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Inleiding
Het Bestuur van Lijn 83 is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs in haar
scholen. Het onderscheid dat de inspectie maakt tussen wat moet (de basiskwaliteit) en wat een Bestuur wil
(de eigen kwaliteitsambities), biedt Lijn 83 de ruimte voor een eigen koers. Die wordt uiteraard zoveel mogelijk
samen met de scholen opgesteld en uitgewerkt.
Lijn 83 stimuleert een kwaliteitscultuur waarbinnen werken aan verbetering via ‘ontwikkelen en leren in
verbinding’ vanzelfsprekend is. Lijn 83 streeft naar een kwaliteitscultuur van permanent werken aan
verbetering. In het cyclisch handelen staan de vijf kwaliteitsvragen steeds centraal:
 Doen we de goede dingen?
 Doen we die dingen goed?
 Hoe weten we dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat doen we met die wetenschap?
In dit handboek staat de beschrijving en de uitvoering van het onderwijskwaliteitsbeleid van Lijn 83. De scholen
handelen in de geest van dit document.
Dit handboek bestaat uit twee delen:
Deel 1 beschrijft de missie, visie en doelen van stichting Lijn83 en het onderwijskwaliteitsbeleid.
Deel 2 geeft een beschrijving van het systeem van kwaliteitszorg en de diverse kwaliteitsinstrumenten die Lijn
83 hanteert.
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Deel 1:
Missie, visie en doelen van stichting Lijn83 en het onderwijskwaliteitsbeleid
In 2019 is het strategisch beleidsplan van Lijn 83 opnieuw geformuleerd en vastgesteld voor de periode 20202024. In dit koersdocument staan de missie, visie en ambities van Lijn83 voor de komende jaren.
Missie
Waar staat Lijn 83 voor?
Kinderen ontplooien hun talenten bij Lijn 83. Kinderen en medewerkers groeien met elkaar uit tot
veerkrachtige en betekenisvolle mensen. Lijn 83 is nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleert deze houding
waardoor kinderen en organisatie zich ontwikkelen.
Lijn 83 werkt vanuit kernwaarden, die zichtbaar zijn in de organisatie en in het gedrag van medewerkers:
 Vertrouwen
 Ontwikkelgericht
 Verbinding
 Reflectief
Om invulling te geven aan deze kernwaarden, gaat Lijn 83 van de volgende kernkwaliteiten:
 Uitgaan van het belang van het kind
 Betekenisvol onderwijs
 Op verbetering gerichte organisatie
 Samenwerken
Visie
Waar gaat Lijn 83 voor?
De visie van Lijn 83 bestaat uit zes bouwstenen, zoals omschreven in het volgende onderdeel. Deze zes
bouwstenen vormen het fundament voor ieder individueel schoolplan en het jaarplan van Lijn 83.
Bouwstenen:
 Delen = vermenigvuldigen
 Lef!
 Met open vizier
 Gearmd met omgeving
 LEER-kracht
 Wereldkinderen
Motto Lijn 83
Samen krachtig leren
Voor de jaren 2019 en 2020 zijn verschillende verbeterthema’s gekozen:
1) Onderwijstoekomst Lijn 83
2) Professionele cultuur
3) Partnerschap
4) Bedrijfsvoering
5) ICT en leren
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In dit kwaliteitshandboek wordt alleen op het eerste punt ingegaan, kwaliteit van onderwijs. De ambities uit
het SBP worden zowel op bestuursniveau, als op schoolniveau uitgewerkt in jaarplannen.
Besturingsfilosofie, hoe werkt het bij Lijn 83?
In de code goed bestuur (aparte notities) staat nader uitgewerkt hoe we bij Lijn 83 werken. In grote lijnen
kenmerkt Lijn 83 zich als volgt:


Er is sprake van een heldere organisatievorm en –processen;



Iedereen werkt plan- en doelmatig en legt verantwoording af aan zijn/haar leidinggevende;



De missie, visie, kernwaarden en koers van Lijn 83 is vastgelegd in het 4-jarig strategisch beleidsplan.
De koers wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan op bestuurs- en schoolniveau;



De koers komt tot stand door input van diverse betrokkenen;

