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Samenvatting 
 

In het Actieplan Beter Presteren VO wordt het belang van kwaliteitszorg en zelfevaluatie benadrukt, en is 

opbrengst gericht werken één van de speerpunten. Tevens is een duidelijke trend zichtbaar dat scholen 

behaalde onderwijsresultaten communiceren en verantwoorden. Het gaat hierbij om zowel verticale als 

horizontale verantwoording. Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen door scholen hebben een 

impuls gegeven aan de ontwikkeling en het gebruik van onderwijsinformatiesystemen (leerlingvolg- en 

administratiesystemen en managementinformatiesystemen). Deze systemen zijn er op gericht de kwaliteit van 

onderwijsinstellingen in kaart te brengen, enerzijds met het oog op verantwoording naar de buitenwereld, 

anderzijds als instrument voor schoolontwikkeling en schoolverbetering (Sontag e.a., 2006; Van Eck & 

Boogaard, 2007). Daarnaast worden de systemen gebruikt voor de ondersteuning van onderwijsadministratie 

en -organisatie, zoals roostering en planning. Voorts bieden de systemen mogelijkheden voor in- en externe 

communicatie en samenwerking, bijvoorbeeld tussen management en leraren en tussen school en partners in 

de lokale omgeving. Op verzoek van Kennisnet hebben Oberon en het Kohnstamm Instituut onderzocht hoe 

scholen onderwijsinformatiesystemen inzetten bij opbrengstgericht werken, verantwoording, administratie en 

management en communicatie.  

Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

Het doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de huidige en de gewenste situatie rondom het gebruik en 

opbrengsten van informatiesystemen in het voortgezet onderwijs. Een nevendoel van het onderzoek was na te 

gaan of scholen wat betreft het gebruik van onderwijsinformatiesystemen onderscheiden en getypeerd kunnen 

worden. In het onderzoek zijn drie hoofdvragen onderscheiden:  

I. Hoe wordt (de informatie uit) het onderwijsinformatiesysteem door scholen gebruikt voor: 

a. registratie en sturing op onderwijsresultaten? 

b. horizontale en verticale verantwoording van prestaties? 

c. ondersteuning van onderwijsadministratie en organisatie? 

d. interne en externe samenwerking en communicatie? 

II. Wat zijn de ervaren en verwachte opbrengsten hiervan volgens de doelgroep: (midden)management en 

bestuur? 

III. Welke informatiebehoefte heeft het VO-veld ten aanzien van digitale gegevens(bronnen)? 

 

De eerste twee hoofdvragen hebben betrekking op de huidige situatie in het VO-veld. De derde hoofdvraag 

onderzoekt de informatiebehoefte van het VO-veld. Het in kaart brengen van de huidige situatie is gedaan door 

te vragen naar het doel van het gebruik van onderwijsinformatiesystemen, de activiteiten/interventie die in 

school zijn ondernomen naar aanleiding van analyse van gegevens uit de systemen en de ervaren opbrengsten 

van gebruik. Doel was daarbij na te gaan of het mogelijk is de scholen onder te verdelen in, maximaal vijf, 

gebruikstypen.   

 

Het onderzoek bestond uit een combinatie van kwantitatieve (verbreding) en kwalitatieve (verdieping) 

methoden. Op basis van deskresearch en literatuuronderzoek is een digitale vragenlijst ontwikkeld voor 

bovenklassikale gebruikers van onderwijsinformatiesystemen in het VO waarin zij breed werden bevraagd op 

het gebruik van deze systemen. Dit is gedaan door een internetsurvey af te nemen onder directies van VO-

scholen (op locatieniveau). In totaal hebben 202 locatiedirecteuren een vragenlijst ingevuld. 

Op basis van de eerste resultaten van de survey zijn vervolgens 10 scholen geselecteerd voor deelname aan de 

verdiepende fase waarin gesprekken met directie, teamleiders en docenten zijn gehouden.  
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Resultaten 
 

Waar staat het VO? 

 

Gebruikte systemen  

Uit de survey blijkt dat vrijwel alle scholen een schooladministratiesysteem (met name Magister: 67% en SOM: 

26%) en instrumenten voor kwaliteitszorg (Kwaliteitsscholen en Kwaliteitsmeter VO) gebruiken.  

In vergelijking met administratiesystemen en kwaliteitszorginstrumenten gebruiken veel minder scholen (ook) 

een leerlingvolgsysteem. Het Cito Volgsysteem wordt het meest gebruikt (34%), gevolgd door Diataal (14%). 

Opvallend is dat veel scholen aangeven een schooladministratiesysteem als leerlingvolgsysteem te gebruiken.  

 

Doel van het gebruik van de systemen 

Uit de survey blijkt dat de meeste scholen de gegevens verzamelen ter ondersteuning van de 

onderwijsorganisatie en administratie en verantwoording op prestaties (resp. 98% en 97%). In iets mindere 

mate worden ze gebruikt voor registratie en sturing op prestaties (94%) en voor interne/externe samenwerking 

en communicatie (91%).  

Uit de survey en de verdiepende interviews komt naar voren dat de doelen waarvoor 

onderwijsinformatiesystemen worden ingezet vooral gericht zijn op leerlingen en in mindere mate op 

docenten. Deze doelen worden dan ook vooral op leerlingniveau geformuleerd. Doelstelling en registratie op 

klas- of schoolniveau komt minder vaak voor. Dit kan te maken hebben met de inrichting van de systemen, 

waarin het accent ligt op registratie van gegevens op leerlingniveau. 

Uit de verdiepende interviews blijkt verder dat de doelen meestal op het niveau van de schoolleiding en 

bestuur worden opgesteld.   

 

Geregistreerde gegevens 

Voor de ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie worden vooral achtergrondkenmerken 

van de leerlingen, administratieve leerlinggegevens, verzuimgegevens, zorgkenmerken en lesroosters in de 

systemen vastgelegd. Administratieve/organisatorische gegevens die minder direct met leerlingen en het 

primaire proces te maken hebben (bijv. financiën, personeelsadministratie, voedingsgebied/marktaandeel) 

worden minder vaak verzameld. 

Bij registratie en sturing op prestaties, gaat het vooral om de registratie van examenresultaten en 

(methodeonafhankelijke) toetsresultaten. Resultaten met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling en 

gebruikte methoden worden minder vaak geregistreerd, al geven geïnterviewde scholen die meer te maken 

hebben met zorgleerlingen vaker aan wel sociaal-emotionele gegevens gericht te registreren en te volgen 

(binnen een commercieel of eigen ontwikkeld systeem) om hierop te kunnen sturen.  

Gegevens die het vaakst worden geregistreerd voor verantwoording op prestaties zijn doorstroomgegevens, in- 

en uitstroomgegevens en slaagpercentages.  

Bij interne en externe samenwerking en communicatie gaat het vooral om tevredenheidsgegevens van 

leerlingen, personeel en ouders en klachten- en incidentenregistratie. 

 

Delen van gegevens 

De informatie in de systemen  wordt door een brede groep medewerkers binnen de school gebruikt en 

gedeeld, met name door en tussen de schoolleiding, middenmanagement, zorgteam en docenten. De 

interviews laten zien dat de schoolleiding een centrale rol heeft als het gaat om uitwisseling van gegevens. Het 

middenmanagement speelt in grote scholen een rol in het delen van gegevens met docenten. Docenten zijn 

vooral verantwoordelijk voor het invoeren van leerlinggegevens. Door deze rol hebben docenten in sommige 

scholen moeite om het belang en nut te zien van (uitgebreide) registratie en sturing.  
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Onderwijsinterventies 

Onderwijsinformatiesystemen worden op twee manieren gebruikt voor interventies. Interventies vinden plaats 

op basis van de informatie uit de systemen of ze worden ondersteund met de gegevens uit de 

onderwijsinformatiesystemen. In dat geval worden gegevens geanalyseerd naar aanleiding van een 

geconstateerd probleem. Er is dan geen sprake van een interventie ingezet op basis van analyse van gegevens 

uit de systemen in een cyclisch evaluatief proces.  

Grote scholen lijken de onderwijsinformatiesystemen vaker te gebruiken als hulpmiddel bij interventies dan 

kleinere scholen, waar communicatielijnen tussen management en docenten korter zijn. 

 

Uit de survey komt naar voren dat onderwijsinterventies over het geheel genomen vooral plaatsvinden op het 

gebied van visie- en beleidsontwikkeling, determinatie, aanpassing van informatie voor ouders en 

ondersteuning/begeleiding van zorg- of probleemleerlingen. Op pedagogisch-didactisch gebied zouden  minder 

interventies plaatsvinden op basis van de onderwijsinformatiesystemen (bijv. verandering in 

groeperingsvormen, verandering in didactiek, en ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden en -

materiaal), evenals op het gebied van personeelsbeleid. De betrokken scholen bij de casestudies richten zich 

wel op het primaire proces in hun interventies. Meestal betreft dit grootschaliger interventies op initiatief van 

docenten of secties maar ook geïnitieerd door de schoolleiding. Een voorbeeld is het ontwikkelen van 

onderwijsmateriaal in deelteams op basis van gegevens uit de systemen. In de casestudies blijken de 

interventies ook gericht te zijn op personeelsbeleid. De scholen geven aan dat de systemen steeds meer 

gebruikt (kunnen) worden om zicht te krijgen op het functioneren van docenten. Ontwikkelingen van buiten 

geven hiertoe aanleiding, zoals passend onderwijs, waardoor ook weer meer en nieuwe eisen aan docenten 

worden gesteld. Ook lijkt er een trend zichtbaar dat het aanspreken van docenten op hun functioneren op basis 

van gegevens en het onderling vergelijken van docenten steeds meer gebruikelijk wordt. 

 

Waargenomen/ervaren opbrengsten 

Zowel uit de survey als uit de interviews blijkt dat de grote verdienste van de systemen is dat ze gegevens 

samen brengen en overzicht geven (administratie en ondersteuning) en dat ze zicht op leerlingresultaten geven 

(registratie en sturing). Kennis, inzicht en bewustwording zijn belangrijke opbrengsten. Daarnaast ervaren 

locatieleiders dat de onderwijsinformatiesystemen helpen om beter zicht te krijgen op het functioneren van de 

docenten.  

 

Wat wil het VO? 

Uit de survey en de interviews blijkt dat scholen behoefte hebben aan: 

• integratie en koppeling van systemen; 

• analyse en registratiemogelijkheden op maat; 

• mogelijkheid om zelf bepaalde typen gegevens toe te voegen; 

• ondersteuning om beter gebruik te kunnen maken van de onderwijsinformatiesystemen. 

Een deel van de behoefte lijkt te ontstaan door onvoldoende kennis in de scholen  om goede analyses  uit te 

voeren. Daarnaast wordt aangegeven dat het gebruik van de onderwijsinformatiesystemen valt of staat bij de 

‘menselijke factor’, namelijk de zorgvuldigheid en volledigheid bij het invoeren van de gegevens. 

 

Uit de survey komt naar voren dat maximaal een kwart van de scholen bereid is of mogelijkheden ziet om 

actief mee te werken aan het verbeteren van de systemen. Daarbij gaat het met name om het bijwonen van 

een bijeenkomst of conferentie over het gebruik van informatiesystemen (26%).  

De scholen benoemen in de casestudies  drie mogelijkheden waarmee zij zelf aan de slag kunnen  om in de 

eigen behoefte te voorzien en het gebruik van de systemen effectiever te maken: 

 werken aan de eigen ontwikkeling en expertise; 
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 structureel verbeterde invoer door docenten; de betrouwbaarheid van de informatie valt of staat met de 

juiste en volledige invoer van gegevens, goed gebruik van de gegevens, juiste analyses en interpretaties 

van resultaten; 

 delen van kennis en ervaring binnen school, zowel ten aanzien van het gebruik van de systemen (nu ligt 

dat vaak bij één persoon) als de informatie die met de systemen opgehaald kan worden. 

 

Indeling in gebruikstypen 

Uit analyse van de data uit de survey blijkt een indeling naar gebruikerstypen mogelijk (zie onderstaande 

indeling). Deze indeling biedt echter beperkt houvast als het gaat om verschillen tussen scholen in het gebruik 

van onderwijsinformatiesystemen. Scholen in het vo blijken vooral op elkaar te lijken in de doelen en 

interventies waarvoor zij onderwijsinformatiesystemen inzetten en de opbrengsten en behoeften die zij hierbij 

ervaren. Beperkte verschillen tussen scholen zijn vooral gevonden op het gebied van interventies op basis van 

onderwijsinformatiesystemen en in mindere mate op het gebruik van de systemen voor in- en externe 

communicatie.  

 
 

De 10 scholen uit de casestudies laten bovendien zien dat de indeling in gebruikstypen niet stabiel is. Zij 

bevestigen de indeling slechts ten dele. Uit de gesprekken komen andere factoren naar voren die verschillen 

tussen scholen mogelijk beter verklaren, namelijk: schoolomvang en schooltype, de kennis en expertise binnen 

de school en de mate waarin docenten willen meebewegen.  

Voor nu is het te vroeg beleid af te stemmen op de hierboven gespresenteerde indeling in gebruikstypen. 

Vervolgonderzoek moet beter zicht geven op de stabiliteit van de onderscheiden gebruikstypen en de wijze 

waarop bovenstaande factoren een rol spelen. 

 

Hoe nu verder? 

Op basis van de behoeften die scholen formuleren ter verbetering van de mogelijkheden die 

onderwijsinformatiesystemen voor het onderwijs kunnen bieden, kunnen een aantal algemene 

aandachtspunten worden vastgesteld: 

1. Focus op het primaire proces 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen breed inzetten, met een focus op het primaire 
proces. Dat laatste onderscheidt de scholen uit dit gebruikstype van de andere gebruikstypen.   

2. Focus op management 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken voor externe 
informatievoorzieningen en beslissingen omtrent personeel en minder voor het primaire proces 

3. Focus op determineren en informeren 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken voor determinatie, informatie 
aan ouders en interne en externe samenwerking en communicatie.  

4. Beperkte analyse van geregistreerde gegevens en interventies 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen relatief weinig gebruiken op analyseniveau en 
wanneer ze interventies doen, doen ze dit op het gebied van informeren van ouders en 
wijk/omgeving of ondersteuning van zorg- of probleemleerlingen.  
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 Er is behoefte aan integratie en koppeling van systemen. Hierdoor wordt het makkelijker om gegevens 

bij elkaar te brengen ten behoeve van verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en voor 

verantwoording. Wanneer systemen onderling meer compatibel zijn, neemt de betrouwbaarheid van 

de gegenereerde gegevens bovendien toe.  

 Scholen hebben behoefte aan maatwerk, bijvoorbeeld zodat schoolspecifieke gegevens kunnen 

worden toegevoegd of makkelijk analyses kunnen worden uitgevoerd.  

 Scholen vinden de systemen soms niet gebruiksvriendelijk. 

 Gebruikersvriendelijkheid en het bieden van maatwerk in de systemen lijkt moeilijk verenigbaar. 

Naarmate scholen meer mogelijkheden hebben om gegevens in het systeem op te nemen en analyses 

uit te voeren, vergt het gebruik van het systeem ook meer kennis en ervaring van de medewerkers. 

 De ‘menselijk kant’ van de zaak; betrouwbaarheid van invoer van gegevens. Deels een kwestie van 

draagvlak en aandacht daarvoor, deels spelen hier technisch-organisatorische zaken. 

 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kunnen onderwijsinformatiesystemen wellicht verder 

verbeterd worden, vooral waar het gaat om de integratie en koppeling van systemen. Ook ligt het voor de hand 

dat er op scholen aandacht nodig kan zijn voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Op beide punten zijn 

er uiteraard ook grenzen aan de mogelijkheden. De vraag blijft dan hoe scholen verder geholpen kunnen 

worden om onderwijsinformatiesystemen beter aan te laten sluiten aan hun wensen en behoeften. 

Mogelijk kan een te ontwikkelen checklist voor scholen van toegevoegde waarde zijn, waardoor scholen een 

passende keuze kunnen maken voor een of meerdere onderwijsinformatiesystemen, toegespitst op onder 

andere het stadium waarin de school zich bevindt met betrekking tot opbrengstgericht werken, schoolgrootte 

en schooltype. Het onderzoek laat zien dat scholen voor een indeling in gebruikstyperingen wat betreft doelen, 

interventies en opbrengsten niet zo heel veel verschillen, maar op een individueel niveau verschillen scholen 

wel.  

Te denken valt aan een checklist waarin de kenmerken van de schoolorganisatie worden meegenomen, en in 

kaart wordt gebracht wat de school nodig heeft in relatie tot onderwijs- en informatiesystemen. Relevante 

kenmerken van de schoolorganisatie zijn bijvoorbeeld de schoolgrootte en gelaagdheid van de 

schoolorganisatie, de financiële ruimte, de leerlingpopulatie (bijvoorbeeld zorgleerlingen), de samenwerking 

binnen het bestuur (eigen keuze mogelijk voor systemen?), de spreiding en het niveau van expertise binnen de 

organisatie, draagvlak voor ontwikkeling en scholing op dit terrein, etc. Om in kaart te brengen wat de school 

nodig heeft zijn bijvoorbeeld relevante vragen: welke gegevens wil de school registreren, met welk doel, voor 

welke doelgroep, welke gegevens worden gedeeld en met wie, of het gebruik van het systeem plaatsvindt in 

het kader van de PDCA-cyclus, etc. Door het systematisch in kaart brengen van dit soort gegevens met behulp 

van een checklist krijgt de school overzicht van de eigen eisen en wensen ten aanzien van 

onderwijsinformatiesystemen en het gebruik ervan.  
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1 Inleiding en achtergrond 
 
Op verzoek van Kennisnet en Stichting Schoolinfo hebben Oberon en het Kohnstamm Instituut een onderzoek 

uitgevoerd naar het huidige gebruik en de waargenomen/ervaren opbrengsten van 

onderwijsinformatiesystemen in het voortgezet onderwijs (VO). Ook is gekeken naar de informatiebehoefte 

van scholen: aan welk type gegevens(bronnen) hebben de gebruikers van deze systemen nog meer behoefte? 

In deze rapportage gaan we in op de huidige en de gewenste situatie in het VO. Daarmee wordt antwoord 

gegeven op de vragen waar het VO staat en wat het VO wil met het gebruik van onderwijsinformatiesystemen. 

Het onderzoek bestond uit twee delen: 

1. een internetsurvey onder VO-scholen; 

2. verdiepende interviews op een selectie van deze scholen. 

 

1.1 Achtergrond 
 

Opbrengstgericht werken 

Al geruime tijd is er sprake van een grote aandacht voor kwaliteitszorg en zelfevaluatie binnen het 

onderwijsveld. Nieuwe impulsen zijn gegeven door het recente overheidsbeleid gericht op 

kwaliteitsverbetering, eerst onder de noemer van de Kwaliteitsagenda (PO en VO) en tegenwoordig onder de 

noemer Actieplan Basis voor Presteren (PO) en Actieplan Beter Presteren (VO). In de Actieplannen is het 

stimuleren van opbrengstgericht werken één van de speerpunten. Bij opbrengstgericht werken gaat het onder 

meer om het stellen van duidelijke doelen, het systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het 

analyseren van leerlingprestaties, zowel op het niveau van de leerling als van de klas en de school (Inspectie 

van het Onderwijs, 2010; Ministerie van OCW, 2011). Uit onderzoek blijkt dat leerlingen betere prestaties halen 

op scholen die opbrengstgericht werken dan op scholen die dat niet doen (Inspectie van het Onderwijs, 2010). 

Onderwijsinformatiesystemen zijn een hulpmiddel voor opbrengstgericht werken. Zij zijn een belangrijk ict-

instrument en ondersteunen alle stappen van de evaluatieve cyclus: doelen stellen, informatie verzamelen, 

gegevens registreren, analyseren, conclusies trekken, acties uitvoeren en weer terugkoppelen naar de gestelde 

doelen (Ledoux e.a., 2009). 

 

Verantwoording 

Gelijktijdig met de aandacht voor opbrengstgericht werken is een beweging richting een steeds ruimere 

verantwoording van onderwijsresultaten zichtbaar. Daarbij gaat het niet alleen om verticale verantwoording, 

horizontale verantwoording is minstens zo belangrijk. In de jaren 2004 en 2005 heeft het nieuwe bestuurlijke 

denken, waar horizontale verantwoording en dialoog onderdelen van zijn, in het onderwijs een stevige impuls 

gekregen. Eind 2004 verscheen het advies van de Onderwijsraad Degelijk onderwijsbestuur. In dit advies 

formuleert de Onderwijsraad twee principes voor degelijk bestuur. Eén daarvan is evenwicht tussen verticale 

en horizontale verantwoording. De school moet over haar beleidskeuzen en prestaties met ouders en 

leerlingen communiceren. Door dit te doen op vastgestelde indicatoren is het voor leerlingen en ouders 

scholen mogelijk scholen te vergelijken en inzicht te krijgen in de prestaties van een school. Tegelijkertijd 

dienen scholen en schoolbesturen zich te verantwoorden richting overheid en andere stakeholders (Oomens 

e.a., 2012a). 

 

Onderwijsinformatiesystemen 

Deze bewegingen, opbrengstgericht werken en verantwoording, hebben een impuls gegeven aan de 

ontwikkeling en het gebruik van onderwijsinformatiesystemen. Onder onderwijsinformatiesystemen verstaan 

we zowel leerlingvolg- en administratiesystemen als managementinformatiesystemen. Deze systemen zijn er 

op gericht de eigen kwaliteit van onderwijsinstellingen in kaart te brengen, enerzijds met het oog op 
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verantwoording naar de buitenwereld, anderzijds als instrument voor schoolontwikkeling en schoolverbetering 

(Sontag e.a., 2006; Van Eck & Boogaard, 2007). Daarnaast worden de systemen gebruikt voor de ondersteuning 

van onderwijsadministratie en -organisatie, zoals roostering en planning. In het offerteverzoek wordt tevens 

gewezen op mogelijkheden van onderwijsinformatiesystemen voor in- en externe communicatie en 

samenwerking, bijvoorbeeld tussen management en leraren en tussen school en partners in de lokale 

omgeving. In deze laatste functie zijn de onderwijsinformatiesystemen in feite voorwaardelijk voor 

opbrengstgericht werken en verantwoording (Kennisnet, 2012). 

 

Stand van zaken in het VO-veld 

VO-scholen beschikken over het algemeen over onderwijsinformatiesystemen en deze systemen worden 

beschouwd als hulpmiddel bij opbrengstgericht werken. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van en 

ervaringen met leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs dat is uitgevoerd door Oberon in 

samenwerking met het Kohnstamm Instituut (Oomens e.a., 2012b). Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de 

mate waarin en de wijze waarop scholen opbrengstgericht werken sterk verschillen. Deze verschillen zijn 

recent bevestigd in gesprekken die Oberon heeft gehouden in het kader van de pilot leerwinst en toegevoegde 

waarde VO.1 De Inspectie wijst in haar jaarlijkse onderwijsverslagen van 2011 en 2012 op het feit dat nog geen 

kwart van de VO-scholen voldoet aan de criteria voor opbrengstgericht werken. Wanneer scholen 

leerlingvolgsystemen, een vorm van onderwijsinformatiesystemen, gebruiken bij opbrengstgericht werken, 

gebeurt dit met name op het niveau van de leerling, terwijl het op het niveau van de klas en school veel minder 

vaak voorkomt. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 
 

Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de huidige en de gewenste situatie rondom het gebruik en 

opbrengsten van informatiesystemen in het voortgezet onderwijs. Dit geeft mogelijk richting aan verbetering 

van het gebruik van onderwijsinformatiesystemen in het kader van registratie en administratie, sturing op 

onderwijsresultaten, horizontale en verticale verantwoording en het faciliteren van communicatie en 

samenwerking. Een nevendoel van het onderzoek was, na te gaan of scholen wat betreft het gebruik van 

onderwijsinformatiesystemen onderscheiden en getypeerd kunnen worden. Het onderzoek richt zich op het 

(midden)management en bestuur VO. Het gaat hierbij om functionarissen die bovenklassikaal gebruik maken 

van de data uit het systeem. Dit betreft personen in school met een coördinerende of leidinggevende functie 

(zorgcoördinatoren, locatiemanagers, directies en bestuurders). Daarnaast wordt ook gekeken welke 

interventies er plaatsvinden op basis van de informatie die scholen uit de systemen halen en hoe dit doorwerkt 

binnen de school. Hier richt het onderzoek zich ook op teamleiders en docenten. 

 

Hoofdvragen 

In het onderzoek worden drie hoofdvragen onderscheiden:  

I. Hoe wordt (de informatie uit) het onderwijsinformatiesysteem door scholen gebruikt voor: 

a. registratie en sturing op onderwijsresultaten? 

b. horizontale en verticale verantwoording van prestaties? 

c. ondersteuning van onderwijsadministratie en organisatie? 

d. interne en externe samenwerking en communicatie? 

II. Wat zijn de ervaren en verwachte opbrengsten hiervan volgens de doelgroep: (midden)management en 

bestuur? 

III. Welke informatiebehoefte heeft het VO-veld ten aanzien van digitale gegevens(bronnen)? 

                                                      
1
  Binnen deze pilot is Oberon verantwoordelijk voor het ondersteuningstraject van de betrokken scholen en het Kohnstamm 

Instituut voor de uitvoering van het onderzoek. 
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De eerste twee hoofdvragen hebben betrekking op de huidige situatie in het VO-veld. De derde hoofdvraag 

onderzoekt de informatiebehoefte van het VO-veld.  

 

Deelvragen 

Voor het onderzoek zijn de hoofdvragen vertaald in twee categorieën: “Waar staat het VO-veld?” en “Wat wil 

het VO-veld?”. Hierbinnen wordt een aantal deelvragen onderscheiden: 

 

A. Waar staat het VO-veld?  

Deze categorie heeft betrekking op hoofdvraag I en II van het onderzoek. Hierbinnen worden vijf 

deelvragen onderscheiden: 

1. Welke onderwijsinformatiesystemen worden er in het voortgezet onderwijs ingezet voor registratie en 

sturing van onderwijsresultaten, het afleggen van (verticale en horizontale) verantwoording, 

ondersteuning van onderwijsadministratie en organisatie en voor communicatie en samenwerking? 

2. Welke soort gegevenskenmerken worden door de scholen geregistreerd, geanalyseerd en 

gecommuniceerd met behulp van onderwijsinformatiesystemen? 

3. Wat voor (onderwijs)interventies worden ingezet naar aanleiding van de analyses van opbrengsten? 

4. Met wie worden (door scholen) welke soort gegevens uit onderwijsinformatiesystemen gedeeld (ter 

verantwoording)? En hoe verloopt deze informatieoverdracht en uitwisseling? 

5. Wat zijn waargenomen/ervaren opbrengsten van de inzet van deze systemen? 

 

B. Wat wil het VO-veld? 

Tot deze categorie behoort hoofdvraag III, waarbij de volgende twee deelvragen worden onderscheiden: 

6. Aan welke extra digitale informatie (type gegevens en informatiebronnen) hebben scholen nog 

behoefte en waarvoor willen ze deze inzetten? 

7. Welke inspanning zijn zij bereid daarvoor te leveren? 

 

1.3 Leeswijzer 
 
In deze rapportage doen we verslag van de opzet en de uitkomsten van het onderzoek. We starten in 

hoofdstuk 2 met de opzet van dit deel van het onderzoek. In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van de 

internetsurvey onder vo-scholen en gaan we in op de gebruikstypen die op basis van de resultaten 

onderscheiden kunnen worden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de verdiepende interviews op vo-

scholen beschreven. In hoofdstuk 5 beantwoorden we de onderzoeksvragen en trekken we enkele 

overkoepelende conclusies.  
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2 Opzet en uitvoering 
 

2.1 Inleiding 
 

Het onderzoek bestond uit een combinatie van kwantitatieve (verbreding) en kwalitatieve (verdieping) 

methoden. Op basis van deskresearch en literatuuronderzoek is een digitale vragenlijst ontwikkeld voor 

bovenklassikale gebruikers van onderwijsinformatiesystemen in het VO waarin zij breed werden bevraagd op 

het gebruik van deze systemen. Dit is gedaan door een internetsurvey af te nemen onder directies van VO-

scholen (op locatieniveau).  

 

Op basis van de resultaten van de survey zijn vervolgens scholen geselecteerd voor deelname aan de 

verdiepende fase waarin gesprekken met betrokkenen zijn gehouden. Doel van deze verdiepende fase van het 

onderzoek was om inzicht te krijgen in het perspectief en het handelen van de betrokkenen, met andere 

woorden zicht te krijgen op de argumentatie voor gebruik van de systemen, waargenomen/ervaren 

opbrengsten en behoeften.  

 

We gaan in dit hoofdstuk verder in op de opzet en uitvoering van beide deelonderzoeken. 

 

2.2 Deskresearch en instrumentontwikkeling 
 

Ter voorbereiding op de dataverzameling heeft een deskresearch en de instrumentontwikkeling 

plaatsgevonden en is de steekproef bepaald. We beschrijven hieronder de activiteiten die in deze 

voorbereidingsfase zijn uitgevoerd. 

 

Deskresearch  

De voorbereidingsfase bestond uit een deskresearch en de instrumentontwikkeling. Tijdens de deskresearch is 

een analyse gemaakt van reeds uitgevoerde onderzoeken naar managementinformatiesystemen (o.a. Oberon 

2003; 2012, Kohnstamm Instituut (2008) en gezamenlijke onderzoek van beide instituten (2012)). Daarnaast is 

gebruik gemaakt van publicaties van Kennisnet en Stichting Schoolinfo betreffende het gebruik van digitale 

onderwijsinformatiesystemen en opbrengstgericht werken en is relevante informatie meegenomen uit de Pilot 

leerwinst en toegevoegde waarde die gezamenlijk wordt uitgevoerd door Oberon en het Kohnstamm Instituut. 

Verder heeft een nadere verkenning van literatuur met betrekking tot horizontale en verticale verantwoording 

plaatsgevonden (onder meer publicaties van Frans de Vijlder, van het SCP over meervoudig publieke 

verantwoording, van Oberon over horizontale verantwoording en van het Kohnstamm Instituut over 

schoolkeuzemotieven. 

 

Instrumentontwikkeling: internetsurvey 

Voor het ontwikkelen van de survey is gebruik gemaakt van verschillende bestaande vragenlijsten, met name 

uit een onderzoek van Oberon en het Kohnstamm Instituut (2012) in het kader van Vensters PO en 

vragenlijsten van het jaarlijkse Vier in Balans monitoronderzoek. Door het bestuderen van de bestaande 

literatuur en het ordenen van de aanwezige kennis bij de onderzoekers van de beide uitvoerende organisaties 

is de internetsurvey ontwikkeld. In de vragenlijst hebben wij ons gericht op bovenklassikale gebruikers van 

onderwijsinformatiesystemen in het VO op locatieniveau, inclusief praktijkscholen, vmbo’s-groen en vmbo’s 

die aan een ROC zijn verbonden.  
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De onderwerpen die in de vragenlijst aan bod kwamen waren de volgende: 

 Type systeem (leerlingvolgsysteem, een managementsysteem of een administratiesysteem of een 

combinatie van voorgaande). 

 Doel van het gebruik: onderscheid op sturing, registratie, verantwoording, administratie of communicatie 

en samenwerking.  

 Doelgroep: op welk niveau wordt de informatie uit de onderwijsinformatiesystemen gebruikt (intern op 

directieniveau, door teamleiders, zorgcoördinatoren, mentoren of docenten en extern op het niveau van 

schooldirectie of bestuur)? 

 Actie: variatie in de aard, duur en intensiteit van de interventie. Met name in de aard van de actie mag 

veel variatie worden verwacht. Te denken valt daarbij aan: visieontwikkeling, beleidsontwikkeling, 

schrijven van stukken, training/scholing, ontwikkeling van onderwijsmateriaal, aanschaffen nieuwe 

methode en veranderingen in groeperingsvormen, toetsing, determinatie en onderwijstijd. 

 Opbrengst: in hoeverre ervaren betrokkenen opbrengsten en welke opbrengsten zijn dit dan (positief, 

negatief)? 

 

De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. 

 

Instrumentontwikkeling: interviewleidraad verdiepende interviews 

Het doel van de interviews is zoveel mogelijk kwalitatieve informatie te verzamelen over ervaringen en ideeën 

en het handelen van betrokkenen. Start voor de interviews is het ‘gebruikstype’ waar de school binnen is te 

typeren (op basis van de resultaten van de internetsurvey). In de gesprekken werd ingegaan op de volgende 

onderwerpen: 

 Check en verdieping van informatie (gebruikstypering) verkregen met de survey; met welk doel worden 

de systemen ingezet binnen de school? Het gaat hier vooral om redenen, pro’s en contra’s, knelpunten, 

successen, dilemma’s. 

