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Nieuw onderzoekskader Inspectie
per 1 augustus
Hoe stellen we voor de tussenopbrengsten onze
schoolambities vast?

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de Inspectie de  tussen -
resultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. In het
nieuwe onderzoekskader dat per 1 augustus 2017 in werking treedt,
worden de doelen die de school zelf stelt richtinggevend. Als school
bent u meer dan ooit zelf aan zet. Aan u de opdracht uw eigen
 ambities of schoolstandaarden vast te leggen. Maar hoe doe je dat?
Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien welke stappen u
kunt zetten.

Twee voorbeelden:
A. Op onze school streven we ernaar dat in het vakgebied spelling 45% van de

leerlingen niveau I en II haalt en 65 % van de leerlingen niveau I t/m III haalt.
B. Op onze school streven we in leerjaar 6 voor het vakgebied spelling bij de

toets E6 naar een gemiddelde vaardigheidsscore van 344.

Voorbeeld A.
Bereken de gemiddelde percentages per niveau: twee mogelijkheden.

1. Je gaat uit van de resultaten van de laatste tussentoets die de leerlingen op je school
maken voordat ze de Eindtoets maken. Er zijn hier meerdere mogelijkheden: E7, B8
of M8. Je neemt bij voorkeur de gegevens van de laatste drie jaren.

2. Je gaat uit van de resultaten in de laatste drie jaar van alle leerlingen die getoetst
zijn. Je berekent dan de totale percentages leerlingen per toetsmoment in de
 verschillende niveaus. De eenvoudigste manier is de percentages leerlingen in een
 niveau op te tellen en te delen door het aantal groepen. Bijvoorbeeld: in niveau I in
groep 3 20%, groep 4 25%, in groep 5 27%, in groep 6 30%, in groep 7 28% en in
groep 8 29%. Het gemiddelde is dan (20 + 25 + 27 + 30 + 28 + 29) : 6 = 26,5%,
 afgerond 27%. 
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De verkregen percentages zet je in een tabel en je berekent het gemiddelde voor de
 gekozen weergave van de ambitie per vakgebied. Zie voorbeeld hieronder. 

In een teambespreking wordt de ambitie voor een vakgebied vastgesteld. In de discussie
probeer je als team een realistisch en acceptabel, maar ook ambitieus streefdoel te for-
muleren. In dit voorbeeld zou dat kunnen zijn: ‘wij streven ernaar dat 50% van onze leer-
lingen niveau I t/m II en 70% niveau I t/m III haalt’. Je kunt er ook voor kiezen tevreden
te zijn met het resultaat over de laatste drie jaren en het gemiddelde over de laatste drie
jaar als ambitie hanteren. Als de ambities lager liggen dan de landelijke standaard moet
je wel kritisch kijken naar de relatie met de referentieniveaus. Er is immers een op-
brengstverplichting. 

Voorbeeld B.
Bereken de gemiddelde vaardigheidsscore over drie toetsmomenten.

Je gaat uit van de gemiddelde vaardigheidsscore per leerjaar over bij voorkeur drie op-
eenvolgende zelfde toetsmomenten. Je neemt dus het gemiddeld groepsgemiddelde
van bijvoorbeeld de E4 toets over de voorgaande drie schooljaren.

Voorbeeld: DMT

I II III IV V I t/m II I t/m III

M 2014 22 18 28 14 17 40 68

E 2014 25 13 20 19 23 38 58

M 2015 27 22 19 15 18 49 68

E 2015 26 9 22 28 16 35 57

M 2016 28 23 20 18 11 51 71

E 2016 26 36 23 10 6 62 85

gemiddeld 46 68

3 4 5 6 7 8

M 2014 19 56 72 82 96 96

M 2015 25 65 80 85 95 104

M 2016 24 63 82 90 99 100

gemiddeld 23 61 78 86 97 100



Deze methode kent nadelen:
• in kleine groepen kan het gemiddelde sterk schommelen.
• bij de introductie van nieuwe toetsen (van LOVS naar 3.0) verandert de vaardigheids-

schaal en kan niet altijd een gemiddelde over de voorgaande drie jaar berekend
 worden.

Je stelt nu als team de ambitie voor een vakgebied vast. Hier bijvoorbeeld: voor leerjaar
5 een gemiddelde van 80. Je kan hierbij kijken naar het landelijk gemiddelde. Ook hier
geldt: is ons streefdoel realistisch, acceptabel en ambitieus?

De landelijk gemiddelde vaardigheidsscore (LG) kan gebruikt worden voor een  vak -
gebied per jaargroep. Het landelijk gemiddeld leerlinggewicht ligt rond de 11%; dat
 betekent dat voor scholen met een lager leerlinggewicht de ambitie hoger en voor
 scholen met een hoger leerlinggewicht de ambitie lager dan het landelijk gemiddelde
zou kunnen liggen. Voor de vakgebieden technisch lezen en spelling is het landelijk
 gemiddelde wel een te hanteren uitgangspunt. De resultaten van deze vakgebieden 
zijn meer op een technische vaardigheid gebaseerd en minder afhankelijk van de
 achtergrond van de leerling.

Werken met ambities per vakgebied

Ambities zijn bedoeld als richtinggevend en liggen aan de basis van het schoolbeleid.
De resultaten van volgende toetsmomenten vergelijk je met de ambitie voor het ge-
toetste vakgebied: waarom is de ambitie wel/niet gehaald? Deze discussie helpt een
 kritische blik te werpen op ons handelen als school en moet leiden tot goede keuzes 
bij de verbetering van ons onderwijs. Ambities zijn bedoeld voor de langere termijn. 
Je gaat dus niet na elk toetsmoment je ambitie bijstellen. Pas als een afwijking
 structureel is, is er reden voor een aanpassing.

Tot slot

We toonden beknopt een werkwijze die leidt tot goed geformuleerde en onderbouwde
ambities. We kunnen ons voorstellen dat er vervolgvragen zijn, zoals:
• Hoe formuleer ik ambities voor de leerjaren 1 en 2?
• Hoe formuleer ik ambities voor een kleine school?
• Op onze school werken onze leerlingen met individuele programma’s; hoe kom ik

dan tot goede ambities?

Voor antwoord op uw vragen en voor verder advies: 

Hans Boudestein h.boudestein@kpcgroep.nl 06 - 132 768 14
Eva Onstenk e.onstenk@kpcgroep.nl 06 - 104 360 69
Marjan van der Maas m.vandermaas@kpcgroep.nl 06 - 510 543 41


