technisch lezen’, ‘spelling’ en ‘rekenen’. De school heeft drie andere projecten (Engels, creatieve 

ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling) tijdelijk geparkeerd, omdat het grote aantal projecten te 

belastend werd. Daarnaast worden er additionele afspraken gemaakt en stellen de leerkrachten groepsplan-

nen op. 

Projecten 

 

Drie projecten zijn gestart vanuit de behoefte om de leeropbrengsten op die vakken te verbeteren. Het pro-

ject ‘de onderwijskundige visie’ van ons team is gestart omdat ouders altijd een belangrijk stem hadden in 

het onderwijs op de Wizzert, maar die stem te zwaar ging wegen. Ieder project heeft een projectleider. De-

ze bewaakt het project en koppelt terug aan de directrice als er iets niet goed loopt. De directrice is project-

leider van het project ‘onderwijskundige visie’. De taalcoördinator leidt de twee taalprojecten en de IB’er is 

de projectleider van het project ‘rekenen’. Van iedere leerkracht wordt een bijdrage aan een project ver-

wacht.  

In het kader van de projecten start de school dit jaar met de invoering van een nieuw onderwijsconcept, er-

varingsgericht onderwijs. Er worden nieuwe methodes ingevoerd bij technisch lezen. Deze methodes moe-

ten op een uniforme wijze ingezet worden. De zelf ontwikkeld didactiek voor spelling wordt toegepast en 

bewaakt wordt of dit conform afspraak gebeurt. Bij rekenen wordt het aanbod onder de loep genomen en 

worden leerlingen getoetst om te bepalen waar hiaten zitten. Een nadere beschrijving van de projecten 

staat hieronder. 

Tabel 1B.3: Voorgenomen en uitgevoerde projectactiviteiten op de Wizzert 

Onderwijskundige 

visie 

Aanvankelijk voortgezet 

technisch lezen Spelling  Rekenen 

Keuze onderwijs-

concept: ervarings-

gericht onderwijs 

(afgerond) 

Keuze nieuwe methode ‘Es-

tafette’ voor groep 4 t/m 8 en 

voor groep 3 ‘Veilig leren 

lezen’ (afgerond) 

Ontwikkeling didac-

tiek spelling (afge-

rond) 

Analyse aanbod in 

relatie tot Cito-toetsen 

(afgerond) 

Invoeren onderwijs-

concept onder leiding 

van externen (start 

2012-2013) 

Formuleren ambitieuze 

streefdoelen – hogere resul-

taten dan in verleden (afge-

rond) 

Formuleren ambitieuze 

streefdoelen – hogere 

resultaten dan in ver-

leden (afgerond) 

Formuleren ambitieu-

ze streefdoelen – 

hogere resultaten dan 

in verleden (afgerond) 

 Ontwikkeling formulieren voor 

groepsoverzichten en groeps-

plannen t.b.v. uniform ge-

bruik nieuwe methode (afge-

rond) 

Invoeren didactiek 

spelling: uniformiteit 

en effectiviteit van 

instructie 

Afnemen instaptoet-

sen 

 Invoeren nieuwe methode, 

gebruiken formulieren (start 

2012-2013) 

Bewaking juiste toe-

passing didactiek 

Leerkrachten nemen 

na elk blok de toets af 

en analyseren en 

bespreken de leerop-

brengsten 
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 Leerlingen indelen in vier 

niveaus. Passende aanpak 

voor elke leerling 

 Aanpassen aanbod / 

aanpak 

 Afname DMT toets in groep 3   

 

Additionele afspraken 

Met de expertisegroep onderwijs is afgesproken om volgend schooljaar een project ‘begrijpend lezen’ te 

starten, omdat de resultaten op begrijpend lezen zijn gedaald. Ook worden de groepen volgend jaar anders 

samengesteld. “Zwakke en goede leerlingen worden door elkaar gegooid, omdat ze zich dan aan elkaar 

kunnen optrekken”. Bij één groep is direct ingegrepen. Er wordt afgeweken van de gebruikelijke wijze van 

lesgeven, waarin kinderen heel veel vrijheid hebben. Hierover is gesproken met de ouders. “De juf wordt 

weer in grotere mate de baas en alle neuzen moeten dezelfde kant op”. Verder gaat de IB’er aan de hand 

van een kijkwijzer kijken naar de wijze waarop de instructie wordt gegeven, omdat de directeur tijdens 

lesobservaties heeft geconstateerd dat leerkrachten dat op verschillende manieren doen en “dat kan leiden 

tot andere resultaten”. 

Aan het einde van het schooljaar 2012-2013 organiseert de directeur een studiebijeenkomst voor het hele 

team waarin een medewerker van een schoolbegeleidingsdienst samen met het team gaat kijken hoe er 

meer balans kan komen in aandacht voor de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. 

Groepsplannen 

Op basis van de interpretatie van de leeropbrengsten maken de leerkrachten groepsplannen voor rekenen 

en voor technisch lezen. In de groepsplannen wordt duidelijk “waar hiaten zitten op individueel leerling ni-

veau en op groepsniveau”. De leerkrachten geven voor individuele en groepjes leerlingen aan waar extra 

aandacht aan besteed moet worden, onder andere door middel van verlengde instructie. De groepsplannen 

worden vervolgens vertaald naar een zorglogboek. Dit wordt in alle klassen gebruikt en daarin staan per 

dag “alle dingen die met de kinderen worden gedaan buiten de lessen en de verlengde instructie”. De leer-

krachten zijn nog niet bekwaam in het maken van groepsplannen. Aanvullende instructies en interventies 

moeten worden ingepast in het lesprogramma en volgens een bouwcoördinator “moet je dan organisatorisch 

en didactisch sterk zij, en wij kunnen daar nog in groeien”. De leerkrachten worden hierin ondersteund en 

gecoacht door de IB’er en de ontwikkelaar van Insula. De IB’er probeert de leerkrachten te ondersteunen 

door “te sturen op inhoud en op leerkrachtgedrag”. De taalcoördinator ontwikkelt nieuwe aanpakken en zet 

deze in het weekschema. Het werken met de groepsplannen leidt tot andere aanbod en andere aanpakken 

(zie kader). Hier worden team brede afspraken over gemaakt. De leerkrachten vinden ook steun bij elkaar. 

Als ze ergens mee zitten lopen ze bij elkaar binnen. 

 

Voorbeelden van ander aanbod / andere aanpak 

 De hele school leest een half uur per dag. Er wordt meer op tempo gelezen met de kinderen, bij-

voorbeeld door te flitsen. Er worden minder boeken gelezen en meer structuurrijtjes van losse woor-

den. Dit alles is door de taalcoördinator in een (week)schema gezet. 

 Een leerkracht gaat bij getalbegrip meer visualiseren en oefenen met materialen. De leerkracht gaat 

“terug naar de basis” door het gebruik van de getallenlijn te automatiseren.  

 Een leerkracht past bij rekenen en begrijpend het ‘modellen’ toe (“zelf de strategie die ik gebruik 

verwoorden”). 

 Het hele team gaat bij rekenen meer handelingsgericht bezig. 

 Leerkrachten krijgen ondersteuning van een onderwijsassistent, die extra kan oefenen met kleine 

groepjes leerlingen. 
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De directeur geeft aan dat zij behoefte heeft aan “coachend leiderschap” van haar bovenschools manager. 

“Hij moet niet alleen oordelen, maar ook meedenken, ondersteunen en me kritisch bevragen”. De directeur 

heeft er moeite mee dat deze rol nu belegd is bij lid van de expertisegroep onderwijs (een IB’er van een an-

dere school).  

Hoe wordt de uitvoering van projecten en het nakomen van afspraken be-
waakt op de Wizzert? 