 Gebruikservaringen en waardering voor de gebruikte systemen. 

 Argumentatie voor het al dan niet gebruiken van de onderwijsinformatiesystemen voor de vier 

onderscheiden doelen:  

o opbrengstgericht werken (registratie en sturing op onderwijsresultaten); 

o horizontale en verticale verantwoording; 

o ondersteuning; 

o communicatie en samenwerking. 

 Ervaren knelpunten en gevoeligheden rond registratie, analyse en communicatie van bepaalde gegevens 

en suggesties om deze knelpunten weg te nemen. 

 Uitgevoerde en geplande interventies en het gebruiksniveau. 

 Verloop van uitvoer van interventies. 

 Waargenomen/ervaren opbrengsten van het gebruik van onderwijsinformatiesystemen. 

 

Daarnaast werd de interviews aandacht besteed aan toekomstige gebruiksdoelen en aanvullende 

informatiebehoeften: 

 Aanvullende doelen: redenen waarom dit nu nog niet aan de orde is binnen school en welke 

(aanvullende) gegevens en gebruiksmogelijkheden van de systemen men daarvoor wil gebruiken. 

 Welk type interventie en opbrengsten men hierbij verwacht. 

 De inspanningen die school kan/wil leveren voor extra digitale gegevens(bronnen). 

 

Bovengenoemde onderwerpen zijn verwerkt in een voorgestructureerde interviewleidraad (zie bijlage 3). 
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2.3 Steekproeftrekking en bestandsopbouw 
 

Vanuit Kennisnet was een respons van 150 schoollocaties vereist. Om ervoor te zorgen dat deze groep van 150 

locaties een zo representatief mogelijke afspiegeling is van de totale populatie hebben wij een gefaseerde 

procedure voor de steekproeftrekking gehanteerd.  

1. Voor alle VO-locaties zijn drie achtergrondkenmerken vastgesteld: 

a. onderwijstype: hierbij is onderscheid gemaakt in vier categorieën onderwijstypen:  

 praktijkonderwijs,  

 vmbo (inclusief zelfstandige vmbo-t-scholen),  

 avo-locaties (tl/havo/vwo, havo/vwo en gymnasium) en  

 brede scholengemeenschap (vmbo en avo (en eventueel praktijkonderwijs)); 

b. aantal leerlingen: hier is een onderverdeling gemaakt in drie categorieën die ieder ongeveer een derde 

van de totale populatie VO-locaties omvatten:  

 kleine school: minder dan 350 leerlingen,  

 middelgrote school: 350 tot en met 900 leerlingen, 

 grote school: meer dan 900 leerlingen; 

c. gemeentegrootte: hierbij is een onderscheid gemaakt in drie categorieën die ieder ongeveer  

een derde van de totale populatie gemeenten met VO-locaties omvatten:  

 kleine gemeenten, 

 middelgrote gemeenten en 

 grote gemeenten; 

2. Uit het populatiebestand van VO-locaties is vervolgens een gestratificeerde steekproef getrokken van 150 

locaties en wel zo dat de verdeling van de locaties per achtergrondkenmerk overeenkomt met de 

verdeling in de populatie. Deze locaties vormden samen de scholen in de steekproef (zie tabel 1). 

3. Voor elk van de 150 locaties in de steekproef zijn drie ‘reservescholen’ geselecteerd, die wat betreft de 

achtergrondkenmerken vergelijkbaar zijn. Hiertoe is elke locatie uit de steekproef gekoppeld aan drie 

andere locaties met exact dezelfde achtergrondkenmerken. Per locatie is vervolgens een aselecte 

steekproef getrokken van drie locaties uit het groepje gelijke scholen. Deze drie locaties vormden de 

eerste tot en met derde reservegroep (zie tabel 2.1). 

 

In tabel 2.1 geven we een voorbeeld van de indeling van VO-locaties over de steekproef en de drie 

reservegroepen.  

 

Tabel 2.1 - Voorbeeld verdeling locaties over steekproef en reservegroepen 

combinatie van 

achtergrond-kenmerken 

steekproef reservegroep 1 reservegroep 2 reservegroep 3 

 praktijkschool 

 kleine school 

 grote gemeente 

school A school B school C school D 

 avo-school 

 grote school 

 middelgrote gemeente 

school E school F school G 

 

school H 

...     

…     

totaal aantal locaties  150 150 150 150 

 

Om de respons te bevorderen, is het bij Oberon en Kohnstamm Instituut beschikbare adressenbestand van alle 

VO-locaties zo veel mogelijk aangevuld met de namen en e-mailadressen van de locatiedirecteuren (voor veel 

locaties zijn deze gegevens op internet te vinden). Daar waar dat niet het geval was, is voor de eerste 
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steekproef van 150 scholen telefonisch contact opgenomen met de administratie van de school om de naam en 

het e-mailadres van de locatiedirectie op te vragen. Bij de reservescholen is gewerkt met de algemene 

emailadressen. 

 

2.4 Dataverzameling en respons survey 
 

De dataverzameling van de internetsurvey is gefaseerd uitgevoerd: 

 Week 1: uitnodiging vragenlijst via e-mail naar de 150 locaties uit de steekproef (zie tabel 2.1).  

 Week 2: rappel naar de non-responsgroep uit de steekproef en uitnodiging per e-mail aan gepaarde 

locaties uit reservegroep 1. 

 Week 3: rappel naar non-responsgroep van reservegroep 1, waarvan ook de gepaarde locatie uit de 

steekproef de vragenlijst nog niet heeft ingevuld en uitnodiging naar de tweede reservegroep waarvan de 

gepaarde locaties nog niet hebben gereageerd. 

 Week 4: rappel naar de non-responsgroep van reservegroep 2, waarvan ook de gepaarde locaties uit de 

steekproef en reservegroep 1 geen vragenlijst hebben ingevuld en uitnodiging naar reservegroep 3 

waarvan er nog geen ingevulde vragenlijst is van een gepaarde locatie. 

 Week 5: rappel naar de non-responsgroep van reservegroep 3 waarvan ook de gepaarde locaties nog 

geen vragenlijst hebben een ingevuld.  

 

De dataverzameling vond plaats in de periode mei-juni 2013. Ondanks de gefaseerde opzet bleek het niet 

mogelijk de vereiste respons van 150 locaties te halen. Daarom is in samenspraak met Kennisnet besloten om 

de dataverzameling over de zomervakantie heen te tillen. In september is de vragenlijst opnieuw uitgezet 

onder alle locaties uit de steekproef en reservegroepen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Om de 

respons te verhogen werd tevens een aantal entreekaarten voor de Onderwijsdagen verloot. De respons was 

beter dan voor de zomervakantie, maar nog niet voldoende. In overleg met Kennisnet is besloten een verkorte 

vragenlijst te maken, die telefonisch in oktober is afgenomen (zie bijlage 2 voor de korte vragenlijst). Daarnaast 

zijn de overige VO-locaties uit de totale populatie, waarvan een e-mailadres bekend was, aangeschreven. In 

totaal zijn 1360 VO-locaties aangeschreven. Deze aanvullende maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot een 

ruwe respons van 221 locaties. Na controle bleken 19 ingevulde internetvragenlijsten niet bruikbaar omdat 

deze te beperkt waren ingevuld. Uiteindelijk komt de totale bruikbare respons hiermee op 202 locaties (133 

oorspronkelijke (internet)vragenlijst en 69 verkorte vragenlijst). 

 

Tabel 2.2 - Respons onderzoek  

 N % 

Oorspronkelijke (internet)survey 133 66 

Verkorte (telefonische) survey 69 34 

Totaal 202 100 

 

Om te kijken in hoeverre de respons representatief is voor de totale schoolpopulatie is gekeken naar de 

verdeling van de totale (ruwe) respons over de verschillende achtergrondkenmerken.  
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Tabel 2.3 - Representativiteit steekproef ten opzichte van totale populatie 

 

totale populatie 

totale respons 

(verkorte en oorspronkelijke 

vragenlijst) 

n % n % 

Avo     

kleine gemeente kleine school 26 1,9 2 0,9 

 middelgrote school 17 1,3 3 1,4 

 grote school 22 1,6 5 2,3 

middelgrote gemeente kleine school 18 1,3 0 0,0 

 middelgrote school 53 3,9 10 4,5 

 grote school 32 2,4 5 2,3 

grote gemeente kleine school 58 4,3 10 4,5 

 middelgrote school 125 9,2 19 8,6 

 grote school 236 17,4 51 23,1 

Brede scholengemeenschap     

kleine gemeente kleine school 1 0,1 0 0,0 

 middelgrote school 9 0,7 2 0,9 

 grote school 13 1,0 2 0,9 

middelgrote gemeente kleine school 3 0,2 0 0,0 

 middelgrote school 7 0,5 0 0,0 

 grote school 29 2,1 5 2,3 

grote gemeente kleine school 1 0,1 0 0,0 

 middelgrote school 16 1,2 1 0,5 

 grote school 51 3,8 5 2,3 

Vmbo-scholen     

kleine gemeente kleine school 30 2,2 7 3,2 

 middelgrote school 35 2,6 6 2,7 

 grote school 2 ,1 0 0,0 

middelgrote gemeente kleine school 24 1,8 0 0,0 

 middelgrote school 44 3,2 10 4,5 

 grote school 12 ,9 4 1,8 

grote gemeente kleine school 128 9,4 16 7,2 

 middelgrote school 193 14,2 33 14,9 

 grote school 23 1,7 4 1,8 

Praktijkscholen     

kleine gemeente kleine school 5 0,4 1 0,5 

middelgrote gemeente kleine school 26 1,9 2 0,9 

grote gemeente kleine school 120 8,8 18 8,1 

 middelgrote school 1 0,1 0 0,0 

Totaal 1360 100,0 221 100,0 

 
De tabel laat zien dat op twee aspecten de steekproef afwijkt van de populatie. Niet alle typen scholen komen 

voor in de steekproef. In de meeste gevallen gaat het hier ook om zeer kleine groepen scholen in de populatie. 

Daarnaast zien we bij een aantal typen scholen een (beperkte) over- of ondervertegenwoordiging in de 

steekproef (verschil >1%). De grootste verschillen zien we in de groep Avo - grote gemeente - grote school 
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waarvan er relatief veel in de steekproef zitten (verschil van 5,7%) en in de groep vmbo-grote gemeente-kleine 

school waar we relatief weinig scholen in de steekproef hebben (verschil van 2,2%). Over het algemeen kunnen 

we echter constateren dat de steekproef niet sterk afwijkt van de populatie en kunnen we dus spreken over 

een redelijk representatieve steekproef. 

 
Respondenten 

Uit de analyses blijkt dat de vragenlijst vooral is ingevuld door vertegenwoordigers van de schoolleiding of 

bestuur. Dit is conform de opzet van de dataverzameling. Andere functies van respondenten die zijn 

aangegeven zijn: regiodirecteur, lid centrale directie, coördinator leermiddelenbeleid, onderwijs en innovatie; 

coördinator organisatie en uitvoering onderwijs; directieassistent en managementassistent.  

 

Tabel 2.4 - Functie van respondenten 

Functie Aantal (N=202) 

Locatiedireceur 74 (37%) 

Rector / algemeen directeur 36 (18%) 

Afdelingsleider / conrector 21 (10%) 

Teamleider 24 (12%) 

Bestuurder 4 (2%) 

Beleids- of stafmedewerker kwaliteitszorg 11 (5%) 

(Zorg)coördinator 2 (1%) 

Administratieve functie 8 (4%) 

ICT-functie/applicatiebeheerder 14 (7%) 

Overig 8 (4%) 

 
Omdat gewerkt is met een korte en een lange vragenlijst, varieert de respons op itemniveau. Om die reden is 

steeds het aantal respondenten (N) weergegeven. 

 

2.5 Selectie scholen en uitvoer interviewronde 
 

Selectie scholen 

Om meer zicht te krijgen op het perspectief en het handelen van betrokkenen zijn interviews op scholen 

gehouden. De interviews vormen een verdieping op de uitkomsten uit de vragenlijst en hebben betrekking op 

de onderzoeksvragen 2 tot en met 7. Geeft de survey antwoord op de wat- en hoe-vragen, de interviews geven 

antwoord op de waarom-vraag. 

 

De scholen voor de interviewronde zijn geselecteerd op basis van eerste analyse van de vragenlijst. Doel was 

een eerste indeling in gebruikstypen te maken (maximaal 5) en de scholen gelijk te spreiden over deze 

gebruikstypen. Er zijn tien scholen geselecteerd; met dit aantal wordt een voldoende beeld verkregen van het 

perspectief en het handelen van betrokkenen in de scholen. Uitgaande van tien scholen, was het streven 

maximaal twee scholen per gebruikstype, waarbij de scholen van elkaar verschillen wat betreft aantal 

leerlingen en schooltype. 

 

Door responsproblemen is zoals eerder aangegeven gewerkt met twee vragenlijsten. Een lange (originele) lijst 

en een verkorte lijst die telefonisch is afgenomen. Omdat niet alle vragen direct één-op-één zijn over te zetten, 

is de analyse voor de selectie van de scholen uitgevoerd op basis van de oorspronkelijke (lange) vragenlijst die 

de meeste informatie oplevert. 
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Frequentieanalyses op de vragen lieten nauwelijks verschillen tussen respondenten in hun antwoorden zien. 

Op twee vragen waren verschillen te vinden: 

 Doelen van gebruik met betrekking tot registratie en sturing op prestaties (vraag 5). We zien verschillen 

tussen scholen die zich wel of niet richten op leerling-, klas- en schoolniveau. 

 Acties naar aanleiding van analyses van gegevens uit de systemen (vraag 8). We zien verschillen wat betreft 

acties op het gebied van personeelsbeleid, ontwikkeling of aanschaf van onderwijsmethoden of materiaal, 

verandering in groeperingsvormen, veranderingen in onderwijstijd en veranderingen in didactiek. 

Om het aantal gebruikstypen te beperken, is bij de doelen een onderscheid gemaakt tussen scholen die op alle 

drie de niveaus doelen hebben en scholen die helemaal geen doelen hebben geformuleerd. Bij de acties is 

onderscheid gemaakt in scholen die op al deze gebieden acties tonen, scholen die op een mix van gebieden 

acties vertonen en scholen die op geen enkele van deze gebieden acties vertonen. Vervolgens zijn de twee 

vragen met elkaar gekruist. Dit heeft geleid tot zes gebruikstypen. 

 

Bij de selectie van de scholen is vervolgens gekeken naar de verdeling van scholen die wel of niet gebruik 

maken van een LOVS, naar schooltype en spreiding naar regio. Uiteindelijk is in onderstaande tabel de 

verdeling van de scholen die de lange vragenlijst hebben ingevuld te zien en het aantal scholen dat is bevraagd 

in de interviewronde. Dat de selectie niet helemaal overeenkomt met het gewenste aantal scholen per 

gebruikstype wordt veroorzaakt doordat geselecteerde scholen niet konden of wilden meewerken aan de 

interviewronde.  

 

Tabel 2.5  Overzicht selectie scholen (totaal = totaal aantal scholen die in de groep horen o.b.v. de vragenlijst, selectie = 
aantal scholen dat we binnen de betreffende groep willen interviewen; deelnemer = aantal scholen dat is 
geïnterviewd) 

 Geen doelen Wel doelen 

Alle acties Groep 1 

Totaal: 6 

Selectie: 1 

Deelnemer: 1 

Groep 4 

Totaal: 30 

Selectie: 3 

Deelnemer: 3 

Mix van acties Groep 2 

Totaal: 12 

Selectie:1 

Deelnemer: 2 

Groep 5 

Totaal: 32 

Selectie: 3 

Deelnemer: 3 

Geen acties Groep 3 

Totaal: 2 

Selectie 1 

Deelnemer: 0 

Groep 6 

Totaal: 1 

Selectie: 1 

Deelnemer: 1 

 

Dataverzameling en respons 

Werving van de scholen heeft plaatsgevonden via locatiedirecties. Omdat de gebruikersgroep van 

onderwijsinformatiesystemen binnen scholen kan verschillen, is met de locatiedirecteuren de samenstelling 

van de te interviewen groep betrokkenen vanuit de school bepaald. Op elke school zijn maximaal twee 

groepsinterviews gehouden. Over het algemeen is gesproken met vertegenwoordigers van schooldirectie en 

bestuur (betrokkenen in de school die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken als sturings- en 

verantwoordingsinstrument) en met docenten (betrokken bij het gebruik van de informatie en de 

daaropvolgende interventie in de praktijk). Middenmanagers als zorgcoördinatoren, teamleiders, 

stafmedewerkers zijn aangesloten bij de gesprekken waar het relevant was; soms waren zij teamleider met 

docent- of coördinatietaken. In een paar scholen is om praktische redenen slechts één interview gehouden 

waarin beide groepen vertegenwoordigd waren. 
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Tabel 2.6 geeft een overzicht van de totale respons: 

 

Tabel 2.6 Overzicht deelnemers interviews  

 Sturing/beleid Uitvoering 

Schoolleiding/bestuur 9  

Administratief medewerker 3  

Middenmanagement 7 8* 

Docenten  4 
*Hierin zitten ook teamleiders met docenttaken. 

 

De scholen zijn bezocht door twee onderzoekers: een senioronderzoeker voor gesprekleiding en een 

junioronderzoeker voor verslaglegging. 

 

2.6 Analyses  
 

(Internet)survey 

De databestanden van de twee vragenlijsten zijn samengevoegd en geanalyseerd met behulp van SPSS. Alle 

vragen uit de oorspronkelijke (lange) vragenlijst zijn vergelijkbaar gemaakt met de vragen uit de verkorte 

vragenlijst. De vragen uit de oorspronkelijke vragenlijst die niet in de verkorte vragenlijst voorkomen, zijn wel 

geanalyseerd en worden in de rapportage gebruikt ter verdieping en nuancering. Om een beter beeld te geven 

van de stand van zaken met betrekking tot onderwijsinformatiesystemen in het voortgezet onderwijs hebben 

we bij sommige vragen niet alleen frequentieanalyses gedaan op de hele groep deelnemers, maar de 

resultaten ook bekeken naar schooltype, schoolgrootte en gemeentegrootte als onderscheidende variabelen. 

In de tabellen die in de resultaathoofdstukken worden gepresenteerd, zijn opvallende scores vet gemaakt. 

 

Het onderzoek heeft tot doel te komen tot een indeling in gebruikstypen. Met gebruikstypen wordt hier 

bedoeld groepen van scholen die te typeren zijn in hun doelstellingen, gebruik, en interventies. Via een 

clusteranalyse is een aantal verschillende typen gebruikers onderscheiden. Hierbij is getracht om per type aan 

te geven wat voor scholen dit betreft (schooltype en omvang school) en waar deze het meeste voorkomt 

(gemeentegrootte). Doel was gebruikstypen te onderscheiden en te beschrijven, inclusief voorbeeld vanuit het 

kwalitatieve deel van het onderzoek. Uit de onderzoeksdata blijkt echter dat slechts op een enkel punt 

onderscheid is te maken tussen scholen. Het is daarom dat in dit rapport wel gebruikstypen worden 

onderscheiden, maar dat het niet mogelijk was hier onderscheidende voorbeelden vanuit de interviews aan toe 

te voegen. Wel hebben we concrete situaties en citaten opgenomen bij de beschrijving van de resultaten van 

het kwalitatieve deel van het onderzoek. 

 

Verdiepende interviews 

Van alle gesprekken is een gesprekverslag gemaakt. Hiertoe was een speciaal format voor verslaglegging 

ontwikkeld waarin beide gesprekken zijn verwerkt. Dit vormde direct de eerste fase van de analyse: elke school 

is zo afzonderlijk en systematisch beschreven (Miles and Huberman, 1994: within-site-analyse). Om zicht te 

krijgen op overeenkomsten en verschillen tussen scholen is een cross-case analyse uitgevoerd.  

Uiteindelijk wordt gerapporteerd volgens de interviewleidraad (doelen-interventies-opbrengsten-behoeften) 

en worden verschillen en overeenkomsten beschreven. Daarbij gaan we in op verschillen tussen gebruikstypen 

die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en worden verschillen tussen schoolleiding (sturingsniveau) en 

docenten (uitvoerings-/gebruiksniveau) aangegeven. Hierbij merken we op dat deze verschillen met enige 

voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Van sommige gebruikstypen is slechts één school betrokken 

bij de casestudies en niet alle geïnterviewde scholen konden in een gebruikstype worden onderverdeeld. Zoals 

uit tabel 2.6 blijkt, zijn er daarnaast relatief weinig docenten geïnterviewd die niet tevens een 

middenmanagementfunctie bekleedden. Waar relevant wordt verder een onderscheid gemaakt naar 

schoolgrootte en schooltype. 
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3 Resultaten survey: een brede kijk in het gebruik 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de survey gepresenteerd. In de analyses is ook onderscheid gemaakt 

naar schooltype, schoolgrootte en gemeentegrootte. Voor de overzichtelijkheid van de tekst in dit hoofdstuk 

zijn de resultaten van deze analyses te vinden in bijlage 4. Wanneer relevant zijn in de hoofdtekst resultaten 

opgenomen en wordt verwezen naar bijlage 4. 

3.1 Gebruikte onderwijsinformatiesystemen  
 

3.1.1 Schooladministratiesystemen  

De resultaten van de survey laten zien dat Magister het meest gebruikte schooladministratiesysteem in het 

voortgezet onderwijs is (67% van de 202 deelnemers zegt dit te gebruiken), gevolgd door SOM (26%). Naast 

Magister en SOM worden ook Cum Laude, Eduarte, Foleta, KRD trajectplanner en MMP door ten minste drie 

deelnemers genoemd.  

  

Grofweg 15% van de deelnemers geeft aan over meer dan één schooladministratiesysteem te beschikken. Dit is 

voor 17% van alle Magistergebruikers (N=23) het geval en voor 15% (N=8) van de SOM-gebruikers. Opvallend is 

dat het niet hebben van een onderwijsinformatiesysteem maar één keer genoemd wordt.  

 

Tabel 3.1 - Gebruikte onderwijsinformatiesystemen  

Schooladministratiesysteem Aantal 

(N=202) 

Magister 135  (67%) 

SOM  53  (26%) 

Anders 44  (22%) 

Geen 1  (0,5%) 

 

 

3.1.2 Leerlingvolgsystemen  

 

In de helft van de ondervraagde scholen wordt een leerlingvolgsysteem gebruikt. Het  

Cito volgsysteem vo is hierbij het meest genoemde leerlingvolgsysteem (34%), gevolgd door Diataal (14%). VO-

Route wordt door geen van de scholen gebruikt. Opvallend is dat 11% van de ondervraagden aangeeft geen 

leerlingvolgsysteem te gebruiken. Daarnaast geeft een relatief groot deel van de respondenten (53%) aan een 

schooladministratiesysteem (Magister, SOM) te gebruiken als leerlingvolgsysteem.  

 

Tabel 3.2 - Gebruikte leerlingvolgsystemen 

Leerlingvolgsysteem Aantal 

(N=202) 

Cito volgsysteem vo 68  (34%) 

Diataal 29  (14%) 

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt 6  (3%) 

VO-Route 0  (0%) 

Anders 108 (53%) 

Geen 22  (11%) 
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3.1.3 Instrumenten voor kwaliteitszorg  

De meeste scholen maken gebruik van een instrument voor kwaliteitszorg, zoals de Kwaliteitsscholen en 

Kwaliteitsmeter VO. Slechts 3% van de ondervraagden geeft aan geen instrument te hebben voor 

kwaliteitszorg. Als we dit vergelijken met schooladministratiesystemen zien we dat vrijwel alle scholen een 

schooladministratiesysteem hebben en ook bijna alle scholen een instrument voor kwaliteitszorg. 

Leerlingvolgsystemen komen dan het minste voor op scholen (alhoewel ook hiervan bijna 90% van de 

deelnemers aangeeft er wel een te hebben). 

 

Het instrument voor kwaliteitszorg dat het meest gebruikt wordt, is Kwaliteitsscholen (41% van de 

ondervraagden geeft aan dit instrument te gebruiken). VO-spiegel wordt ook veel gebruikt (23%), gevolgd door 

Kwaliteitsmeter vo (6%). Bijna de helft van de deelnemers geeft aan een ander systeem te gebruiken dan in de 

survey genoemd. Uit toelichtingen die de respondenten hebben gegeven, blijkt dat het hier vooral om Vensters 

voor verantwoording gaat (37 keer genoemd). Een deel van de scholen heeft ook een eigen systeem (15 keer 

genoemd). 

 

Tabel 3.3 - Gebruikte instrumenten voor kwaliteitszorg  

Instrument Kwaliteitszorg Aantal 

(N=202) 

Kwaliteitsscholen 82  (41%) 

Kwaliteitsmeter vo 12  (6%) 

VO-spiegel 46  (23%) 

Werken met kwaliteit vo 4  (2%) 

Anders 97  (48%) 

Geen 6  (3%) 

 

De analyses op schooltype en schoolgrootte laat zien dat VO-spiegel vooral wordt gebruikt op kleine scholen en 

van het type praktijkscholen (zie bijlage 5). 

3.2 Registratie, analyse en communicatie van gegevens uit 
onderwijsinformatiesystemen 

 

Naast een inventarisatie van welke systemen en instrumenten worden ingezet, hebben we ook gekeken wat 

scholen doen met deze onderwijsinformatiesystemen. Hiertoe hebben we gekeken (1) welke gegevens worden 

geregistreerd of verzameld; (2) met welk doel deze gegevens worden geregistreerd of verzameld; (3) wie de 

gegevens gebruikt en (4) met wie de gegevens worden gedeeld.  

 

3.2.1 Type gegevens dat geregistreerd wordt 

Gegevens worden om uiteenlopende redenen verzameld door scholen. We onderscheiden vier categorieën: 

1. Ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie; 

2. Registratie en sturing op prestaties; 

3. Verantwoording op prestaties; 

4. Interne en externe samenwerking en communicatie. 

Als we kijken naar de vier categorieën van gegevens die verzameld worden, zien we dat veruit de meeste 

deelnemers voor al deze categorieën gegevens verzamelen. Hierbij worden de meeste gegevens verzameld 

voor ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie en de minste gegevens voor interne en 

externe samenwerking en communicatie.  
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Tabel 3.4 - Type gegevens dat geregistreerd wordt 

Gegevens worden verzameld voor: Aantal 

(N=123) 

Ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie 121  (98%) 

Registratie en sturing op prestaties 116 (94%) 

Verantwoording op prestaties 113 (97%) 

Interne en externe samenwerking en communicatie 112 (91%) 

 

Om een preciezer beeld te krijgen om wat voor gegevens voor welke doelen verzameld worden, hebben we de 

lange vragenlijst bekeken (N=123). 

  

Ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie 

Wat betreft ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie zien we dat hiertoe vooral gegevens 

van de leerlingen worden verzameld en veel minder gegevens over personeel of school (bijv. financiën). 

 

Figuur 3.1 - Gegevens verzameld voor ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie 

 
 

Registratie en sturing op prestaties 

Gegevens die worden verzameld voor registratie en sturing op prestaties, oftewel opbrengstgericht werken, 

betreffen vooral examenresultaten en methode-onafhankelijke toetsresultaten. Veel minder worden de 

gebruikte methoden geregistreerd.  

 

Figuur 3.2 - Gegevens verzameld voor registratie en sturing op prestaties 
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Interne en externe samenwerking en communicatie  

Voor interne en externe samenwerking en communicatie worden vooral gegevens omtrent de tevredenheid 

van leerlingen, personeel en ouders verzameld en gegevens omtrent klachten en incidenten. Er wordt minder 

gekeken naar ouder- en leerlingparticipatie en intercollegiale consultatie.  

 

 
Figuur 3.3 - Gegevens verzameld voor interne en externe samenwerking en communicatie  

 
 

Verantwoording op prestaties  

Ten slotte geven scholen aan vooral de volgende kerngetallen over prestaties te kunnen berekenen aan de 

hand van de informatie in de systemen: tussentijdse in- en uitstroom, doorstroom onderbouw, doorstroom 

bovenbouw en slaagpercentages.  

 

Figuur 3.4 - Gegevens verzameld voor verantwoording op prestaties  

 
 
 

3.2.2 Doelen van het gebruik van de systemen  

Voor alle bevraagde doelen blijkt ruim 90% van de ondervraagden gegevens te verzamelen. Voor doelen op het 

gebied van interne en externe samenwerking worden het minst vaak gegevens verzameld.  
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Tabel 3.5 - Doelen waarvoor gegevens verzameld worden 

Gegevens worden gebruikt voor: Aantal 
(N=167) 

Ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie 165 (97%) 
Registratie en sturing op gegevens 163 (96%) 
Verantwoording op prestaties 164 (97%) 
Interne en externe samenwerking en communicatie 157 (92%) 

 

Als we alleen naar de gegevens uit de lange vragenlijst kijken (N=81-103), zien we waarvoor de gegevens per 

categorie worden gebruikt en hoe vaak (1=zelden of nooit, 5=dagelijks). We bekijken hierbij per gebruiksdoel 

ook hoe scholen verschillen per schooltype, schoolgrootte en gemeentegrootte (zie figuur 3.5).  

 

Ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie 

Wat betreft ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie blijken de gegevens vooral te worden 

gebruikt voor de organisatie van onderwijs (wekelijks) en de registratie van leerlinggegevens (wekelijks tot 

dagelijks). De gegevens worden het minst gebruikt voor overdracht van leerlinggegevens (maandelijks of 

enkele keren per jaar). 

 

Registratie en sturing op prestaties 

Minder frequent wordt informatie verzameld voor doelen op het gebied van registratie en sturing op 

prestaties. Van de bevraagde doelen wordt nog het meest  gekeken naar de stand van zaken op school (het 

krijgen van inzicht hoe de school ervoor staat) en het bieden van stage-, loopbaan- of zorgbegeleiding.  

 

Verantwoording op prestaties 

Bij de verantwoording op prestaties gaat het vooral om het informeren van ouders en andere 

belanghebbenden. 

 

Interne en externe samenwerking en communicatie 

Bij interne en externe samenwerking en communicatie is het informeren van leerlingen een van de 

belangrijkste doelen waarvoor gegevens worden verzameld. 
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Figuur 3.5 – Doel gebruik gegevens onderwijsinformatiesystemen 

 
Legenda: 1=zelden/nooit; 2=jaarlijks; 3=maandelijks/enkele keren per jaar; 4=wekelijks; 5=dagelijks. 

 

3.2.3 Gebruikers onderwijsinformatiesystemen 

De onderwijsinformatiesystemen worden door een brede groep gebruikers binnen de school gebruikt. De 

systemen worden op vrijwel alle locaties door de schoolleiding en middenmanagement gebruikt. Op een grote 

meerderheid van de scholen (ruim 80%) worden de systemen ook door het bestuur, leerlingen en ouders 

gebruikt. Dit betreft waarschijnlijk het gebruik van Magister en SOM. Het zou interessant zijn nader te 

onderzoeken of deze cijfers anders liggen voor administratieve systemen en leerlingvolgsystemen.  
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Wat betreft andere gebruikers dan in de vragenlijst stonden, noemen deelnemers aanvullend ook meerdere 

malen administratiemedewerkers en conciërges.  

 

Tabel 3.6 - Gebruikers onderwijsinformatiesystemen 

Gebruikers van onderwijsinformatiesystemen Aantallen 

(115>N<168) 

Bestuur 126 (82%) 

Schoolleiding/(con)rector 165 (99%) 

Decaan 157 (95%) 

Middenmanagement 166 (99%) 

Vaksecties 150 (92%) 

Docenten 157 (95%) 

Leerlingen 141 (86%) 

Ouders 137 (84%) 

Kwaliteitszorgmedewerkers 145 (90%) 

Zorgteam 155 (95%) 

Anders 23 (20%) 

3.2.4 Met welke personen worden gegevens gedeeld? 

De gegevens uit de informatiesystemen worden ook met/tussen veel personen binnen de school gedeeld, met 

name op het niveau van de schoolleiding, middenmanagement, docenten en het zorgteam. Interessant is zicht 

te krijgen op wat er dan aan informatie wordt gedeeld. Opvallend is het relatief lage percentage bij de 

leerlingen (82%). Het lijkt er op dat niet alle scholen de gegevens uit de onderwijsinformatiesystemen delen 

met de leerlingen. Hierbij spelen wellicht privacyoverwegingen een rol. 

 

Wat betreft andere gebruikers worden aanvullend ook administratiemedewerkers, DUO en 

leerplichtambtenaren genoemd. 

 

Tabel 3.7 - Met wie worden de gegevens uit onderwijsinformatiesystemen gedeeld? 