Een aantal elementen in het SBP is voorwaardelijk. Het voldoen aan de wettelijke bepaalde basiskwaliteit en
het voldoen aan overige wettelijke bepalingen is niet onderhandelbaar. Voor de overige onderwerpen maakt
de school een eigen keuze, bijvoorbeeld de keuze voor een onderwijsconcept, cultuureducatie of digitale
geletterdheid. De keuze wordt per school vastgelegd in het jaarplan.
Lijn 83 heeft naast bovengenoemde werkwijzen, drie uitgangspunten met betrekking tot onderwijskwaliteit:
1) De basiskwaliteit van alle scholen is in orde;
2) Elke school brengt de eigen aanpak jaarlijks helder in beeld via een analyse, bijvoorbeeld een
zelfevaluatie;
3) Elke school werkt met een hierop gebaseerd jaarplan met een doelgerichte koers.
Scholen die niet voldoen aan de basiskwaliteit worden extra begeleid. Er wordt een verbeterplan opgesteld. Dit
verbeterplan wordt regelmatig geëvalueerd. Met deze scholen voert de bestuurder extra
voortgangsgesprekken op basis van kengetallen en voortgangsverslagen. De wijze van risico signalering,
analyses van opbrengsten en de verbeterprocessen van onvoldoende of risicoscholen, staan beschreven in dit
handboek.
Visie op onderwijskwaliteit
In de visie van Lijn 83 voldoet elke school minimaal aan de basiskwaliteit, zoals voorgeschreven door de
overheid in de toepasselijke onderwijswetten en het toezichtskader van de inspectie. Daarnaast formuleert
elke school een eigen ambitie die voortvloeit uit de specifieke context van de school, de leerlingpopulatie, de
verwachtingen van ouders, lokale overheid en andere samenwerkingspartners . De eigen ambities sluiten altijd
aan bij de Lijn 83-ambities. Elke school krijgt de ruimte om uit de Lijn 83 koers een passende keuze te maken,
gegeven de schoolopdracht (opgave) en de wettelijke kaders.
Voor Lijn 83 is elke school uniek met een unieke opdracht. Per school is een specifieke aanpak nodig om goed
onderwijs te realiseren. Deze aanpak is afgestemd op de interne en externe analyse van de school met daarin
o.a. de leerlingpopulatie, onderwijsresultaten, context, samenwerkingspartijen en het onderwijsteam. Het
samenspel van beslissingen en activiteiten vanuit deze analyse bepaalt het effect van de schoolinspanningen.
De verantwoordelijkheid voor de keuzes in het onderwijsproces ligt bij de school.
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Wanneer is er sprake van risico op scholen en hoe handelt Lijn 83 dan?
Een risico-school bij Lijn 83 is een school waar, door samenloop van factoren, sprake is van verhoogd risico op
onvoldoende onderwijskwaliteit. Deze school heeft de basiskwaliteit niet op orde en krijgt daarom intensievere
begeleiding met meer verantwoordingsplicht.
Jaarlijks (en zo nodig tussentijds) bepaalt Lijn 83 waar er sprake is van een verhoogd risico op basis van een
combinatie van indicatoren uit opbrengsten en beelden uit de interne audits. Er wordt op maat gekeken naar
het samenspel van factoren, die tot zorgen kunnen leiden. Deze kunnen contextueel gebonden zijn en door een
zorgvuldige afweging wordt hierover een oordeel geveld.
Bijvoorbeeld, een startende schoolleider kan binnen de éne school tot de kwalificatie risicovol leiden maar op
een andere school niet. Wat veelal wel leidt tot een kwalificatie risicovol is een combinatie van zwak
leiderschap, een zwak team, lage opbrengsten en een complexe schoolomgeving.
Lijn 83 heeft een stelsel van kwaliteitsactiviteiten en -instrumenten dat periodiek informatie levert aan de
bestuurder, zodat bepaald kan worden of de doelen worden behaald en de kwaliteit op orde is.
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Deel 2:
Het systeem van kwaliteitszorg en de kwaliteitsinstrumenten van Lijn 83
Inleiding
Deel 2 geeft een beschrijving van het systeem van onderwijskwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg. De diverse
kwaliteitsinstrumenten die worden gehanteerd binnen Lijn83, staan eveneens benoemd. Lijn 83 zal dit
handboek periodiek actualiseren op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Hieronder is de ritmiek van de activiteiten terug te zien.