Voor de bewaking van de uitvoering en het nakomen van afspraken staan op de Wizzert de volgende in-

strumenten ter beschikking: 

 Projectplan in Insula 

De projectplannen zijn opgenomen in Insula. Wanneer een actie is afgerond wordt deze aangevinkt 

door de projectleider. Zo kan in een oogopslag een overzicht verkregen worden van de stand van zaken 

binnen het project. De projectleider koppelt in de projectvergadering, die ook bijgewoond wordt door de 

ontwikkelaar van Insula, terug aan de directeur. Deze controleert of projectleiders activiteiten afvinken 

en of ze documenten toevoegen aan Insula. De Stichting kan deze resultaten ook inzien. Een leerkracht 

vindt dat je van de Stichting kunt verwachten “dat ze de resultaten in de gaten houden, zeker bij scho-

len met grote problemen”. Tijdens de jaarlijkse heidag van de school worden de projecten geëvalueerd 

en waar nodig bijgesteld. De directeur en de bouwcoördinator zien de voordelen van het werken met 

projectplannen. “Projectplannen worden weggezet in de tijd en dat werkt echt. We zijn strenger voor 

onszelf geworden en zien in dat een aantal leuke dingen niet moet worden gedaan”. “Projectplannen in 

Insula uitzetten en monitoren is fantastisch”. 

 Kijkwijzer spelling en begrijpend lezen 

De zelfontwikkelde didactiek voor spelling is door de taalcoördinator vertaald in een kijkwijzer voor 

spelling. Deze wordt gebruikt tijdens lesobservaties om na te gaan of en hoe de didactiek voor spelling 

door leerkrachten wordt toegepast. De IB’er heeft een kijkwijzer voor begrijpend lezen gemaakt om in-

zicht te krijgen hoe leerkrachten instructie geven en zo na te gaan wat mogelijke oorzaken kunnen zijn 

voor tegenvallende resultaten bij begrijpend lezen. 

Verschillende personen zijn op verschillende momenten betrokken bij de bewaking van projecten en afspra-

ken. Allereerst de expertisegroep onderwijs. Deze ziet er vanuit de Stichting op toe dat afspraken die ge-

maakt zijn naar aanleiding van het trendoverleg worden nagekomen. De expertisegroep onderwijs contro-

leert of de projecten zijn ingevoerd in Insula. Volgens de directeur controleert de expertisegroep of alle vel-

den zijn ingevoerd en voert ze geen inhoudelijke controle uit. De directeur zegt dat de Stichting van plan is 

daarin een kwaliteitsslag te maken door inhoudelijk te gaan kijken of het projectplan klopt met de verwach-

te opbrengsten. “Ik kan best iets in een projectplan zetten, maar of het hout snijdt en of het werkt in de 

praktijk daar moet naar gekeken worden”. Er zal dan volgens de directeur ook een link gelegd worden met 

het managementcontract, waarin de Stichting resultaatafspraken maakt met de directie.  

De projectleiders (directeur, de taalcoördinator en de IB’er) bewaken eveneens de voortgang van de projec-

ten. De directeur bewaakt de voortgang door aanwezig te zijn bij reguliere overleggen en door regelmatig 

contact met de projectleiders.  

Het regelmatig bespreken van de Citoresultaten en de resultaten op de methodegebonden toetsen met de 

leerkrachten (zie paragraaf 4.1.3) is ook een manier om de uitvoering van projecten te bewaken.  

Tot slot worden de lessen van spelling en begrijpend lezen geobserveerd. De taalcoördinator observeert de 

lessen van spelling aan de hand van de kijkwijzer voor spelling. Ze geeft de leerkracht feedback over de op-

bouw van de les en hoe de leerkracht een fase kan vormgeven via een trapsgewijze aanpak. Een leerkracht 

vindt deze observaties fijn. “De taalcoördinator is bij me langs geweest en het werd diezelfde middag geë-

valueerd. Ik kreeg als tip om 1 spellingscategorie te behandelen en daarbij te modellen”. De IB’er obser-
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veert de lessen bij begrijpend lezen aan de hand van een kijkwijzer om verklaringen te zoeken voor tegen-

vallende resultaten. De directrice observeert één keer per jaar op leerkrachtgedrag. Zij kijkt vooral vanuit 

pedagogisch perspectief, want “als kinderen zich meer betrokken voelen krijg je betere resultaten”. De 

bouwcoördinator geeft aan dat “we meer zouden kunnen observeren en ook verder professionaliseren door 

goede voorbeelden te laten zien via videofragmenten”. 

Wat zijn volgens betrokkenen op de Wizzert de resultaten van opbrengstge-
richt en projectmatig werken? 

Beter kijken naar leerprestaties van leerlingen en meer bewustwording van het eigen handelen bij het team 

worden genoemd als voornaamste opbrengsten van het opbrengstgericht en projectmatig werken (zie ka-

der). Er zijn wel stappen gezet richting de verbetering van de aanpak, maar er moet nog kritischer gekeken 

worden naar het leerkrachtgedrag. Leerkrachten zouden daarbij ook meer gebruik moeten maken van el-

kaars expertise. In het voorjaar van 2013 heeft de Wizzert met de Cito-eindtoets boven de ondergrens van 

de Inspectie gescoord en zijn de middentoetsen van de andere groepen voldoende gemaakt, volgens de di-

recteur. Betrokkenen vinden het nog te vroeg om dit toe te schrijven aan het opbrengstgericht werken. 

 

“Dat we schrokken van de resultaten heeft impact op mij gemaakt, dus de cijfers hebben me daar echt 

bewust van gemaakt”. 

“Het is fijn om te horen of ik met de goede dingen bezig ben. Ik heb die terugkoppeling wel nodig”. 

“Met projectplannen bezig zijn is een ‘must’, want we kunnen nog een verbeterslag maken en juist omdat 

je met projectplannen bezig bent, ben je er in de klas ook mee bezig en wordt je je bewust van je eigen 

handelen”. 

“Leerkrachten zouden nog meer van elkaar kunnen leren. We kijken nog te weinig naar elkaars gedrag” 

“Het is lastig om zicht te krijgen op wie goed is in het aanbieden van bepaalde onderwerpen als je zelf 

voor de klas staat”. 

 

  



56  Van data naar didactiek  
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  Bijlage 1C: Caseverslag het Anker 

De voornaamste bevindingen met betrekking tot het volgen van de kwaliteitsroute en het opbrengstgericht 

werken op het Anker staan hieronder. 

Tabel 1C.1: Samenvatting belangrijkste bevindingen op het Anker 

Welke data  De Cito-middentoetsen en –eindtoetsen; 

 De methodegebonden toetsen voor rekenen en begrijpend lezen; 

 'Warme' gegevens (groepsbezoek, collegiale consultatie). 

Wie Expertisegroep onderwijs, directeur, IB'er, team, leerkrachten, ontwikkelaar van 

Insula 

Hoe  Gezamenlijke dialoog en zoektocht; 

 Kijken naar trends per leergebied, ontwikkeling groepen, prestaties individu-

ele leerlingen; 

 Zoeken naar verklaringen in input (type leerling), aanbod, aanpak en leer-

krachtgedrag; 

 Leren van elkaar; 

 Afspraken maken. 

Rollen  Directeur: creëren en faciliteren leercultuur; 

 Bovenbouwcoördinator: drijvende kracht achter zoektocht naar interpretatie 

van opbrengsten en verbetertrajecten; 

 Leerkrachten en IB'er: pro-actief interpreteren en er naar handelen. 

Ervaren  

bekwaamheid 

 Lezen trendanalyses lastig, bekwaam in lezen analyses methodegebonden 

toetsen; 

 In staat om analyses met elkaar te interpreteren. 

Welke projecten /  

afspraken 

 Project begrijpend lezen (methode, leerlijn, aanbod, toetsen, aanpak, leer-

krachtgedrag, collegiale consultatie, scholing); 

 Project (leerlijn, aanbod, toetsen, aanpak, leerkrachtgedrag, scholing). 