Gegevens worden gedeeld met… Aantal 

(144>N<165) 

Bestuur 150 (92%) 

Schoolleiding 163 (99%) 

Decaan 155 (95%) 

Middenmanagement 163 (99%) 

Vaksecties 153 (93%) 

Docenten 160 (98%) 

Leerlingen 134 (82%) 

Ouders 146 (90%) 

Kwaliteitszorgmedewerkers 147 (90%) 

Zorgteam 160 (98%) 

Inspectie 147 (90%) 

Anders 22 (15%) 

 

3.3 Acties en interventies naar aanleiding van analyses 
 

3.3.1 Uitgevoerde acties 

Vrijwel alle scholen gebruiken de onderwijsinformatiesystemen voor het registreren van gegevens en voor het 

selecteren van informatie, de basisfunctie van deze systemen. Op ruim 90% van de scholen worden de 

gegevens uit de systemen geanalyseerd en worden de uitkomsten van deze analyses ook besproken binnen de 
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school. Het zetten van vervolgstappen, in de vorm van het formuleren en uitvoeren van acties vindt in iets 

mindere mate plaats, maar nog op bijna 90% van de scholen.  

 

Tabel 3.8 - Ondernomen acties 

 Aantal (%) N 

Registreren van gegevens 167 (99%) 168 

Selecteren van informatie 164 (98%) 168 

Uitvoeren van analyses 160 (95%) 168 

Uitkomsten van analyses bespreken 155 (92%) 168 

Acties formuleren naar aanleiding van de analyses 91 (89%) 102 

Acties uitvoeren 90 (88%) 102 

Evaluatie na implementatieacties 81 (79%) 102 

 

3.3.2 Uitgevoerde interventies 

In de lange (oorspronkelijke) vragenlijst is ook ingegaan op de vraag welke acties de scholen ondernemen naar 

aanleiding van de analyses die worden uitgevoerd en hoe vaak. Onderstaande figuur geeft zicht op de richting 

van de acties die naar aanleiding van de analyses plaatsvinden binnen scholen.  

 
Figuur 3.6 - Uitgevoerde interventies 

 
 

Men voert vooral interventies uit op het gebied van: visie- en beleidsontwikkeling, determinatie, aanpassing 

van informatie voor ouders en ondersteuning/begeleiding van zorg- of probleemleerlingen. Veel minder acties 

vinden plaats in de pedagogisch-didactische lijn: verandering in groeperingsvormen, verandering in didactiek, 

en ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden en -materiaal. Ook wordt er minder actie ondernomen op 

het terrein van personeelsbeleid (verandering in personeelsbeleid en training/scholing van 

onderwijspersoneel). 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 

Anders 

Ondersteuning zorg- of probleemleerlingen 

Aanpassing van informatie voor omgeving 

Aanpassing van informatie voor ouders 

Determinatie (vaststellen juiste onderwijstype) 

Veranderingen in didactiek 

Veranderingen in onderwijstijd 

Verandering in groeperingsvormen 

Ontw./aanschaf van onderwijsmethoden  

Training/ scholing van onderwijspersoneel 

Veranderingen in personeelsbeleid 

Visie- en beleidsontwikkeling 



Waar staat en wat wil het VO?                   31 
 

 

3.4 Waargenomen opbrengsten van de inzet van onderwijsinformatie-systemen  
 

Onderstaande figuur geeft zicht op de ervaren opbrengsten van de inzet van onderwijsinformatiesystemen 

binnen de scholen. Men ervaart vooral opbrengsten op het gebied van ‘zicht op de leerprestaties van 

leerlingen’. Daarbij hoort ook zicht op de verhouding SE-CE. Daarnaast ervaart men opbrengsten voor het 

gemakkelijker signaleren van zorg- en probleemleerlingen.  

Opbrengsten ervaart men ook op het gebied van het informeren en transparantie over het functioneren in de 

school. Dit betreft zowel horizontale als verticale verantwoording, als samenwerking met partners. 

 

Hoewel men aangeeft opbrengsten te ervaren op het gebied van het gericht bijstellen van het onderwijs, lijkt 

dit zich vooral te richten op de individuele leerling, mede gezien de hoge opbrengsten die men ervaart op het 

zicht krijgen op prestaties van leerlingen. Veel minder opbrengsten worden ervaren voor het primaire proces, 

zoals aandacht voor klassenmanagement en aandacht voor differentiatie. In de verkorte vragenlijst is middels 

een open vraag gevraagd naar de ervaren opbrengsten. De respondenten (N=63) bevestigen het beeld in figuur 

3.13. Ruim driekwart noemt kennis, inzicht en bewustwording belangrijke opbrengsten. Dit heeft betrekking op 

het functioneren van docenten en de individuele leerling. “Het maakt mensen bewust van het (eigen) 

functioneren”. “Je hebt zicht op het functioneren van leerlingen en collega’s”. Zoals kon worden verwacht 

vanuit voorgaand onderzoek refereren respondenten alleen aan het niveau van de individuele leerling en niet 

aan klas- of schoolniveau. Een enkele respondent geeft aan de informatie uit de systemen te gebruiken als 

sturingsinformatie voor beleid. Ongeveer een kwart van de respondenten benoemd tevens dat de 

onderwijssystemen helpen bij opbrengstgericht werken: “Het informeert mensen, er worden analyses gemaakt 

en men stelt verbeterplannen op”. De onderwijsinformatiesystemen worden ook regelmatig benoemd als 

instrument voor kwaliteitszorg.  

Iets minder dan een kwart van de respondenten ervaart vooral het feit dat informatie op een efficiënte manier 

kan worden verzameld en bekeken als opbrengst: “Je hebt alle informatie bijeen. Het is efficiënter dan de oude 

systemen. Het is makkelijker om de administratie te regelen” en “Het heeft een heleboel praktische voordelen: 

snelheid en beschikbaarheid van gegevens met relatief weinig tijd inzet”. 

Zes respondenten noemen de mogelijkheid tot verantwoording als opbrengst. Het meest wordt 

verantwoording naar de ouders genoemd, maar ook verwijst een enkele respondent naar andere externen. 
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Figuur 3.7 - Waargenomen opbrengsten werken met onderwijsinformatiesystemen (N=98) 

 
 
 
Per type school is nagegaan welke interventies worden uitgevoerd naar aanleiding van gegevens uit de 

onderwijsinformatiesystemen. We zien hierbij vooral verschillen bij veranderingen in personeelsbeleid, 

ontwikkeling/aanschaf van onderwijsmethoden en materiaal en veranderingen in onderwijstijd. Vooral brede 

scholengemeenschappen voeren vaker acties op deze gebieden uit naar aanleiding van analyses dan de overige 

schooltypen.  

Bij de uitsplitsing naar schoolgrootte valt op dat kleine scholen op een aantal gebieden minder vaak 

interventies naar aanleiding van analyses uitvoeren dan (middel)grote scholen. Het gaat hierbij met name om 

veranderingen in onderwijstijd, determinatie, aanpassing van informatie voor ouders en omgeving en 

ondersteuning van zorg- of probleemleerlingen.  
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3.5 Behoefte van scholen op het gebied van onderwijsinformatie-systemen 
 

We hebben ook scholen gevraagd naar hun behoeften op het gebied van onderwijsinformatiesystemen. Uit de 

gegevens blijkt dat er vooral behoefte is aan mogelijkheden op het gebied van integratie en koppeling van 

onderwijsinformatiesystemen en in mindere mate aan extra functionaliteiten zoals handreikingen. Ongeveer 

de helft van de scholen heeft behoefte aan meer functionaliteiten op het gebied van analyse en rapportage en 

registratie. 

 

Tabel 3.9 - Behoefte aan functionaliteiten  

Behoefte aan functionaliteiten op het gebied van: Aantal 

(N= 163) 

Registratie  81 (50%) 

Analyse en rapportage 88 (54%) 

Handreikingen 59 (36%) 

Integratie en koppeling van onderwijsinformatiesystemen 103 (63%) 

Anders 20 (12%) 

 

Aanvullende analyses op de (lange) vragenlijst bevestigen dit beeld en laten zien dat er inderdaad een sterke 

behoefte is aan integratie en koppeling van onderwijsinformatiesystemen, maar ook aan het hebben van meer 

analysemogelijkheden op maat en de mogelijkheid om zelf gegevens toe te voegen. Er is minder behoefte aan 

uitgebreidere registratiemogelijkheden of hulp bij het vertalen van resultaten in een beleid of handelingsplan 

of hulp bij evaluatie van analysegegevens.  

 

Figuur 3.8 - Behoefte aan functionaliteiten uitgewerkt per categorie (N=98) 
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Andere functionaliteiten die worden genoemd zijn o.a. een digitaal portfolio, feedback op lessen, koppeling van 

gegevens over meerdere jaren, mogelijkheid tot registratie van deskundigheidsbevordering, een 

reserveringsysteem en een database met standaarddata die voor alle scholen relevant zijn. 

 

3.6 Bereidheid inspanning te leveren voor aanvullende wensen 
 

Op welke manier zouden scholen willen bijdragen aan het verbeteren van de mogelijkheden van 

onderwijsinformatiesystemen? Deze vraag is in de internetsurvey aan de scholen voorgelegd. Het animo om 

actief bij te dragen aan de verbetering van de systemen is beperkt. Circa een kwart van de scholen is bereid 

deel te nemen aan een bijeenkomst of conferentie over het gebruik van informatiesystemen. Ongeveer 15% 

van de scholen is bereid om mee te denken in een werkgroep of deelname aan een groepsinterview of 

discussiebijeenkomst. Tegenover het zelf aanleveren van gegevens staan de scholen het minst positief (11% 

bereid). Andere mogelijkheden die door de scholen worden genoemd zijn: in een telefoongesprek, meedenken 

met tussenrapportages en het uitwisselen van ideeën met andere scholen (van hetzelfde onderwijstype). 

 

Tabel 3.10 - Manier waarop scholen bijdrage willen leveren aan verbeteren mogelijkheden onderwijsinformatiesystemen  

 Aantal 

(N=98) 

Meedenken in een werkgroep over het gebruik van informatiesystemen 14 (14%) 

Deelname aan een groepsinterview / (online−)discussiebijeenkomst 15 (15%) 

Deelname aan een bijeenkomst / conferentie over het gebruik van informatiesystemen 25 (26%) 

Aanleveren van gegevens 11 (11%) 

Anders 7 (7%) 

 

3.7 Clusteranalyse: het onderscheiden van verschillende gebruikstypen 
 

3.7.1 Procedure 

Om een beeld te krijgen van verschillende typen gebruikers van onderwijsinformatiesystemen is er een 

clusteranalyse uitgevoerd. Door middel van een clusteranalyse kunnen ‘clusters’ of in dit geval gebruikstypen 

onderscheiden worden op grond van hun kenmerken. Het doel is dus het vormen van deelverzamelingen die 

elk hun eigen gedeelde kenmerken bevatten.  

 

Met als doel het vormen van gebruikstypen is gekeken of er clusters gevormd kunnen worden aan de hand van 

de vragen rondom het gebruik van onderwijsinformatiesystemen. Hiertoe is allereerst middels beschrijvende 

statistiek (frequentieverdelingen) gekeken waar de grootste verschillen in de data zichtbaar waren. Dit 

betroffen vragen omtrent:  

 Doelen (zie 3.2.2) 
‘Gebruikt uw school de gegevens uit de onderwijsinformatiesystemen voor… ?’  

 Ondernomen acties (zie 3.3.1 )  
‘Worden de onderwijsinformatiesystemen gebruikt voor de volgende acties…?’  

 Ondernomen interventies (zie 3.3.2)  
‘Welke acties onderneemt uw school naar aanleiding van de analyses die worden uitgevoerd?’  

 

Alleen scholen die op deze vragen antwoord hebben gegeven, zijn in de clusteranalyse meegenomen (N=112). 

Voor dit onderzoek is een two-step clusteranalyse uitgevoerd in SPSS. Hiervoor is gekozen omdat aan de hand 

van deze methode ook categorische data geanalyseerd kan worden. Dit was noodzakelijk aangezien de meeste 

vragen binaire antwoordcategorieën hadden (ja of nee). Een two-step clusteranalyse bestaat uit twee stappen. 
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Eerst worden de antwoorden in vele subclusters gegroepeerd en vervolgens worden deze subclusters in een 

(aangegeven) aantal clusters gegroepeerd. Door deze tweeledige methode is een two-step cluster analyse ook 

zeer bruikbaar voor grote datasets. In dit geval hebben we gezien de hanteerbaarheid van de uitkomsten van 

de analyses het maximaal aantal clusters vastgesteld op 5, in overeenstemming met de wens van de 

opdrachtgever. 

 

3.7.2 Resultaten clusteranalyse  

 

Het model 

De clusteranalyse geeft 4 als optimale hoeveelheid clusters (N=112). De kwaliteit van het onderscheidend 

vermogen van de clusters is redelijk. De grootste cluster (cluster 2) betreft 41 scholen en de kleinste (cluster 4) 

betreft 12 scholen (zie figuur 3.15). Cluster 1 betreft 27 scholen en cluster 3 32 scholen.  

 

 
Figuur 3.9 - Verdeling vier clusters 

 
 

De analyse laat het onderscheidende vermogen van de variabelen zien. Hierbij hebben negen variabelen een 

onderscheidend vermogen boven de 0,40. We richten onze interpretatie van de clusters op deze negen 

variabelen. Opvallend hierbij is dat al deze negen variabelen vragen over ondernomen interventies betreffen. 

De vragen over de doelen en de ondernomen acties zijn dus minder onderscheidend wat betreft clustering.  

 

De clusters 

Als we de negen meest onderscheidende variabelen op een rij zetten en bekijken wat het merendeel van de 

respondenten in de clusters hebben ingevuld, kunnen we de clusters inhoudelijk beschrijven (zie tabel 3.20). 

We hebben ook de clustering op deze negen variabelen visueel weergegeven (zie figuur 3.16). 
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Tabel 3.11 - Meest voorkomende antwoord per cluster op meest onderscheidende variabelen (clusters in kolommen van 
groot naar klein). De vijf meest onderscheidende variabelen per cluster zijn weergegeven (arcering geeft 
onderscheidend vermogen weer (donker is zeer onderscheidend))  

Interventies ten aanzien van Cluster 2  

(41) 

Cluster 3  

(32) 

Cluster 1  

(27) 

Cluster 4  

(12) 

Aanpassing voor de  

omgeving/ wijk 

Ja (90%) Nee (89%) Ja (100%) Nee (67%) 

Training/ scholing van onderwijspersoneel Ja (98%) Ja (56%) Ja (96%) Nee (92%) 

Ondersteuning of begeleiding zorg- of probleemleerlingen Ja (100%) Ja (91%) Ja (100%) Nee (58%) 

Veranderingen in groeperingsvormen Nee (63%) Nee (50%) Ja (100%) Nee (100%) 

Veranderingen in personeelsbeleid 

 

Ja (85%) Ja (66%) Ja (100%) Nee (92%) 

Ontwikkeling of aanschaf van onderwijsmethoden of 

materiaal 

Nee (51%) Ja (59%) Ja (100%) Nee (100%) 

Aanpassing van informatie voor ouders Ja (98%) Ja (75%) Ja (100%) Nee (67%) 

Veranderingen in didactiek 

 

Ja (54%) Ja (59%) Ja (100%) Nee (100%) 

Veranderingen in onderwijstijd Nee (59%) Ja (63%) Ja (100%) Nee (83%) 

Determinatie (vaststellen juiste onderwijstype) Ja (76%) Ja (97%) Ja (96%) Ja (58%) 

Interne en externe samenwerking en communicatie Ja (100%) Ja (91%) Ja (100%) Ja (92%) 
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Figuur 3.10 - Visuele weergave clustering op meest onderscheidende variabelen 

                                             

  

 
 

Bekijken we welke vijf variabelen binnen elk cluster voor het meeste onderscheiding met de andere clusters 

zorgen, dan kunnen we de clusters als volgt beschrijven: 

 

Cluster 2 (41 scholen) 

Dit cluster onderscheidt zich het meest van de andere clusters op de variabelen: (1) gebruik analyses voor 

aanpassing van informatie voor de omgeving (bijv. gemeente, wijk) (90% ja), (2) gebruik analyses voor training 

van onderwijspersoneel (98%), (3) gebruik analyses voor aanpassing van informatie voor ouders (98%), gebruik 

analyses voor (extra) ondersteuning of begeleiding zorg- of probleemleerlingen (100%). Opvallend is dat ze zich 

ook onderscheiden door de analyses niet te gebruiken voor veranderingen in onderwijstijd (59%).  
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Als we naar de overige variabelen kijken, valt op dat de scholen in dit cluster verdeeld zijn over of de analyses 

gebruikt worden voor veranderingen in didactiek (54% zegt wel, 46% niet) en voor ontwikkeling of aanschaf 

van onderwijsmethoden of materiaal (51% zegt wel, 49% zegt niet). Verder gebruiken de meeste scholen in dit 

cluster de analyses niet voor het maken van veranderingen in groeperingsvormen (63%).  

 

Het lijkt erop dat de onderwijsinformatiesystemen in deze scholen weinig gebruikt worden voor het primaire 

proces van onderwijs en vooral voor externe informatievoorzieningen en beslissingen omtrent het personeel.  

 

Cluster 3 (32 scholen) 

Dit cluster onderscheidt zich vooral doordat de meeste respondenten expliciet zeggen de analyses van de 

onderwijsinformatiesystemen niet te gebruiken voor aanpassing van informatie voor de omgeving (bijv. 

gemeente, wijk) (89%). Bovendien geven zij aan de analyses  ook niet altijd te gebruiken voor training van 

onderwijspersoneel (56% zegt van wel). Analyses blijken vooral te worden benut voor aanpassing van 

informatie voor ouders (75%), determinatie (97%), en interne en externe samenwerking en communicatie 

(91%).  

 

Opvallend is dat het merendeel van de scholen in dit cluster aangeven de analyses voor de meeste zaken wel te 

gebruiken, maar met name voor interne en externe samenwerking en communicatie, voor determinatie en 

voor aanpassingen van informatie voor ouders.  

 

Cluster 1 (27 scholen) 

De scholen in dit cluster zijn veelvuldige gebruikers van onderwijsinformatiesystemen. Bijna alle scholen in dit 

cluster gebruiken de analyses voor bijna alle variabelen. Zij onderscheiden zich vooral van de andere clusters 

door hun volmondig ja op analysegebruik voor: veranderingen in groeperingsvormen, ontwikkeling en aanschaf 

onderwijsmethoden en materiaal, veranderingen in onderwijstijd, verandering in didactiek en aanpassing van 

informatie voor de omgeving (bijv. gemeente, wijk). 

 

Dit cluster is dus samengesteld uit scholen die in vergelijking met de scholen uit de andere clusters de 

onderwijsinformatiesystemen breed inzetten en veel meer gericht op het primaire proces. 

 

Cluster 4 (12 scholen) 

Scholen in dit kleinste cluster onderscheiden zich voornamelijk van de andere clusters doordat zij aangeven de 

analyses uit de onderwijsinformatiesystemen niet te gebruiken voor het merendeel van de interventies/acties. 

Zij onderscheiden zich vooral door hun relatief lage aantal interventies op het gebied van ondersteuning of 

begeleiding zorg- of probleemleerlingen (58% zegt dit niet te doen). Hiernaast onderscheiden ze zich ook door 

hun bijna volmondige ‘nee’ op de vraag of analyses gebruikt worden voor: training/ scholing van 

onderwijspersoneel (92%), veranderingen in didactiek (100%), aanpassing van informatie voor ouders (67%), 

veranderingen in personeelsbeleid (92%). 

 

Opvallend in dit cluster is dat ze analyses uit onderwijsinformatiesystemen weinig gebruiken. De interventies 

die ze wel doen, zijn veelal rondom ondersteuning of begeleiding zorg- of probleemleerlingen, aanpassing van 

informatie voor de omgeving/wijk en aanpassing van informatie voor ouders.  

 

Type school, schoolgrootte, gemeentegrootte en de clusters  

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de cluster samengesteld is naar type school, schoolgrootte en 

gemeentegrootte. Als we bekijken hoe de clusters samengesteld zijn op het gebied van type school zien we dat 

de meeste clusters vooral bestaan uit avo-scholen. Dit is niet verwonderlijk aangezien de meeste scholen uit de 
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onderzoekspopulatie avo-scholen zijn. Wel is opvallend dat in cluster 3 scholen voor een relatief groot 

percentage avo-scholen zijn. Cluster 2 bestaat voor een relatief groot percentage uit praktijkscholen.  

 

Als we kijken naar schoolgrootte zien we weinig verschillen tussen de clusters. In cluster 2 bevinden zich hierbij 

relatief weinig middelgrote scholen en veel grote scholen. 

 

Tot slot hebben we gekeken naar de clustersamenstelling met betrekking tot gemeentegrootte. Vooral cluster 

3 heeft hierbij een opvallende samenstelling met relatief veel scholen in kleine gemeenten en relatief weinig 

scholen in middelgrote gemeenten.  

 

Tabel 3.12 - Verdeling van de clusters naar schooltype, schoolgrootte en omvang gemeente 

 Cluster 2  

(N=41) 

Cluster 3  

(N=32) 

Cluster 1  

(n=27) 

Cluster 4  

(N=12) 

Schooltype         

Avo 17 (42%) 20 (63%) 11 (41%) 5 (42%) 

Vmbo 14 (34%) 9 (28%) 11 (41%) 6 (50%) 

Brede sg 3 (7%) 3 (9%) 3 (11%) - - 

Praktijkonderwijs 7 (17%) - - 2 (7%) 1 (8%) 

Schoolgrootte         

Klein 11 (27%) 6 (19%) 7 (26%) 3 (25%) 

Middel 10 (24%) 14 (44%) 9 (33%) 5 (42%) 

Groot 20 (49%) 12 (38%) 11 (41%) 4 (33%) 

Gemeentegrootte         

Klein 3 (7%) 8 (25%) 2 (7%) - - 

Middel 7 (17%) 3 (9%) 5 (19%) 3 (25%) 

Groot 31 (75%) 21 (67%) 20 (74%) 9 (75%) 

 

3.8 De clusterindeling in relatie tot de selectie van scholen 
 

De clusteranalyse laat een iets andere indeling in gebruikstypen zien dan de voorlopige analyse die was gedaan 

voor selectie van de scholen voor de interviewronde (zie hoofdstuk 2). Dit heeft de volgende redenen: 

 De clusteranalyse is gedaan over alle scholen die de vragenlijst hebben ingevuld (de voorlopige analyse 

betrof alleen de respondenten op de lange vragenlijst). 

 Er is gebruik gemaakt van geavanceerdere analysetechnieken; deze lieten zien dat de variabelen die 

verband hielden met de vraag over de doelen (vraag 5) niet tot de meest onderscheidende variabelen 

behoorden, met uitzondering van de variabele ‘scholen de systemen gebruiken voor in- en externe 

communicatie en samenwerking’. De clusters zijn dus bepaald op basis van de vraag over de acties die 

worden ondernomen (vraag 8). 

De clusterindeling is dus vooral te herleiden tot wel of geen acties/interventies en hoeveel of welke. Omdat de 

clusteranalyse preciezer is, zullen we deze gebruiken voor de indeling van gebruikstypen. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de deelnemende scholen uit de interviewronde 

over de clusters.  
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Tabel 3.13 - Verdeling scholen case studies over clusters 

 School Type Cluster 

Groep 1 School 1 Avo 1 

Groep 2 School 2 Vmbo - 

 School 3 Pro - 

Groep 3 -   

Groep 4 School 4 Vmbo 1 

 School 5 Avo 1 

 School 6 Vmbo-t 1 

Groep 5 School 7 Pro 2 

 School 8 Avo 2 

 School 9 Brede SG 3 

Groep 6 School 10 Vmbo 4 

 

De tabel laat zien dat alle typen clusterscholen zijn vertegenwoordigd in de selectie van de scholen, echter de 

verdeling over de clusters is niet optimaal representatief. Scholen in cluster 1 zijn oververtegenwoordigd, 

scholen in clusters 2 en 3 ondervertegenwoordigd. Twee scholen die zijn geselecteerd voor de interviewronde 

vallen in een restcategorie van de clusteranalyse. Gezien de beperkte verschillen die we tussen scholen hebben 

gevonden met de vragenlijst (alleen verschillen op vraag 8) en er op basis van de vragenlijst dus weinig 

verschillen lijken te zijn tussen scholen, is een niet optimale representativiteit geen reden om de resultaten uit 

de interviewronde uit te sluiten.  

 

3.9 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk hebben we de resultaten van de vragenlijst naar het gebruik van onderwijsinformatiesystemen 

gepresenteerd. Hier geven we puntsgewijs de belangrijkste uitkomsten uit de vragenlijst weer: 

 Op basis van de clusteranalyse zijn de gebruikstypen die zijn gebruikt voor de selectie van de casestudies 

aangepast. De vier gebruikstypen die uit de clusteranalyse zijn gekomen, worden verder aangehouden in 

dit rapport. We onderscheiden hierbij de volgende typen: 

1. Scholen die de onderwijsinformatiesystemen breed inzetten, met een focus op het primaire 

proces. Dat laatste onderscheidt de scholen uit dit gebruikstype van de andere gebruikstypen. Hier 

is dus sprake van ‘een focus op het primaire proces’. 

2. Scholen die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken voor externe 

informatievoorzieningen en beslissingen omtrent personeel, en minder voor het primaire proces. 

We kunnen dit gebruikstype omschrijven met ‘een focus op management’.  

3. Scholen die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken voor determinatie, informatie aan 

ouders en interne en externe samenwerking en communicatie. Dit gebruikstype is te labellen als 

‘een focus op determineren en informeren’. 

4. Scholen die de onderwijsinformatiesystemen weinig gebruiken op analyseniveau en wanneer ze 

interventies doen dit op het gebied van informeren van ouders en wijk/omgeving is of 

ondersteuning van zorg- of probleemleerlingen. Dit gebruikstype is inhoudelijk moeilijker te 

labellen. De scholen kenmerken zich door ‘relatief weinig analyse van de geregistreerde gegevens 

en interventies’. 

De gebruikstypen worden met de informatie uit de interviews verder gespecificeerd en ingevuld. 

 

 De onderwijsinformatiesystemen die in de scholen worden gebruikt zijn vooral administratiesystemen 

zoals Magister en SOM en in iets mindere mate kwaliteitszorgsystemen en nog iets minder 

leerlingvolgsystemen (onderzoeksvraag 1). 
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 De onderwijsinformatiesystemen worden vooral gebruikt voor (onderzoeksvraag 2): 

o Het registreren van gegevens voor ondersteuning onderwijsorganisatie en administratie, registratie 

en sturing op prestaties, verantwoording en interne en externe samenwerking. 

o Binnen deze hoofdcategorieën zit wel variatie. Zo worden veel meer gegevens over leerlingen 

verzameld dan over personeel, worden vooral examenresultaten en methode-onafhankelijke 

toetsresultaten geregistreerd en wordt binnen de categorie communicatie vooral tevredenheid van 

leerlingen, personeel en ouders geregistreerd. 

o Het doel (gebruik) van de registratie is vooral gericht op zicht krijgen op leerlinggegevens. 

 

 Interventies voert men vooral uit op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, determinatie, 

aanpassing van informatie voor ouders en ondersteuning en begeleiding van zorg- en 

probleemleerlingen. Veel minder worden interventies gepleegd op de pedagogisch-didactische lijn 

(onderzoeksvraag 3). 

 

 De informatie die in de systemen staat, wordt door een brede groep binnen de school gebruikt. Ook 

informatie delen gebeurt met een brede groep, maar duidelijk iets minder met leerlingen dan met 

andere groepen (onderzoeksvraag 4). 

 

 Opbrengsten (onderzoeksvraag 5) ervaart men vooral in het beter zicht hebben op leerlingresultaten. In 

mindere mate ervaart men ook opbrengsten doordat het informeren en afleggen van verantwoording 

(over de prestaties) wordt vergemakkelijkt. Opbrengsten binnen het primaire proces worden duidelijk 

minder ervaren. 

 

 Behoefte van scholen op het gebied van de onderwijsinformatiesystemen (onderzoeksvraag 6) ligt 

vooral in de wens van integratie en koppeling van de systemen. Het is een veel en al langer gehoorde 

klacht binnen het onderwijs dat de onderwijsinformatiesystemen te weinig geïntegreerd zijn of 

gekoppeld kunnen worden. Verder is er behoefte aan meer analysemogelijkheden op maat en de 

mogelijkheid om [zelf type]? gegevens toe te voegen. 

 

 De bereidheid inspanning te leveren aan de verbetering van de mogelijkheden van de 

onderwijsinformatiesystemen is beperkt (onderzoeksvraag 7). Een relatief klein deel van de 

respondenten heeft aangegeven deel te willen nemen in bijeenkomsten (26%), groepsinterviews (15%) 

of werkgroepen (14%) over het gebruik van informatiesystemen. Tot het (extra) aanleveren van 

gegevens is 11% van de respondenten bereid. 

 
In het volgende hoofdstuk (4) gaan we in op de resultaten van het kwalitatieve onderzoeksdeel, de 

verdiepende interviews op een selectie van de scholen. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de uitkomsten van 

de vragenlijst en de interviews samengenomen en worden overkoepelende conclusies geformuleerd. 
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4 Resultaten verdiepende interviews: achtergronden bij 
gebruik 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de resultaten van de casestudies. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven 

van de betrokken scholen waarbij tevens overall de informatiesystemen worden aangegeven die zij gebruiken. 

Vervolgens wordt in de paragrafen achtereenvolgens ingegaan op de gespreksonderwerpen van de interviews, 

gerelateerd aan de onderzoeksvragen. Elke paragraaf wordt afgesloten door de scholen per gebruikstype te 

vergelijken en door het perspectief van docenten en schoolleiders te vergelijken. In de laatste paragraaf wordt 

een samenvatting gepresenteerd van dit kwalitatieve onderzoeksgedeelte alsmede conclusies. 

 

4.1 Beschrijving van de scholen die hebben deelgenomen aan de case studies 
 

De kenmerken van de scholen die hebben deelgenomen aan de casestudies zijn weergegeven in onderstaande 

tabel. In deze tabel is tevens aangegeven in welke gebruikstypen deze scholen ingedeeld kunnen worden, zoals 

getypeerd uit de gegevens van de survey. Scholen in gebruikstype 1 kenmerken zich volgens de resultaten uit 

de survey door een brede inzet van onderwijsinformatiesystemen gericht op interventies in het primaire proces 

(focus op primaire proces). Scholen in gebruikstype 2 zetten onderwijsinformatiesystemen vooral in voor 

externe informatievoorziening en beslissingen omtrent het personeel (focus management). In gebruikstype 3 

zijn interventies vooral gericht op interne en externe samenwerking en communicatie, voor determinatie en 

informeren van ouders (focus determineren en informeren). Scholen in gebruikstype 4 zetten de 

informatiesystemen vrijwel niet in voor interventies (beperkte analyse). 

Voorts zijn twee scholen bij de casestudies betrokken die niet in een gebruikstype konden worden 

ondergebracht. De interventies die betrokken scholen hebben besproken in het kader van de casestudy zullen 

nader worden beschreven in paragaaf 4.4. In de tabel is te zien dat enkele gebruikstypen slechts door één 

school worden vertegenwoordigd. De beschreven verschillen tussen de gebruikstypen in de betreffende 

subparagrafen in dit hoofdstuk dient dus met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Hetzelfde geldt 

overigens ook voor de verschillen tussen schoolleiders en docenten. Zoals in de methodeparagraaf al is 

opgemerkt maakten de geïnterviewde docenten vaak ook deel uit van het middenmanagement, zodat slechts 

uitspraken van een beperkt aantal docenten vergeleken konden worden met uitspraken van de schoolleiders. 

  

Tabel 4.1 – Kenmerken van de scholen in de casestudies 

School Type Gebruikstype Schoolgrootte Gemeentegrootte 

1 vmbo/havo/vwo 1 Groot Groot 

2 Vmbo -groen 1 Klein Groot 

3 havo/vwo 1 Middel Groot 

4 Vmbo (leerlingen met lwoo-indicatie) 1 Klein Groot 

5 Pro 2 Klein Groot 

6 mavo/havo 2 Middel Groot 

7 Brede scholengemeenschap 

vwo/havo/vmbo 

3 Groot Groot 

8 Vmbo -t 4 Middel Middel 

9 Vmbo (en onderbouw havo/vwo) - Klein Klein 

10 Pro - Klein Groot 
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De scholen maken gebruik van de volgende informatiesystemen: 

 Schooladministratiesystemen en managementinformatiesystemen: Magister (6x), SOM (3x), Educus 

 Leerlingvolgsystemen: geen (2x waarvan 1x een pro-school), Diataal, LVS in SOM, Cito volgsysteem vo (6x), 

Magister 

 Instrumenten voor kwaliteitszorg/tevredenheidsonderzoeken: VO-spiegel (4x), ProZo Kwaliteitsscholen, 

Kwaliteitsmeter voortgezet onderwijs (2x), Vensters voor Verantwoording, instrument vanuit het eigen 

bestuur, Werken met Kwaliteit VO 

 

Welke aanvullende bronnen gebruiken de scholen? 