Kwaliteitsactiviteiten
Lijn 83 heeft een systeem met kwaliteitsactiviteiten. Deze activiteiten geven een beeld van de individuele
scholen en van Lijn 83 als geheel. Tevens beogen deze activiteiten de kwaliteit in de scholen positief te
beïnvloeden. De kwaliteitsinstrumenten dienen dus als meting, maar ook als interventie. Door met elkaar in
gesprek te komen over ‘de manier waarop we het onderwijs verzorgen’, verbetert de kwaliteit.
De zeven kwaliteitsactiviteiten zijn:
A. Doelgericht, systematisch werken a.d.h.v. een school- en jaarplan en –verslag (PDCA)
B. Onderzoek en analyse
a. Monitor en actieplan opbrengsten
b. Kwaliteitsportret
c. Interne audits
d. Schoolbezoek door de bestuurder
C. Tevredenheidsmetingen
D. Professionaliseren en de gesprekkencyclus
E. Financiën op orde
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A. Doelgericht, systematisch werken a.d.h.v. een school- en jaarplan en –verslag (PDCA)
Lijn 83 kent een cyclus van plannings- en verantwoordingsdocumenten volgens de PDCA-principes. Dit geldt
zowel voor alle individuele scholen als voor het bestuur. De cyclus is als volgt:
 Een 4-jarenplan (strategisch beleidsplan / schoolplan)


Een jaarplan en een begroting



Rapportages over de voortgang



Een jaarverslag

Op bestuursniveau worden het SBP en het jaarplan vastgesteld door het college van bestuur/RvT na positief
advies van de GMR.
Op schoolniveau spelen de medezeggenschapsraden een belangrijke rol en worden de stukken goedgekeurd
door de bestuurder.
Jaarverslag
Alle scholen van Lijn 83 maken jaarlijks voor 1 oktober een jaarverslag.
Doel jaarverslag
 Elke school heeft volgens de wettelijke eisen verantwoording afgelegd aan derden, c.q. het bestuur.
 Elke school heeft gereflecteerd op het ontwikkelproces op schoolniveau en de daarmee bereikte
resultaten.
Inhoud jaarverslag
Verplicht:
1. Inhoudsopgave
2. Evaluatie school jaarplan
3. Leerlingondersteuning
3.1. overzicht leerlingondersteuning
- basisondersteuning ( niveau 1 -2 )
- lichte ondersteuning (niveau 3 – 4; besprekingen o.a. met ondersteuningsloket)
- doublures/versnellingen
- meer-en hoogbegaafde leerlingen
3.2. evaluatie leerlingenondersteuning
3.3. reflectie uitkomsten monitor en actieplan opbrengsten (wat vinden we ervan)
3.4. reflectie op de uitkomsten van sociale veiligheidsmetingen
3.5. voornemens IB m.b.t. bereiken van de schooldoelstellingen
3.6. evaluatie plan van aanpak (n.a.v. herstelopdracht / verbeteronderwerp  optioneel)
4. Arbo (indien aan de orde)
5. Interne vertrouwenspersoon (zie format Lijn 83)
6. Verantwoording werkdrukgelden (zie format Lijn 83)
7. Verantwoording professionaliseringsgelden (zie format Lijn 83)
Optioneel:
8. Personeel
9. Klachtenregistratie
10. MR