Bewaking  Bewaking projectvoortgang via Insula; 

 Bewaking uitvoering projecten en afspraken via lesobservaties, teamverga-

deringen en bouwvergaderingen. 

Gepercipieerde  

resultaten 

 Beter kijken naar opbrengsten; 

 Meer zicht op doorlopende leerlijn; 

 Verbetering onderwijsproces; 

 Teamleren en teamvorming. 

Hoe gaat het Anker te werk bij het analyseren en interpreteren van leerop-
brengsten? 

Hieronder beschrijven we welke data er geregistreerd en geanalyseerd worden op het Anker, wie ze bespre-

ken en interpreteren en hoe dat proces verloopt. Verder gaan we in op de rollen die de betrokkenen daarin 

vervullen en hun eigen gepercipieerde bekwaamheid in het opbrengstgericht werken. Tot slot geven we de 

voornaamste ervaringen van de betrokkenen met dit proces weer. 
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Welke data 

In het proces van kijken naar leeropbrengsten zet het Anker de volgende stappen: registratie, controle en 

analyse.  

Ten behoeve van de kwaliteitsroute worden de volgende opbrengsten geregistreerd: 

 de Cito middentoetsen en –eindtoetsen; 

 de methodegebondentoetsen voor rekenen en begrijpend lezen; 

 'warme' gegevens, afkomstig uit groepsbezoeken en collegiale consultatie. 

De leerkrachten registeren de Citotoetsresultaten in Esis en in Insula en de resultaten op de methodege-

bonden toetsen in Insula. De 'warme' gegevens staan op het netwerk van de school. De resultaten op de 

toetsen van andere leergebieden worden geregistreerd in Esis, maar worden niet meegenomen in de kwali-

teitsroute. 

De controle op de gegevens van de Citotoetsen wordt uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs. Deze 

controleert de gegevens op aanwezigheid van alle leerlingen. Op de resultaten van de methodegebonden 

toetsen wordt geen controle uitgevoerd. Daar zijn de leerkrachten zelf verantwoordelijk voor. 

De analyse van de Citotoetsen wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs met 

behulp van het programma Insula. Het resultaat is een document met daarin een trend per leergebied en 

per groep (zie hoofdstuk 3). De analyse van methodegebonden toetsen wordt uitgevoerd door het pro-

gramma Insula. Het resultaat is een overzicht per groep, waarin duidelijk wordt hoe elke individuele leerling 

presteert op onderdelen van de toets (zie hoofdstuk 3). De 'warme' gegevens worden niet geanalyseerd. De 

bovenbouwcoördinator zou dit wel graag willen.  

Wie 

De leeropbrengsten worden door verschillende betrokkenen in wisselende samenstelling besproken en geïn-

terpreteerd (zie hieronder). 

Tabel 1C.2: Bespreking en interpretatie van resultaten op het Anker 

Wie Trendanalyse (Cito) 

van expertisegroep 

onderwijs 

Analyse methodege-

bonden toetsen reke-

nen uit Insula 

Analyse methodege-

bonden toetsen be-

grijpend lezen uit 

Insula 

Expertisegroep onderwijs 

& directeur / IB'er 

   

Expertisegroep onderwijs 

& team 

   

IB'er directeur & leer-

kracht(en) 

   

Coördinator bovenbouw 

en leerkracht(en) 

   

Individuele leerkrachten 

en ontwikkelaar Insula 

   

Individuele leerkrachten    

 

De expertisegroep onderwijs bespreekt de trendanalyses twee keer per jaar met de directeur en de IB'er. 

Najaar 2012 heeft een lid van de expertisegroep onderwijs tijdens een studiedag de trendanalyse besproken 

met het team. In het voorjaar van 2013 hebben de directeur en de IB'er de resultaten besproken met het 

team. Specifieke (dalende of teleurstellende) resultaten worden voorafgaand en na afloop van de teambe-

spreking besproken met individuele leerkrachten. Dit wordt gedaan door de directeur, de IB'er of de boven-
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bouwcoördinator. Een leerkracht kan zich hier individueel op voorbereiden door de ontwikkeling in prestaties 

van de eigen groep te bekijken en hier verklaringen voor te zoeken. Individuele leerkrachten kunnen ook op 

eigen initiatief de resultaten bekijken met de ontwikkelaar van Insula. 

De resultaten op de methodegebonden toetsen worden eerst door de leerkracht zelf bekeken en vervolgens 

besproken met de coördinator van de bovenbouw. De leerkrachten kunnen daarnaast zelf het initiatief ne-

men om de (tegenvallende) leeropbrengsten te bespreken met de ontwikkelaar van Insula en ze bespreken 

ook onderling de resultaten. 

Hoe 

De bespreking en interpretatie van leeropbrengsten op het Anker kenmerkt zich door een open dialoog, een 

gezamenlijke zoektocht naar verklaringen en verbeteracties en een cultuur waarin men met en van elkaar 

wil leren. 

Bij de bespreking en interpretatie van de trendanalyses wordt per leergebied en per groep gekeken naar de 

trend en naar verschillen tussen parallelgroepen. Bij de interpretatie van trends wordt rekening gehouden 

met de scholengroep waarin de school is ingedeeld op basis van de leerling-populatie en de norm van de In-

spectie. Nagegaan wordt of de school presteert conform wat verwacht kan worden op basis van scholen-

groep en hoe de school scoort in relatie tot de normen van de Inspectie. De focus ligt vooral op dalende 

trends en op leeropbrengsten die niet voldoen aan de norm.  

In gezamenlijke gesprekken (hele team, duo's) wordt gezocht naar verklaringen hiervoor. Dit is een voort-

durend onderwerp van gesprek en een zoektocht, waarin gekeken wordt naar het niveau van de leerlingen, 

het aanbod, de aanpak (instructie, didactiek) en het leerkrachtgedrag. Hieruit komen steeds nieuwe afspra-

ken over de aanpak en het leerkrachtgedrag naar voren. Bij het zoeken naar verklaringen worden zo nu en 

dan ook de bevindingen uit observaties en intercollegiale consultatie meegenomen. Dit zou nog "systemati-

scher" kunnen volgens betrokkenen. Tevens wordt gekeken naar de opbouw van het leerstofaanbod. "We 

zoeken samen naar de benodigde strategieën". 

Rollen 

Het hele team heeft een rol in de interpretatie van de leeropbrengsten. De analyses daarvan worden uitge-

voerd door het programma Insula. De coördinator bovenbouw vervult een spilfunctie in het proces van in-

terpretatie van data. Zij stimuleert de voortdurende zoektocht naar verklaringen en oplossingen. Zij is ex-

pert op het gebied van beginnend lezen en heeft een opleiding tot coach gevolgd. Deze expertise draagt zij 

over op haar collega's en op collega's van andere scholen. De directeur schept een cultuur en biedt de facili-

teiten waardoor het team met en van elkaar kan leren. Hij zorgt er voor dat leerkrachten bij elkaar in de 

klas kunnen kijken. Ook plaatst hij het onderwerp regelmatig op de agenda van het teamoverleg en het 

bouwoverleg. De IB'er is betrokken bij de interpretatie van de data, maar heeft op deze school een minder 

prominente rol, vanwege haar beperkte aanstelling. 

Ervaren bekwaamheid 

Alle betrokkenen, met uitzondering van de IB'er, vinden het lastig om de trendanalyses van de expertise-

groep onderwijs te lezen. Ze hebben vooral moeite met rechterkolom (indeling in niveaugroepen en de ge-

talsaanduidingen daarbinnen) en ze kunnen uit de trend niet aflezen wat de Inspectienorm is. Volgens de 

IB'er moet de trendanalyse steeds opnieuw doorgrond worden "als je er niet regelmatig mee werkt". Alle 

betrokkenen zijn wel in staat om de analyses van de methodegebonden toetsen te lezen. "Dat is na enkele 

keren helder en spreekt voor zich". De betrokkenen slagen er met elkaar wel in om verklaringen te zoeken 

voor achterblijvende resultaten. 