In de interviews is de scholen gevraagd of ze op een viertal doelgebieden, naast de door hen aangegeven 

onderwijsinformatiesystemen in de survey, nog aanvullende bronnen gebruiken. Dat blijkt bij vrijwel alle 

scholen het geval te zijn. We benoemen de aanvullende bronnen geordend naar de doelen waarvoor zij 

worden ingezet, namelijk:  

a) doelen op het gebied van administratie en ondersteuning onderwijsorganisatie (bijvoorbeeld ten behoeve 

van de registratie van administratieve leerlinggegevens, lesroosters en personeelsadministratie) 

b) doelen op het gebied van registratie en sturing op prestaties (zoals toetsresultaten en examenresultaten) 

c) doelen op het gebied van horizontale en verticale verantwoording (zoals cijfers over in- en uitstroom, 

doorstroom en slaagpercentages).  

d) doelen op het gebied van communicatie en samenwerking (zoals gegevens over het schoolklimaat, 

veiligheid en tevredenheid van leerlingen, personeel en ouders) 

 

In het hoofdstuk over de resultaten van de survey zijn de doelen nader geëxpliciteerd (zie paragraaf 3.2.2). De 

ordening op basis van deze doelen komt in de beschrijving van de cases bij meerdere onderdelen terug.  

 

Genoemde aanvullende bronnen op het gebied van administratie en ondersteuning van de 

onderwijsorganisatie zijn: 

 Sumatra (voor uitputtingsoverzichten/financiële ruimte bepalen) 

 Zermelo (roosterprogramma) 

 Avas (voor financiën) 

 Het bestuur gebruikt een eigen systeem, o.a. voor de financiën 

 Raet (voor personeelsadministratie) 

 Cum Laude (onderdeel van SOM) 

 Intergrip 

 Accountview (financiële gegevens) 

 Tredin track (registratie ziekteverzuim van personeelsleden) 

 Untis 

 DDIS (op bestuursniveau) 

 De ELO (van Magister) 

 Papieren dossiers 

Genoemde aanvullende bronnen op het gebied van communicatie en samenwerking zijn: 

 Presentis (begeleidingssysteem voor praktijkonderwijs) 

 Via e-mail of Google-drive 

 Digitale nieuwsbrieven 

 Communicatie via de ELO 

 Papieren nieuwsbrieven 
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Genoemde aanvullende bronnen op het gebied van registratie en sturing op prestaties zijn: 

 Presentis (voor leerlingen om hun eigen ontwikkeling te volgen) 

 WOLF-rapportages van Cito (informatie specifiek op de vakinhoud) 

 Virtuele opbrengstenkaart vanuit Cum Laude 

 Gegevens door de school verwerkt in Excel- of Wordbestanden 

 Gegevens vanuit de basisschool (via ParnasSys) 

 Papieren leerlingdossiers 

 Persoonlijk contact  

 Individueel Ontwikkelingsplan (resultaten en groepsplannen in ontwikkeling) 

 Regelgeving vanuit de overheid 

 Eigen LVS; Datapas (voor sociaal-emotioneel, pedagogisch en didactisch volgen van leerlingen; 

systeem is in ontwikkeling) 

Genoemde aanvullende bronnen op het gebied van horizontale en verticale verantwoording zijn: 

 Leerlingdossiers 

 Vensters voor Verantwoording 

 Volgkaarten, handelingsadviezen en scoringskaarten 

 DDIS (Managementinformatiesysteem op bestuursniveau) 

 

4.2 Doelen 
 

In deze paragraaf gaan we in op de doelen waarvoor de onderzochte scholen de onderwijsinformatiesystemen 

inzetten. Hiervoor is de indeling gebruikt zoals bij de analyse van de survey weergegeven in paragraaf 3.2.2:  

 

4.2.1 Welke doelen? 

Alle onderzochte scholen geven aan informatiesystemen te gebruiken op de vier onderscheiden doelgebieden. 

Zeven scholen gebruiken de systemen voor vrijwel alle in de survey genoemde doelen. Een school geeft aan de 

systemen te gebruiken voor ongeveer twee derde deel van de genoemde doelen. Twee scholen geven bij de 

overgrote meerderheid van de in de survey genoemde doelen aan dat zij de informatiesystemen daarvoor niet 

of nauwelijks gebruiken. Het betreft twee kleine scholen (waaronder een pro-school). Op beide scholen is het 

werken met onderwijsinformatiesystemen nog in ontwikkeling.  

 

4.2.2 Welke niveaus? 

In de gesprekken is voorts nagegaan op welke niveaus in de schoolorganisatie doelen worden vastgesteld. 

Bestuur en schoolleiding blijken daarbij op alle onderdelen het vaakst genoemd te worden. Ook noemt men 

vaak docenten of zorgcoördinatoren, maar bijna niet bij doelen op het gebied van horizontale of verticale 

verantwoording.  

Met betrekking tot doelen op het gebied van registratie en sturing op prestaties is tevens nagegaan op welk 

niveau deze doelen zich richten. Uit de interviews komt naar voren dat het doorgaans gaat om leerlingniveau 

en docentniveau, waarbij op een van de scholen opgemerkt wordt: ‘Leerlingprestaties worden ook gezien als 

docentprestaties
2
.’ Bij een pro-school wordt opgemerkt dat prestaties alleen op leerlingniveau kunnen worden 

bekeken omdat men rekening moet houden met ‘het verhaal erachter’. Scholen geven soms aan dat er wel 

doelen zijn op klasniveau en schoolniveau, maar dat alleen op leerlingniveau geregistreerd kan worden. Ook 

noemen enkele scholen doelen op het niveau van de groep, leerjaar of afdeling/team. 

                                                      
2
  In deze rapportage zijn geen letterlijke citaten van respondenten weergegeven, maar zoals genoteerd in de gespreksverslagen.  
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4.2.3 Tevredenheid en knelpunten 

De scholen zijn redelijk tevreden over hun onderwijsinformatiesystemen, maar er zijn wel grote verschillen 

tussen de scholen. Waar de ene school op een bepaald gebied allerhande tekortkomingen ziet, is de andere 

school geheel en al tevreden. Deels heeft dit te maken met de schaal van de school en daarmee de financiële 

en technische mogelijkheden. Knelpunten bij kleine scholen zien we in dit verband bijvoorbeeld op een pro-

school waar een licentie voor een onderwijsinformatiesysteem wordt gedeeld met vier andere praktijkscholen. 

Om die reden zijn er geen persoonlijke aanpassingen mogelijk, waardoor men niet altijd tevreden is over het 

systeem. Bij een andere kleine school wordt uit financiële overwegingen slechts één niveau Cito-Vas-toetsen 

aangekocht, terwijl op vijf niveaus onderwijs wordt gegeven. Ook wordt op een kleine school aangegeven dat 

het gebruik van de onderwijsinformatiesystemen erg hangt op een of enkele medewerkers die voldoende 

technische kennis in huis hebben en interesse hebben om alle mogelijkheden van het systeem uit te zoeken: 

‘De tijd ontbreekt om uitgebreider te analyseren, alles moet gedaan worden door een heel klein team van 

docenten’.  

Aan de andere kant hangt de ontevredenheid van scholen samen met de vele wensen die men heeft ten 

aanzien van het systeem. Dat speelt bijvoorbeeld op scholen met een specifieke leerlingpopulatie, zoals pro-

scholen, maar ook op grote scholen. Een van de grote scholen in het onderzoek is van mening dat het 

ingewikkelder wordt als de organisatie groter is, omdat er protocollen gemaakt moeten worden over hoe 

gegevens geregistreerd moeten worden om ervoor te zorgen dat iedereen dat op dezelfde wijze doet. Deze 

school heeft zelfs een stuurgroep aan het werk gezet om een draaiboek te maken. 

Er is verschil van mening over de mate waarin gegevens uit verschillende systemen aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden: een school vindt dat die communicatie steeds beter wordt, een aantal andere scholen zijn hier 

niet tevreden over. Dit punt wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.6.  

 

We gaan nader in op nadelen c.q. knelpunten die genoemd zijn door scholen in relatie tot de ondersteuning 

van de onderwijsorganisatie en administratie en de registratie en sturing op prestaties.  

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van het systeem valt of staat met de invoer van de gegevens. Een school zegt hierover: 

‘Zo’n driekwart van de docenten doet het perfect, anderen vergeten het of vinden het onzin’. Soms is de 

schoolcultuur hierbij een belemmerende factor: ‘een groep docenten heeft wel moeite met de systemen en zijn 

erg gewend om hun eigen gang te gaan, de andere helft is bereid om mee te denken en wil zich graag 

ontwikkelen’. Ook is men afhankelijk van hoe de gegevens al door de basisschool zijn ingevuld en of dat 

makkelijk over te nemen is. Voorts wordt ook aangeven dat sommige documenten, zoals een plan van aanpak, 

in Word worden gemaakt en (nog) niet gekoppeld kunnen worden aan de onderwijsinformatiesystemen (zoals 

Magister). Men vindt het niet handig als informatie los van elkaar bewaard en verzameld moet worden. 

 

Gebruikersvriendelijkheid 

Een ander aspect waarop voor- en nadelen worden genoemd betreft de gebruikersvriendelijkheid van de 

systemen. Scholen zijn van mening dat eenvoudige systemen goed werken, en dat medewerkers de gegevens 

dan ook goed invullen. Magister wordt door een grote school onvoldoende gebruikersvriendelijk gevonden: ‘Er 

zijn heel veel slagen die je moet maken om gewoon bij je doel te komen’. Een kleine school vindt Magister een 

erg groot programma, waar je veel werk aan hebt om alles ‘voor elkaar te krijgen’. Een eenvoudig systeem 

heeft echter ook nadelen: ‘Dan kun je er minder uithalen’. Complexere systemen bieden dus meer 

mogelijkheden, maar dat maakt het vaak lastiger om gegevens goed in te vullen en mensen kunnen eerder 

verdwalen in het systeem. Een grote school: ‘MMP is een heel mooi systeem, het is wel een toer om goed te 

realiseren wat je aan het doen bent. Het is niet gebruikersvriendelijk genoeg, daarom werkt vooralsnog alleen 

de schoolleiding ermee’. Een middelgrote school: ‘Zermelo kan teveel, je ziet niet waar je aan het werk bent’. 

Deze school geeft aan dat medewerkers hun vertrouwen in het systeem kwijt zijn, omdat het moeilijk is om op 
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een goede manier de juiste gegevens boven water te halen: ‘Je blijft steken in discussie over de juistheid van de 

gegevens, in plaats van te kijken naar wat de gegevens laten zien’. Een kleine school, waar een eigen systeem 

ontwikkeld wordt, geeft aan dat erop gelet wordt dat er niet teveel aangehangen wordt, omdat het dan niet 

meer behapbaar is. Over dit systeem is men overigens wel tevreden.  

 

Communicatie van systemen 

Dit aspect raakt ook aan communicatie van systemen onderling. Het gebrek aan mogelijkheden om informatie 

uit verschillende systemen te integreren wordt door meerdere scholen genoemd. Een pro-school zegt hierover: 

‘Het samenbrengen van gegevens uit verschillende systemen vraagt veel knip- en plakwerk, hetgeen fouten 

oproept en een helse klus is.’ Een middelgrote school is zeer ontevreden over de communicatie tussen Zermelo 

en Magister: ‘Die systemen zijn niet op elkaar afgestemd en niet compatibel’, ‘Eén systeem zou veel handiger 

zijn, dit is echt absurd’. Ook een andere middelgrote school zou graag meer koppelingsmogelijkheden tussen 

systemen onderling zien.  

 

Uniformiteit 

Ook de uniformiteit van systemen is een punt waarover scholen niet tevreden zijn: ‘Als school wil je het soms 

net iets anders’. Dit speelt bijvoorbeeld bij praktijkscholen, waar specifieke systeemonderdelen overbodig 

worden gevonden of waar in grote mate individueel wordt gewerkt. Een grote school geeft aan problemen te 

hebben met Magister: ‘Het systeem is gemaakt voor een eenheidsworst. Je wilt zelf een heleboel dingen 

aanpassen maar dat systeem gaat dat niet doen omdat ze meer klanten hebben’.  

 

Verantwoording 

In het kader van het afleggen van verantwoording is er ontevredenheid over het aanleveren van gegevens voor 

bijvoorbeeld Vensters voor Verantwoording of de Inspectie van het Onderwijs. Deze organisaties hebben ieder 

een eigen format voor het aanleveren van de gegevens, waar de school zich aan moet houden. De scholen 

vinden dit lastig en bewerkelijk. Een grote school vindt het prettig dat ook de Inspectie steeds meer digitaal 

werkt, maar ‘het zou mooi zijn als je met een druk op de knop alles vanuit het systeem kunt versturen’. Deze 

school vindt het afleggen van verantwoording erg bewerkelijk, omdat uitzonderingen niet in het systeem 

passen. Bijvoorbeeld bij de verantwoording over onderwijstijd speelt dat de school veel maatwerk moet 

leveren (omdat men rekening moet houden met topsporters). Dit wordt allemaal nog in Excelsheets 

bijgehouden. Rugzakleerlingen en lwoo-leerlingen moeten apart gevolgd worden en het systeem is er niet goed 

op berekend dat een remedial teacher die leerlingen makkelijk eruit kan halen. Volgens deze school vormen 

ook groepshandelingsplannen een uitdaging, omdat alle systemen op individuen gericht zijn. Een andere school 

vindt het lastig dat er geen goed inzicht is in hoe de aangeleverde gegevens leiden tot de opbrengstenkaart van 

de Inspectie. Men wil meer mogelijkheden om daarin tussentijds te sturen en zou dus zelf een 

opbrengstenkaart willen kunnen maken om daar meer zicht op te krijgen.  

 

Communicatie en samenwerking 

In het kader van communicatie en samenwerking zijn er ook enkele punten van aandacht. Een school noemt 

een knelpunt bij de communicatie van cijfers naar de ouders. ‘Ouders zien de cijfers wel [in het systeem] maar 

weten niet over welke toets het gaat’, aldus een van de scholen. Bij een andere school is men juist tevreden, 

omdat de systemen mogelijkheden bieden om gegevens af te schermen of toegankelijk te maken per 

doelgroep. Een praktijkschool geeft aan niet alle gegevens digitaal ter beschikking te willen stellen aan 

leerlingen en ouders. Men constateert dat niet alle digitale informatie goed begrepen wordt, door 

onvoldoende woordenschat en leesproblemen. Deze school geeft daarom de voorkeur aan persoonlijk contact 

met ouders en leerlingen. 

Overigens geeft een grote school aan dat de communicatie met het personeel ook niet altijd voor honderd 

procent goed verloopt, ‘Het docentenblad wordt niet door alle docenten gelezen’. Maar er is geen verschil 
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tussen digitale of papieren versies: ‘Communicatie tussen de medewerkers blijft lastig, maar dat is een 

menselijk probleem’. Een school merkt op dat docenten geen gegevens van elkaar kunnen inzien, zoals 

bijvoorbeeld het gemiddelde cijfer voor hun vak. Deze school zou graag willen dat docenten dergelijke 

gegevens kunnen gebruiken om hun eigen functioneren te verbeteren.  

 

4.2.4 Suggesties om knelpunten weg te nemen 

Om meer draagvlak te creëren en docenten te bewegen gegevens in te voeren en deze goed bij te houden is 

het belangrijk om als schoolleider constant hierover in gesprek te blijven. ‘Docenten moeten persoonlijk 

aangesproken worden’ aldus een schoolleider. Ook relevant in dit verband is dat docenten het nut moeten 

inzien van het bijhouden van de gegevens, namelijk om het beste uit leerlingen te kunnen halen. Op een van de 

scholen wordt opgemerkt dat op dit punt een ontwikkeling gaande is, waardoor de leraren de gegevens steeds 

beter in gaan vullen.  

 

Een middelgrote school is van mening dat het verbeteren van onderwijsinformatiesystemen door 

onafhankelijke organisaties zoals de PO-Raad en/of VO-raad moet worden opgepakt, zodat commerciële 

belangen geen rol spelen. Een voorbeeld hiervan is het punt van overname van gegevens vanuit het 

basisonderwijs door het voortgezet onderwijs; dat is door de raden opgepakt waardoor een oplossing is 

ontwikkeld, de Overstap Service Onderwijs (OSO). Een middelgrote school pleit voor inleesmogelijkheden van 

data in de systemen, zodat toetsen niet handmatig hoeven te worden ingevoerd.  

 

4.2.5 Verschillen tussen de gebruikstypen 

Er worden op het gebied van doelen weinig verschillen tussen de gebruikstypen gesignaleerd. Vanuit de 

surveygegevens valt vooral op dat de twee scholen in de restcategorie uit de clusteranalyse de 

informatiesystemen niet of nauwelijks inzetten voor de in de survey genoemde doelen. Het betreft twee kleine 

scholen (waaronder een pro-school). Op beide scholen is het werken met onderwijsinformatiesystemen nog in 

ontwikkeling. Bij de pro-school speelt hierbij vooral het gebrek aan maatwerk in de 

onderwijsinformatiesystemen een rol, een punt dat ook door de andere pro-school uit gebruikstype 2 wordt 

genoemd. Bij de andere school uit de restcategorie is vooral de financiële ruimte een probleem en het kleine 

aantal medewerkers waardoor uitzoekwerk en invoering van het gebruik van de systemen moeilijk te beleggen 

is. Scholen in gebruikstypen 1 t/m 4 geven in de survey aan voor vrijwel alle genoemde doelen 

informatiesystemen in te zetten. De pro’s en contra’s die de scholen in deze gebruikstypen noemen, tonen 

geen opvallende verschillen. Een kleine school vallend onder gebruikstype 1, waar wat minder doelen worden 

aangegeven, noemt wel een aantal punten van ontevredenheid, maar niet anders dan de overige scholen in of 

buiten dit gebruikstype. De school in gebruikstype 3 heeft relatief veel knelpunten aangegeven en de school in 

gebruikstype 4 is overall tevreden met de onderwijsinformatiesystemen. Aangezien we in deze gebruikstypen 

slechts één school in de casestudy hebben, kunnen hier verder geen conclusies aan verbonden worden. 

 

4.2.6 Verschillen tussen schoolleiders en docenten 

In de meeste gesprekken zien we dat schoolleiders en docenten elkaar aanvullen in ideeën over de doelen. We 

zien door de verschillende niveaus in de organisatie soms wel verschillende perspectieven, waarbij 

schoolleiders en bestuurders tevreden zijn over de gebruikte informatiesystemen en de voordelen ervan inzien, 

maar constateren dat docenten hier nog onvoldoende in meebewegen (bijvoorbeeld onvoldoende invullen van 

gegevens). Docenten geven daarentegen aan dat de gebruikte systemen niet gebruikersvriendelijk zijn, ze 

hebben twijfels over een efficiënt gebruik van de systemen omdat er te weinig kennis en vaardigheden 

aanwezig zijn om met de systemen te werken of ze zijn van mening dat de voorwaarden om goed met 

informatiesystemen te werken (nog) onvoldoende aanwezig zijn. Docenten geven soms aan dat het startpunt 
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voor het verzamelen van informatie vooral lag bij de verantwoording die de school moet afleggen. Op deze 

school is er overigens wel een ontwikkeling gaande dat docenten steeds meer het nut gaan inzien van het 

gebruik van informatiesystemen voor het onderwijsproces.  

 

4.2.7 Samenvattend: doelen 

In de survey is aan scholen gevraagd op welke doelgebieden onderwijsinformatiesystemen worden ingezet. 

Van de in de casestudy onderzochte scholen blijkt een grote meerderheid op alle doelgebieden (administratie 

en organisatie, communicatie en samenwerking, registratie en sturing op prestaties en verantwoording) 

onderwijsinformatiesystemen in te zetten. Twee kleine scholen doen dit vrijwel niet, dit zijn de scholen die 

buiten de clusterindeling vallen, en waar het gebruik van onderwijsinformatiesystemen nog in ontwikkeling is. 

Doelen worden meestal vastgesteld op het niveau van de schoolleiding en het bestuur, zorgcoördinatoren en 

docenten bemoeien zich ook vaak met doelstellingen, maar vrijwel niet met doelen op het gebied van 

verantwoording. Doelen zijn doorgaans gericht op leerling- en docentniveau. Uit de resultaten blijken vrijwel 

geen verschillen tussen de gebruikstypen. En hoewel schoolleiders en docenten elkaar doorgaans aanvullen in 

hun ideeën over de doelen zien we de verschillende perspectieven wel terug. Schoolleiders en bestuurders zijn 

wat vaker overwegend tevreden over de gebuikte informatiesystemen en zien de voordelen ervan in, maar 

constateren wel dat docenten hier nog onvoldoende in meebewegen. Docenten geven daarentegen vaker aan 

dat de gebruikte systemen niet gebruikersvriendelijk zijn, ze hebben twijfels over een efficiënt gebruik van de 

systemen omdat er te weinig kennis en vaardigheden aanwezig zijn om met de systemen te werken of ze zijn 

van mening dat de voorwaarden om goed met informatiesystemen te werken (nog) onvoldoende aanwezig 

zijn. 

 

4.3 Delen van gegevens 
 

In de gesprekken met de scholen is nader ingegaan op het delen van gegevens uit de informatiesystemen met 

anderen, binnen en buiten de school. In deze paragraaf doen we verslag van de typen gegevens die worden 

gedeeld met anderen, met wie en waartoe die gegevens worden gedeeld en de eventuele knelpunten die men 

daarbij ervaart. 

 

4.3.1 Met wie worden welke gegevens gedeeld, met welk doel? 

Met betrekking tot het doel waarvoor de gegevens worden gedeeld, is waar mogelijk de eerder genoemde 

indeling in doelen van informatiesystemen gehanteerd: (a) ondersteuning onderwijsorganisatie en 

administratie, (b) registratie en sturen op prestaties, (c) horizontale en verticale verantwoording en (d) 

communicatie en samenwerking.  

Uit de resultaten van de survey komt naar voren dat gegevens met veel personen en geledingen worden 

gedeeld, zowel binnen als buiten de school (zie tabel 3.16). Dit wordt bevestigd in de interviews. Met name de 

schoolleiding, het middenmanagement en de docenten en (met betrekking tot zorgleerlingen) het zorgteam 

hebben zelf een actieve rol bij het uitwisselen van gegevens: zij delen zelf gegevens, zowel met elkaar als met 

anderen.  

 

Met het bestuur worden met name gegevens gedeeld in het kader van het afleggen van verantwoording, met 

het oog op monitoren van de effectiviteit van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerngetallen van 

leerlingen. Enkele scholen geven aan met het bestuur ook gegevens te delen met het oog op de ondersteuning 

van de onderwijsorganisatie, bijvoorbeeld financiële gegevens en gegevens over huisvesting. Men ondervindt 

daarbij weinig problemen; het betreft in het algemeen zakelijke gegevens waarbij delen vanzelfsprekend is. 
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De schoolleiding is op alle scholen de ‘spil’ binnen de school als het gaat om uitwisselen van gegevens; men 

heeft in principe toegang tot alle soorten gegevens. Zo is de schoolleiding op alle scholen op dit gebied de 

gesprekspartner van zowel het bestuur als het middenmanagement, en beslist de schoolleiding wie toegang 

heeft tot welke gegevens. Wel verschillen scholen wat betreft de rol die de schoolleiding speelt bij het delen 

met anderen; met name op grotere scholen speelt bijvoorbeeld het middenmanagement een belangrijke rol bij 

het delen van gegevens met docenten. 

 

Met het middenmanagement wordt op de meeste scholen veel gedeeld, met betrekking tot alle doelen. De 

nadruk ligt in het algemeen op gegevens rond de registratie en sturing op prestaties: resultaten op leerling-, 

klas-, docent- en teamniveau. Andere gegevens zijn meer ‘ter informatie’.  

 

Een enkele school geeft expliciet aan vrijwel alles te delen met de docenten. Op andere scholen wordt 

eveneens veel gedeeld, maar gaat dat via stafmedewerkers en teamleiders. De team- en afdelingsleiders 

hebben daarmee een belangrijke rol als intermediair. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwartaalrapportages en 

(voor de docenten in eindexamenklassen) WOLF-rapportages en om allerlei analyses op basis van gegevens uit 

Magister of SOM. Een teamleider op een grote scholengemeenschap: ‘Bij schoolexamens doe ik bijvoorbeeld 

peilingen, van zo sta je er nu gemiddeld voor en afgelopen drie jaar heb je dat gemiddelde gescoord’. De 

gegevens kunnen ook onderdeel van gesprek zijn bij teamoverleg en functioneringsgesprekken met docenten. 

Docenten kunnen op de meeste scholen bij een bepaald deel van de gegevens, met name in het kader van 

registratie en sturing op prestaties. Het gaat dan om gegevens op zowel leerling- als klas- en schoolniveau: 

‘Informatie over leerlingen is voor docenten die hen lesgeven beschikbaar’, ‘Per vaksectie weet men wel van 

elkaar de resultaten van de klassen’.  

 

Docenten zelf zijn met name bij de leerlingvolgsystemen verantwoordelijk voor het invoeren van 

leerlinggegevens. Uit de survey kwam naar voren dat een relatief laag percentage van de scholen (82%) 

gegevens deelt met leerlingen. Uit de interviews komt zowel enige nuancering als toelichting bij dit cijfer. Op de 

meeste scholen in de interviewronde hebben leerlingen digitaal toegang tot hun eigen cijfers, en kunnen ze 

soms ook de feedback van de docent digitaal inzien. Op deze scholen kunnen leerlingen ook digitaal 

roosterwijzigingen en andere informatie inzien. Op sommige scholen lijkt dit type ‘delen van gegevens’ niet als 

zodanig te worden benoemd, omdat leerlingen alleen toegang hebben tot een zeer beperkt deel. Dat kan het 

relatief lage percentage in de survey verklaren. Daarnaast kiezen met name de pro-scholen ervoor om 

leerlingen geen of niet zonder meer toegang te geven tot digitale informatiesystemen, ook niet voor de eigen 

prestaties. Deels omdat niet zo met cijfers wordt gewerkt; leerlingen hebben bv. een fysiek portfolio dat in de 

klas staat. Daarnaast wordt genoemd dat je dit bij deze groep leerlingen voorzichtig moet opbouwen: ‘We 

willen het wel, maar het heeft geen haast. Bij onze leerlingen weet je niet hoe dat aankomt’.  

 

Van de scholen die deelgenomen hebben aan de survey deelt 90% gegevens met de ouders. Uit de interviews 

komt naar voren dat bijna alle scholen ouders toegang geven tot de gegevens over de prestaties van hun eigen 

kind, via een inlog op het portal op de schoolwebsite. Een van de scholen merkt daarover op: ‘Ouders kunnen 

voortdurend bij de cijfers van hun eigen kind, rapporten uitdraaien is bijna zinloos’. Gegevens over gedrag en 

aantekeningen van docenten over leerlingen worden niet gedeeld met ouders, althans niet via het 

informatiesysteem. Wel hebben ouders soms toegang tot gegevens over te laat komen of afwezigheid van hun 

kind.  

Daarnaast deelt men algemene gegevens over de school met ouders, bijvoorbeeld via (meestal digitale) 

nieuwsbrieven en de website van de school. Op beide pro-scholen hebben ouders geen toegang tot systemen 

als SOM en Magister. Behalve het al genoemde punt dat niet zo sterk met cijfers wordt gewerkt, noemt een 

van beide scholen ook de digitale vaardigheden van deze groep ouders: ‘Ouders zijn zelf niet digitaal ingesteld’, 

‘Bij onze doelgroep is het de vraag of het wel gebruikt wordt, minder dan 10% van de ouders kan dat.’ Deze 
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school werkt nog niet zo lang met digitale systemen en wil alles heel goed op orde hebben voordat men ouders 

voorzichtig toegang gaat geven. 

 

Delen van gegevens over bepaalde leerlingen met het zorgteam is vanzelfsprekend voor met name de pro-

scholen. Op de meeste andere scholen heeft de zorgcoördinator toegang tot specifieke leerlinginformatie, op 

zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.  

 

Acht van de scholen in de interviewronde geven aan gegevens te delen met de inspectie. Niet altijd wordt dat 

ervaren (en benoemd) als ‘delen’: men moet nu eenmaal verantwoording afleggen aan de inspectie en dus 

bepaalde gegevens doorgeven. ‘Je filtert dingen uit die de inspectie wil hebben’. 

Interessant is dat een van de scholen opmerkt dat via de inspectie en Vensters voor Verantwoording in feite 

gegevens nog veel breder gedeeld worden: ‘Allerlei betrokkenen en geïnteresseerden kunnen een aantal 

gegevens van de school inzien, zoals examenresultaten, onderwijstijd en de tevredenheid van leerlingen en 

ouders.’  

 

4.3.2 Welke knelpunten ervaart men? 

De meeste scholen staan positief ten aanzien van het delen van gegevens en vinden het gemak waarmee dat 

kan een van de voordelen van het gebruik van informatiesystemen. Sommigen plaatsen daar echter ook 

kanttekeningen bij of lopen in de praktijk tegen knelpunten aan. 

Alle scholen lijken zich bewust van de gevaren van het delen van gegevens via digitale systemen, met name wat 

betreft de privacy van leerlinggegevens. Op dit punt noemt men niet zozeer het systeem dat problemen geeft, 

maar de problemen die kunnen ontstaan bij het gebruik ervan. Men moet bepalen wie toegang heeft tot welke 

gegevens en op welke manier dat binnen de systemen geregeld kan worden. Soms kan dit standaard worden 

ingesteld, maar met name bij het invoeren van leerlinggegevens is dat afhankelijk van het type gegevens dat 

wordt ingevoerd. ‘Het is dan te makkelijk om fouten te maken’. Op verschillende scholen geven schoolleiding 

en/of teamleiders aan dat juist de docenten op dat punt nog beter moeten leren omgaan met de 

informatiesystemen: ‘Er zijn docenten die de verkeerde vinkjes zetten bij wie wat mag lezen, voor sommige 

mensen is dat ingewikkeld’.  

Sommige scholen hebben grote behoefte aan meer mogelijkheden om te delen, maar geven aan dat het 

gebruikte systeem op dat punt beperkingen kent: ‘De grootste wens is om de voortgang van de leerlingen in 

beeld te brengen met een druk op de knop’.  

Een andere beperking die wordt genoemd, is gerelateerd aan de kant van de gebruiker van de systemen: ‘Je 

kunt heel veel delen binnen het systeem, maar je moet het ook willen lezen. Daar is niet altijd draagvlak voor 

onder docenten’. Een docent geeft aan dat de teamleiders op de betreffende school wat te enthousiast 

gegevens delen: ‘De ervaring tot nu toe is dat teamleiders alle rapporten die maar mogelijk zijn uitdraaien […] 

er wordt een hoop informatie over docenten uitgestort’. Deze docent zou graag zien dat teamleiders wat beter 

op de hoogte zijn van wat zinvol is om te verspreiden en wat doelgerichter gegevens delen. Dan kunnen 

docenten ook beter van de gegevens profiteren. Op een mavo merken docenten daarentegen op dat ze graag 

tot meer gegevens toegang zouden willen hebben: ‘Het is heel scherp afgesteld, het is eerder dat mensen te 

weinig rechten hebben dan dat ze teveel gegevens kunnen zien’. 

 

De meeste scholen vinden de grotere transparantie naar ouders die mogelijk is door gebruik van digitale 

systemen positief en belangrijk: het hoort erbij. Al eerder is aangegeven dat met name de praktijkscholen op 

dat punt ook wel grenzen zien aan wat ouders aankunnen; daar vindt men het juist van belang om in gesprek te 

gaan met ouders en hen fysiek bij de school te betrekken. Ook andere scholen zijn bezig met de vraag waar de 

grenzen liggen met betrekking tot de transparantie naar ouders toe. Aan de ene kant zou men die nog wel 

willen vergroten: een van de scholen denkt bijvoorbeeld na of ouders ook toegang moeten krijgen tot 

opmerkingen over het gedrag van hun kind: ‘Ik denk dat die vraag gaat komen. Nu is het nog een 
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aantekenruimte voor docenten, als ouders kunnen meekijken moet je elkaar gaan trainen hoe je het 

formuleert.’ Op deze school komt men ook problemen tegen bij leerlingen van gescheiden ouders: ‘We moeten 

steeds vaker dingen dubbel regelen. Vroeger gaf je een brief mee aan het kind en zag je verder niet wat ermee 

gebeurde.’ En: ‘Het systeem belemmert ons ook om gescheiden ouders goed te bedienen.’  