B. Onderzoek en analyse
Binnen Lijn 83 zijn diverse instrumenten en werkwijzen ontwikkeld, waarbij o.a. scholen elkaar bezoeken. Bij
deze visitaties, bezoeken en audits geven collega’s, de bestuurder en/ of externe deskundigen de school
feedback op wat zij waarnemen op het gebied van onderwijskwaliteit. Ook reflecteert de school zelf op de
eigen situatie en maakt zij een analyse van de bereikte resultaten.
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Instrumenten:
1. Monitor en actieplan opbrengsten
2. Kwaliteitsportret
3. Interne audits
4. Schoolbezoek door de bestuurder
Ad 1. Monitor en actieplan opbrengsten
Om recht te doen aan de deskundigheid op elke school en de uiteenlopende contexten zijn succescriteria
opgesteld waaraan de monitor moet voldoen.
Succescriteria monitor en actieplan opbrengsten
 De ontwikkelde formats zijn een leidraad om tot een goede analyse te komen. In de formats is de
werkwijze nader toegelicht.
 Elke school brengt volgens de cyclus waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren de leeropbrengsten en
sociale opbrengsten in kaart. Op schoolniveau en, afhankelijk van de grootte van de groepen, op
groepsniveau of alleen op individueel niveau (bij kleine scholen).
NB: Voor scholen met groepen <10 leerlingen geldt dat de tabel waarnemen tussenopbrengsten (exel) niet
geschikt is, zij maken een eigen analyse.
NB: De analyse moet zicht geven op ontwikkeling van de opbrengsten en moet het lerende kind ten goede
komen.
 Deze monitor en actieplan opbrengsten (exel en wordbestand) wordt minimaal één keer per jaar opgesteld
omtrent de middentoetsen door de directie in samenwerking met de interne begeleiders. Als de situatie
daarom vraagt, volgt er ook een evaluatie aan het einde van het schooljaar. Bijvoorbeeld als er sprake is
van een tendens dat de opbrengsten onder de streefdoelen van school liggen. Het initiatief tot herhaald
invullen ligt in principe bij school maar bestuurder kan er ook om vragen.
 In de monitor en actieplan opbrengsten wordt zichtbaar verklaard waarom de resultaten zijn zoals ze zijn.
NB: ELKE school vult de blauwe tabel ‘begrijpen op schoolniveau’ uit het worddocument in. Voor het
begrijpen kunnen de handreikingen behorend bij de schoolanalyse, de groepsanalyse en de leerlinganalyse
als onderlegger gebruikt worden (zie handboek bijlage 2, 3 en 4). Deze vragen zijn bedoeld als denkkader.
Het is niet de bedoeling om álle vragen de revue te laten passeren.
 Het team verzamelt tijdens gesprekken/opbrengstenvergaderingen ingrediënten voor het verbeteren van
de lessen/ het onderwijs zodat elke leerling optimaal leert. Het team heeft met elkaar de dialoog gevoerd
over wat is goed onderwijs, doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe weten we dat.
Het proces van cyclisch handelen ziet er schematisch als volgt uit:

Voor het waarnemen worden de volgende bronnen gebruikt:
 Resultaten Cito LOVS / overige genormeerde toetsen
 Data sociale veiligheid (Vensters PO)
 Eventueel aanvullende instrumenten
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Ad 2. Kwaliteitsportret
Doel kwaliteitsportret:
 Zelfevaluatie van de school op de gebieden van de indicatoren van het vernieuwde onderzoekskader van
de inspectie van Onderwijs.
 Totaalbeeld bieden van kwaliteitsaspecten van de scholen van Lijn 83, gebaseerd op kwaliteitsportret per
school. De cockpit geeft in één A4 de resultaten van alle scholen weer.
 Dient als gesprekleidraad voor het gesprek tussen College van bestuur en school en scholen onderling. In
bijlage 6 staat een overzicht van de cockpit.
Stappen
 Elke school vult het kwaliteitsportret in. Het is wenselijk dat het kwaliteitsportret door directeur, MT
en/of IB afzonderlijk ingevuld wordt.
 Het kwaliteitsportret wordt op schoolniveau besproken in een overleg met directie – MT – IB.
 Het kwaliteitsportret wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar bijgesteld.
 Optioneel: het kwaliteitsportret met het team bespreken.
Documenten kwaliteitszorg als basis voor het kwaliteitsportret
Hieronder volgt een lijst van documenten, die al op school aanwezig zijn en die de directie behulpzaam kan zijn
bij het invullen van het kwaliteitsportret.
Kwaliteitsgebied Onderwijsproces (OP)
OP1. Aanbod
 Leerlingpopulatie via Vensters PO
 Schoolplan
 Schoolverbeterplannen (evaluatie en nieuw)
OP2. Zicht op ontwikkeling
 Schoolzelfevaluatie
OP3. Didactisch handelen
 Groepsplannen
 Verslagen klassenbezoeken
OP4. (Extra) Ondersteuning
 Leerling/groepsbespreking
 Actueel schoolondersteuningsprofiel
 Ontwikkelingsperspectief voor individuele leerlingen
OP6. Samenwerking
 …..
OP8. Toetsing en afsluiting
 Actuele toetsen Cito LOVS
 Procedure advies VO
Kwaliteitsgebied Schoolklimaat (SK)
SK1. Veiligheid
 Veiligheidsplan school
 Antipestprotocol
 Resultaten veiligheidsmonitor
SK2. Pedagogisch klimaat
 Klassenbezoek
Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten (OR)
OR1. Resultaten
 Trendanalyse Tussenresultaten
 Analyse Eindtoets
 Jaarverslag Zorg
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OR2. Sociale en maatschappelijke competenties
 Indien aanwezig: registratie sociaal-emotionele ontwikkeling (SCOL, vision)
OR 3. Vervolgsucces
 Monitoring leerlingen in VO (via Vensters PO)
Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie (KA)
KA1. Kwaliteitszorg
 Indien aanwezig: protocol IB
KA2. Kwaliteitscultuur
 …
KA3. Verantwoording en dialoog
 Jaarverslag (eventueel)
 Evaluatie schoolverbeterplannen
Ad 3. Interne audits
Lijn 83 ziet de interne audits als een onderdeel van de kwaliteitscultuur. De interne audit houdt in dat twee
directeuren aan elkaar gekoppeld worden en elkaars scholen bezoeken. In het streven naar voortdurende
verbetering kan er op deze manier van elkaar geleerd worden en is de bezoekende directeur een ‘critical
friend’ die de ander kan bevragen of het klopt wat in het kwaliteitsportret staat.
Doel interne audit
Samen zorgen voor een goed systeem van kwaliteitszorg op de scholen van Lijn 83 door een kritische check op
het ingevulde kwaliteitsportret.
Wij zijn een lerende organisatie en leren van en met elkaar.
Stappen
 Het Bestuur maakt koppels van directeuren die elkaars scholen bezoeken.
 De audits vinden twee keer per jaar plaats, de eerste school wordt voor 1 januari bezocht. Het
tegenbezoek vindt plaats na 1 januari.
 Voorafgaand aan het schoolbezoek worden de volgende documenten beschikbaar gesteld
o Actueel kwaliteitsportret
o Schoolplan
o Schoolverbeterplannen (evaluatie en nieuwe plannen)
o Jaarverslag (inclusief zorgjaarverslag en monitor)
o Resultaat Veiligheidsmonitor
 Tevens worden voorafgaand aan de audit de wederzijdse verwachtingen besproken.
 Tijdens de audit wordt het volgende ingepland
o Twee klassenbezoeken (grove planning aangeven – in welke groepen, tijdstip)
o Gesprek met directeur en eventueel met Interne begeleider
o Bespreken format voor terugkoppeling – vaststellen focuspunten
 Het gesprek naar aanleiding van bevindingen. Hieronder zijn ondersteunende vragen weergegeven die als
leidraad voor het gesprek dienen.
o Wat zijn de belangrijkste successen?
o Welke ontwikkelingen zie je? Wat zijn risico’s en belemmeringen?
o Op welke indicatoren ga je je de komende tijd richten (wat)?
o Hoe ga je dit doen? Welke resultaten wil je hiermee bereiken? Wat spreken we af? Wie kan je
hierbij helpen?
o Wat vraagt dit van je eigen onderwijskundig leiderschap? En heb je hiervoor de goede tools?
 Terugkoppeling van bevindingen op eigen school. Voor de terugkoppeling wordt het format gebruikt uit
bijlage 7d.
 In het kader van leren van elkaar worden bevindingen in de directeurenraad teruggekoppeld.
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 In mei 2020 wordt het proces van auditeren geëvalueerd. De klassenbezoeken en het beoordelen van de
observatie worden in de evaluatie meegenomen.

Ad4. Schoolbezoek door de bestuurder
Naast het organiseren van de interne audits vindt de bestuurder van Lijn 83 het ook van belang om direct zicht
te houden op de kwaliteit van de scholen. Hiertoe wordt een reflectieve dialoog met de schoolleider
georganiseerd.
Doel schoolbezoek door de bestuurder
 Alle schoolleiders worden door voortdurende reflectie uitgedaagd om optimaal te werken aan de
onderwijskwaliteit van hun school
 De bestuurder heeft een beeld van de kwaliteit van de schoolleiders op basis van audits, schoolbezoek en
gesprekken
 Wij zijn een lerende organisatie waarin we samen zorgen voor een goed systeem van kwaliteitszorg op de
scholen van Lijn 83.
Stappen
 Het Bestuur maakt minimaal een keer per jaar een afspraak op elke school. Hierbij wordt rekening
gehouden met eventuele signalen over de onderwijskwaliteit blijkend uit de cockpit, audits of de
directeurenraad. Indien er sprake is van urgentie om de onderwijskwaliteit te verbeteren, wordt het
aantal schoolbezoeken opgevoerd. Dit is het geval als de Eindresultaten van de school onder het
gemiddelde van de schoolgroep liggen.
 Voorafgaand aan het schoolbezoek worden de volgende documenten beschikbaar gesteld
o Actueel kwaliteitsportret
o Schoolplan
o Schoolverbeterplannen (evaluatie en nieuwe plannen)
o Zorgjaarverslag
o Jaarverslag (indien aanwezig)
o Opbrengstenanalyse
o Resultaat Veiligheidsmonitor
 De bestuurder bepaalt op basis van de documenten de focus van het schoolbezoek. De
bespreekpunten worden gerelateerd aan het inspectiekader.
 De bestuurder voert het gesprek met directie / IB / MT op de school
 Korte verslaglegging bespreekpunten en gemaakte afspraken
 De bestuurder bepaalt in samenspraak met de school het vervolg: normale gesprekkencyclus of
intensiever contact i.v.m. zorg rond de inspectie-indicatoren.
 Gesprekscyclus en opmerking (zie notities)
C. Tevredenheidsonderzoeken
D. De uitkomsten van de metingen worden geagendeerd en besproken op school en in de directeurenraad.
Verbeterpunten worden meegenomen in de volgende jaarplannen, of eerder waar nodig.
E.