  



60  Van data naar didactiek  

 

Ervaringen 

De directeur, de IB'er en de geïnterviewde leerkrachten van het Anker hechten allen belang aan het syste-

matisch bekijken van leeropbrengsten. Het biedt hen de kans om gerichter in te spelen op (hiaten in) de 

ontwikkeling van kinderen, bewuster bezig te zijn met het onderwijs en met het leerkrachtgedrag. "Ik vind 

dat je ambitieuze plannen moet hebben om het beste uit leerlingen te halen. En dat kan door goed naar de 

cijfers te kijken en ook naar de kinderen zelf, en dan te bepalen waar ze nog kunnen ontwikkelen", aldus de 

IB'er. Het is belangrijk dat "leerkrachten bewust bezig zijn met hun onderwijs, bewust kijken naar kinderen 

en naar het gedrag van leerkrachten en er ook naar handelen", volgens de bovenbouwcoördinator. De direc-

teur vindt dat er vanuit de Stichting wel een heel erg sterk accent komt te liggen op bepaalde opbrengsten 

als rekenen en taal. "Er is meer onder de zon". De directeur doelt hiermee vooral op de sociaal emotionele 

ontwikkeling van kinderen. 

De leerkrachten vinden het lastig en tijdrovend om de resultaten op de Citotoetsen in twee verschillende 

systemen te registreren. Vanwege de "overzichtelijkheid, vindbaarheid en zorgvuldigheid", wordt de voor-

keur gegeven aan één systeem waarin de informatie geregistreerd wordt.  

Welke projecten en acties definieert het Anker en hoe worden deze uitge-
voerd? 

Het Anker voert op schoolniveau twee projecten uit: het project rekenen en het project begrijpend lezen. 

Daarnaast worden de inzichten vanuit de bloktoetsen verwerkt in groepsplannen. 

Projecten 

Het Anker voert twee projecten uit: 'begrijpend lezen' en 'rekenen'. De keuze voor deze projecten komt 

voort uit de eerder uitgevoerde behoeftepeiling. Daar kwam de behoefte aan meer zicht op de leerlijnen van 

rekenen en grip op begrijpend lezen het meest prominent naar voren. In combinatie met tegenvallende re-

sultaten op deze leeronderdelen, heeft dit geleid tot het besluit hier projecten op te richten. Dit besluit is 

voorgekookt door de directeur en de IB'er en uiteindelijk genomen door het voltallige team. "De keuze van 

verbeteringsprojecten zijn gezamenlijke besluiten, waarvoor ieder verantwoordelijk is". De directeur is pro-

jectleider van het project rekenen en de coördinator bovenbouw van het project begrijpend lezen. 

In het kader van beide projecten wordt middels een routekaart een opbouw van de leerlijn gemaakt en 

wordt afgesproken dat de leeropbrengsten systematisch gevolgd worden. Verder worden er afspraken ge-

maakt over aanpak, didactiek en leerkrachtgedrag. Bij begrijpend lezen wordt daarnaast gewerkt met colle-

giale consultatie. Dit is een bewuste keuze, omdat het een lerend effect heeft. "Het is nu vooral goed gedrag 

afkijken en niet zozeer vanuit tekortkomingen bij elkaar in de klas kijken". 

Een nadere beschrijving van de projecten staat hieronder. 

Tabel 1C.3: Voorgenomen en uitgevoerde projectactiviteiten op het Anker 

Begrijpend lezen Rekenen 

Aanschaf nieuwe methode (afgerond) Ontwikkeling routekaart opbouw leerlijn (afgerond) 

Routekaart opbouw leerlijn: aanbod, plan-

ning aanbod, materiaal en didactiek (afge-

rond) 

Leerkrachten nemen instaptoetsen voor rekenen af 

(afgerond) 

Ontwikkeling stappenplan begrijpend lezen, 

inclusief rol ouders (afgerond) 

Leerkrachten nemen bloktoetsen af en interpreteren 

deze 
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Leerkrachten nemen bloktoetsen af en in-

terpreteren deze  

Afspraken maken over aanpak, didactiek en leer-

krachtgedrag, o.a.: 

 remediëren hiaten in getalbegrip door methode 

aantal weken los te laten + volgen lessencyclus 

ontwikkelaar Insula met coöperatieve werkvormen, 

handelend rekenen, instaptoetsen en eindtoetsen; 

 planning maken voor schooljaar 2013-2014 (voor-

nemen) 

Volgen stappenplan begrijpend lezen Studiedagen (o.l.v. externe deskundige): 

 ijsbergmethode6 (afgerond) 

 check opbouw rekenmethode (afgerond)7 

Collegiale consultatie: praten over verschil-

lende aanpakken, "op elkaar aansluiten en 

leren van elkaar" 

 

Afspraken maken over aanpak, didactiek en 

leerkrachtgedrag, o.a.: 

 "modellen" (hardop denkend leesstrate-

gieën voordoen), 

 strategieën voor begrijpend lezen 

 

Teamscholing: 

 'modellen", verbinden (afgerond) 

 

 

Groepsplannen 

Op basis van de interpretatie van de opbrengsten maken de leerkrachten groepsplannen. De IB'er en de di-

recteur hebben afspraken gemaakt over het format van de groepsplannen. Leerlingen worden, op basis van 

hun leerprestaties (methodegebonden toetsen) en hun gedrag in de klas, ingedeeld in een instructieonaf-

hankelijke, een reguliere of een instructieafhankelijke groep. Per leerling wordt bezien of deze extra onder-

steuning krijgt in de vorm van pre-teaching (in kleine groepjes vooruit blikken op de les), verlengde instruc-

tie, groepsgewijze instructie, extra oefening of huiswerk op maat. Deze activiteiten worden ingepland in het 

rooster. In het najaar van 2012 zijn verschillende modellen van groepsplannen besproken. Leerkrachten 

hebben volgens de directeur ondersteuning nodig bij het opstellen van groepsplannen en krijgen die van de 

IB'er en de bovenbouwcoördinator.  

Het bieden van extra ondersteuning stelt hoge eisen aan het klassenmanagement van leerkrachten, zeker in 

de combinatiegroepen. Leerkrachten stellen dat er vroeger vooral oplossingen op groepsniveau gezocht 

werden, maar dat er nu veel meer gezocht wordt naar oplossingen op kindniveau. 

Om dit hele proces van continue verbetering goed vorm te geven is het belangrijk dat leerkrachten met en 

van elkaar kunnen leren en dat zij scholing krijgen. "Investeren in de leerkracht is een voorwaarde voor 

succes bij opbrengstgericht werken". 

                                                      
6  De ijsbergmethode rafelt elke rekenvaardigheid in verschillende niveaus uiteen van concreet (onderkant van de ijsberg) tot 

abstract (top van de ijsberg). Een probleem dat zich manifesteert aan de top van de ijsberg kent zijn oorsprong vaak in 

problemen aan de onderkant van de ijsberg en vergt een oplossingsstrategie die daarop gericht is. Dit vergt soms dat er 

stappen terug gedaan moeten worden in het aanbod.  
7  De leerkrachten hebben cruciale leermomenten uit de methode geanalyseerd en in volgorde gelegd. De conclusie was dat 

het concrete denkniveau te weinig wordt aangesproken in de methode. 
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Hoe wordt de uitvoering van projecten en het nakomen van afspraken be-
waakt op het Anker? 