 

4.3.3 Verschillen tussen gebruikstypen 

Met betrekking tot het delen van gegevens zijn geen duidelijke verschillen te zien tussen de verschillende 

gebruikstypen. De scholen binnen een gebruikstype verschillen bijvoorbeeld in grootte en leerlingpopulatie; 

factoren die meer van invloed kunnen zijn op het delen van gegevens met anderen en eventuele knelpunten 

daarbij.  

 

4.3.4 Verschillen tussen schoolleiders en docenten 

Schoolleiders geven in het algemeen aan veel te delen met zowel middenmanagement als docenten. Er zijn wel 

grote verschillen tussen scholen; een school geeft aan ‘alles’ met docenten te delen, op veel andere scholen is 

dat minder het geval en is de team- of afdelingsleider de schakel tussen systeem en docenten. Op scholen waar 

met docenten is gesproken, oordeelt men verschillend over de toegang tot de gegevens. Op een school vindt 

men dat men meer toegang zou moeten krijgen tot gegevens, op een andere school zijn de docenten juist van 

mening dat er veel gerichter geselecteerd zou moeten worden omdat ze nu veel gegevens ‘over zich heen 

krijgen’ zonder duidelijk doel.  

 

4.3.5 Samenvattend: delen van gegevens 

Uit de resultaten van de survey komt naar voren dat gegevens met veel personen en geledingen worden 

gedeeld, zowel in als buiten de school. Dit wordt bevestigd in de interviews. Met het bestuur worden met 

name gegevens gedeeld in het kader van het afleggen van verantwoording, met het oog op monitoren van de 

effectiviteit van een school. De schoolleiding is op alle scholen de ‘spin in het web’ als het gaat om uitwisselen 

van gegevens. De schoolleiding deelt gegevens met alle niveaus in de organisatie en bepaalt doorgaans ook wie 

toegang heeft tot welke gegevens. Bij grote scholen speelt het middenmanagement een grote rol bij het delen 

van gegevens met docenten. De nadruk ligt hierbij op gegevens rond de registratie en sturing op prestaties. 

Docenten zijn met name bij de leerlingvolgsystemen verantwoordelijk voor het invoeren van leerlinggegevens. 

In tegenstelling tot de resultaten uit de survey, waar relatief weinig scholen gegevens blijken te delen met 

leerlingen, blijken de scholen uit de casestudy juist vaak hun leerlingen digitaal toegang te geven tot hun eigen 

cijfers en feedback van hun docenten, alsmede roosterwijzigingen en andere digitale informatie. Daar het vaak 

om beperkte toegang tot gegevens gaat, lijken scholen dit vaak niet op te vatten als ‘delen van gegevens’. Bijna 

alle scholen delen ook gegevens met ouders. Het niet delen van gegevens met leerlingen en/of ouders is vaak 

een bewuste keuze, bijvoorbeeld op de pro-scholen, waar werken met cijfers minder centraal staat.  

Voorts worden gegevens gedeeld met de Inspectie voor het onderwijs en breder via Vensters voor 

Verantwoording. 

De meeste scholen staan positief tegenover het delen van gegevens en het gemak waarmee dat door middel 

van de digitale systemen kan. Wel worden zorgen geuit met name wat betreft de privacy van leerlinggegevens. 

Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan, en er mogen geen fouten in gemaakt worden. Op dit thema 

worden geen verschillen tussen de gebruikstypen gezien. De waargenomen verschillen tussen schoolleiders en 

docenten zijn ook niet eenduidig.  
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4.4 Interventies 
 

In de survey is de scholen gevraagd welke typen interventies zij naar aanleiding van de analyses van de 

gegevens uit de informatiesystemen hebben ingezet. In de interviews is deze vraag ook aan de scholen gesteld, 

met het oog op een verdere verkenning van de doelen en verwachtingen, het soort gegevens dat de basis 

vormde voor de interventie en reflectie op de uitvoering en resultaten van de interventie. Daarbij bleek dat 

niet alle door de school benoemde interventies daadwerkelijk plaats vinden op basis van de analyse van de 

gegevens uit de informatiesystemen. Scholen ondernemen ook acties waar de gegevens uit de 

informatiesystemen een rol bij spelen. Die gegevens helpen vervolgens wel om een probleem beter in kaart te 

brengen, wat specifieke interventies tot gevolg kan hebben. Vaak is men echter nog niet zover. 

Hieronder bespreken we per onderwerp eerst de interventies en acties die scholen noemen. We gaan daarbij 

uit van de indeling tussen interventies en acties ten behoeve van het primaire proces en overige 

interventies/acties. 

 

4.4.1 Interventies en acties met betrekking tot het primaire proces 

Verandering in didactiek en handelen van docenten 

Van vijf scholen was op basis van de survey bekend dat zij interventies hebben uitgevoerd met betrekking tot 

veranderingen in de didactiek. In alle gevallen gaat het om jaarlijkse interventies. Soms vinden die plaats op 

initiatief van docenten of afdelingen/secties, zoals op een grote scholengemeenschap: ‘Je kunt veel registreren 

en dus veel individueler werken’; ‘We laten leerlingen nu werken met digitale portfolio’s, dat is nieuw en kan 

alleen maar omdat je die systemen hebt. Je gaat minder traditioneel werken’. Beide citaten hebben betrekking 

op interventies die pas net in gang zijn gezet. Op een kleine vmbo/havo-school is op basis van met name 

tegenvallende rekenresultaten besloten de betreffende leerlingen extra bijspijkertijd te geven. Leerlingen die 

goed scoren, krijgen en plusprogramma. Op een vmbo-school hebben tegenvallende toetsresultaten geleid tot 

instelling van een verplicht huiswerkuur; leerlingen die onvoldoende staan voor een bepaald vak moeten voor 

dat vak oefenen tijdens het huiswerkuur. Ook is op deze school het rendement van herkansingen geanalyseerd, 

en is men op basis daarvan overgegaan van vier naar twee herkansingsmomenten per jaar. Dit laatste is 

overigens handmatig berekend, men had onvoldoende kennis of dit ook met het systeem (Educus) zou kunnen.  

Op een vmbo-school hebben taal- en rekendocenten de Cito-toetsresultaten gebruikt voor het maken van 

groepshandelingsplannen. Het gebruikte systeem (Educus) vond men echter niet voldoende mogelijkheden 

hebben om aan de gebruikswensen te voldoen. 

Een mavo met veel zorgleerlingen gebruikt gegevens van individuele leerlingen om beter te kunnen 

differentiëren. Men kijkt maandelijks hoe leerlingen de stof hebben ervaren en wat de leerresultaten zijn. Op 

basis daarvan kunnen docenten kiezen om een andere didactische insteek te volgen. Een voorbeeld is een 

experiment met werken zonder boeken, waaruit bleek dat de leerlingen daarvan erg in verwarring raakten en 

niet wisten hoe ze moesten leren. Docenten hebben daaruit geconcludeerd dat een dergelijke verandering in 

didactiek heel goed moet worden voorbereid en uitgelegd aan de leerlingen.  

Een kleine vmbo/havo-school merkt op dat veranderingen in de didactiek altijd iets is wat docenten zelf 

bepalen, op basis van de resultaten van hun leerlingen. Interventies op dit gebied worden dus niet op centraal 

niveau ingezet. Wel worden in de teamvergaderingen gegevens op klasniveau besproken, met name de Cito 

VAS-gegevens; die kunnen dan aanleiding zijn om op een bepaald vakgebied iets extra’s te doen.  

Op een havo/vwo-school neemt de teamleider het initiatief om met docenten hun didactische aanpak te 

bespreken, naar aanleiding van opvallende leerresultaten op klasniveau. Wel wordt aangegeven dat dit tot nu 

toe vrij algemeen blijft, en dat niet concreet wordt besproken welke gevolgen dit heeft voor het didactisch 

handelen van de betreffende docent.  

 

  



54 Oberon & Kohnstamm Instituut 
 

 

Ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden 

Acht scholen hebben interventies uitgevoerd op het gebied van de ontwikkeling en aanschaf van 

onderwijsmethoden. Dit gebeurt in alle gevallen jaarlijks. Meestal zijn naast schoolleiding en/of 

middenmanagement ook docenten betrokken bij de interventies.  

Een praktijkschool is gestart met werken in deelteams waarin docenten samen en op basis van de gegevens uit 

de informatiesystemen materiaal ontwikkelen en deze deelteams verantwoordelijk worden voor een bepaald 

thema. Op een mavo geeft men aan de resultaten van nieuwe methoden eerst in een pilot te onderzoeken, om 

te kunnen beoordelen welke methode het beste werkt. Andere voorbeelden zijn het aanpassen van een 

methode op basis van gemiddelde klasprestaties, aanschaf van nieuwe toetsen omdat men ontevreden is over 

de aansluiting van bestaande toetsen bij het onderwijs dat men geeft en het leggen van bepaalde 

vakinhoudelijke accenten (bijvoorbeeld omdat docenten merken dat leerlingen op gebieden achterblijven).  

 

4.4.2 Overige interventies en acties 

Beleidsontwikkeling 

Een praktijkschool analyseert in het kader van beleidsontwikkeling de uitstroom van leerlingen, om bepaalde 

trends op te sporen en op basis daarvan eventueel beleid aan te passen. Daarbij ontdekte men dat leerlingen 

het afgelopen jaar ineens relatief vaak doorstroomden naar het MBO en veel minder naar een werkplek. Dit 

bleek een negatieve ontwikkeling, ingezet door de financiële crisis; de leerlingen mislukken vervolgens vaak op 

het MBO. Vervolgens heeft men onder meer met het stadsbestuur gekeken of het mogelijk was meer 

stageplekken te creëren die uitzicht bieden op werk.  

Eveneens in het kader van beleidsontwikkeling analyseert de directie van een grote scholengemeenschap de 

resultaten van afdelingen waar die resultaten tegenvallen. Op basis daarvan ontwikkelt men vervolgens 

verbeterplannen. Ook analyseert men de schoolexamencijfers in combinatie met de eindexamencijfers over 

achtereenvolgende jaren, om bepaalde ontwikkelingen op te sporen en eventueel actie te ondernemen.  

 

Veranderingen in het personeelsbeleid 

Zes scholen hebben aangegeven dat ze op basis van de analyse van gegevens uit de informatiesystemen een of 

meer interventies hebben uitgevoerd op het gebied van het personeelsbeleid. Bij alle scholen is dit een 

jaarlijkse actie, met name geïnitieerd door de directie en soms het middenmanagement.  

Een praktijkschool geeft aan dat men op basis van docentgegevens beslissingen neemt over professionalisering 

van docenten (bijvoorbeeld bijscholing) en functioneringsgesprekken voert. Dat is mede van belang omdat 

deze school steeds meer leerlingen krijgt met gedragsproblemen, waar docenten mee om moeten leren gaan. 

Men is tevreden over het gebruik van de systemen hierbij: ‘Er ontstaat daardoor steeds beter zicht op het 

functioneren van docenten’. Het systematisch gaan gebruiken van informatiesystemen is op deze school 

overigens al een interventie op zichzelf, na jaren waarin gegevens vrijwel niet werden vastgelegd. De school 

was door de inspectie beoordeeld als zwak, maar heeft inmiddels weer het basisarrangement. 

Een mavo met veel zorgleerlingen gebruikt de gegevens over leerresultaten van de vaksecties om met secties 

in gesprek te gaan die slecht scoren. Men wil op die manier ook duidelijk maken dat men docenten wil die 

bereid zijn kritisch naar het eigen handelen te kijken en niet alleen naar de vakinhoud. Op deze school worden 

docenten ook gericht geschoold, met het oog op de veranderingen die passend onderwijs op deze school met 

zich meebrengt. 

Een grote scholengemeenschap heeft het afgelopen jaar sterk op personeelsbeleid ingezet, met name met als 

doel daar een systematische jaarlijkse cyclus van te maken (waarin functioneringsgesprekken, personeelsbeleid 

en pop’s van docenten een samenhangend geheel vormen). Dankzij de systemen kunnen de leeftijdsopbouw 

en het opleidingsniveau van docenten beter in kaart worden gebracht, wat van belang is voor het 

aannamebeleid. Op deze school is sprake van een cultuuromslag: ‘Vroeger was het ondenkbaar om iemand aan 

te spreken op de verschillen in cijfers [tussen docenten]. Nu kun je zelfs een docent zelf laten onderzoeken 
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waardoor die discrepantie kan worden verklaard.’ Men ziet ook wel een knelpunt: ‘Het slaat soms wel erg door 

naar op basis van cijfers sturen.’  

Twee scholen zijn bezig met implementeren van Raet, waar de gegevens uit de bestaande papieren personeels-

/bekwaamheidsdossiers worden ingevoerd.  

 

Determinatie 

Met betrekking tot determinatie van leerlingen probeert men op een grote scholengemeenschap alle 

leerlinggegevens samen te vatten in Magister en dat te gebruiken bij determinatie van leerlingen: ‘Leerlingen 

zijn op een bepaald niveau terecht gekomen, dat benchmarken we in Magister. Als we spreken over 

determinatie, worden die gegevens erbij gepakt’. Op een andere grote scholengemeenschap wordt opgemerkt 

dat als gevolg van de grotere beschikbaarheid van gegevens op leerlingniveau leerlingen steeds beter 

gedetermineerd kunnen worden. Daarbij plaatst men wel de kanttekening dat ouders echter ook weten dat die 

gegevens er zijn en steeds vaker ‘bewijs’ willen zien voor de toewijzing van hun kind aan bepaald niveau.  

 

Verandering in groeperingsvormen 

Voor zes scholen zijn gegevens uit de informatiesystemen mede aanleiding geweest om interventies in gang te 

zetten op het gebied van de groepering van leerlingen, in het algemeen over klassen. Bij vrijwel alle scholen is 

dit een jaarlijkse actie. 

In het algemeen zijn interventies op dit gebied in gang gezet door docenten of afdelingen/teams. Een 

afdelingsleider van een havo/vwo school noemt bijvoorbeeld het opzetten van een ‘structuurklas’ (een klas 

met sterk gestructureerd onderwijs) in de derde klas, naar aanleiding van een te laag doorstroomrendement 

van onderbouw naar bovenbouw. Over de resultaten kan men nog niet iets zeggen. Op een lyceum gebruikt 

men de systemen voor determinatie, dus de niveaubepaling van leerlingen. Met name de VAS-toetsen spelen 

daarbij een rol.  

Een praktijkschool noemt het vanzelfsprekend dat leerlinggegevens (vanuit het basisonderwijs) gebruikt 

worden om in het eerste leerjaar de klassen samen te stellen. Het betreft dan niet alleen gegevens over het 

niveau van de leerlingen, maar ook over gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Men merkt op dat in de 

vervolgjaren de systemen daarvoor maar beperkt nodig zijn, door de omvang van de school en de vele 

volwassenen die bij de leerlingen betrokken zijn: ‘Het zijn geen onbekende leerlingen, ook al geef je ze geen les, 

je kent ze wel’.  

Daarnaast geven scholen voorbeelden van acties die niet zozeer ingegeven zijn door gegevens uit 

informatiesystemen, maar waarbij de systemen hebben geholpen de veranderingen goed door te voeren. 

Bijvoorbeeld op een school waar naast het reguliere ook tweetalig onderwijs is ingevoerd en de samenstelling 

van de klassen ingrijpend is gewijzigd. Dankzij de beschikbare leerlinggegevens was dit goed uitvoerbaar.  

 

Veranderingen in onderwijstijd 

Vier scholen hebben in de survey aangegeven veranderingen met betrekking tot de onderwijstijd te hebben 

doorgevoerd. Daarbij gaat het echter niet altijd om veranderingen naar aanleiding van gegevens. Het betreft 

vooral organisatorische aspecten, namelijk het invullen van keuze werktijduren en de administratie van 

gerealiseerde onderwijstijd.  

 

Verzuim 

Een vmbo-school noemt het structureel gebruiken van verzuimgegevens van leerlingen, ten behoeve van 

tegengaan van verzuim en uitval. De verzuimcoördinator onderneemt actie en seint de mentor of 

zorgcoördinator in die vervolgens met de leerling en diens ouders contact opnemen.  
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Communicatie met ouders 

Een van de praktijkscholen ontdekte door analyse van de tevredenheidsenquêtes dat de lage scores van 

leerlingen en ouders mede te maken hadden met taalproblemen, met name een gebrekkige woordenschat 

waardoor men de vragen niet goed begreep. De school is daarom overgegaan op voorlezen van de vragen en 

face-to-face gesprekken met ouders. Dit werkt heel goed, en heeft al geleid tot een aantal concrete 

verbeteracties.  

 

4.4.3 Geplande interventies 

Zes van de tien scholen noemen interventies/acties die ze in de directe of wat verdere toekomst willen 

uitvoeren. Daarbij gaat het voornamelijk om acties met betrekking tot een bepaald probleem waarvoor men de 

gegevens uit de informatiesystemen wil gaan inzetten.  

 

Een school noemt plannen met Raet: docenten moeten in de toekomst zelf professionaliseringsdoelen gaan 

bijhouden, wat hun eigen verantwoordelijkheid moet vergroten.  

Een kleine school school met vmbo en onderbouw havo/vwo geeft aan dat men zorgleerlingen veel meer en 

beter wil gaan volgen. Daarvoor wil men zowel meer informatie vanuit het primair onderwijs krijgen als zelf 

meer gegevens gaan verzamelen: ‘Doel is minder afgaan op intuïtie en meer op basis van gegevens op 

leerlingniveau’. Men wil daarbij vooral meer gaan zoeken naar relaties tussen gegevens, bijvoorbeeld het 

veelvuldig afwezig zijn van een leerling relateren aan de thuissituatie. Dat gebeurt wel al, maar dan alleen op 

basis van het beeld dat docenten hebben. Op basis daarvan kan men dan eventueel gerichte interventies 

uitvoeren. 

Een grote scholengemeenschap wil docenten meer gaan stimuleren om zelf actief om gegevens te gaan vragen, 

met het oog op kwaliteitsverbetering: ‘We hebben heel veel gegevens, en we willen graag dat collega’s daarom 

vragen. Ze vragen er niet om want ze weten niet dat het er is.[…] Wij moeten die nieuwsgierigheid verbeteren.’ 

Op dezelfde school zou men graag meer willen doen met gegevens over het gebruik van digitaal leermateriaal 

door leerlingen: ‘Zien of leerlingen met het materiaal bezig zijn geweest, hoe ze ermee bezig zijn geweest en 

hoe ver ze zijn.’ Men wacht hierbij ook op de mogelijkheden die uitgevers bieden. Een andere grote 

scholengemeenschap wil graag iets gaan doen met wijzigingen op gebied van de didactiek, met het oog op de 

invoering van passend onderwijs. Men heeft echter nog geen beeld van hoe de informatiesystemen daarbij 

gebruikt kunnen worden.  

Een mavo wil de leerresultaten van alle klassen gaan delen met docenten en vaksecties in het kader van 

opbrengstgericht werken om gericht leeropbrengsten te vergroten. Men hoopt dat het op die manier 

gemakkelijker wordt om de eigen resultaten af te zetten tegen resultaten van anderen binnen de school en 

landelijke gemiddelden: ‘De ene economiedocent met de andere economiedocent vergelijken zou mooi zijn’. 

Dan kan men ook meer gerichte doelen gaan stellen.  

Een praktijkschool wil ‘pitches’ gaan organiseren met het oog op individuele leerlingen, waar docenten kort 

vertellen hoe het ervoor staat met de betreffende leerling naar aanleiding van gegevens uit SOM. Een andere 

praktijkschool wil vooral inzetten op het beter scholen en informeren van docenten bij het gebruik van de 

systemen om fouten bij de invoering te voorkomen.  

 

4.4.4 Verschillen tussen gebruikstypen 

Met betrekking tot de interventies zijn enkele verschillen tussen gebruikstypen te constateren, in combinatie 

met overeenkomsten binnen de gebruikstypen.  

Twee van de scholen in gebruikstype 1 (gekenmerkt door focus op primair proces), beiden vmbo, zetten de 

gegevens gericht in voor de verbetering van het primaire proces. De twee andere scholen zijn grote scholen 

met meerdere onderwijsniveaus, waar sterk op managementniveau gekeken wordt naar de gegevens. Dat 

heeft gevolgen voor het type interventies dat men onderneemt: die hebben vooral betrekking op aspecten als 
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personeelsbeleid en veranderingen in groeperingsvormen. Men geeft zelf ook aan dat het praten met docenten 

over hun eigen handelen, op basis van de gegevens, nog maar langzaam op gang komt.  

De scholen in gebruikstype 2 (focus op management) verschillen sterk van elkaar wat betreft schoolgrootte, 

onderwijstype en leerlingpopulatie. Wat betreft de interventies zijn er geen duidelijke overeenkomsten tussen 

de scholen. Bij een van de scholen hebben interventies sterk betrekking op het primaire proces en is men daar 

ook heel actief mee bezig. De andere school noemt weinig gerichte interventies, maar wel een met betrekking 

tot determinatie.  

De school in gebruikstype 3 (focus op determineren en informeren) zet nog weinig interventies in en is daarbij 

vooral gericht op determinatie en beleidsontwikkeling. Men wil wel in de toekomst meer op leerlingniveau 

gaan doen met de gegevens. 

De vmbo-school die behoort tot gebruikstype 4 (gekenmerkt door beperkte analyse van geregistreerde 

gegevens en interventies) geeft (zoals te verwachten) aan nog weinig met de gegevens uit de 

informatiesystemen te doen. Men kijkt vooral op schoolniveau naar tendensen in de gegevens, maar zet dit 

nog niet om in gerichte interventies.  

De twee scholen die niet in een gebruikstype zijn ingedeeld, verschillen enigszins van elkaar met betrekking tot 

het type en aantal interventies. Een van beide scholen is wel al gericht met interventies bezig, op de andere 

school is daar nog minder sprake van. Een overeenkomst is dat beide scholen klein zijn en dat het werken met 

de informatiesystemen nog in ontwikkeling is.  

 

4.4.5 Verschillen tussen schoolleiders en docenten 

In de casestudies is te weinig materiaal voorhanden om op dit punt verschillen tussen docenten en 

schoolleiders te kunnen traceren.  

 

4.4.6 Samenvattend: interventies 

In de survey is de scholen gevraagd welke typen interventies zij naar aanleiding van de analyses van de 

gegevens uit de informatiesystemen hebben ingezet. In de interviews is deze vraag ook aan de scholen gesteld, 

met het oog op een verdere verkenning van de doelen en verwachtingen, het soort gegevens dat de basis 

vormde voor de interventie en reflectie op de uitvoering en resultaten van de interventie. Daarbij bleek dat 

niet alle door de school in de survey benoemde interventies daadwerkelijk plaats vinden op basis van de 

analyse van de gegevens uit de informatiesystemen. Scholen ondernemen ook acties waar de gegevens uit de 

informatiesystemen een rol bij spelen. Die gegevens helpen vervolgens wel om een probleem beter in kaart te 

brengen, wat specifieke interventies tot gevolg kan hebben. Vaak is men echter nog niet zover. 

In de interviews is gesproken over interventies en acties gericht op het primaire proces, namelijk op het gebied 

van didactiek en handelen van docenten en de ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden. De 

onderzochte scholen noemen veel interventies en acties op deze onderdelen. Ook is gesproken over andere 

interventies, namelijk gericht op beleidsontwikkeling, personeelsbeleid, determinatie, groeperingsvormen, 

onderwijstijd, verzuim en communicatie met ouders. Van deze onderdelen komen veranderingen op het gebied 

van personeelsbeleid en groeperingsvormen het vaakst voor.  

 

In relatie tot de gebruikstypen kan worden opgemerkt dat in gebruikstype 1 (focus op het primaire proces) de 

helft van de scholen zich daadwerkelijk vooral richt op interventies ten aanzien van het primaire proces. De 

scholen in gebruikstype 2 (focus op het management) verschillen erg van elkaar. De scholen in gebruikstype 3 

(focus op determineren en informeren) en 4 (beperkte analyse) zetten nog weinig interventies in op basis van 

de gegevens uit de informatiesystemen.  

De twee scholen die niet in een gebruikstype zijn ingedeeld, verschillen van elkaar met betrekking tot het type 

en aantal interventies. Het betreft twee kleine scholen waar het werken met de informatiesystemen nog in 

ontwikkeling is.  
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Vanuit de casestudy is te weinig materiaal beschikbaar om verschillen tussen schoolleiders en docenten vast te 

kunnen stellen. 

 

4.5 Opbrengsten van het gebruik van de informatiesystemen 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag welke opbrengsten scholen ervaren of waarnemen voor de 

kwaliteit van het onderwijs op de school, van de inzet van de onderwijsinformatiesystemen. De verkregen 

informatie van de scholen wordt gerapporteerd door te beschrijven om wat voor opbrengsten het gaat, hoe de 

opbrengsten zichtbaar worden en of men tevreden is of knelpunten hierbij ervaart. In de beschrijving komt 

weer de indeling terug op de doelgebieden van de onderwijsinformatiesystemen zoals gebruikt bij de analyse 

van de survey (zie paragraaf 3.3.2). 

 

4.5.1 Wat voor soort opbrengsten?  

In de survey konden scholen van een aantal opbrengsten aangegeven in hoeverre ze deze opbrengsten 

waarnemen/ervaren. We noemen ze in onderstaande tabellen, gesorteerd naar type doelen, en geven daarbij 

aan hoeveel scholen binnen de casestudy de betreffende opbrengsten hebben genoemd. De steekproef van 

cases toont redelijke overeenkomst met de resultaten van de survey wat betreft de meestgenoemde 

opbrengsten. Er is wel een verschil in het aantal keren dat de opbrengst, dat leerlingen meer grip zouden 

hebben op hun leerproces, genoemd wordt. Bij de scholen van de casestudy wordt deze opbrengst minder 

vaak genoemd in vergelijking tot de resultaten in de survey. Daarentegen wordt de opbrengst dat docenten de 

leerstof bewuster kiezen in de survey minder vaak genoemd dan door de scholen in de casestudy. 

 

A. Opbrengsten op het gebied van administratie en ondersteuning van de  

   onderwijsorganisatie 

Cases 

1. Beter zicht op de leerresultaten  9 

2. Planmatiger werken  8 

3. Makkelijker probleem- of zorgleerlingen signaleren  10 

4. Docenten hebben beter zicht op de resultaten van leerlingen 10 

5. Vereenvoudiging administratieve organisatie  6 

 

B. Opbrengsten op het gebied van registratie en sturing op prestaties Cases 

6. Onderwijs gericht kunnen bijstellen 10 

7. Meer aandacht voor differentiatie 6 

8. Meer aandacht voor afstemming tussen de leerjaren  9 

9. Meer aandacht voor klassenmanagement 5 

10. Docenten hebben meer grip op hun onderwijs 5 

11. Leerlingen hebben meer grip op hun leerproces 3 

12. Docenten selecteren de leerstof bewuster 7 

13. Zicht op de verhouding SE-CE 9 

14. Teamleiders en directie krijgen meer zicht op het functioneren van docenten 8 

 

C. Opbrengsten op het gebied van horizontale en verticale verantwoording Cases 

15. Meer dialoog met ouders over de kwaliteit van het onderwijs 8 

16. Afleggen van verantwoording is vereenvoudigd 8 

17. Is het informeren van ouders en andere belanghebbenden vereenvoudigd 7 

 

D. Opbrengsten op het gebied van communicatie en samenwerking Cases 

18. Meer transparantie over het functioneren van de school  8 

19. De samenwerking met partners is eenvoudiger 5 
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Wat betreft de verdeling van de aangegeven opbrengsten zijn er forse verschillen tussen de scholen. Een 

school oordeelt over alle in de survey genoemde opbrengsten neutraal (een van de pro-scholen). Drie scholen 

noemen (vrijwel) alle opbrengsten. Bij de overige scholen is men wat meer verdeeld over de verschillende 

opbrengsten. Vier van deze scholen noemen wel opbrengsten in alle categorieën A t/m D. Twee scholen 

noemen op één categorie geen enkele opbrengst (resp. categorie D en categorie C). 

 

Per categorie beschrijven we om wat voor opbrengsten het gaat, op welke niveaus in de organisatie dit speelt 

en of het gaat om opbrengsten op leerling-, klas- en/of schoolniveau. 

 

Opbrengsten op het gebied van administratie en ondersteuning van de schoolorganisatie 

Scholen zien opbrengsten in deze categorie, omdat alle gegevens samenkomen en er meer overzicht is. Als 

voordeel wordt genoemd dat de beschikbare informatie ‘harder’ is, bijvoorbeeld dat precies bekend is hoe 

vaak een leerling te laat is geweest. Voor leerlingen en docenten ontstaat meer duidelijkheid: ‘Je komt vaak te 

laat is minder duidelijk dan je bent 6x te laat gekomen’. Ook wordt aangegeven dat er meer geregistreerd 

wordt, omdat het makkelijker is door de onderwijsinformatiesystemen. Een andere opbrengst is dat 

makkelijker zaken in kaart gebracht kunnen worden, bijvoorbeeld door een sociogram te maken waardoor de 

school leerlingen beter in beeld heeft. Een andere school is ook van mening dat er meer een overall beeld is 

van de leerlingen, omdat docenten gegevens over alle vakken kunnen inzien en ook de mentor meer controle 

heeft. Ook voor de zorgcoördinator biedt zorgvuldige registratie meer inzicht. Een school vindt het handig dat 

scores van leerlingen op twee niveaus ingevoerd kunnen worden, waardoor groepsindelingen makkelijker en 

beter onderbouwd kunnen worden gemaakt.  

Een school is van mening dat het voor de schoolleiding tijdwinst op kan leveren, maar door docenten vooral als 

een verzwaring wordt gezien omdat zij alle gegevens moeten invoeren, vaak handmatig. Een andere 

kanttekening is dat registratie niet altijd de objectiviteit bevordert. Mentoren en teamleiders maken 

aantekeningen in het systeem en dat kan anderen beïnvloeden in hun oordeel over een leerling. Opbrengsten 

zijn er voor alle niveaus in de organisatie. Docenten kunnen bijvoorbeeld ook makkelijker gegevens van het 

Ministerie inzien en docenten krijgen ook rechtstreeks feedback, aldus een school.  

 

Opbrengsten op het gebied van registratie en sturing op prestaties 

De pro-school geeft aan dat dit onderwijs vooral gericht is op ontwikkeling van sociale vaardigheden. De 

sociaal-emotionele groei is moeilijk meetbaar en kan ook niet eenvoudig in Magister worden gezet. Om die 

reden helpen de onderwijsinformatiesystemen voor dit onderwijstype niet.  

Een school is van mening dat door de registratie van gegevens meer zicht komt op prestaties van leerlingen en 

het daardoor mogelijk is om de lijn te volgen. Verschillen tussen leerwegen zijn ook makkelijk in kaart te 

brengen. Ook het welzijn van leerlingen wordt hierin meegenomen. Aangegeven wordt ook dat men voor OGW 

niet meer afhankelijk is van DUO-gegevens, maar dat men nu alles zelf in huis heeft. De gegevens helpen bij het 

sectieoverleg en de docent krijgt feedback en kan snel zien waar verbeterplannen nodig zijn en welke 

leerlingen aandacht nodig hebben. Een schoolleider is van mening dat feedback geven aan docenten 

makkelijker wordt en terugkoppeling naar secties kan plaatsvinden: ‘Je kunt nu makkelijker iemand aanspreken 

over de resultaten, dat gebeurt nu veel meer’. Een school geeft aan een uitstroommonitor bij te houden: ‘70% 

van de leerlingen moet een jaar later nog steeds op die plek zitten, alle leerlingen worden na het schoolverlaten 

2 keer per jaar gebeld en er is een terugkomavond om daar gegevens over te hebben. Dit wordt in de 

nazorgmonitor van ProZo bijgehouden’. 

Voordeel van de systemen is dat docenten over alle punten (didactisch, sociaal-emotioneel, cijfers) na moet 

denken: ‘Het blijft niet bij een gevoel, het wordt onderbouwd met cijfers. Zo kunnen gerichter plannen worden 

gemaakt’. De resultaten zijn verder zichtbaar voor leerlingen en ouders, waardoor ouders ook beter betrokken 

raken. 
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Twee scholen merken op dat door de rapportages van WOLF (onderdeel Cito) meer inzicht ontstaat in de wijze 

waarop de leerlingen vragen maken, het gaat dieper in op de vakinhoud en dat vinden ze waardevolle 

informatie. 