Professionaliseren en de gesprekkencyclus
Zie document gesprekscyclus Lijn 83

F.

Financiën op orde
Zie marap vanuit het bestuurskantoor richting de RVT. Deze wordt opgesteld door het hoofd
bedrijfsvoering. Daarnaast maakt elke school jaarlijks een begroting die wordt gecontroleerd door het
bestuur.
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Monitor en actieplan opbrengsten

Bijlage 1: Format

Meerjaren trendanalyse opbrengsten op schoolniveau
School
Schooljaar / datum
Ingevuld door

Werkwijze en afspraken
Stap 1
Analyse eindtoets en
tussenopbrengsten
schoolniveau.
In bijbehorend exeldocument.
Stap 2

Exelbestand analyse eindtoets en tussenopbrengsten op schoolniveau
Hierin zijn de volgende analyses en reflecties te vinden
Trendanalyse eindtoets en reflectie
Schoolweging en reflectie op onderwijsresultatenmodel
Domeinanalyse referentieniveaus en reflectie
Tussenopbrengsten M en E op schoolniveau, zorgsignalen en reflectie
(NB: kleine scholen leveren hun eigen analyse op schoolniveau aan; deze tabel is alleen geschikt voor scholen met groepen >10 leerlingen).
Nadere analyse trends en zorgsignalen in onderliggend worddocument volgens onderstaande afspraken.

Afspraken uit het kwaliteitshandboek
Afspraken m.b.t het
analyseren van
opbrengsten uit het
kwaliteitshandboek









Elke school brengt volgens de cyclus waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren de leeropbrengsten en sociale opbrengsten in kaart. Op schoolniveau en, afhankelijk
van de grootte van de groepen, op groepsniveau of alleen op individueel niveau (bij kleine scholen).
NB: Voor scholen met groepen <10 leerlingen geldt dat de tabel waarnemen tussenopbrengsten (exel) niet geschikt is, zij maken een eigen analyse.
NB: De analyse moet zicht geven op ontwikkeling van de opbrengsten en moet het lerende kind ten goede komen.
Deze monitor en actieplan opbrengsten (exel en wordbestand) wordt minimaal één keer per jaar opgesteld omtrent de middentoetsen door de directie in
samenwerking met de interne begeleiders. Als de situatie daarom vraagt, volgt er ook een evaluatie aan het einde van het schooljaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van
een tendens dat de opbrengsten onder de streefdoelen van school liggen. Het initiatief tot herhaald invullen ligt in principe bij school maar bestuurder kan er ook om
vragen.
In de monitor en actieplan opbrengsten wordt zichtbaar verklaard waarom de resultaten zijn zoals ze zijn. NB: ELKE school vult de blauwe tabel ‘begrijpen op
schoolniveau’ uit het worddocument in. Voor het begrijpen kunnen de handreikingen behorend bij de schoolanalyse, de groepsanalyse en de leerlinganalyse als
onderlegger gebruikt worden (zie handboek bijlage 2, 3 en 4). Deze vragen zijn bedoeld als denkkader. Het is niet de bedoeling om álle vragen de revue te laten
passeren.
Het team verzamelt tijdens gesprekken/opbrengstenvergaderingen ingrediënten voor het verbeteren van de lessen/ het onderwijs zodat elke leerling optimaal leert.
Het team heeft met elkaar de dialoog gevoerd over wat is goed onderwijs, doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe weten we dat.
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Trendanalyses op schoolniveau

Op basis van de tabel tussenresultaten zijn zorgsignalen gesignaleerd (zie exel).