Voor de bewaking van de uitvoering en het nakomen van afspraken staan op het Anker de volgende instru-

menten ter beschikking: 

 Projectplan in Insula 

De projectplannen zijn opgenomen in Insula. Wanneer een actie is afgerond wordt deze aangevinkt 

door de projectleider. Zo kan in een oogopslag een overzicht verkregen worden van de stand van zaken 

binnen het project. Dit overzicht kan op Stichtingsniveau ingekeken worden en ook op schoolniveau. 

 Observatieschema 

Voor de observatie van lessen wordt een schema gehanteerd, waarin aandacht wordt besteed aan pe-

dagogiek, didactiek en communicatie.  

Verschillende personen zijn op verschillende momenten betrokken bij de bewaking van projecten en afspra-

ken. Allereerst de expertisegroep onderwijs. Deze ziet er vanuit de Stichting op toe dat afspraken die ge-

maakt zijn naar aanleiding van het trendoverleg worden nagekomen. De expertisegroep onderwijs zou er 

ook op toe kunnen zien dat de projecten worden uitgevoerd, zoals beoogd, maar hiervan is geen melding 

gemaakt door de geïnterviewde betrokkenen. De projectleiders (directeur en coördinator bovenbouw) bewa-

ken eveneens de voortgang van de projecten. Zij kunnen doen dit door alle projectactiviteiten in Insula in te 

voeren en aan te geven wanneer deze zijn afgerond. Beiden vinden ze het systeem op dit punt gebruikson-

vriendelijk. De coördinator bovenbouw gebruikt het systeem wel en voert er gemiddeld één keer per maand 

de voortgang in. De directeur doet dit nog niet. Hij heeft hier recent een cursus in gevolgd, maar voelt zich 

nog steeds niet bekwaam. De uitvoering van projecten wordt op verschillende manieren bewaakt. De coör-

dinator bovenbouw bespreekt alle bloktoetsen met leerkrachten. Daarnaast observeren de coördinator en de 

directeur meerdere keren per jaar lessen van leerkrachten. Daarbij letten ze er onder meer op of de route-

kaart en het stappenplan gevolgd worden. Tot slot staat de uitvoering van projecten en afspraken regelma-

tig op de agenda van het teamoverleg en het bouwoverleg.  

Wat zijn volgens betrokkenen op het Anker de resultaten van opbrengstge-
richt en projectmatig werken? 

Beter kijken naar leerprestaties van leerlingen, meer zicht op de doorlopende leerlijn, een verbetering van 

het onderwijsproces en een enthousiast en lerend team worden genoemd als voornaamste opbrengsten van 

het opbrengstgericht en projectmatig werken (zie kader). Verder zijn de resultaten van leerlingen op begrij-

pend lezen op de Cito middentoets voor de meeste groepen verbeterd. De betrokkenen vinden het echter 

nog te vroeg om dit toe te schrijven aan een verbeterd aanbod en een verbeterde aanpak. Bij rekenen is 

nog geen duidelijke stijging zichtbaar. De betrokkenen zijn het met elkaar eens dat ze er nog lang niet zijn. 

Verdere ontwikkeling van aanpak en leerkrachtgedrag is nodig. 

 

 "Ik ben wel enthousiast over deze manier van werken. We helpen elkaar, we leren van elkaar en we 

werken in een open klimaat". 

 "Al lerend en werkend kom je er samen achter wat er nodig is". 

 "Iedereen wordt zich bewuster van zijn eigen gedrag, het heeft effect op de teamvorming, het be-

vordert het enthousiasme en de betrokkenheid van mensen. We zitten met z'n allen in een soort cre-

atiespiraal". 

 "Leerkrachten zijn beter in staat om naar de leeropbrengsten van hun leerlingen te kijken. Ze gaan 

nu meer zelf op zoek naar oorzaken". 

 "Het accent ging bij leerkrachten eerst van 'zien' naar 'er moet iets gebeuren' en nu van 'er moet iets 

gebeuren naar 'ik moet iets doen'." 
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  Bijlage 1D: Caseverslag de Leeuwerik 

De voornaamste bevindingen met betrekking tot het volgen van de kwaliteitsroute en het opbrengstgericht 

werken op de Leeuwerik staan hieronder. 

Tabel 1D.1: Samenvatting belangrijkste bevindingen op de Leeuwerik 

Welke data  De Cito-middentoetsen en –eindtoetsen; 

 De methodegebonden toetsen voor spelling; 

 Leerdoelen rekenen voor groep 1 en 2. 

Wie Expertisegroep onderwijs, directeur, IB'er, team, leerkrachten. 

Hoe  Kijken naar trends per leergebied, ontwikkeling groepen, prestaties  

individuele leerlingen; 

 Zoeken naar verklaringen in input (type leerling), aanbod, aanpak en leer-

krachtgedrag. Sterke neiging tot extern attribueren bij leerkrachten. 

Rollen  Directeur: verantwoordelijkheid bij leerkrachten leggen; 

 IB'er: toelichten en bespreken trendanalyses met leerkrachten; 

 Leerkrachten: afwachtende houding; poging tot interpreteren resultaten. 

Ervaren  

bekwaamheid 

 Lezen trendanalyses lastig; 

 Analyses interpreteren lastig. 

Welke projecten /  

afspraken 

 Project spelling (methode, aanbod, toetsen, aanpak); 

 Project rekenen (methode, aanpak, instaptoetsen); 

 Project ontluikende gecijferdheid (aanbod, aanpak). 

Bewaking  Bewaking projectvoortgang via Insula; 

 Bewaking uitvoering projecten en afspraken via lesobservaties. 

Gepercipieerde  

resultaten 

 Proces komt moeizaam op gang; 

 Lastig resultaten te noemen. 

Hoe gaat de Leeuwerik te werk bij het analyseren en interpreteren van leer-
opbrengsten? 

Hieronder beschrijven we welke data er geregistreerd en geanalyseerd worden op de Leeuwerik, wie ze be-

spreken en interpreteren en hoe dat proces verloopt. Verder gaan we in op de rollen die de betrokkenen 

daarin vervullen en hun eigen gepercipieerde bekwaamheid in het opbrengstgericht werken. Tot slot geven 

we de voornaamste ervaringen van de betrokkenen met dit proces weer. 

Welke data 

In het proces van kijken naar leeropbrengsten zet de Leeuwerik de volgende stappen: registratie, controle 

en analyse.  

Ten behoeve van de kwaliteitsroute worden de volgende opbrengsten geregistreerd: 

 de Cito middentoetsen en –eindtoetsen; 

 de methodegebondentoetsen voor spelling; 

 resultaten leerdoelen rekenen onderbouw. 

De leerkrachten registeren de Citotoetsresultaten in Esis en in Insula en zijn dit jaar gestart met de registra-

tie van de resultaten op de methodegebonden toetsen voor spelling in Insula. De leerkrachten van de on-
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derbouw hebben met behulp van materialen gecheckt of de leerlingen de leerdoelen voor rekenen beheer-

sen en hebben dit ingevoerd in Insula. 

De controle op de gegevens van de Citotoetsen wordt uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs. Deze 

controleert de gegevens op aanwezigheid van alle leerlingen. Op de resultaten van de methodegebonden 

toetsen wordt geen controle uitgevoerd. Daar zijn de leerkrachten zelf verantwoordelijk voor. 

De analyse van de Citotoetsen wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de expertisegroep onderwijs met 

behulp van het programma Insula. Het resultaat is een document met daarin een trend per leergebied en 

per groep (zie hoofdstuk 3). De analyse van methodegebonden toetsen wordt uitgevoerd door het pro-

gramma Insula. Het resultaat is een overzicht per groep, waarin duidelijk wordt hoe elke individuele leerling 

presteert op onderdelen van de toets (zie hoofdstuk 3).  