 

Opbrengsten op het gebied van horizontale en verticale verantwoording 

Opbrengsten van de school zijn op managementniveau en op bestuursniveau beter zichtbaar. Zo wordt het 

afleggen van verantwoording duidelijker en transparanter. Enkele scholen noemen dat ook de dialoog met de 

ouders beter wordt door de mogelijkheid om bevindingen te onderbouwen met gegevens, waar ouders zelf 

door de informatiesystemen ook inzicht in hebben. Een school geeft aan dat het met de informatiesystemen 

makkelijker te achterhalen is waar problemen van leerlingen vandaan komen (gaat het alleen om de cijfers of is 

de relatie met de docent niet goed?). Een school noemt als opbrengst dat de resultaten van scholen met 

vergelijkbare opleidingen vergeleken kunnen worden. Een andere school wisselt gegevens uit met andere 

vestigingen om resultaten te kunnen vergelijken.  

 

Hoe worden de opbrengsten zichtbaar? 

We noemen puntsgewijs hoe de opbrengsten zichtbaar worden volgens de onderzochte scholen: 

 Je kunt met een ‘druk op de knop’ een uitdraai krijgen uit het systeem. 

 Er is nu meer ‘overall’ beeld van leerlingen. 

 Opbrengsten worden zichtbaar bij lesbezoeken en interne visitaties. 

 Aannames kunnen nu onderbouwd worden met cijfers. 

 Processen worden beter in beeld gebracht. 

 Bepaalde aanpakken worden bespreekbaar gemaakt. 

 Meer inzicht in het functioneren van medewerkers waardoor erover gesproken kan worden. 

 Meer maatwerk mogelijk in het onderwijs, op basis van heldere gegevens i.p.v. intuïtie. 

 

Opbrengsten op het gebied van communicatie en samenwerking 

Een opbrengst is snellere en heldere communicatie op docent- en leerlingniveau; ‘Een docent zet het huiswerk 

in het systeem, waardoor alle leerlingen dat kunnen zien. Zo heb je daar geen discussie over’. Ook 

communicatie met ouders is makkelijker. Een school noemt dat het bevorderlijk is voor de 

verantwoordelijkheidsdriehoek van ouders-leerling-school. Op deze school is er een docent die soms filmpjes 

maakt van een les of ouderavond en deze op de ELO plaatst. Op een andere school worden interactieve 

nieuwsbrieven geplaatst. Zo is meer communicatie mogelijk. Dit wordt overigens ook wel door het gebruik van 

e-mail of Google-drive bewerkstelligd, dus het loopt niet altijd via de schoolinformatiesystemen. Een voordeel 

op schoolniveau is dat er meer transparantie is voor alle betrokken partijen over het functioneren van de 

school.  

Opbrengsten in deze categorie liggen vooral op het niveau van de school en ouders/leerlingen. 

 

4.5.2 Verschillen tussen de gebruikstypen 

In alle gebruikstypen worden opbrengsten genoemd op het gebied van ondersteuning onderwijsorganisatie en 

administratie. De opbrengst dat leerlingen beter in beeld zijn op een efficiënte manier staat hierbij centraal. In 

gebruikstype 1 (focus op primair proces) worden relatief vaak opbrengsten genoemd in de categorie registratie 

en sturing op prestaties. Het gaat hierbij om opbrengsten als voldoende informatiebronnen waardoor gericht 

plannen gemaakt kunnen worden, een lijn gevolgd kan worden en beter opbrengstgericht gewerkt kan worden. 

Overige opbrengsten worden nogal wisselend benoemd en zijn niet verschillend verdeeld over de 

gebruikstypen.  
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4.5.3 Verschillen tussen schoolleiders en docenten 

Vanuit de cases zijn te weinig gegevens voorhanden om verschillen tussen schoolleiders en docenten goed 

inzichtelijk te maken. Voor zover een vergelijking mogelijk is, zien we op het gebied van ervaren opbrengsten 

van de inzet van informatiesystemen vooral overeenkomsten en geen verschillen.  

 

4.5.4 Samenvattend: opbrengsten 

Scholen noemen opbrengsten van de onderwijsinformatiesystemen op alle te onderscheiden onderdelen 

waarop deze systemen in de schoolorganisatie kan worden ingezet. Op het gebied van administratie en 

onderwijsondersteuning zien scholen onder andere als een belangrijke opbrengst dat leerlingen beter en 

overall in beeld komen door de registratie van gegevens. Men vindt de beschikbare informatie duidelijk en 

feitelijk. Op het gebied van communicatie en samenwerking worden opbrengsten genoemd zoals dat het 

makkelijker is om de verantwoordelijkheid te delen in de driehoek ouders, school, leerling. Op het terrein van 

registratie en sturing op prestaties zien scholen onder andere opbrengsten, omdat zij met de geregistreerde 

gegevens beter opbrengstgericht kunnen werken. Opbrengsten ten aanzien van verantwoording zijn 

bijvoorbeeld dat opbrengsten op het niveau van het bestuur en de school duidelijker en transparanter zijn en 

de dialoog met ouders beter verloopt.  

Een overeenkomst tussen de gebruikstypen is dat in alle gebruikstypen opbrengsten worden genoemd op het 

gebied van ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie. De opbrengst dat leerlingen beter in 

beeld zijn op een efficiënte manier staat hierbij centraal. Verder valt op dat in gebruikstype 1 (focus op primair 

proces) in vergelijking tot de andere gebruikstypen relatief vaak opbrengsten genoemd worden in de categorie 

registratie en sturing op prestaties. Het gaat hierbij om opbrengsten als voldoende informatiebronnen 

waardoor gericht plannen gemaakt kunnen worden, een lijn gevolgd kan worden en beter opbrengstgericht 

gewerkt kan worden.  

Vanuit de casestudy is te weinig materiaal beschikbaar om verschillen tussen schoolleiders en docenten vast te 

kunnen stellen. 

 

4.6 Informatiebehoeften 
 

Zowel in de survey als in de interviews is scholen gevraagd wat hun behoeften zijn met betrekking tot (het 

gebruik van) informatiesystemen. Uit de surveyresultaten (zie par. 3.5) blijkt dat die behoeften wat betreft de 

totale groep scholen met name betrekking hebben op het koppelen van informatiesystemen; daarnaast is er 

vooral behoefte aan extra functionaliteiten zoals meer analysemogelijkheden en aan de mogelijkheid om zelf 

gegevens toe te voegen. In deze paragraaf beschrijven we hoe dit ligt voor de scholen, en zo mogelijk waar hun 

behoeften uit voortkomen en waar men de gewenste mogelijkheden voor wil inzetten.  

 

4.6.1 Behoeften op het gebied van registratie 

Zeven scholen die deelnamen aan de interviewronde hadden in de survey aangegeven behoefte te hebben aan 

meer registratiemogelijkheden. Bij bijna alle scholen gaat het dan om de mogelijkheid om zelf gegevens toe te 

voegen aan de systemen; slechts een school heeft meer behoefte aan registratiemogelijkheden in het 

algemeen. Dat suggereert dat men niet zozeer meer standaardmogelijkheden wil, maar vooral meer 

mogelijkheden van registratie ‘op maat’.  

 

Dat blijkt ook uit de interviewgegevens. Enkele scholen geven aan dat nu het systeem leidend is en niet 

waarvoor men zelf het systeem zou willen gebruiken. De systemen hebben ‘fixed formats’, die niet optimaal 

passen bij de eigen situatie. Bijvoorbeeld een school waar meerdere docenten tegelijk in een klas zijn: het 

systeem kan dat niet aan, wat tot gevolg heeft dat, als een docent uitvalt, gelijk de hele groep uit het systeem 
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verdwijnt. Enkele scholen noemen het feit dat het gebruikte roostersysteem het niet mogelijk maakt om 

verschillende leseenheden te gebruiken; op een van de scholen heeft bijvoorbeeld de onderbouw lesuren van 

45 minuten en de bovenbouw lesuren van 60 minuten. Ook projectweken, werkweken en excursies zijn niet in 

te voeren (als onderwijstijd).  

Een pro-school heeft het specifieke probleem dat de school de licentie voor Magister moet delen met vier 

andere pro-scholen. Dat heeft tot gevolg dat men het systeem niet kan inrichten zoals men wil.  

Een andere pro-school heeft behoefte aan een systeem waar leerlingen een duidelijker aandeel in hebben: 

men wil graag de digitale portfolio’s van leerlingen kunnen onderbrengen in het systeem en de percepties van 

de leerlingen op hun ontwikkeling: ‘Het is ook interessant om te kijken hoe leerlingen zelf tegen bepaalde 

aspecten aankijken en deze informatie ook invoegen. Het naast elkaar zetten van het beeld van leerlingen en 

van docenten zou ideaal zijn.’  

 

4.6.2 Behoeften op het gebied van analyse en rapportage 

Op acht van de tien scholen in de interviewronde is behoefte aan meer mogelijkheden op het gebied van het 

analyseren en rapporteren van gegevens. Ook hier gaat het maar bij een minderheid van de scholen om meer 

standaardmogelijkheden; men heeft juist behoefte aan meer analysemogelijkheden op maat. De enige school 

die noemt dat men meer standaardmogelijkheden wil, is een vmbo/havo school die veel behoefte aan 

benchmarks ten behoeve van de analyse en vergelijking met andere scholen. 

Met betrekking tot meer mogelijkheden op maat gaat het met name om meer analysemogelijkheden op 

leerling/klasniveau en docentniveau: ‘Bijvoorbeeld een analyse van een cohort leerlingen, hoe doet een cohort 

het en is er bijstelling nodig’; ‘het leerlingvolgsysteem schrijft voorbewerkte rapporten en is gebaseerd op wat 

de inspectie wil, dat zou ik anders willen’. Een directeur van een mavo/havo school noemt specifiek 

analysemogelijkheden ten behoeve van het handelen van docenten: ‘Je doet op dit moment eigenlijk geen 

recht aan docenten omdat ze niet weten of ze wel of niet op koers liggen. Dat moeten ze helemaal zelf 

uitzoeken en dat zou ik ze op een makkelijke manier willen laten weten. […] Naar docenten is de feedback 

miniem.’ 

 

Bij de verschillende mogelijkheden ‘op maat’ die men noemt, valt op dat niet altijd duidelijk is of systemen 

daadwerkelijk niet aan de behoeften aan maatwerk voldoen of dat het wel kan maar men niet weet hoe dat te 

doen. Interessant is dat ook wel de grenzen aan dergelijk ‘maatwerk’ worden genoemd: ‘Wil je zelf alles kunnen 

bepalen, moet je bijna programmeur zijn. Je hebt dus wel een bepaalde standaard nodig.’  

 

4.6.3 Behoefte aan meer handreikingen 

Vijf scholen geven in de survey aan behoefte te hebben aan meer handreikingen, ofwel meer hulp en 

ondersteuning bij het gebruik van de informatiesystemen. Het gaat dan om hulp bij zowel het vertalen van de 

resultaten in een beleid of handelingsplan als bij evaluatie van analysegegevens. Een grote 

scholengemeenschap ervaart als beperking van de systemen dat die alleen registreren en eventueel signaleren: 

‘Juist het interpreteren van de gegevens is lastig en kost veel geld. Je moet daar gespecialiseerde mensen voor 

hebben.’ Globale analyses ziet men wel als iets dat men zelf kan doen, maar als je meer specifieke analyses 

wilt, is hulp van buiten nodig.  

 

4.6.4 Behoefte aan integratie en koppeling  

In de survey is behoefte aan meer integratie en koppeling van informatiesystemen het meest door scholen 

genoemd. Van de tien scholen in de interviewronde geven zeven aan op dit gebied meer mogelijkheden te 

willen. Voor twee scholen is dit echt van groot belang; een school loopt naar eigen zeggen op dit gebied 

voortdurend tegen problemen aan: ‘Een systeem zou veel handiger zijn […] De systemen zijn niet op elkaar 
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afgestemd en niet compatibel. […] Wij zijn daardoor veel tijd kwijt om gegevens te genereren.’ Bij een grote 

scholengemeenschap geeft men aan de verzuimcijfers te willen koppelen aan resultaten op klasniveau; die 

gegevens zitten nu in twee verschillende systemen. Op een havo/vwo school wil het bestuur graag gegevens uit 

SOM, Raet en Accountview met elkaar koppelen om op basis daarvan een meerjarenbegroting op te stellen. Op 

een mavo-school met veel zorgleerlingen geven de teamleiders aan dat docenten nu nog de leerresultaten van 

de leerlingen (in Magister) en de gegevens over hun sociaal-emotionele ontwikkeling (in het 

leerlingvolgsysteem) handmatig koppelen; men zou dat graag in de systemen kunnen doen.  

Twee scholen geven aan problemen te ervaren bij de koppeling van Magister en Zermelo: de systemen sluiten 

weliswaar wel op elkaar aan, maar werken net weer anders waardoor snel fouten worden gemaakt. Koppeling 

is dus in principe mogelijk, maar kan gebruiksvriendelijker.  

Een enkele keer wordt genoemd dat de informatiesystemen niet compatibel zijn met wat anderen, buiten de 

school, aan gegevens verlangen. Bijvoorbeeld gegevens uit de leerlingadministratie kunnen niet met een druk 

op de knop doorgezet worden naar DUO; de school moet de gegevens eerst verwerken in een ander format.  

 

4.6.5 Wat kunnen scholen zelf doen? 

Eigen ontwikkeling kennis en expertise 

Scholen kunnen op verschillende gebieden ook zelf wat doen om aan de eigen behoeften te voldoen. Veel 

daarvan ligt op het vlak van de eigen kennis en expertise en die van anderen op school. Met name met 

betrekking tot het analyseren van de gegevens is lang niet overal voldoende inzicht in wat de systemen op dat 

gebied ‘kunnen’. Een van de schoolleiders geeft bijvoorbeeld aan dat er misschien wel meer mogelijkheden zijn 

om systemen te koppelen, maar dat men daar onvoldoende vanaf weet. Dat geldt ook voor de 

analysemogelijkheden: ‘Voor mij is het onbekend of het kan, misschien kan het wel maar heb ik het nog niet 

ontdekt’.  

 

Verbeterde invoer door docenten 

Op veel scholen wordt genoemd dat de docenten, die met name op het gebied van de leerresultaten veel 

gegevens invoeren, dat lang niet altijd goed doen. Soms kan een klein foutje al grote gevolgen hebben.  

 

Delen van kennis en ervaring binnen school 

Kennis van de informatiesystemen is soms vooral aanwezig bij bepaalde personen, wat niet goed is in het kader 

van verder delen en verspreiden van die kennis binnen de school: ‘Als ik weg ben, is er niemand meer [die goed 

met de systemen kan omgaan]. Daar zou men wel iets aan moeten doen’. Docenten van een havo/vwo school 

noemen expliciet dat er veel meer gedaan zou moeten worden binnen de school aan het delen van kennis en 

ervaring. Niet goed duidelijk is geworden hoeveel aandacht de schoolleiding heeft voor bijvoorbeeld het 

(bij)scholen van docenten. Wel lijkt de tijd vaak te ontbreken om zich er goed in te verdiepen.  

 

4.6.6 Grenzen van het gebruik van informatiesystemen 

Tot slot is interessant dat op enkele scholen niet alleen behoeften worden genoemd aan meer of andere 

informatie, maar ook de grenzen van het gebruik van informatiesystemen: eventuele negatieve gevolgen van 

de behoefte aan (steeds meer) gegevens. Ten eerste noemt men dat, wat in een systeem staat, snel de 

‘waarheid’ wordt terwijl de gegevens ingevoerd worden door mensen, die menselijke fouten maken: ‘Je kunt 

ook fouten maken als je ervan uitgaat dat informatie uit de systemen altijd klopt en er in een automatisme mee 

omgaat.’ Hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe meer kans er is op fouten. Ook noemt men de toenemende 

kwetsbaarheid, als gevolg van de afhankelijkheid van digitale systemen: ‘Als het uitvalt, hebben we gelijk niks 

meer’.  

Ten tweede noemt men dat niet uit het oog moet worden verloren dat het uiteindelijk gaat om wat je met de 

gegevens doet. Op een vmbo-t-school wordt opgemerkt: ‘Met alle informatie die je krijgt moet je iets gaan 



64 Oberon & Kohnstamm Instituut 
 

 

doen. Dat is mensenwerk’. Of in de woorden van een teamleider van een grote scholengemeenschap: ‘Het 

systeem is oneindig, maar je moet er zelf over nadenken hoe je het wilt.’ Een vmbo/havo-school noemt met 

betrekking tot de eigen behoefte aan benchmarks, ofwel aan vergelijking met andere scholen, dat men daar 

ook de beperkingen van ziet: ‘Het meten is niet slecht, maar waar je de gegevens voor gebruikt kan gevaarlijk 

zijn. De marges zijn zo klein, als je 0,2 punt lager scoort dan het landelijk gemiddelde op de examens kun je al 

als zwakke school in de boeken komen.’ Op deze school wordt ook ervaren dat het vele gebruik van 

informatiesystemen goed lesgeven, en met name het leveren van ‘maatwerk’ in de weg kan zitten: ‘Systemen 

worden leidend, die bepalen wat je moet doen’.  

 

4.6.7 Verschillen tussen gebruikstypen 

Behoeften die scholen noemen, lijken niet direct te relateren aan het gebruikstype waartoe ze behoren. De 

grootte van de school lijkt van invloed: grote scholen lijken meer behoefte te hebben aan koppelen van 

gegevens – maar niet alle grote scholen zijn op dat punt ontevreden. Behoefte aan maatwerk loopt door de 

gebruikstypen heen: die behoefte leeft zowel op kleine scholen met veel zorgleerlingen als op grote 

scholengemeenschappen.  

 

4.6.8 Verschillen tussen schoolleiders en docenten 

Slechts op één school zijn zowel door schoolleiders als docenten behoeften aangegeven. Hier valt op dat de 

schoolleiding vooral behoefte heeft aan de koppeling tussen verschillende onderwijsinformatiesystemen en 

aan specifieke analysemogelijkheden. De docenten op deze school geven behoeftes aan die schoolintern 

georganiseerd zouden moeten worden. Het gaat hierbij om de wens dat meer collega’s gebruik maken van de 

systemen en er meer kennis en ervaring gedeeld wordt. Ook geven docenten aan dat een 

onderwijsinformatiesysteem mogelijk voldoende informatie op zou kunnen leveren en meerdere systemen dus 

niet nodig zijn.  

 

4.6.9 Samenvattend: behoeften 

De onderzochte scholen noemen informatiebehoeften op het gebied van registratie, analyse en rapportage, 

hulp en ondersteuning en integratie en koppeling van systemen. 

De genoemde behoeften op het gebied van registratie suggereren dat scholen vooral meer mogelijkheden van 

registratie ‘op maat’ wensen en men niet zozeer behoefte heeft aan meer standaardmogelijkheden. Hetzelfde 

geldt voor behoeften op het gebied van analyse en rapportage. 

Op het gebied van hulp en ondersteuning geven scholen aan behoefte te hebben aan hulp bij zowel het 

vertalen van de resultaten in een beleid of handelingsplan, als bij evaluatie van analysegegevens. Veel scholen 

geven aan behoefte te hebben aan betere mogelijkheden voor integratie en koppeling van systemen. Het kost 

scholen bijvoorbeeld veel tijd om geïntegreerde gegevens boven water te halen en ook de opgelegde formats 

ten behoeve van externe verantwoording vormen een probleem.  

Mogelijkheden tot verbetering zien scholen voor zichzelf vooral in het ontwikkelen van de eigen kennis en 

expertise, het verbeteren van het invoeren van gegevens door docenten en door aanwezige kennis en ervaring 

op de school meer te delen. 

We zien geen verschillen tussen de gebruikstypen op dit gebied. Overall is de behoefte aan maatwerk sterk 

aanwezig. 

Vanuit de casestudy is te weinig materiaal beschikbaar om verschillen tussen schoolleiders en docenten vast te 

kunnen stellen. 
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4.7 Ervaren knelpunten 
 

In dit hoofdstuk zijn bij verschillende onderwerpen knelpunten aan bod gekomen die de gebruikers van de 

systemen op de scholen die we hebben gesproken ervaren. We zetten in deze paragraaf deze knelpunten nog 

eens op een rij.  

De scholen zijn overwegend redelijk tevreden over hun onderwijsinformatiesystemen, maar er zijn wel grote 

verschillen tussen de scholen. Waar de ene school op een bepaald gebied veel tekortkomingen ziet, is de 

andere school wel tevreden. Deels heeft dit te maken met de schaal van de school en daarmee de financiële, 

technische en personele mogelijkheden. Aan de andere kant hangt de mate van tevredenheid van scholen 

samen met de mate waarin men wensen en behoeften heeft ten aanzien van het systeem. Dat speelt 

bijvoorbeeld op scholen met een specifieke leerlingpopulatie, zoals pro-scholen, maar ook op grote scholen.  

Aangezien de genoemde knelpunten per bevraagd onderdeel veel overlap vertonen, worden ze in deze 

subparagraaf gebundeld en thematisch geordend samengevat. 

 

Bruikbaarheid 

De onderwijsinformatiesystemen lijken voor pro-scholen minder bruikbaar. Een van deze scholen meldt dat het 

bij praktijkonderwijs niet zozeer gaat om cognitieve groei, maar meer om groei van sociale vaardigheden. Deze 

gegevens zijn lastig te vangen in objectiveerbare metingen. En daardoor ook moeilijk te verwerken in 

informatiesystemen. Ook de andere pro-school geeft aan: ‘Niet alles is in cijfertjes te vangen, er is vaak veel 

toelichting nodig’.  

In het algemeen hebben scholen meer behoefte aan maatwerk in de onderwijsinformatiesystemen, om aan 

eigen specifieke behoeften tegemoet te komen. Daarnaast zijn de systemen niet altijd voldoende 

gebruikersvriendelijk. Hier speelt een conflicterend punt; eenvoudige systemen zijn gebruiksvriendelijker, maar 

voldoen dan veelal weer minder aan de uiteenlopende behoeften van scholen.  

 

Interpretatie 

Een andere school meldt dat de informatiesystemen wel helpen, maar dat het moeilijk is om de gemeten 

resultaten te vertalen naar een actieplan. Zaken die opvallen, daar wordt overleg over gepleegd, maar er 

kunnen zoveel oorzaken voor zijn. 

Benchmarken blijft lastig, omdat er geen landelijke ijkpunten zijn. Het zegt ook niet zoveel hoe het vorig jaar 

ging of hoe collega’s het doen. 

 

De menselijke factor 

Het nut van een informatiesysteem valt of staat met het consequent invullen en gebruiken ervan. Dit heeft te 

maken met draagvlak, maar het is ook een bewustwordingsproces. Communicatieproblemen zullen altijd 

blijven bestaan, omdat mensen de informatie niet opzoeken en onvoldoende lezen. 

Soms worden systemen verkeerd gebruikt, alle informatie moet op de juiste plek ingevoegd worden om er iets 

aan te hebben. Mensen moeten dus goed de weg weten.  

Iedere mogelijkheid genereert nieuwe vragen: ‘Als dit kan, kan dat dan ook?’ Zo blijf je systemen verbeteren. 

 

Kennis en vaardigheden 

Sommige scholen zouden graag ondersteuning willen hebben om beter gebruik te maken van de systemen die 

ze gebruiken.  

Een school geeft aan dat er specifieke kennis/vaardigheid nodig is op school: ‘Er zijn experts nodig die kunnen 

omgaan met de verschillende systemen, die op basis van een vraag in een applicatie kunnen duiken en 

gegevens aan elkaar kunnen koppelen’. 
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Gegevens delen 

De registratie van gedragsaspecten van leerlingen kan deze leerlingen blijven achtervolgen. Dat is een nadeel 

van het registreren en inzichtelijk maken van dergelijke gegevens.  

Een school werpt de vraag op hoe transparant de school moet zijn voor ouders. Als school is het niet goed te 

beoordelen hoe ouders omgaan met de geboden informatie. Scholen zijn zich ook bewust van de gevaren van 

het delen van gegevens in verband met de privacy van leerlinggegevens. Er zijn mogelijkheden om de toegang 

tot gegevens per doelgroep in te stellen, maar daar kunnen soms fouten in worden gemaakt.  

 

Systemen en gegevens 

Er is veel behoefte om de koppeling en integratie van informatiesystemen te verbeteren, zodat gewenste 

overzichten van gegevens beter naar boven gehaald kan worden. Scholen zien niet altijd kans om verzamelde 

gegevens of bepaalde uitzonderlijke gegevens c.q. leerlingen in het systeem een plekje te geven, waardoor 

documenten los bewaard moeten worden. De bestaande verschillende formats ten behoeve van 

verantwoordingen sluiten niet goed aan bij wat uit de systemen makkelijk aangeleverd kan worden.  

 

4.8 Conclusies 
 

De focus van de casestudy lag op de verdieping van het gebruik maken van onderwijsinformatiesystemen door 

scholen en hun ervaringen hiermee, in aanvulling op de kwantitatieve informatie vanuit de survey. In de 

interviews is gesproken met representanten van verschillende niveaus in de schoolorganisaties, 

voortbordurend op de verstrekte gegevens in de survey, over doelen, delen van gegevens, 

informatiebehoeften, interventies, opbrengsten en over tevredenheid en knelpunten. Tijdens de gesprekken 

bleek soms dat scholen de survey hadden ingevuld vanuit wensen en verwachtingen voor de toekomst en niet 

zozeer vanuit de actuele situatie. We komen hierop terug in de eindconclusies van de rapportage in hoofdstuk 

5.  

 

Doelen 

De onderzochte scholen blijken onderwijsinformatiesystemen in te zetten op de doelgebieden (1) administratie 

en onderwijsorganisatie, (2) communicatie en samenwerking, (3) registratie en sturing op prestaties en (4) 

horizontale en verticale verantwoording. Doelen worden meestal vastgesteld op het niveau van het bestuur en 

de schoolleiding, vooral als het om verantwoording gaat. Uit de informatie blijkt dat doelen meestal gericht zijn 

op leerling- en docentniveau.  

 

Interventies 

De onderzochte scholen blijken dan ook vaak interventies in te zetten op het primaire proces, vooral op het 

gebied van didactiek en handelen van docenten en de ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden. 

Scholen lijken interventies overigens niet zozeer in te zetten op basis van analyse van gegevens uit de systemen 

in een cyclisch evaluatief proces. Vaker wordt eerst gesignaleerd dat er een knelpunt of probleem is op de 

school waar iets aan gedaan moet worden. Daarbij worden dan ook gegevens uit de systemen ingezet. Dat is 

dus ook het moment dat gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden, maar er is lang niet altijd sprake 

van een soort nulmeting. Verder worden de gegevens vooral gebruikt als hulp om een interventie uit te voeren, 

bijvoorbeeld om docenten te laten zien hoe ze scoren ten opzichte van anderen.  

 

Opbrengsten 

De belangrijkste opbrengst die op scholen wordt genoemd is dat leerlingen beter in beeld zijn door de 

registratie van gegevens en dat de verantwoordelijkheid voor het leerproces van leerlingen daardoor beter 
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gedeeld kan worden met ouders en de leerlingen zelf. Ook wordt als opbrengst aangegeven dat leerling- en 

schoolresultaten door de onderwijsinformatiesystemen transparanter zijn.  

 

Delen 

Op scholen wordt informatie over het algemeen op alle niveaus gedeeld, maar vaak is de toegang voor de 

verschillende niveaus in de organisatie en voor leerlingen en ouders bewust ingeperkt. Scholen uiten in dit 

kader ook zorgen over de privacy van de leerlinggegevens.  

 

Tevredenheid en knelpunten 

Scholen zijn overall redelijk tevreden met de onderwijsinformatiesystemen die zij gebruiken. Wel zijn er een 

aantal behoeften en knelpunten aangegeven. Een deel van de behoeften van scholen lijkt te maken te hebben 

met eigen gebrek aan kennis/expertise wat betreft het gebruik van de systemen. Wat men zelf niet kan maar 

wel wil, wordt vertaald als een behoefte. Scholen geven dan ook aan dat zij graag ondersteuning zouden 

hebben bij de registratie, analyses en interpretatie van gegevens. Tegelijkertijd is de behoefte aan ‘maatwerk’ 

groot , met betrekking tot zowel het registreren als het analyseren van gegevens. Scholen ervaren de 

informatiesystemen als niet gebruiksvriendelijk, als te uniform met teveel functionaliteiten waar men geen 

behoefte aan heeft, als te weinig flexibel waardoor allerlei gegevens die in de eigen schoolcontext van belang 

zijn niet kunnen worden ingevoerd, en als moeilijk te koppelen en te integreren.  

Eenvoudige informatiesystemen worden als gebruiksvriendelijk ervaren, maar het nadeel is dat daarmee ook 

de minste gegevens kunnen worden gegenereerd en dus gedeeld. Er is dus een zekere ambivalentie bij de 

scholen over wat de systemen zouden moeten bieden: eenvoudige systemen zijn makkelijk in gebruik, wat de 

mogelijkheden inzichtelijk maakt. Tegelijkertijd zijn dit vaak juist de systemen met vooral 

standaardmogelijkheden en dus minder opties voor maatwerk. Maar om systemen echt ‘op maat’ te kunnen 

gebruiken, is veel deskundigheid nodig die niet altijd aanwezig is.  

De kennis lijkt ook tussen de scholen sterk te verschillen: waar de ene school bijvoorbeeld zegt behoefte te 

hebben aan de mogelijkheid om cohorten leerlingen te volgen, geeft een andere school aan dat dit met het 

systeem prima kan. Verschillen in deskundigheid om met de systemen om te kunnen gaan, kunnen mogelijk 

deels de verschillen in behoefte verklaren. 

Een belangrijk punt is ook de menselijke kant van het gebruik van informatiesystemen. De betrouwbaarheid 

valt of staat met de juiste en volledige invoer van gegevens, goed gebruik van de gegevens, de juiste analyses 

en interpretaties van de resultaten. Dit vraagt discipline en draagvlak bij alle geledingen van de organisatie, 

vooral bij docenten die vaak voor de invoer van gegevens verantwoordelijk zijn. Bij het delen van gegevens en 

communicatie is het belangrijk dat informatie goed gelezen en begrepen wordt, ook dat is soms een knelpunt. 

 

Gebruikstypen 

We hebben bij de casestudy gekeken of er onderbouwing is voor de indeling in gebruikstypen zoals 

gepresenteerd op basis van de surveyresultaten. Dit bleek ten dele het geval. Op het gebied van interventies 

wordt enige onderbouwing gevonden voor de veronderstelling dat scholen in gebruikstype 1 

onderwijsinformatiesystemen vooral inzetten op het primaire proces. Ook worden in dit gebruikstype relatief 

vaak opbrengsten genoemd die gerelateerd zijn aan registratie en sturing op prestaties, waarbij het vooral gaat 

om onderbouwing ten behoeve van opbrengstgericht werken.  

 

Schoolleiders/docenten 

De casestudy levert weinig aanknopingspunten voor verschillende visies op onderwijsinformatiesystemen 

tussen schoolleiders en docenten. Deels omdat veel geïnterviewde docenten tevens onderdeel uitmaakten van 

het middenmanagement, waardoor zij meer het managementperspectief vertegenwoordigden. 
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Waar staat het VO-veld? 

1. Welke onderwijsinformatiesystemen worden er in het voortgezet onderwijs ingezet voor 

registratie en sturing van onderwijsresultaten, het afleggen van (verticale en horizontale) 

verantwoording, ondersteuning van onderwijsadministratie en organisatie en voor 

communicatie en samenwerking? 

2. Welke soort gegevenskenmerken worden door de scholen geregistreerd, geanalyseerd 

en gecommuniceerd met behulp van onderwijsinformatiesystemen? 

3. Wat voor (onderwijs)interventies worden ingezet naar aanleiding van de analyses van 

opbrengsten? 

4. Met wie worden (door scholen) welke soort gegevens uit onderwijsinformatiesystemen 

gedeeld (ter verantwoording)? En hoe verloopt deze informatieoverdracht en 

uitwisseling? 

5. Wat zijn waargenomen/ervaren opbrengsten van de inzet van deze systemen? 

 

Wat wil het VO-veld? 

6. Aan welke extra digitale informatie (type gegevens en informatiebronnen) hebben 

scholen nog behoefte en waarvoor willen ze deze inzetten? 

7. Welke inspanning zijn zij bereid daarvoor te leveren? 

 

5 Conclusies 
 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen op basis van de bevindingen uit de survey en de 

verdiepende interviews. De vragen waar we in het onderzoek een antwoord op hebben gezocht, konden 

worden uitgesplitst in twee kernvragen:  

 

 

We beantwoorden bovenstaande vragen aan de hand van de gezamenlijke resultaten van de survey en de 

verdiepende interviews (casestudies), die we in hoofdstuk 3 en 4 afzonderlijk hebben beschreven. In paragraaf 

5.1 gaan we in op de vraag ‘Waar staat het VO-veld?’ en in paragraaf 5.2 op de vraag ‘Wat wil het VO-veld’? 