NB: optioneel om de zorgsignalen hier weer te noteren. In het exel is ook voldoende. Je kunt dit blad dus ook verwijderen.

Groepen

Zorgsignalen op basis van de tabel waarnemen tussenopbrengsten uit het exelbestand. Een zorgsignaal wordt nader geanalyseerd in de overzichten op de
volgende pagina’s.

2
3
4
5
6
7
8
Vakgebieden
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Trendanalyses op schoolniveau NB: Vul hieronder bij de vakgebieden je analyse in (op vakgebied- / groepsniveau) waarvoor je dat relevant vindt, op basis van de zorgsignalen.
Jij bepaalt dus, vanuit goede argumenten, hoe uitgebereid de analyse moet zijn. Dit kan per zorgsignaal verschillen.
Rekenen
WAARNEMEN trends
tussenopbrengsten op

schoolniveau - groep 3-8
Trend laatste vier schooljaren
Tevredenheid verdeling % I-V
tov streefnorm? (laatste
moment)
Totaalbeeld (mate van
tevredenheid)
Toelichting trends over de
laatste 4 jaren


+


±


-

+

±

-

Conclusies en opvallende
waarnemingen o.a. m.b.t.
Stijging, daling,
fluctuerend
Verloop opbrengsten van
groep 3 naar 8;
opvallende leerjaren?
Verhouding tot eigen
streefdoelen en het
landelijk gemiddelde.
Samenhang tussen
vakgebieden (0.a. BL-TLWS)?
Grove scan overzichten
vs-groei: opvallende
trends/leerjaren hierin?
Wat is het meest urgente
vakgebied?
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WAARNEMEN trends
tussenopbrengsten op

Spelling

schoolniveau - groep 3-8
Trend laatste vier schooljaren
Tevredenheid verdeling % I-V tov
streefnorm? (laatste moment)
Totaalbeeld (mate van
tevredenheid)
Toelichting trends over de
laatste 4 jaren


+


±


-

+

±

-

Conclusies en opvallende
waarnemingen o.a. m.b.t.
Stijging, daling, fluctuerend
Verloop opbrengsten van
groep 3 naar 8; opvallende
leerjaren?
Verhouding tot eigen
streefdoelen en het landelijk
gemiddelde.
Samenhang tussen
vakgebieden (0.a. BL-TLWS)?
Grove scan overzichten vsgroei: opvallende
trends/leerjaren hierin?
Wat is het meest urgente
vakgebied?
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WAARNEMEN trends
tussenopbrengsten op
schoolniveau - groep 3-8
Trend laatste vier schooljaren
Tevredenheid verdeling % I-V
tov streefnorm? (laatste
moment)
Totaalbeeld (mate van
tevredenheid)
Toelichting trends over de
laatste 4 jaren

Begrijpend lezen


+


±


-

+

±

-

Conclusies en opvallende
waarnemingen o.a. m.b.t.
Stijging, daling, fluctuerend
Verloop opbrengsten van
groep 3 naar 8; opvallende
leerjaren?
Verhouding tot eigen
streefdoelen en het
landelijk gemiddelde.
Samenhang tussen
vakgebieden (0.a. BL-TLWS)?
Grove scan overzichten vsgroei: opvallende
trends/leerjaren hierin?
Wat is het meest urgente
vakgebied?
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WAARNEMEN trends
tussenopbrengsten op

schoolniveau - groep 3-8
Trend laatste vier schooljaren
Tevredenheid verdeling % I-V
tov streefnorm? (laatste
moment)
Totaalbeeld (mate van
tevredenheid)
Toelichting trends over de
laatste 4 jaren

Technisch Lezen
DMT of AVI


+


±


-

+

±

-

Conclusies en opvallende
waarnemingen o.a. m.b.t.
Stijging, daling, fluctuerend
Verloop opbrengsten van
groep 3 naar 8; opvallende
leerjaren?
Verhouding tot eigen
streefdoelen en het
landelijk gemiddelde.
Samenhang tussen
vakgebieden (0.a. BL-TLWS)?
Grove scan overzichten vsgroei: opvallende
trends/leerjaren hierin?
Wat is het meest urgente
vakgebied?
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WAARNEMEN trends tussenopbrengsten op

Toetsresultaten (indien beschikbaar)

Opvallende trends / aandachtspunten uit het kleutervolgsysteem (in
relatie tot instroom / populatie)

schoolniveau – groep 1-2
Trend laatste 4 schooljaren
Tevredenheid verdeling % I-V t.o.v. streefnorm?
(laatste moment)
Totaalbeeld (mate van tevredenheid)