Wie 

De leeropbrengsten worden door verschillende betrokkenen in wisselende samenstelling besproken en geïn-

terpreteerd (zie hieronder). 

Tabel 1D.2: Bespreking en interpretatie van resultaten op de Leeuwerik 

Wie Trendanalyse (Cito) van 

expertisegroep onder-

wijs 

Leerdoelen rekenen 

onderbouw 

Analyse methodegebon-

den toetsen spelling uit 

Insula 

Expertisegroep onderwijs 

& directeur / IB'er 

   

IB'er / directeur & leer-

kracht(en) 

  Eenmalig 

Individuele leerkrachten   De een wel, de ander 

niet 

 

De expertisegroep onderwijs bespreekt de trendanalyses twee keer per jaar met de directeur en de IB'er. 

De IB'er heeft tijdens een studiedag de trendanalyse besproken met het team. Er wordt gezocht naar ver-

klaringen voor specifieke dalende trends of resultaten die niet voldoen aan de Inspectienorm.  

De resultaten op de methodegebonden toetsen zijn de eerste keer op een studiedag besproken met de leer-

krachten. Nu moeten de leerkrachten daar zelf naar kijken.  

Hoe 

De bespreking en interpretatie van leeropbrengsten op de Leeuwerik is een proces dat zich in de opstartfase 

bevindt, waarin betrokkenen zoekende zijn naar goede manieren van communiceren met elkaar. Er is be-

hoefte aan het voeren van een gezamenlijke dialoog, maar dat is nog geen praktijk. Bij het interpreteren 

van leeropbrengsten heeft een aantal leerkrachten de neiging vooral extern te attribueren, terwijl andere 

leerkrachten, de IB'er en de directeur vooral willen kijken naar het aanbod, de aanpak en het leerkrachtge-

drag. 

Bij de bespreking en interpretatie van de trendanalyses wordt per leergebied en per groep gekeken naar de 

trends en naar verschillen tussen parallelgroepen. Bij de interpretatie van trends wordt rekening gehouden 

met de scholengroep waarin de school is ingedeeld op basis van de leerling-populatie en de norm van de In-

spectie. Nagegaan wordt of de school presteert conform wat verwacht kan worden op basis van de scholen-

groep en hoe de school scoort in relatie tot de normen van de Inspectie. De focus ligt vooral op dalende 

trends en op leeropbrengsten die niet voldoen aan de norm. In de teambespreking worden de trends toege-

licht en wordt gezocht naar verklaringen hiervoor. "We zien bijvoorbeeld een dalende lijn en waar heeft dat 

mee te maken: aanbod, effectieve leertijd, effectieve instructie van de leerkracht, te weinig inzicht van leer-

lingen of toets je dingen af die je niet hebt behandeld?" De betrokkenen vinden het lastig verklaringen te 
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vinden voor trends. Ze hebben vermoedens, maar weten het niet zeker. Enkele leerkrachten zoeken het 

vooral in factoren buiten henzelf (het niveau van kinderen, wijzigingen in de populatie). Een leerkracht zegt 

dat veel trends verklaard kunnen worden vanuit verschuivingen in groepen of problemen met leerlingen, zo-

als: "dyslectische leerlingen, een meisje dat verhuist, een jongen die een toets op een lager niveau maakt, 

een leerling die goed kan rekenen gaat van school, etc.". 

De andere leerkrachten, de IB'er en de directeur denken dat het te maken kan hebben met aanbod, aanpak 

en leerkrachtgedrag. Een aantal leerkrachten heeft moeite met de bespreking van de trends (zie bij ervarin-

gen). Bij de bespreking van de resultaten van de Cito middentoets introduceert de IB'er een ambitieniveau 

voor leeropbrengsten. Hij vergelijkt de scores van de leerlingen met dit ambitieniveau en daagt de leer-

krachten uit hun eigen ambitieniveau te formuleren. Een leerkracht zegt hierover: "We hebben de vaardig-

heidsscores besproken, maar ik weet niet wat de gewenste vaardigheidsscores zijn. Het was duidelijker ge-

weest als iemand dat verteld had". 

De resultaten van de Citotoets voor de onderbouw zijn niet besproken in het team. De leerkrachten hebben 

ze wel zelf besproken en hebben op basis daarvan beslissingen genomen over het aanbod. 

De IB'er heeft de resultaten op de methodegebonden toetsen één keer besproken met de leerkrachten, tij-

dens een studiedag. De resultaten op de volgende toetsen moeten ze zelfstandig bekijken. De ene leer-

kracht doet dit wel, de andere niet.  

Rollen 

Het is niet duidelijk wie het proces van opbrengstgericht. De directeur vindt dat leerkrachten hier vooral zelf 

verantwoordelijk voor zijn. Het is onderdeel van hun professionele identiteit om naar leeropbrengsten te kij-

ken, deze te interpreteren en er naar te handelen. De IB'er en de leerkrachten vinden dat de directeur meer 

een sturende en bewakende rol moeten vervullen. En de directeur beseft dat hij deze rol moet gaan oppak-

ken. De IB'er bespreekt de trendanalyses met het team en heeft eenmalig de bloktoetsen met de leerkrach-

ten besproken en geïnterpreteerd. Nu wordt dit overgelaten aan de leerkrachten. De een doet dit wel, de 

ander niet. De leerkrachten nemen een afwachtende houding aan. 

Ervaren bekwaamheid 

De directeur is niet bekwaam in het gebruik van Esis en Insula. Hij wil zich hierin verder bekwamen. Vol-

gens de directeur en de IB'er hebben sommige leerkrachten moeite met het interpreteren van data. Ze "at-

tribueren nog veel extern. Ja, maar die zwakke leerlingen en die irritante ouders, etc.".  

Ervaringen 

De directeur, de IB'er en de leerkrachten geven aan dat ze het belangrijk vinden om opbrengstgericht te 

werken. Het biedt mogelijkheden om de ontwikkeling van kinderen in de gaten te houden en het biedt in-

zicht in mogelijke oorzaken van problemen daarbij. "Het is goed om met data te werken. Dan weet je ligt 

het aan het aanbod, de leerkracht of het kind'. De IB'er vindt het belangrijk dat de school een eigen ambi-

tieniveau heeft, dat hoger ligt dan de ondergrens van de Inspectie. Er is echter ook veel weerstand tegen 

opbrengstgericht werken bij de directeur en een aantal leerkrachten. Ze hebben het gevoel dat het moet 

van de Inspectie, dat de Inspectie de Citotoetsen oneigenlijk gebruikt (om de school op af te rekenen en 

niet om de ontwikkeling van kinderen te monitoren) en dat er een te sterke focus op cognitieve opbrengsten 

ligt ten koste van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.  

De leerkrachten vinden het lastig en tijdrovend om de Citoresultaten in twee systemen in te voeren. Ze vin-

den wel dat Insula een meerwaarde heeft, omdat het zicht biedt op de leerstofonderdelen die niet beheerst 

en / of aangeboden worden. 

De leerkrachten vinden dat de bespreking van de trendanalyses in het najaar moeizaam verlopen is. Ze 

hebben de toelichting op de cijfers niet altijd begrepen en weten niet welke normen er gehanteerd worden. 
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Dit heeft een remmende werking. Een leerkracht zegt hierover: "Ik heb nu nog geen antwoord en dat is las-

tig, want je kunt niet met de dingen aan de slag waarmee je aan de slag wilt. Ik weet niet of het wel klopt. 

Er wordt gezegd dat het niet goed gaat met mijn groep, maar ik wel ook weten waarom". Alle geïnterviewde 

leerkrachten vinden dat er beter gecommuniceerd moet worden over de opbrengsten.  

Welke projecten en acties definieert de Leeuwerik en hoe worden deze uitge-
voerd? 

De Leeuwerik voert op schoolniveau drie projecten uit: spelling, rekenen en ontluikende gecijferdheid. 

