STAP 4

ZELFEVALUATIE:

IN 5 STAPPEN VAN DATA NAAR PLAN

PLANNEN MAKEN

Welke acties ga je inzetten om doelen binnen de groep en binnen
de school te halen? Deze worden bepaald voor de groep (in
groepsplan) en voor de school (in plan van aanpak).

Ruim 90 procent van de scholen gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem.
Minder dan 70% van de scholen maakt echter goede analyses van de verzamelde
gegevens en verbindt daar conclusies aan voor het vervolg van het onderwijs.

Denk aan de volgende onderwerpen:

Zijn de
leerlijnen
duidelijk?

Schoolklimaat

Met welk
instructiemodel
werken we?

Hoe zit het
met de gestelde,
gerealiseerde en
Welk vak
Leerstofaanbod
effectieve
moet geprofesleertijd?
sionaliseerd
Klassenmanagement
worden?
Hoe leid je
Leertijd
het kind op een
verantwoorde maDidactisch handelen
nier naar volwassenheid?
Zijn we

Meetbare doelen

Hoe kun je je weg vinden in alle data die beschikbaar
komen in leerlingvolgsystemen? Ons stappenplan
helpt school en leerkrachten op weg.

STAP 1 VOORBEREIDEN

Analyse op vak

Analyse op
schoolontwikkeling

Zijn er verbanden tussen
vakgebieden?

Zijn er verbanden tussen
vakgebieden op schoolniveau?

Bij welke vakken is een stijgende
lijn waar te nemen?

Hoe zijn de opbrengsten in relatie
tot de populatie leerlingen voor
de verschillende vakken?

Is er een duidelijk tijdpad? (gesprekkencyclus,
afspraken hoe data op papier gezet worden)

Bij welke vakken zie je een
dalende lijn? Waarom wel/ niet?

Zijn er eenduidige afspraken over de rapportage
(binnen de school en op bestuursniveau)?

Hoe is de ontwikkeling van de
groep t.o.v. het landelijk
gemiddelde?

Is helder afgesproken wie wat kan raadplegen,
invoeren, wijzigen en hoe bevoegdheden zijn
vastgesteld binnen het systeem?
Is het leerlingvolgsysteem op orde op voor alle
groepen en leerlingen?
Is er een onderzoekende houding binnen het
team (afstand nemen; objectiveren)?

STAP 2 ANALYSEREN
Bij iedere data-analyse worden steeds dezelfde vragen gesteld:
Wat zie ik? (data herkennen)
Wat betekent dit? (data interpreteren)
Wat ga ik doen? (data vertalen naar handelen)

Analyseren is de juiste vragen stellen!

SCHOOL

GROEP

Hoe is de ontwikkeling van de
groepen t.o.v. de voorgaande
jaren?
Hoe liggen de resultaten t.a.v.
het landelijk gemiddelde op
schoolniveau?

Pedagogisch handelen

Plan gemaakt? Dan aan de slag!

STAP 5

EVALUEREN

Analyse op leerlingniveau

Analyse op leerjaar

Welke leerlingen vallen op?

Welke leerjaren vallen op?
(positief/ negatief)

Doen we de goede dingen?

Zijn er opvallend sterke of zwakke
jaargroepen?

Doen we de dingen goed?

Hoe zit het met de aansluiting van
groep 2 op groep 3?

Hebben we de doelen gehaald?

Wat betekenen de resultaten voor
mijn handelen als leerkracht?

opbrengstgericht?

Wat moet ik bijstellen in mijn plan?

Bovengenoemde vragen dienen slechts als voorbeeld
om een analyse te kunnen uitvoeren.

Meer weten over het analyseren van data?

STAP 3 INTERPRETEREN

Hans Boudestein
info@kpcgroep.nl; 073-6247247

Welke hypothese kun je maken op basis van de
antwoorden op bovenstaande vragen?
Bijvoorbeeld:
• De goede leerlingen hebben voldoende gerichte aandacht
gekregen.
• Resultaten zijn verbeterd omdat we een nieuwe methode
hebben aangeschaft.
• Opbrengsten in groep 8 blijven achter omdat in de eindtoetsen
veel tekstuele vaardigheden vereist worden.

www.kpcgroep.nl/datagedrevenonderwijs