Waar relevant gaan we in op verschillen in schooltype3, schoolgrootte en gemeentegrootte. In elke paragraaf 

gaan we eerst in op de resultaten van de survey. Waar mogelijk of relevant wordt dit aangevuld met conclusies 

uit de interviews. 

 

Een nevendoel van het onderzoek was te onderzoeken of er een indeling te maken is in gebruikstypen; 

gebruikstypen van scholen die wat betreft het gebruik van onderwijsinformatiesystemen te typeren zijn in hun 

doelstellingen, gebruik en interventies. In paragraaf 5.4 gaan we in op de resultaten van deze zoektocht. 

 

Bij de conclusies moet rekening worden gehouden met de beperkingen van dit onderzoek. Ten eerste hebben 

de resultaten van de interviews betrekking op een beperkte groep scholen. Bovendien bleek tijdens de 

interviews dat respondenten de survey soms hadden ingevuld met het oog op de toekomst in plaats van de 

actuele situatie.  

 

  

                                                      
3
  We maken daarbij een onderscheid tussen avo-scholen, vmbo-scholen, brede scholengemeenschappen en scholen voor 

praktijkonderwijs. 



70 Oberon & Kohnstamm Instituut 
 

 

5.1 Waar staat het VO-veld?  
 

5.1.1 Welke onderwijssystemen worden gebruikt en waarvoor? 

Welke onderwijsinformatiesystemen worden er in het voortgezet onderwijs ingezet voor registratie en sturing 

van onderwijsresultaten, het afleggen van (verticale en horizontale) verantwoording, ondersteuning van 

onderwijsadministratie en organisatie en voor communicatie en samenwerking? 

 

Gebruikte systemen  

 

Schooladministratiesystemen 

Uit de survey blijkt dat vrijwel alle scholen een schooladministratiesysteem gebruiken. Het meest gebruikte 

systeem is Magister (67%), gevolgd door SOM (26%). Magister is het populairst bij brede 

scholengemeenschappen en in het praktijkonderwijs en bij kleinere scholen. SOM wordt relatief vaker gebruikt 

op grote scholen. Ongeveer een derde van de scholen gebruikt (ook) een ander administratiesysteem. Het zijn 

vooral middelgrote scholen die meerdere systemen naast elkaar gebruiken (21%).  

 

Instrumenten voor kwaliteitszorg 

Naast een schooladministratiesysteem maken ook bijna alle scholen gebruik van een instrument voor 

kwaliteitszorg, zoals Kwaliteitsscholen en Kwaliteitsmeter VO. Daarvan wordt het instrument Kwaliteitsscholen 

het vaakst gebruikt (41%) en dan vooral door brede scholengemeenschappen en middelgrote scholen en 

grotere gemeenten, gevolgd door VO-spiegel (23%; relatief vaak op kleine scholen en praktijkscholen en kleine 

gemeenten).  

 

Leerlingvolgsystemen 

In vergelijking met administratiesystemen en kwaliteitszorginstrumenten gebruiken veel minder scholen (ook) 

een leerlingvolgsysteem (bijv. het Cito Volgsysteem, Diataal of de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt). Het Cito 

Volgsysteem wordt het meest gebruikt (34%), gevolgd door Diataal (14%). Opvallend is dat veel scholen 

aangeven een schooladministratiesysteem als leerlingvolgsysteem te gebruiken.  

Het Cito Volgsysteem is relatief populair bij brede scholengemeenschappen (53%), terwijl Diataal relatief vaak 

door avo-scholen (21%) wordt gebruikt. De schoolgrootte is niet gerelateerd aan het gebruik van een bepaald 

leerlingvolgsysteem. Wel worden in grotere gemeenten vaker leerlingvolgsystemen gebruikt dan in kleine 

gemeenten.  

 

Doel van het gebruik van de systemen 

Binnen de gebruikte onderwijsinformatiesystemen kunnen gegevens voor verschillende doeleinden worden 

verzameld: 

1. Ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie; 

2. Registratie en sturing op prestaties; 

3. Verantwoording op prestaties; 

4. Interne en externe samenwerking en communicatie. 

 

Uit de survey blijkt dat de meeste scholen de gegevens voor al deze doeleinden verzamelen, maar met name 

voor de ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie (1) en verantwoording op prestaties (3) 

(resp. 98% en 97%) en in iets mindere mate voor registratie en sturing op prestaties (2) (94%). Voor 

interne/externe samenwerking en communicatie (4) ligt de benutting van de systemen nog wat lager (91%).  

Het doel (gebruik) van de registratie is grosso modo erop gericht zicht te krijgen op leerlinggegevens.  



Waar staat en wat wil het VO?                   71 
 

 

De surveydata laten verder zien dat het praktijkonderwijs de systemen relatief vaker inzet voor doel 1 & 2, het 

vmbo vaker voor 1 & 3. Bij avo-scholen en brede scholengemeenschappen worden de systemen ongeveer even 

vaak voor de verschillende doeleinden gebruikt. Grote scholen gebruiken de systemen vaker dan middelgrote 

en kleine scholen voor het 4
e
 doel (interne en externe samenwerking en communicatie). 

 

Uit de verdiepende interviews komt naar voren dat de doelen meestal op het niveau van de schoolleiding en 

bestuur worden opgesteld en zich meestal ook richten op leerlingen en in mindere mate docenten. Deze 

doelen worden verder eerder ook op leerlingniveau opgesteld of geregistreerd dan op klas- of schoolniveau. Dit 

heeft ook te maken met de inrichting van de systemen, die vaak op leerlingniveau is gericht. 

Ook lijkt het dat de onderwijsinformatiesystemen voor pro-scholen minder bruikbaar zijn. Binnen deze scholen 

is, naast cognitieve groei, sociale ontwikkeling minstens zo belangrijk. Dit type gegevens is echter moeilijk te 

vangen in objectiveerbare metingen en daardoor moeilijk te verwerken in informatiesystemen.  

 

5.1.2 Geregistreerde gegevens 

Welke soort gegevenskenmerken worden door de scholen geregistreerd, geanalyseerd en gecommuniceerd 

met behulp van onderwijsinformatiesystemen? Uit de survey blijkt weer dat hierbij de focus op 

leerlinggegevens ligt: 

 

Voor de ondersteuning van de onderwijsorganisatie en administratie worden vooral achtergrondkenmerken 

van de leerlingen, administratieve leerlinggegevens, verzuimgegevens, zorgkenmerken en lesroosters in de 

systemen vastgelegd. Administratieve/organisatorische gegevens die minder direct met leerlingen/het primaire 

proces te maken hebben (bijv. financiën, personeelsadministratie, voedingsgebied/marktaandeel) worden 

minder vaak verzameld. 

 

Bij registratie en sturing op prestaties, oftewel opbrengstgericht werken, gaat het vooral om de registratie van 

examenresultaten en (methodeonafhankelijke) toetsresultaten. Resultaten met betrekking tot sociaal-

emotionele ontwikkeling en gebruikte methoden worden minder vaak geregistreerd, al geven geïnterviewde 

scholen die meer te maken hebben met zorgleerlingen vaker aan wel sociaal-emotionele gegevens gericht te 

registreren en te volgen (binnen een commercieel of eigen ontwikkeld systeem) om hierop te kunnen sturen.  

 

Gegevens die het vaakst worden geregistreerd voor verantwoording op prestaties zijn doorstroomgegevens, in- 

en uitstroomgegevens en slaagpercentages.  

 

Bij interne en externe samenwerking en communicatie gaat het vooral om tevredenheidsgegevens van 

leerlingen, personeel en ouders en klachten- en incidentenregistratie. 

 

Analyse en communicatie 

De meeste scholen (95%) voeren ook analyses uit op de geregistreerde gegevens en de uitkomsten van deze 

analyses worden ook binnen de school besproken, zo blijkt uit de survey. Het zetten van vervolgstappen in de 

vorm van het formuleren en uitvoeren van acties vindt in iets mindere mate plaats, maar nog op bijna 90% van 

de scholen. Evaluatie van de implementatie van acties vindt op bijna 80% van de scholen plaats. 
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5.1.3 Onderwijsinterventies 

Wat voor (onderwijs)interventies worden ingezet naar aanleiding van de onderwijsinformatiesystemen?  

Uit de survey komt naar voren dat onderwijsinterventies over het geheel genomen vooral plaatsvinden op het 

gebied van visie- en beleidsontwikkeling, determinatie, aanpassing van informatie voor ouders en 

ondersteuning/begeleiding van zorg- of probleemleerlingen. Op pedagogisch-didactisch gebied vinden er 

minder interventies plaats (bijv. verandering in groeperingsvormen, verandering in didactiek, en ontwikkeling 

en aanschaf van onderwijsmethoden en -materiaal). Ook wordt er minder actie ondernomen op basis van de 

systemen op het terrein van personeelsbeleid, mogelijk omdat dit ook in mindere mate in de systemen wordt 

geregistreerd.  

 

Er zijn interessante verschillen zichtbaar tussen schooltypen en schoolgrootte. Op brede 

scholengemeenschappen vinden meer interventies plaats op basis van de gegevens uit de systemen en juist 

wel wat betreft visie- en beleidsontwikkeling, aanschaf van materialen en personeelsbeleid. Kleine scholen 

voeren op bepaalde gebieden juist minder interventies uit op basis van de informatie uit de systemen 

(determinatie, informeren ouders en omgeving, ondersteuning van zorg- of probleemleerlingen). Dit heeft 

wellicht te maken met kortere lijnen en directer contact tussen schoolleiding en docenten, waardoor minder 

een beroep op de systemen wordt gedaan.  

 

De casestudies nuanceren bovenstaand beeld. Vijf scholen zijn bezig met veranderingen in didactiek en het 

handelen van docenten. Het is wel opvallend dat dit kleinschalige interventies rond individuele leerlingen, 

leerjaren of een bepaald vak betreft. Het initiatief ligt meestal bij de docenten of een sectie. Acht scholen 

melden interventies op het gebied van ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden. Meestal betreft dit 

grootschaliger interventies op initiatief van docenten, secties maar ook schoolleiding. Een voorbeeld is het 

ontwikkelen van onderwijsmateriaal in deelteams op basis van gegevens uit de systemen. 

Naast deze interventies in het primaire proces vinden er ook interventies plaats op het gebied van 

personeelsbeleid, groeperingsvormen, beleidsontwikkeling, determinatie, onderwijstijd, verzuim en 

communicatie met ouders. 

Opvallend in dit rijtje zijn de interventies op personeelsbeleid. De scholen geven aan dat de systemen steeds 

meer gebruikt (kunnen) worden om zicht te krijgen op het functioneren van docenten. Ontwikkelingen van 

buiten geven hiertoe aanleiding, zoals passend onderwijs waardoor ook weer meer en nieuwe eisen aan 

docenten worden gesteld. Ook lijkt er een trend zichtbaar dat het aanspreken van docenten op hun 

functioneren op basis van gegevens en het onderling vergelijken van docenten steeds meer gebruikelijk wordt. 

 

Tot slot is het opvallend dat de onderwijsinformatiesystemen op twee manieren relateren aan interventies. In 

het eerste geval vinden interventies plaats op basis van de informatie uit de systemen. In het tweede geval 

worden interventies, die zijn geïnitieerd door een geconstateerd probleem, ondersteund met de gegevens uit 

de onderwijsinformatiesystemen. Er is dan geen sprake van een interventie ingezet op basis van analyse van 

gegevens uit de systemen in een cyclisch evaluatief proces. De gegevens helpen dan meer om het probleem in 

kaart te brengen en om interventies te evalueren, als hulp om een interventie uit te voeren. 

 

5.1.4 Delen van gegevens 

Met wie worden (door scholen) welke soort gegevens uit onderwijsinformatiesystemen gedeeld (ter 

verantwoording)? En hoe verloopt deze informatieoverdracht en uitwisseling? 

 

De informatie die in de systemen staat, wordt door een brede groep binnen de school gebruikt en gedeeld, met 

name door en tussen de schoolleiding, middenmanagement, zorgteam en docenten. De interviews laten zien 

dat de schoolleiding een centrale rol heeft als het gaat om uitwisseling van gegevens. Het middenmanagement 
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speelt in grote scholen een rol in het delen van gegevens met docenten. Docenten zelf zijn veelal betrokken 

door invoer van leerlingegevens. Door deze relatieve beperkte betrokkenheid staan docenten in sommige 

scholen verder af van de systemen en ze hebben soms moeite om het belang en nut te zien van (uitgebreide) 

registratie en sturing. Met leerlingen wordt relatief minder vaak informatie gedeeld dan met andere groepen 

en het gaat dan met name om resultaten. Ouders hebben meestal ook inzage in de resultaten van hun 

kinderen, al blijkt uit de interviews, dat sommige scholen (bijv. praktijkonderwijs) de voorkeur geven aan 

mondelinge informatievoorziening aan ouders, vanwege een laag taal- of opleidingsniveau.  

 

Uit de verdiepende interviews blijkt dat er weinig problemen worden ervaren met het delen van gegevens. De 

mogelijkheden hiervoor binnen de systemen worden als positief ervaren; het vergroot de transparantie, 

bijvoorbeeld een docent die bij oudergesprekken een overzicht van resultaten van het kind uit het systeem 

haalt en dit toelicht en bespreekt. De meeste scholen stemmen dit af op het niveau en de behoeften van de 

gebruiker en er wordt rekening gehouden met privacyaspecten. Daar waar wel knelpunten ervaren worden, 

hebben deze vaak te maken met deze privacy rond leerlinggegevens, te weinig technische kennis of 

vaardigheid in het gebruik van de systemen en een ‘teveel’ aan informatie/mogelijkheden tot delen, het feit 

dat registratie van gedragsaspecten leerlingen kan blijven achtervolgen en dat er geen zicht is op hoe ouders 

omgaan met de geboden informatie. 

 

5.1.5 Waargenomen/ervaren opbrengsten 

Wat zijn waargenomen/ervaren opbrengsten van de inzet van deze systemen?  

Zowel uit de survey als uit de interviews blijkt dat de grote verdienste van de systemen is dat ze gegevens 

samen brengen en overzicht geven (administratie en ondersteuning). We zagen al dat de registratie door 

scholen vooral gericht is op gegevens over de leerlingen. Het is dan ook niet verrassend dat de scholen 

aangeven vooral beter zicht op leerlingresultaten te hebben door het gebruik van de 

onderwijsinformatiesystemen (registratie en sturing): kennis, inzicht en bewustwording zijn belangrijke 

opbrengsten. Behalve beter zicht op leerlingresultaten wordt ook inzicht in het (eigen) functioneren van 

docenten genoemd. Dit is opvallend omdat bij doelstellingen voor het gebruik van de 

onderwijsinformatiesystemen het evalueren van het functioneren van docenten relatief weinig wordt 

genoemd. 

In mindere mate ervaart men ook opbrengsten doordat het informeren/communiceren en afleggen van 

verantwoording wordt vergemakkelijkt. Dat geldt met name ook voor de verantwoordelijkheidsdriehoek van 

ouders-leerling-school. Opbrengsten binnen het primaire proces worden duidelijk minder ervaren.  

 

5.2 Wat wil het VO-veld? 
 

5.2.1 Behoeften  

De surveyresultaten laten zien dat de behoefte van scholen op het gebied van de onderwijsinformatiesystemen 

vooral in de wens ligt van integratie en koppeling van de systemen. Het is een veel en al langer gehoorde klacht 

binnen het onderwijs dat de onderwijsinformatiesystemen te weinig geïntegreerd zijn of gekoppeld kunnen 

worden. Verder is er behoefte aan meer analysemogelijkheden op maat en de mogelijkheid om zelf bepaalde 

typen gegevens toe te voegen. 
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Aandachtspunten en wensen die uit de casestudies naar voren komen met betrekking tot de gebruikte 

systemen hebben veelal te maken met:  

 betrouwbaarheid van de informatie (gekoppeld aan een gedisciplineerde registratie), met andere 

woorden het systeem valt of staat bij de zorgvuldigheid en volledigheid van het invoeren van gegevens; 

 gebruikersvriendelijkheid: behoefte aan integratie en koppeling, de uitvoer van gegevens is niet 

compatibel met wat instanties (bijvoorbeeld DUO) verlangen; 

 behoefte aan maatwerk (wat betreft registratie- en analysemogelijkheden) zoals het kunnen registreren 

van afwijkende lesvormen (bijvoorbeeld projectweken) als onderwijstijd of specifieke analyses met 

betrekking tot het handelen van docenten. 

 

De vraag die de casestudies daarbij wel hebben opgeroepen is of er echt behoefte is aan meer mogelijkheden 

voor op maat werken vanuit de systemen of dat de kennis in school ontbreekt om analyses op maat uit te 

voeren. Het lijkt erop dat het beide is. Een deel van de behoeften van scholen lijkt te maken te hebben met een 

eigen gebrek aan kennis/expertise wat betreft het gebruik van de systemen. Wat men zelf niet kan, maar wel 

wil, wordt vertaald als een behoefte. Scholen geven dan ook aan dat zij graag ondersteuning zouden hebben bij 

de registratie, analyses en interpretatie van gegevens. Tegelijkertijd is de behoefte aan ‘maatwerk’ groot, met 

betrekking tot zowel het registreren als het analyseren van gegevens.  

Scholen ervaren de informatiesystemen als niet gebruiksvriendelijk, als te uniform met teveel functionaliteiten 

waar men geen behoefte aan heeft, als te weinig flexibel waardoor allerlei gegevens die in de eigen 

schoolcontext van belang zijn niet kunnen worden ingevoerd en als moeilijk te koppelen en te integreren. 

In de interviews is ook aangegeven dat het bijna specialistische kennis vraagt om de gewenste informatie uit de 

systemen te halen. Er is behoefte aan ondersteuning om beter gebruik te kunnen maken van de 

onderwijsinformatiesystemen. 

De casestudies maken verder duidelijk dat er verschil in kennis is tussen en binnen scholen. Dit verschil 

beïnvloedt de behoefte en verklaart daarmee de verschillen in behoeftes.  

 

5.2.2 Bereidheid tot inspanning 

Uit de survey komt naar voren dat maximaal een kwart van de scholen bereid is of mogelijkheden ziet om 

actief mee te werken aan het verbeteren van de systemen. Daarbij gaat het met name om het bijwonen van 

een bijeenkomst of conferentie over het gebruik van informatiesystemen (26%).  

Tijdens de gesprekken op de scholen zijn drie punten genoemd door de scholen waarop zij zelf wat kunnen 

doen om in de eigen behoefte te voorzien en het gebruik van de systemen effectiever te maken: 

 werken aan de eigen ontwikkeling en expertise; 

 structureel verbeterde invoer door docenten; de betrouwbaarheid van de informatie valt of staat met de 

juiste en volledige invoer van gegevens, goed gebruik van de gegevens, juiste analyses en interpretaties 

van resultaten; 

 delen van kennis en ervaring binnen school, zowel ten aanzien van het gebruik van de systemen (nu ligt 

dat vaak bij één persoon) als de informatie die met de systemen opgehaald kan worden. 

 

Een aantal respondenten heeft tijdens de interviews het gebruik van de systemen en de behoefte om steeds 

meer met de systemen te willen, gerelativeerd: er zitten ook grenzen aan het gebruik en de drang naar steeds 

meer gegevens kan ook negatieve gevolgen hebben. Zij noemen enerzijds het gevaar dat men dat wat in het 

systeem staat als de ‘waarheid’ gaat zien en anderzijds dat het niet gaat om het registreren en analyseren maar 

om wat je uiteindelijk met de gegevens doet. Met andere woorden: de systemen zijn niet zaligmakend en het is 

en blijft mensenwerk om er op een zinvolle manier gebruik van te maken. 
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5.3 Verschillen tussen sturingsniveau en uitvoeringsniveau 
 

De interviews leveren weinig aanknopingspunten voor verschillende visies op onderwijsinformatiesystemen 

tussen schoolleiders/bestuur (sturingsniveau) en docenten (uitvoeringsniveau). Dit wordt mede veroorzaakt 

doordat veel geïnterviewde docenten tevens onderdeel deel uitmaakten van het middenmanagement, 

waardoor zij ook of meer het managementperspectief vertegenwoordigden.  

 

5.4 Gebruikstypen 
 

Op basis van de surveydata zijn vier gebruikstypen onder de VO-scholen te onderscheiden.  

 
 

De surveydata lieten zien dat scholen in het vo weinig verschillen in het gebruik (doelen, interventies, 

opbrengsten en behoeften) van onderwijsinformatieystemen. De gebruiktypen zijn uiteindelijk grotendeels 

(ook het gebruik voor in- en externe communicatie is onderscheidend) bepaald door verschillen tussen scholen 

in het type interventies die zij doen. De data uit de verdiepende interviews ondersteunt deze constatering; ook 

hier vinden we op dit punt het meeste onderscheid. Als we kijken naar wat er in de interviews is gezegd over 

de interventies die men heeft gedaan, momenteel uitvoert of van plan is uit te voeren, dan zien we dat de 

scholen uit gebruikstypen 3 en 4 het beeld uit de survey min of meer bevestigen. De scholen uit gebruikstype 1 

doen dat deels en de scholen uit gebruikstype 2 doen dat niet. Hieronder nuanceren we daarom de 

gebruikstypen vanuit de interviewdata. We doen dit alleen op de punten waar we verschillen zien tussen de 

scholen.  

 

Gebruikstype 1 

Er zijn vier scholen bevraagd uit gebruikstype 1. Twee daarvan ondersteunen de beschrijving van gebruikstype 

1 op basis van de survey, maar de twee andere scholen (beide groot van omvang) doen dit deels: zij geven aan 

interventies te doen op veranderingen in groepsvormen. Zij geven echter ook aan interventies te ondernemen 

op het gebied van personeelsbeleid en hiermee hebben zij kenmerken van gebruikstype 2.  

 

1. Focus op het primaire proces 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen breed inzetten, met een focus op het primaire 
proces. Dat laatste onderscheidt de scholen uit dit gebruikstype van de andere gebruikstypen.   

2. Focus op management 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken voor externe 
informatievoorzieningen en beslissingen omtrent personeel, en minder voor het primaire 
proces 

3. Focus op determineren en informeren 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen vooral gebruiken voor determinatie, informatie 
aan ouders en interne en externe samenwerking en communicatie.  

4. Beperkte analyse van geregistreerde gegevens en interventies 

Scholen die de onderwijsinformatiesystemen relatief weinig gebruiken op analyseniveau en 
wanneer ze interventies doen, doen ze dit op het gebied van informeren van ouders en 
wijk/omgeving of ondersteuning van zorg- of probleemleerlingen.  
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Opbrengsten die de scholen in gebruikstype 1 ervaren vallen vooral in de categorie registratie en sturing van 

prestaties. Zij noemen opbrengsten met betrekking tot voldoende informatie om beslissingen op te nemen en 

dat er beter opbrengstgericht kan worden gewerkt.  

 

Gebruikstype 2 

De scholen in gebruikstype 2 laten in de interviews geen eenduidig beeld zien, verschillen dus sterk in het type 

interventies. Bovendien zijn deze interventies gericht op het primaire proces en determinatie en laten ze geen 

focus op management zien. 

 

Gebruikstype 3 

De school in gebruikstype 3 zet weliswaar nog niet zo heel veel interventies in, maar is in de interventies die zij 

doen vooral gericht op determinatie en beleidsontwikkeling. Zij ervaren daar meer dan de scholen uit de 

andere gebruikstypen wel knelpunten bij het gebruik van de informatiesystemen.  

 

Gebruikstype 4 

De school uit gebruikstype 4 geeft aan nog weinig met de gegevens uit de informatiesystemen te doen; men 

kijkt op schoolniveau naar tendensen in de gegevens maar zet dit nog niet om in interventies. De school in dit 

gebruikstype is overall tevreden met de gebruikte systemen. 

 

De restcategorie 

De scholen uit de restcategorie van de clusteranalyse die zijn geïnterviewd vallen op doordat zij de 

informatiesystemen niet of nauwelijks nog inzetten; in beide, kleine scholen is het gebruik van 

informatiesystemen nog in ontwikkeling. 

 

Concluderend 

Bovenstaande laat zien dat: 

 Er op basis van de bevraging in dit onderzoek weinig verschillen zijn tussen scholen op doelen, opbrengsten 

en behoeften. De verschillen die er zijn liggen vooral in de interventies die de scholen doen. 

 De indeling in gebruikstypen niet stabiel is.  

 

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat: 

 De interviews zijn gehouden met 10 scholen, een relatief kleine groep. Omdat er altijd individuele 

verschillen zullen bestaan, ook tussen scholen binnen een gebruikstype, zouden meer scholen bevraagd 

moeten worden om harde uitspraken te doen over de mate van stabiliteit van de gebruikstypen. 

 In de interviews is gesproken met representanten van verschillende niveaus in de schoolorganisaties, 

voortbordurend op de verstrekte gegevens in de survey, over doelen, delen van gegevens, 

informatiebehoeften, interventies, opbrengsten en over tevredenheid en knelpunten. Tijdens de 

gesprekken bleek soms dat scholen de survey hadden ingevuld vanuit wensen en verwachtingen voor de 

toekomst en niet zozeer vanuit de actuele situatie. Zoals eerder aangegeven kan dit een verklaring zijn voor 

het feit dat de interviews niet altijd de indeling in gebruikstypen ondersteunen. 

 

Verschillen tussen scholen lijken mede door andere factoren te worden bepaald die deze indeling in 

gebruikstypen mogelijk doorkruisen: 

 Omvang van de school en schooltype: bijvoorbeeld met betrekking tot het delen van gegevens zijn geen 

duidelijke verschillen te zien tussen de scholen uit de gebruikstypen. Grootte van de school en 

leerlingpopulatie lijken hier meer van invloed te zijn. Dit zijn factoren die ook van invloed kunnen zijn op het 

delen van gegevens; 
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 Kennis en expertise binnen de school: deze factoren beïnvloeden de gestelde doelen en interventies die 

worden ondernomen, maar ook de behoeften die er zijn ten aanzien van de onderwijsinformatiesystemen; 

 De mate waarin docenten mee willen bewegen: hoewel in alle scholen die we hebben bezocht verschillen 

lijken te bestaan tussen de houding, kennis en expertise van de schoolleiding/bestuur versus de docenten, 

zien we ook verschillen tussen scholen op dit vlak.  

 

Om beter zicht te krijgen op de stabiliteit van de onderscheiden gebruikstypen en de wijze waarop factoren als 

schoolomvang en schooltype, kennis en ervaring in school, en de mate van betrokkenheid van docenten een rol 

spelen, is vervolgonderzoek nodig. Nu een eerste indeling is gemaakt, kan gerichter worden gekeken naar 

kenmerkende karakteristieken van deze scholen. Het is nog te vroeg om beleid af te stemmen op de huidige 

indeling in gebruikstypen.
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Bijlage 1  Vragenlijst  

 
Digitale onderwijsinformatiesystemen in het VO 

 

Oberon/Kohnstamm Instituut 

 

Welkom bij de vragenlijst over het gebruik van digitale onderwijsinformatiesystemen in het VO. 

 

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door een persoon binnen de school (locatie) die zicht heeft op 

de gebruikte digitale onderwijsinformatiesystemen en voor welke doeleinden ze worden ingezet. U kunt de 

vragenlijst zo nodig tussentijds afsluiten en op een later tijdstip weer verder gaan.  

 

 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

Achtergrond 

 

1. In welke functie bent u verbonden aan deze school? 

 Locatiedirecteur 

 Rector / algemeen directeur 

 Afdelingsleider / conrector 

 Teamleider 

 Bestuurder 

 Beleids- of stafmedewerker kwaliteitszorg 

 (Zorg)coördinator 

 Anders, namelijk _____________________________ 

 

Inhoud onderwijsinformatiesystemen 

 

Onder onderwijsinformatiesystemen verstaan we systemen als leerlingvolg- en schooladministratiesystemen 

en managementinformatiesystemen, maar ook (online) instrumenten voor 

kwaliteitszorg/tevredenheidsonderzoeken.  

 

2a. Welke schooladministratiesystemen en managementinformatiesystemen worden op uw locatie  

gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Magister 

 SOM (voorheen @VO3/Vocus) 

 Anders, namelijk ____________ 

 Geen van bovenstaande [uniek] 
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2b. Welke leerlingvolgsystemen worden op uw locatie gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs 

 Diataal 

 Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) 

 234-toetsen 

 Anders, namelijk ____________ 

 Geen van bovenstaande [uniek] 

 

 

2c. Welke instrumenten voor kwaliteitszorg/tevredenheidsonderzoeken worden op uw locatie  

gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Kwaliteitscholen 

 Kwaliteitsmeter voortgezet onderwijs (Beekveld & Terpstra) 

 VO-Spiegel  

 WMK VO (Werken met kwaliteit) 

 Anders, namelijk ____________ 

 Geen van bovenstaande [uniek] 

 

3a. Welke gegevens worden in de onderwijsinformatiesystemen geregistreerd of verzameld? 

Ondersteuning van onderwijsorganisatie en administratie 
 Achtergrondkenmerken leerling (bijv. NAW-gegevens, geslacht, etniciteit, vooropleiding) 
 Administratieve gegevens leerlingen (bijv. klas, onderwijstype, leerjaar) 
 Verzuim leerlingen 
 Zorgkenmerken leerlingen (bijv. dyslexie, ADHD, etc.) 
 Lesroosters 
 Personeelsadministratie (bijv. instroom, doorstroom, ziekteverzuim, leeftijd, diploma’s) 
 Voedingsgebied en marktaandeel 
 Financiële gegevens 
 NAW-gegevens samenwerkingspartners 
 
Registratie en sturing op prestaties (opbrengstgericht werken) 
 Gebruikte methoden 
 Toetsresultaten methodegebonden toetsen 
 Toetsresultaten methodeonafhankelijke toetsen (bijv. Cito, Diataal) 
 Examenresultaten 
 Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 

 

Interne en externe samenwerking en communicatie 
 Klachten en incidenten 
 Versnelde en vertraagde leerlingen 
 Tevredenheid leerlingen 
 Tevredenheid personeel 
 Tevredenheid ouders 
 Intercollegiale consultatie 
 Ouder- en leerlingparticipatie 
 Schoolklimaat en veiligheid 
 Vrijwillige ouderbijdrage 
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3b. Zijn er nog andere soorten gegevens die in de onderwijsinformatiesystemen worden verzameld of  

geregistreerd? 

 Ja, namelijk_____________________________________________________ 

 Nee 

 Weet niet 

 

4.  Kunt u met behulp van de informatie in de systemen de volgende kengetallen over prestaties  

 berekenen? 

 Ja nee weet niet 
Tussentijdse in- en uitstroom     
Doorstroom onderbouw    
Doorstroom bovenbouw     
Inspectieoordeel (bijv. opbrengstenkaart, 

opbrengstenoordeel) 
   

Slaagpercentages    
Verschil SE-CE    
Onderwijstijd    

 
Gebruiksdoelen 
 

5.  Kunt u per gebruiksdoel aangeven waarvoor en hoe vaak uw school(locatie) de gegevens uit de  

 informatiesystemen gebruikt?  

A. Ondersteuning onderwijsorganisatie en 

administratie 

Gegevens uit de informatiesystemen worden 

gebruikt voor… 

zelden of 

nooit 

maandelijks 

of enkele 

keren per 

jaar wekelijks dagelijks weet niet 

registratie van leerlinggegevens (bijv. NAW-

gegevens, prestaties, verzuim) 

     

overdracht van leerlinggegevens      

organisatie van onderwijs (bijv. roosterindeling)      

personeelsadministratie (bijv. instroom, 

doorstroom, ziekteverzuim) 

     

financiële administratie      

      

B. Registratie en sturing op prestaties 

Gegevens uit de informatiesystemen worden 

gebruikt voor… 

 

 

    

het krijgen van inzicht in hoe de school ervoor staat      

het opstellen van (nieuwe) streefdoelen op 

leerlingniveau (bijv. leerplannen) 

     

het opstellen van (nieuwe) streefdoelen op 

klasniveau 

     

het opstellen van (nieuwe) streefdoelen op school-

/afdelingsniveau 

     

het nagaan of doorgevoerde veranderingen effect 

hebben 

     

het functioneren van docenten te evalueren       

het signaleren van trends op klasniveau      

het signaleren van trends op school-

/afdelingsniveau 
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het geven/bieden van stage-, loopbaan- of 

zorgbegeleiding 

     

      

C. Verantwoording over prestaties 

Gegevens uit de informatiesystemen worden 

gebruikt voor… 

     

het informeren van ouders en andere 

belanghebbenden (bijv. leerprestaties, financiële 

en personele situatie) 

     

verantwoording aan het bestuur      

verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs      

      

 

D. Interne en externe samenwerking en 

communicatie 

Gegevens uit de informatiesystemen worden 

gebruikt voor… 

     

vergelijking met andere scholen binnen het eigen 

bestuur  

     

vergelijking met andere scholen buiten het eigen 

bestuur 

     

communicatie op de website en nieuwsbrief naar 

ouders en andere belanghebbenden 

     

verwerking in promotiemateriaal      

het informeren van leerlingen (bijv. planning, 

rooster, opdrachten) 

     

het geven van feedback op opdrachten aan 

leerlingen 

     

 

6. Wie maakt er binnen uw school(locatie) gebruik van de onderwijsinformatiesystemen? 

 

Gebruiker ja nee weet 
niet 

Bestuur    
Schoolleiding/(con)rector?    
Decaan    
Middenmanagement (afdelings-
/teamleiders) 

   

Vaksecties    
Docenten    
Leerlingen    
Ouders    
Kwaliteitszorgmedewerker(s)    
Zorgteam    
Andere gebruikers, namelijk _______    
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7. Worden (gegevens uit) de onderwijsinformatiesystemen gebruikt voor de volgende acties? 