Daarnaast wordt een aantal additionele activiteiten uitgevoerd en worden de inzichten vanuit de bloktoetsen 

verwerkt in groepsplannen. 

Projecten 

De Leeuwerik voert drie projecten uit. Het besluit hiertoe is genomen door de directeur en de IB’er op basis 

van de leeropbrengsten en adviezen van de Stichting. Bij de start van het schooljaar 2011-2012 wilde de 

school zeven projecten gaan uitvoeren en in Insula zetten. Uiteindelijk is besloten te focussen op drie pro-

jecten. Dit besluit is mede ingegeven door de deadline vanuit de Stichting dat er in 2012-2013 minimaal één 

project in Insula moest staan. De directeur en de IB’er stellen de projecten op en leiden deze. Bij het pro-

ject spelling is de taalcoördinator (een leerkracht) betrokken. Zijn rol als projectleider van het project spel-

ling wordt halverwege het schooljaar overgenomen door de IB’er.  

In het kader van het project spelling wordt het aanbod onder de loep genomen. De nieuwe methode wordt 

vergeleken met de Citotoetsen en blijkt daarop niet altijd voor te bereiden. De IB’er herschrijft samen met 

de ontwikkelaar van Insula de methode. Dit kost meer tijd dan gepland en is dit schooljaar nog niet afge-

rond. Daarnaast heeft de IB’er samen met de ontwikkelaar van Insula nieuwe dictees gemaakt. De leer-

krachten hebben deze nog niet afgenomen, want ze weten niet “hoe ver ze zijn met de ontwikkeling van de 

dictees”. De leerlingen worden getoetst (instaptoetsen en methodegebonden toetsen) en er worden kleine 

stappen gezet in het veranderen van de aanpak. Bij rekenen zoeken de directeur en de IB’er een nieuwe 

methode. Een leerkracht zegt hierover: “Er komt een nieuwe methode die door directie en IB’er wordt be-

paald en ik ben benieuwd wanneer ik daar als leerkracht bij betrokken wordt”. De directeur en IB’er hebben 

twee methodes op het oog en willen die aan het einde van het schooljaar bespreken met de leerkrachten. 

Een aantal voorgenomen activiteiten binnen dit project is niet uitgevoerd. Wel zijn er instaptoetsen afgeno-

men en is er één afspraak over de aanpak gemaakt. In het project beginnende gecijferdheid gaan leerkrach-

ten in de onderbouw na of leerlingen de leerdoelen beheersen, sporen zij hiaten op en spelen zij daarop in 

met hun aanbod. Een nadere beschrijving van de projecten staat hieronder. 

Tabel 1D.3: Voorgenomen en uitgevoerde projectactiviteiten op de Leeuwerik 

Spelling Rekenen Ontluikende gecijferdheid 

Aanschaf nieuwe methode (afge-

rond) 

Oriënteren op nieuwe methode Check beheersing leerdoelen 

(afgerond) 

Observeren wijze van aanbieden 

spelling / aanpak door leerkrach-

ten (afgerond) 

Aanschaffen nieuwe methode Bepalen consequenties voor 

aanbod (afgerond) 

Uitvoeren afspraken aanpak 

(stimuleren netjes werken door 

leerlingen, extra instructie op 

onderdelen waar leerlingen op 

uitvallen, meer herhalen) 

Invoeren nieuwe methode (voor-

nemen: volgende schooljaar) 

Herhalen aanbod 

Analyse aanbod in relatie tot 

Cito-toetsen en herschrijven 

methode 

Analyse aanbod in relatie tot 

Citotoetsen (voornemen voor dit 

schooljaar) 
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Afnemen instaptoetsen in mid-

denbouw (afgerond) 

Oplossen hiaten in aanbod (aan-

pak, materialen) (voornemen 

voor dit schooljaar) 

 

Afnemen en analyseren metho-

degebonden toetsen 

Afspraak over aanpak bij rekenen 

(drie kwartier rekenen per dag) 

 

Ontwikkelen dictees Afname instaptoetsen  

Afnemen dictees   

 

Additionele activiteiten 

De school voert een aantal additionele activiteiten uit op het gebied van technisch en begrijpend lezen. Er 

wordt een nieuwe methode (Nieuwsbegrip) ingevoerd bij begrijpend lezen, er worden DMT-toetsen afgeno-

men en op basis daarvan heeft de IB’er nieuwe afspraken gemaakt met leerkrachten over het aanbod (aan-

tal keren dat er met een kind “geflitst” wordt, introductie BAVI lezen, drie keer per week 20 minuten lezen 

in tweetallen). 

De directeur heeft een schoolverbeterplan geschreven.  

Groepsplannen 

Op basis van de interpretatie van de opbrengsten (methodegebonden toetsen, bloktoetsen) maken de leer-

krachten groepsplannen. Bij de start van het schooljaar hebben ze dit gedaan tijdens een studiedag. In de 

groepsplannen wordt aangegeven welke leerlingen verlengde instructie krijgen en of er extra leerstof wordt 

aangeboden. In de onderbouw worden de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen (normale kinderen, kinde-

ren met verlengde instructie, kinderen met een handelingsplan en kinderen die nog geen Nederlands spre-

ken). Het aanbod wordt afgestemd op de niveaugroep. Ook in de bovenbouw worden niveaugroepen ge-

maakt. De IB’er en de directeur hebben de groepsplannen bij aanvang van het schooljaar besproken met de 

ontwikkelaar van Insula en zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste plannen goed waren, met uitzonde-

ring van één plan. Ze willen in gesprek gaan met de betreffende leerkrachten om “hen op een hoger niveau 

te krijgen”.  

In het voorjaar van 2013 blijkt dat de twee geïnterviewde leerkrachten wel doorgaan met het aanpassen 

van het groepsplan op basis van de leeropbrengsten en de andere geïnterviewde leerkracht niet. Deze leer-

kracht zegt hierover: “We zijn de methodegebonden toetsen niet meer stelselmatig aan het analyseren. 

Voorheen is dat misschien een keer gedaan, maar daar komen we niet aan toe. Waarom niet, daar heb ik 

geen idee van. De IB’er stuurt er wel een mail over, maar hij vraagt niet of we kijken waar leerlingen op 

uitvallen”. Verschillende leerkrachten merken op dat ze behoefte hebben aan ondersteuning bij het maken 

van groepsplannen. Ze hebben dit ook aangegeven, maar hier is volgens hen weinig mee gedaan. De IB’er 

constateert ook dat de leerkrachten moeite hebben om een goed groepsplan te maken. Hij vindt dat er 

meer vanuit de leerkrachten zelf moet komen. Nu zet hij ze vaak “op een spoor, maar de leerkrachten moe-

ten enthousiast worden en zelf het nut van groepsplannen inzien”. Een leerkracht stelt dat leerkrachten ook 

elkaar zouden kunnen helpen, maar “die cultuur is er niet op school”. 

Het projectmatig werken komt traag op gang binnen de Leeuwerik. Volgens de IB’er en de leerkrachten 

komt dit omdat de leerkrachten onvoldoende zijn meegenomen bij de keuze en totstandkoming van de pro-

jecten. Enkele leerkrachten missen een duidelijke koers. “Ik heb nog steeds het idee dat iedereen zijn eigen 

plan trekt. Niet eens zo bewust, maar meer omdat we zoekende zijn welke kant we op moeten, de missie en 

de visie”.  

Hoe wordt de uitvoering van projecten en het nakomen van afspraken be-
waakt op de Leeuwerik? 

Voor de bewaking van de uitvoering en het nakomen van afspraken staan op de Leeuwerik de volgende in-

strumenten ter beschikking: 



68  Van data naar didactiek  

 

 Projectplan in Insula 

De projectplannen worden door de directeur en de IB’er ingevoerd in Insula. Ze krijgen hierbij onder-

steuning van de ontwikkelaar van Insula, omdat “het systeem niet zo gebruiksvriendelijk is”. 