Actie ja nee weet 
niet 

Registreren van gegevens    
Selecteren van informatie    
Uitvoeren van analyses    
Uitkomsten van analyses bespreken    
Acties formuleren n.a.v. analyses    
Acties uitvoeren    
Evaluatie na implementatieacties    
 

Acties (interventies) 

 

In de volgende vraag gaan we verder in op acties of interventies die op basis van de analyses van de gegevens 

uit de onderwijsinformatiesystemen bij u op school worden ondernomen.  

 

8.  Welke acties onderneemt uw school (locatie) naar aanleiding van de analyses die worden  

 uitgevoerd en hoe vaak? 

 
zelden of 

nooit 

maandelijks 
of enkele 
keren per 

jaar wekelijks dagelijks weet niet 
Visie- en beleidsontwikkeling      
Veranderingen in personeelsbeleid      
Training/scholing van (onderwijs)personeel      
Ontwikkeling of aanschaf van onderwijsmethoden 
en -materiaal 

     

Verandering in groeperingsvormen      
Veranderingen in onderwijstijd      
Veranderingen in didactiek      
Determinatie (vaststellen juiste onderwijstype)      
Aanpassing van informatie voor ouders      
Aanpassing van informatie voor de omgeving (bijv. 
gemeente, wijk) 

     

(Extra) ondersteuning/begeleiding van zorg- of 
probleemleerlingen 

     

Anders, namelijk ______________      
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Evaluatie en opbrengsten 

 
9.  Met welke personen binnen de school of (andere) organisaties worden gegevens uit de  

 onderwijsinformatiesystemen gedeeld? 

 ja nee weet 
niet 

Bestuur    
Schoolleiding    
Decaan    
Middenmanagement(afdelings-/teamleiders)    
Vaksecties    
Docenten    
Leerlingen    
Ouders    
Kwaliteitszorgmedewerker(s)    
Zorgteam    
Inspectie    
Andere gebruikers, namelijk _______    

 

10.  Welke opbrengsten ervaart u als gevolg van het gebruik van gegevens uit de  

 onderwijsinformatiesystemen? 

Door het gebruik van de onderwijsinformatiesystemen … 
zeer 

oneens 
oneens neutraal eens zeer eens 

hebben wij beter zicht op de leerresultaten      
stellen wij het onderwijs gericht bij      
werken wij planmatiger      
is er meer aandacht voor differentiatie      
kunnen wij makkelijker probleem- of zorgleerlingen 
signaleren 

     

is er meer aandacht voor afstemming tussen de leerjaren      
is er meer aandacht voor klassenmanagement      
hebben docenten meer grip op hun onderwijs      
hebben leerlingen meer grip op hun leerproces      
hebben docenten beter zicht op de resultaten van leerlingen      
maken docenten bewustere keuzes bij de selectie van 
leerstof 

     

hebben we zicht op de verhouding SE-CE      
hebben teamleiders en directie meer zicht op het 
functioneren van docenten 

     

ontstaat er een dialoog met ouders over de kwaliteit van ons 
onderwijs 

     

is er meer transparantie over het functioneren van de school      
is de administratieve organisatie vereenvoudigd      
is het afleggen van verantwoording vereenvoudigd      
is de samenwerking met samenwerkingspartners 
vereenvoudigd 

     

is het informeren van ouders en andere belanghebbenden 
vereenvoudigd 

     

andere opbrengsten, namelijk ________________________      
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Behoeften 

 

11a. Hieronder noemen we een aantal extra mogelijkheden of functionaliteiten. Kunt u aangeven in  

 welke mate u hieraan behoefte heeft binnen de door u gebruikte onderwijsinformatiesystemen? 

 geen 
behoefte 

enigszins 
behoefte 

sterke 
behoefte 

Registratie    
Meer registratiemogelijkheden    
Mogelijkheid om zelf gegevens toe te voegen aan het informatiesysteem    
Analyse en rapportage    
Meer standaard rapportagemogelijkheden    
Meer analysemogelijkheden op maat    
Uitleg van de informatie uit analyses van prestaties     
    
Mogelijkheid tot (online) publiceren van gegevens     
 
Handreikingen 

   

Hulp bij het vertalen van resultaten in een beleid of handelingsplan    
Hulp bij evaluatie van analysegegevens    
Integratie en koppeling van onderwijsinformatiesystemen    
Koppeling met andere informatiesystemen    
Meer mogelijkheden om vanuit het informatiesysteem de communicatie 
met ouders te ondersteunen 

   

Overige mogelijkheden, namelijk:    
(1): _____________________________________________________    
(2): _____________________________________________________    
(3): _____________________________________________________    

 

11b. Zou u een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de mogelijkheden van  

onderwijsinformatiesystemen? Zo ja, op welke manier zou u dat willen doen? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Meedenken in een werkgroep over het gebruik van informatiesystemen 

 Deelnemen aan een groepsinterview/(online-)discussiebijeenkomst 

 Deelname aan een bijeenkomst/conferentie over het gebruik van informatiesystemen 

 Aanleveren van gegevens 

 Anders, nl. ____________________________________________ 

 Nee, niet bereid [uniek] 

 

12. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de op uw school(locatie) gebruikte 

onderwijsinformatiesystemen? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Mogelijk benaderen wij uw school nog voor een verdiepend interview.  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 2  Verkorte telefonische vragenlijst  

 

Digitale onderwijsinformatiesystemen in het VO 

 

Oberon/Kohnstamm Instituut 

 

Welkom bij de vragenlijst over het gebruik van digitale onderwijsinformatiesystemen in het VO. 

 

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door een persoon binnen de school (locatie) die zicht heeft op de gebruikte 

digitale onderwijsinformatiesystemen en voor welke doeleinden ze worden ingezet. U kunt de vragenlijst zo nodig 

tussentijds afsluiten en op een later tijdstip weer verder gaan.  

 

 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

Achtergrond 

 

1. In welke functie bent u verbonden aan deze school? 

 Locatiedirecteur 

 Rector / algemeen directeur 

 Afdelingsleider / conrector 

 Teamleider 

 Bestuurder 

 Beleids- of stafmedewerker kwaliteitszorg 

 (Zorg)coördinator 

 Anders, namelijk _____________________________ 

 

Inhoud onderwijsinformatiesystemen 

 

Onder onderwijsinformatiesystemen verstaan we systemen als leerlingvolg- en schooladministratiesystemen 

en managementinformatiesystemen, maar ook (online) instrumenten voor 

kwaliteitszorg/tevredenheidsonderzoeken.  

 

2a. Welke schooladministratiesystemen en managementinformatiesystemen worden op uw locatie gebruikt? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Magister 

 SOM (voorheen @VO3/Vocus) 

 Anders, namelijk ____________ 

 Geen van bovenstaande [uniek] 

 

2b. Welke leerlingvolgsystemen worden op uw locatie gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs 

 Diataal 

 Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) 

 234-toetsen 

 Anders, namelijk ____________ 

 Geen van bovenstaande [uniek] 
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c) Welke instrumenten voor kwaliteitszorg/tevredenheidsonderzoeken worden op uw locatie gebruikt? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Kwaliteitscholen 

 Kwaliteitsmeter voortgezet onderwijs (Beekveld & Terpstra) 

 VO-Spiegel  

 WMK VO (Werken met kwaliteit) 

 Anders, namelijk ____________ 

 Geen van bovenstaande [uniek] 

 
Gebruiksdoelen 
 

3. Gebruikt uw school(locatie) de gegevens uit de informatiesystemen voor:  

 

A. Ondersteuning onderwijsorganisatie en administratie   ja  nee 

Zo nee: Worden deze gegevens in de onderwijsinformatiesystemen in uw school(locatie) wel 

geregistreerd/verzameld?      ja  nee 

 

B. Registratie en sturing op prestaties     ja  nee 

Zo nee: Worden deze gegevens in de onderwijsinformatiesystemen in uw school(locatie) wel 

geregistreerd/verzameld?      ja  nee 

 

C. Verantwoording over prestaties     ja  nee 

Zo nee: Worden deze gegevens in de onderwijsinformatiesystemen in uw school(locatie) wel 

geregistreerd/verzameld?      ja  nee 

 

D. Interne en externe samenwerking en communicatie   ja  nee 

Zo nee: Worden deze gegevens in de onderwijsinformatiesystemen in uw school(locatie) wel 

geregistreerd/verzameld?      ja  nee 

 

4. Wie maakt er binnen uw school(locatie) gebruik van de onderwijsinformatiesystemen?  

 

Gebruiker ja nee weet 
niet 

Bestuur    
Schoolleiding/(con)rector    
Decaan    
Middenmanagement (afdelings-
/teamleiders) 

   

Vaksecties    
Docenten    
Leerlingen    
Ouders    
Kwaliteitszorgmedewerker(s)    
Zorgteam    
Andere gebruikers, namelijk _______    
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5. Worden (gegevens uit) de onderwijsinformatiesystemen gebruikt voor de volgende acties? 

 

Actie ja nee weet 
niet 

Registreren van gegevens    
Selecteren van informatie    
Uitvoeren van analyses    
Uitkomsten van analyses bespreken    

 

Acties (interventies) 

 

In de volgende vraag gaan we verder in op acties of interventies die op basis van de informatie en/of analyses 

van de gegevens uit de onderwijsinformatiesystemen bij u op school worden ondernomen.  

 

6. Welke acties onderneemt uw school (locatie) naar aanleiding van de analyses die worden uitgevoerd en hoe 

vaak? 

 
 

ja 
 

nee 
Visie- en beleidsontwikkeling   
Veranderingen in personeelsbeleid   
Training/scholing van (onderwijs)personeel   
Ontwikkeling of aanschaf van onderwijsmethoden 
en -materiaal 

  

Verandering in groeperingsvormen   
Veranderingen in onderwijstijd   
Veranderingen in didactiek   
Determinatie (vaststellen juiste onderwijstype)   
Aanpassing van informatie voor ouders   
Aanpassing van informatie voor de omgeving (bijv. 
gemeente, wijk) 

  

(Extra) ondersteuning/begeleiding van zorg- of 
probleemleerlingen 

  

Anders, namelijk ______________   
 

 

Evaluatie en opbrengsten 

 
7. Met welke personen binnen de school of (andere) organisaties worden gegevens uit de 

onderwijsinformatiesystemen gedeeld?  

 ja nee weet 
niet 

Bestuur    
Schoolleiding    
Decaan    
Middenmanagement (afdelings-/teamleiders)    
Vaksecties    
Docenten    
Leerlingen    
Ouders    
Kwaliteitszorgmedewerker(s)    
Zorgteam    
Inspectie    
Andere gebruikers, namelijk _______    
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8. Welke opbrengsten ervaart u als gevolg van het gebruik van gegevens uit de onderwijsinformatiesystemen?  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Behoeften 

 

9. We willen ook graag weten of u behoefte heeft aan extra mogelijkheden of functionaliteiten binnen de door 

u gebruikte onderwijsinformatiesystemen op het gebied van: 

Registratie         ja   nee 

Analyse en rapportage       ja   nee 

Handreikingen        ja   nee 

Integratie en koppeling van onderwijsinformatiesystemen  ja  nee 

Anders, nl. ….       ja  nee 

 

10. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over de op uw school(locatie) gebruikte 

onderwijsinformatiesystemen? 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Bent u bereid mee te werken aan een eventueel verdiepend interview? 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 3 Interviewleidraad  

 

Onderzoek Informatiesystemen in het VO 

 
School:  Plaats:  Onderwijstype:  
Onderwijsinformatiesyste(e)men:  
Gebruikstype (1 t/m 6):  
Gesprekspartners en functie:  
Datum:  
 

 
A. GEBRUIK 

 
1. Welke soort gegevenskenmerken worden door de scholen geregistreerd, geanalyseerd en 

gecommuniceerd met behulp van onderwijsinformatiesystemen? 

 
a) Met welk doel worden de genoemde onderwijsinformatiesystemen ingezet? NB: Het gaat hierbij vnl. om 

het in kaart brengen van waarvoor de systemen als geheel worden ingezet. Uit de survey is bekend met 
welke doelen gegevens verzameld worden, dus alleen die doelen bevragen en check als bepaalde doelen 
niet worden nagestreefd en bevraag waarom dit niet wordt nagestreefd. Geef aan dat het ook om doelen 
kan gaan die mede gebaseerd zijn op data uit onderwijsinformatiesystemen. Vraag dan naar welke 
bronnen nog meer de basis vormen. 

 

Doel (type gegevens) 

 

Zijn deze doelen 

alleen gebaseerd 

op basis van de 

data uit de 

onderwijsinfor-

matiesystemen of 

ook op andere 

bronnen 

Op welk niveau 

(bestuur, 

schoolleiding, 

middenmanage-

ment, docent,) 

worden doelen 

vastgesteld en 

redenen 

Op welk niveau 

richten jullie je, in 

termen van 

leerling/klas/ 

school binnen deze 

doelen? 

Reflectie (indien 

relevant ook t.a.v. de 

relatie met andere 

bronnen) 

(tevredenheid 

voor- en nadelen 

dilemma’s 

ervaren knelpunten 

bij registratie, 

analyse en 

communicatie van 

deze gegevens) 

Suggesties om 

knelpunten weg 

te nemen? 

Ondersteuning 

onderwijsorganisatie 

en administratie 

(bijv. administratieve 

leerlinggegevens, 

lesroosters, personeels-

administratie) 

     

Communicatie en 

samenwerking 

(bijv. gegevens over 

schoolklimaat, 

veiligheid, 

tevredenheid 

leerlingen/personeel/ 

ouders) 

     

Registratie en sturing 

op prestaties 
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(opbrengstgericht 

werken) 

(bijv. toetsresultaten, 

examenresultaten) 

Horizontale en 

verticale 

verantwoording 

(bijv. cijfers over in- en 

uitstroom, doorstroom, 

slaagpercentages) 

     

 
2. a) Wat voor (onderwijs) interventies worden ingezet naar aanleiding van de analyses van opbrengsten? 

Zijn er interventies in het verleden uitgevoerd naar aanleiding van verzamelde gegevens (in de 
onderwijsinformatiesystemen)? (Focus op personeelsbeleid, materiaal, groepsvormen, onderwijstijd, 
didactiek). Spelen bij de inzet van (onderwijs) interventies ook nog andere bronnen een rol? Welke? 

 

Type 

interventie 

 

Het niveau 

(bestuur, 

schoollei-

ding, team/ 

sectie, 

docent) 

Het doel/ 

verwachting 

ervan 

Om wat voor 

soort 

gegevens ging 

het en op 

leerling-, klas- 

of school-

niveau? 

Naast 

onderwijsinfor

matiesysteme

n nog andere 

bronnen? 

Uitvoering 

interventie: 

verloop 

(geslaagd of 

niet)? 

Verwachtinge

n 

uitgekomen? 

Lessons 

learned? 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 
b) Zijn er in de nabije toekomst interventies gepland naar aanleiding van verzamelde gegevens? 

 

Type interventie het niveau (bestuur, 

schoolleiding, team/sectie, 

docent) 

het doel/verwachting ervan en 

op welk niveau: 

leerling/klas/school? 

Om wat voor soort gegevens gaat het? 

(onderwijsinformatiesystemen en ook 

andere bronnen?) 
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3. De gegevens binnen school worden gedeeld met [o.b.v. survey in schema invullen]. Hoe verloopt deze 

informatieoverdracht en uitwisseling?  

 

Personen/organisaties 

 

 

Wat voor soort gegevens? Doel 

A. Ondersteuning 

onderwijsorganisatie en 

administratie 

B. Communicatie en 

samenwerking 

C. Registratie en sturing op 

prestaties 

D. Horizontale en verticale 

verantwoording 

Tevredenheid over delen 

gegevens: 

- Organisatorisch 

- Verplichting uitwisseling 

- Gevoeligheid informatie 

- Draagvlak 

- Geven en ontvangen 

feedback 

    

    

    

    

    

    

 
 
B. ERVAREN OPBRENGSTEN 

 
4. Wat zijn waargenomen/ervaren opbrengsten van de inzet van deze systemen voor de kwaliteit van het 

onderwijs op uw school? 

Denk aan het niveau van verschillende soorten opbrengsten binnen de organisatie. Hoe zijn de 
opbrengsten zichtbaar geworden? Had u ook verwachtingen ten aanzien van opbrengsten die niet vervuld 
zijn? Hoe komt dat? 

  

Opbrengst 

  

Welke 

opbrengsten? 

Op welk niveau 

in de 

organisatie? 

Zijn dit opbrengsten 

op het niveau van de 

leerling/klas/school 

Hoe zijn 

opbrengsten 

zichtbaar 

geworden? 

Verwachtingen t.a.v. 

opbrengsten die niet 

vervuld zijn? Hoe 

komt dat? Wat is er 

nodig om wel tot deze 

opbrengsten te 

komen? 

A. Ondersteuning  

(bijv. administratieve leerlinggegevens, 

lesroosters, personeelsadministratie) 

    

B. Communicatie en samenwerking 

(bijv. gegevens over schoolklimaat, veiligheid, 

tevredenheid leerlingen/personeel/ouders) 

    

C. Registratie en sturing op prestaties 

(opbrengstgericht werken) 

(bijv. toetsresultaten, examenresultaten) 

NB: vraag hierbij ook naar het functioneren 

van docenten 

    

D. Horizontale en verticale verantwoording 

(bijv. cijfers over in- en uitstroom, doorstroom, 

slaagpercentages) 
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C INFORMATIEBEHOEFTEN 

 
5. Aan welke extra digitale informatie (type gegevens en informatiebronnen) hebben scholen nog 

behoefte en waarvoor willen ze deze inzetten?  

 

Bekend uit survey, toelichting vragen op wat ze hebben ingevuld (bij niets ingevuld in vragenlijst, sla deze vraag over). Per onderdeel 

doorvragen naar wat precies de behoefte is, en waarom dit nog ontbreekt (technisch/financieel e.d.), voor welke doelgroep het is en welk 

doel beoogd wordt. Wat kan de school/respondent zelf doen om aan die behoefte te voldoen? 

 
6. Overige opmerkingen, aanvullingen ten aanzien van informatiesystemen? 
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Bijlage 4 Resultaten op schoolgrootte, schooltype en 
gemeentegrootte 

De data die zijn verkregen via de Internetsurvey zijn uitgesplitst naar schooltype, schoolgrootte en 

gemeentegrootte. In deze bijlage worden de uitkomsten gepresenteerd. Bij opvallende resultaten is dit 

genoemd in de hoofdtekst van het rapport. 

 

Gebruikte onderwijsinformatiesystemen 
 

Schooladministratiesystemen 

Schooladministratiesystemen per schooltype  

Als we kijken naar de verschillende typen scholen, zien we dat Magister relatief vaker wordt gebruikt door 

brede scholengemeenschappen en in het praktijkonderwijs; ruim 70% van deze deelnemers zegt Magister te 

gebruiken. SOM is vooral populair bij avo-scholen maar ook bij brede scholengemeenschappen. Opvallend is 

dat grofweg 30% van de deelnemers afkomstig uit het vmbo, brede scholengemeenschappen of het 

praktijkonderwijs aangeeft andere administratiesystemen te gebruiken dan/naast Magister en SOM. Op avo-

scholen is dit in veel mindere mate het geval. Slechts 12% van de deelnemers uit deze scholen geeft aan een 

ander systeem dan Magister of SOM te gebruiken. 

 

Tabel 1- Gebruikte onderwijsinformatiesystemen per schooltype 

School- 

administratie-

systeem 

avo 

 

 

(N=95) 

vmbo 

 

 

(N=75) 

brede  

scholen- 

gemeenschap 

(N=15) 

praktijk-onderwijs 

 

(N=17) 

Magister 62  (65%) 49 (65%) 11 (73%) 13  (77%) 

SOM 30  (32%) 16  (21%) 4   (27%) 3  (18%) 

Anders 11  (12%) 24  (32%) 4   (27%) 5  (30%) 

Geen  1   (1%) -  -  -  

 

Schooladministratiesystemen per schoolgrootte 

Kijkend naar schoolgrootte en keuze voor schooladministratiesysteem is Magister vooral populair bij kleine 

scholen. SOM daarentegen wordt op kleine scholen veel minder gebruikt en is vooral op grote scholen 

populair. Als we kijken naar het gebruiken van meerdere schooladministratiesystemen, zien we dat vooral 

middelgrote scholen meerdere systemen naast elkaar gebruiken (21%), grote scholen (14%) en kleine scholen 

doen dit minder (10%).     

 

Tabel 2 - Gebruikte onderwijsinformatiesystemen per schoolgrootte 

School-

administratie 

systeem 

kleine school 

 

(N=50) 

middelgrote school 

(N=72) 

grote school 

 

(N=80) 

Magister 39  (78%) 46  (64%) 50 (63%) 

SOM  6  (12%) 19  (26%) 28  (35%) 

Anders 10  (20%) 22 (31%) 12  (15%) 

Geen -  -  1  (1%) 

 

Schooladministratiesystemen naar gemeentegrootte  

Als we de omvang van de gemeente waarin de school zich bevindt meenemen in de analyses dan zien we dat 

Magister vooral in kleine maar ook grote gemeenten populair is en SOM vooral in middelgrote gemeenten.  
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Tabel 3 - Gebruikte onderwijsinformatiesystemen gemeentegrootte 

School-

administratie-

systeem 

kleine gemeente 

 

(N=28) 

middelgrote gemeente 

 

(N=33) 

grote gemeente 

 

(N=141) 

Magister 19 (68%) 14 (42%) 102 (72%) 

SOM 5 (18%) 17 (51%) 31 (22%) 

Anders 7 (25%) 9 (27%) 28 (20%) 

Geen  1 (4%) -  -  

 

Leerlingvolgsystemen 

Leerlingvolgsystemen per schooltype 

Als we kijken naar de verschillende typen scholen, zien we dat vooral in brede scholengemeenschappen het 

Cito-volgsysteem wordt systeem (53%) gebruikt. Diataal wordt vooral op avo scholengemeenschappen 

gebruikt. Opvallend is dat brede scholengemeenschappen ook relatief vaak aangeven geen leerlingvolgsysteem 

te hebben.  

Tabel 4 - Gebruikte leerlingvolgsystemen per schooltype 

Leerlingvolgsysteem avo 

 

 

(N=95) 

vmbo 

 

 

(N=75) 

brede  

scholen-

gemeenschap 

(N=15) 

praktijk-

onderwijs 

 

(N=17) 

Cito-volgsysteem vo 28  (30%) 30  (40%) 8  (53%) 2  (12%) 

Diataal 20  (21%) 5  (7%) 2  (13%) 2  (12%) 

Toolkit Onderwijs en 

arbeidsmarkt 

2  (2%) 4  (5%) - - - - 

234-toetsen - - - - - - - - 

Geen 12  (13%) 5  (7%) 3  (20%) 2  (12%) 

 

Leerlingvolgsystemen per schoolgrootte 

Schoolgrootte lijkt geen relatie te hebben met het gebruik van leerlingvolgsystemen. 

 

Tabel 5 - Gebruikte leerlingvolgsystemen per schoolgrootte 

Leerlingvolgsysteem kleine school 

 

(N=50) 

middelgrote school 

 

(N=72) 

grote school 

 

(N=80) 

Cito-volgsysteem vo 17 (34%) 24 (33%) 27 (34%) 

Diataal 6 (12%) 8 (11%) 15 (19%) 

Toolkit Onderwijs en 

Arbeidsmarkt 

2 (4%) 3 (4%) 1 (1%) 

234-toetsen -  -  -  

Geen 5 (10%) 8 (11%) 9 (11%) 

Anders 27 (54%) 41 (57%) 40 (50%) 

 

Leerlingvolgsystemen per gemeentegrootte 

In relatie tot gemeentegrootte zien we dat in de grotere gemeenten leerlingvolgsystemen meer worden 

gebruikt dan in kleine gemeenten.  
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Tabel 6 - Gebruikte leerlingvolgsystemen gemeentegrootte 

Leerlingvolgsysteem kleine gemeente 

 

(N=28) 

middelgrote 

gemeente 

(N=33) 

grote gemeente 

 

(N=141) 

Cito-volgsysteem vo 7  (25%) 10  (30%) 51  (36%) 

Diataal 2  (7%) 4  (12%) 23  (16%) 

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt - - 1  (3%) 5  (4%) 

234-toetsen - - - - - - 

Geen 5  (18%) 2  (6%) 15  (11%) 

 

Instrumenten voor kwaliteitszorg 

Instrumenten voor kwaliteitszorg per schooltype 

Als we de kwaliteitszorg per schooltype bekijken zien we dat het instrument Kwaliteitsscholen in meer dan de 

helft van de brede scholengemeenschappen wordt gebruikt en maar in 18% van de scholen met 

praktijkonderwijs. Voor het programma VO-spiegel is het omgekeerde het geval; dit wordt veel gebruikt in het 

praktijkonderwijs (30%) en weinig in brede scholengemeenschappen (13%).  

 

Tabel 7 - Gebruikte instrumenten voor kwaliteitszorg per schooltype  

Instrument 

Kwaliteitszorg 

avo 

 

 

(N=95) 

vmbo 

 

 

(N=75) 

brede scho-

lengemeen-schap 

(N=15) 

praktijk-onderwijs 

 

(N=17) 

Kwaliteitsscholen 43  (45%) 28  (37%) 8  (53%) 3 (18%) 

Kwaliteitsmeter vo 2  (2%) 8  (11%) 2  (13%) - - 

VO-spiegel 18  (19%) 21  (28%) 2  (13%) 5 (30%) 

Werken met kwaliteit 

vo 

1  (1%) 3  (4%) -  - - 

Anders 49 (52%) 32 (43%) 4  (27%) 12 (71%) 

Geen 3  (3%) 1  (1%) 2  (13%) - - 

 

Instrumenten voor kwaliteitszorg per schoolgrootte 

Als we naar instrumenten voor kwaliteitszorg en schoolgrootte kijken, zien we dat het instrument 

Kwaliteitsscholen op alle scholen het vaakst gebruikt wordt, maar vooral op middelgrote scholen populair is (bij 

de helft van dit soort scholen). Verder valt op dat het instrument VO-spiegel vooral op kleine scholen wordt 

ingezet.  

 

Tabel 8 - Gebruikte instrumenten voor kwaliteitszorg per schoolgrootte  

Instrument Kwaliteitszorg kleine school 

 

(N=50) 

middelgrote school 

 

(N=72) 

grote school 

 

(N=80) 

Kwaliteitsscholen 15 (30%) 36 (50%) 31 (39%) 

Kwaliteitsmeter vo 2 (4%) 6 (8%) 4 (5%) 

VO-spiegel 15 (30%) 16 (22%) 15 (19%) 

Werken met kwaliteit vo 3 (6%) - - 1 (1%) 

Anders 22 (44%) 35 (49%) 40 (50%) 

Geen - - 1 (1%) 5 (6,3%) 

 

Instrumenten voor kwaliteitszorg naar gemeentegrootte 

Als we de resultaten uitsplitsen naar grootte van de gemeente waar de school zich bevindt, zien we dat het 

instrument Kwaliteitsscholen vooral in middelgrote (42%) en grote gemeenten (43%) gebruikt wordt. VO-

spiegel wordt juist vaak in kleine gemeenten gebruikt (43%).  
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Tabel 9 - Gebruikte instrumenten voor kwaliteitszorg gemeentegrootte 

Instrument Kwaliteitszorg kleine gemeente 

 

 

(N=28) 

middelgrote 

gemeente 

 

(N=33) 

grote gemeente 

 

 

(N=141) 

Kwaliteitsscholen 8 (29%) 14 (42%) 60 (43%) 

Kwaliteitsmeter vo 1 (4%) 2 (6%) 9 (6%) 

VO-spiegel 12 (43%) 10 (30%) 24 (17%) 

Werken met kwaliteit vo - - 1 (3%) 3 (2%) 

Anders 11 (40%) 17 (52%) 69 (49%) 

Geen 2 (7%) 2 (6%) 2 (1%) 

 

Doelen 
Doelen per schooltype 

In de onderstaande figuur staat het percentage scholen binnen de schooltypes dat aangeeft de gegevens te 

gebruiken per gebruiksdoel. Bij de avo-scholen en brede scholengemeenschappen zijn er geen grote verschillen 

tussen de gebruiksdoelen. Bij de vmbo-scholen is te zien dat alle scholen de systemen vooral gebruiken voor 

ondersteuning van de organisatie en administratie en verantwoording op prestaties en in wat mindere mate 

voor registratie en sturing en samenwerking en communicatie. Het praktijkonderwijs zet de systemen meer in 

voor administratieve en organisatorische ondersteuning en registratie en sturing dan voor verantwoording en 

samenwerking/communicatie. 

 

Figuur 1 - Gemiddelden doelen (hoe vaak gebruik) per schooltype 

  
 

Doelen per schoolgrootte 

Als we kijken naar verschillen in gebruik naar gelang de schoolgrootte, dan valt op dat grote scholen de 

systemen vaker gebruiken voor interne en externe samenwerking en communicatie dan kleine en middelgrote 

scholen. Deze scholen gebruiken de gegevens uit de systemen relatief vaker voor ondersteuning van de 

onderwijsorganisatie en administratieve doelen. 
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Figuur 2 - Gemiddelden doelen (hoe vaak gebruik) per schoolgrootte 

 
 

Doelen naar gemeentegrootte 

Als we de resultaten uitsplitsen naar gemeentegrootte, dan zien we dat scholen in kleine gemeenten over het 

algemeen wat minder vaak de gegevens uit de systemen voor de verschillende doeleinden gebruiken dan 

scholen in middelgrote en grote gemeenten. Voor kleine gemeenten is het administratieve en ondersteunende 

gebruik en het gebruik voor verantwoording relatief belangrijk. Opvallend is verder dat scholen in middelgrote 

gemeenten de gegevens relatief vaker gebruiken voor interne en externe samenwerking en communicatie dan 

scholen in kleine en grote gemeenten.  

 

Figuur 3 - Gemiddelden doelen (hoe vaak gebruik) naar gemeentegrootte 
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Interventies 
 

Interventies per type school 

Als we per type school bekijken wat voor interventies worden uitgevoerd naar aanleiding van 

onderwijsinformatiesystemen, zien we vooral verschillen bij veranderingen in personeelsbeleid, 

ontwikkeling/aanschaf van onderwijsmethoden en materiaal en veranderingen in onderwijstijd. Vooral brede 

scholengemeenschappen voeren vaker acties op deze gebieden uit naar aanleiding van analyses dan de overige 

schooltypen.  

 

Figuur 4 - Interventies per type school (schooltype avo N=77, brede scholengemeenschap N=12, praktijkonderwijs N=15, 
vmbo N=60) 

 
 

Interventies per schoolgrootte 

Bij de uitsplitsing naar schoolgrootte valt op dat kleine scholen op een aantal gebieden minder vaak 

interventies naar aanleiding van analyses uitvoeren dan (middel)grote scholen. Het gaat hierbij met name om 

veranderingen in onderwijstijd, determinatie, aanpassing van informatie voor ouders en omgeving en 

ondersteuning van zorg- of probleemleerlingen.  
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Figuur 5 - Interventies naar schoolgrootte (kleine school N=40, middelgrote school N=57, grote school N=67) 

 

 
Interventies per gemeentegrootte 

Zijn er verschillen te zien in gemeentegrootte wat betreft de ondernomen interventies? Het beeld is niet heel 

eenduidig. Scholen uit kleinere gemeenten gebruiken de gegevens relatief minder vaak voor acties op het 

gebied van visie- en beleidsontwikkeling, veranderingen in personeelsbeleid en aanpassing van informatie voor 

de omgeving, maar wel vaker voor veranderingen in groeperingsvormen en determinatie. In grote gemeenten 

gaan scholen vaker over op ontwikkeling en aanschaf van onderwijsmethoden en materiaal. 
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Figuur 6 - Interventies naar gemeentegrootte (kleine gemeente N=20, middelgrote gemeente N=25, grote gemeente N=119) 
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