 Analyseformulier voor effectieve instructie 

De IB’er gebruikt bij de lesobservaties een analyseformulier voor effectieve instructie. Hij gaat daarmee 

na of de leerkracht het model voor effectieve instructie toepast. 

De bewaking van de projecten berust vooral bij de IB’er, die alle projecten leidt. De directeur wil de projec-

ten bewaken door samen met de IB’er de leeropbrengsten te bespreken met individuele leerkrachten. Hij wil 

zo de gemaakte afspraken bewaken. De projecten worden verder bewaakt via het regelmatig uitvoeren van 

lesobservaties door de directeur en de IB’er. Tijdens deze lesobservaties maakt de IB’er gebruik van het 

analyseformulier voor effectieve instructie. Als een leerkracht stappen uit het model voor effectieve instruc-

tie overslaat, gaat hij hierover in gesprek met de leerkracht. De IB’er maakt ook video-opnames van lessen. 

Hij wil deze gebruiken om leerkrachten te coachen en “te confronteren met hun gedrag”. De IB’er heeft 

hiervoor een opleiding gevolgd. Volgens de IB’er staan de leerkrachten hier niet op voor. Een leerkracht 

zegt hierover: “De leerkrachten zijn niet happig op filmen. Het kan een eyeopener zijn, maar laten we eerst 

maar eens in gesprek gaan”. Alle betrokkenen zijn het er over eens dat het belangrijk is dat de directeur en 

de IB’er bewaken hoe opbrengsten zich ontwikkelen en wat de achterliggende oorzaken van tegenvallende 

opbrengsten zijn.  

Wat zijn volgens betrokkenen op de Leeuwerik de resultaten van opbrengst-
gericht en projectmatig werken? 

Het is voor de directeur, de IB’er en de leerkrachten van de Leeuwerik lastig om te zeggen wat de resulta-

ten zijn van opbrengstgericht en projectmatig werken zijn. In het voorjaar van 2013 constateren ze dat de 

Cito middentoetsen beter gemaakt zijn, maar ze weten niet waar ze dat aan toe kunnen schrijven. 

Uit de schets van het hele proces blijkt dat er kleine stappen gezet worden in het kijken naar leeropbreng-

sten en het aanpassen van het aanbod, de aanpak en het leerkrachtgedrag. Het proces verloopt echter 

traag en moeizaam. Uit opmerkingen van betrokkenen blijkt dat dit onder meer te maken heeft met het ge-

brek aan draagvlak en de rol van de directeur. Deze neemt leerkrachten onvoldoende mee in het proces, 

omdat hij een proactieve houding van hen verwacht. De leerkrachten weten onvoldoende wat er van hen 

verwacht wordt en zijn onvoldoende in staat dit gedrag te vertonen. Ze hebben behoefte aan ondersteuning, 

maar krijgen deze niet. Volgens de IB’er zijn sommige leerkrachte n onbewust onbekwaam. Volgens de di-

recteur leren de leerkrachten niet voldoende van elkaar. Hij vindt het lastig om “het delen bij leerkrachten 

er in te krijgen”(zie kader). Het lijkt een patstelling tussen een directeur en IB’er die proactief gedrag ver-

wachten aan de ene kant en leerkrachten die dit gedrag niet willen of kunnen vertonen aan de andere kant. 

 

Voorbeelden van het verloop van het proces: 

 “Het schoolverbeterplan is te veel naar de leerkracht geschreven. Alsof de leerkracht de zwakke 

schakel is in het geheel. Het is zeker niet alleen de leerkracht. Het is de hele organisatie. Laat zien 

wat je visie is, maak duidelijke plannen”. 

 “De directeur moet ons veel beter op de hoogte houden van wat er speelt en ook eenduidige afspra-

ken maken. Hij moet heel goed luisteren naar de behoeftes van mensen. Dat moet je doen als je ze 

mee wilt krijgen. Je kunt niet alles terugleggen bij mensen. Hij noemt dat zelfverantwoordelijkheid 

van mensen en je moet je realiseren dat dit er niet altijd is en dat je mensen bij de hand moet ne-

men” 

 “Bij een deel van de leerkrachten is wel draagvlak voor de projecten en bij een deel niet. Deze leer-

krachten hebben niet door wat het voor hen kan betekenen. Die denken dat ze het voor de IB’er 

doen.” 
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 “Er komt een nieuwe methode die door directie en IB’er wordt bepaald en ik ben benieuwd wanneer 

ik daar als leerkracht bij betrokken wordt”. 

 “We zijn de methodegebonden toetsen niet meer stelselmatig aan het analyseren. Voorheen is dat 

misschien een keer gedaan, maar daar komen we niet aan toe. Waarom niet, daar heb ik geen idee 

van. De IB’er stuurt er wel een mail over, maar hij vraagt niet of we kijken waar leerlingen op uitval-

len”.  

 "De school bevindt zich in een fase waarin leerkrachten de methode niet meer als heilig moeten be-

schouwen en deze nu en dan los moeten laten, om zo bepaalde leerstofonderdelen meer aandacht te 

geven en andere juist minder". 

 “Leerkrachten weten wel wat er aan het einde van het jaar benodigd is, maar niet wat de voorwaar-

den zijn om dit doel te halen. Ze hebben niet altijd genoeg inzicht in de gehele leerlijn. De leerkrach-

ten zijn op een aantal punten onbewust onbekwaam”. 

 “We zagen bij rekenen dat er in de methode te weinig werd geautomatiseerd en gememoriseerd. Het 

is ook een beetje aan de professionaliteit van de leerkracht om te kijken welke vorm dan werkt. De 

leerkrachten uit groep … doen dit goed, de leerkrachten van groep … hebben het niet goed gedaan. 

Zij wilden meteen naar het abstracte, maar moesten ook met de handen aan de slag.” 

Voorbeelden van kleine stappen die gezet worden: 

 “We hebben afgesproken dat we drie kwartier per dag gaan rekenen met de kinderen, zonder goed te 

kijken hoe het in de praktijk moet worden gedaan”. 

 “We zijn duidelijk bezig met het aanpassen van leerkrachtgedrag. Ik ben bewuster bezig met auto-

matiseren en memoriseren, tafels oefenen, cijferend rekenen. We zijn minimaal drie kwartier per dag 

bezig met rekenen en de instructie is intensiever en wat langer”. 
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  Bijlage 2: Format schoolbezoek opbrengsten 

School:    

Datum:   

Eindopbrengsten 2012-2013 

1. Aantal lln in groep 8   

2. Aantal lln deelname eindtoets CITO  

 

 

3. Aantal lln deelname niveautoets CITO  

 

 

4. Aantal lln drempelonderzoek  

 

 

5. Aantal lln andere toets  

 

 

6. Aantal lln niet deelgenomen toets  

 

 

7. Redenen niet deelname of keuze andere toets   

8. Gegevens 2 en 3 in portal beschikbaar? 

 

 

9. Waar vastleggen gegevens lln die ziek zijn bij 

afname?  

 

 

10. Ambitie niveau 

 

  

 

Tussenopbrengsten Rekenen 

Begrijpend 

lezen Spelling 

10. Beschikbaarheid tussenresultaten    

11. Alle lln meegenomen in groepsresultaat  

 

   

12. Redenen niet meetellen lln  

 

   

13. Acties nodig om actuele toetsversie af te ne-

men  

   

14. Suggesties voor mogelijke vervolgaanpak voor 

geconstateerde risico’s  

 

   

 

Algemene opmerkingen, risico’s en oplossingen 

Rekenen 

Spelling 

Begrijpend lezen 

Trendanalyse  
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