+


±


-

+

±

-

Toelichting trends over de laatste 4 jaren
Conclusies en opvallende waarnemingen o.a. m.b.t.
Stijging, daling, fluctuerend
Verloop opbrengsten van groep 1-2(-3);
opvallende leerjaren?
Verhouding tot eigen streefdoelen en het
landelijk gemiddelde
Wat is het meest urgente vakgebied?
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BEGRIJPEN op schoolniveau
Verklaringen / Waarom zie ik wat ik
zie?(zie handreiking)

NB: ELKE SCHOOL VULT DEZE REFLECTIETABEL IN (GROTE EN KLEINE SCHOLEN)

Leiderschap en schoolontwikkeling
-

Reflecteer op je eigen leiderschap
vanuit het MT: Wat draagt positief
bij aan de school ontwikkeling? Wat
werkt minder en hoe komt dat?

Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
-

-

-

In welke mate wordt systematisch
en planmatig gewerkt aan de
verbeteringen / borging? Wat gaat
nog minder goed en hoe komt dat?
Hoe is de teamvolwassenheid? In
welke mate is er sprake van het
nemen van verantwoordelijkheid /
motivatie om aan
schoolontwikkeling te werken?
Is er voldoende urgentiebesef?

Begrijpen per vakgebied (op
schoolniveau)
Zie bijlage handreiking per
vakgebied!

Rekenen

Spelling

Woordenschat

Begrijpend lezen

Technisch Lezen

Het gaat hier om verklaringen op
schoolniveau, vakgebiedbreed, voor
meerdere leerjaren geldend.
Welke verklaringen zie je voor dalende of
stijgende trends?

Licht kort toe
o Leerkrachtgedrag
o Leerstofaanbod/
vormgeving aanbod
o Leertijd
o Leerlingen

Licht kort toe
o Leerkrachtgedrag
o Leerstofaanbod/
vormgeving aanbod
o Leertijd
o Leerlingen

Licht kort toe
o Leerkrachtgedrag
o Leerstofaanbod/
vormgeving aanbod
o Leertijd
o Leerlingen

Licht kort toe
o Leerkrachtgedrag
o Leerstofaanbod/
vormgeving aanbod
o Leertijd
o Leerlingen

Licht kort toe
o Leerkrachtgedrag
o Leerstofaanbod/
vormgeving aanbod
o Leertijd
o Leerlingen

Beschrijf kort de verklaringen; zeg waar
nodig iets over de punten hiernaast.

Het geheel overziend: wat vinden
we er nu van. Liggen we op koers?
Welke conclusies trek je?
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PLANNEN op schoolniveau (Geef hieronder de aandachtspunten aan
en verwijs naar de documenten waarin de concrete uitwerking van
de plannen is opgenomen).

NB: ELKE SCHOOL VULT DEZE TABEL IN (GROTE EN KLEINE SCHOLEN)

Inhoudelijke prioriteiten voor schoolontwikkeling
Welke conclusies trek je om de schoolontwikkeling te versterken
(proces op teamniveau / leiderschap / inhouden / kwaliteitszorg)
Aanpassingen in de lopende (verbeter)plannen?
Sluiten de lopende verbeterplannen nog aan of zijn er aanpassingen
nodig? Welke?
Opstellen nieuw verbeterplan/jaarplan en bepalen van de focus van
de nieuw op te stellen plannen.
Welke nieuwe plannen ga je opstellen?

REALISEREN op schoolniveau (optioneel; alternatief: geef aan in welke documenten de acties te vinden zijn)
NB: DEZE ACTIES OP GROEPSNIVEAU KUNNEN OOK DIRECT IN DE GROEPSADMINISTRATIE VERWERKT WORDEN. LET OP VOOR DUBBELE ADMINISTRATIE! OPTIONEEL HIERONDER NOTEREN.
Kleuters.

eindevaluatie

groep 3

eindevaluatie

groep 4

eindevaluatie

groep 5

eindevaluatie
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groep 6:

eindevaluatie

groep 7:

eindevaluatie
groep 8

eindevaluatie

HANDBOEK KWALITEITSZORG LIJN 83, 01-11-2019

22

Bijlage 2: Handreiking schoolanalyse
Om te benutten bij het analyseren van de opbrengsten op schoolniveau
Eindtoets:
Schoolrapport

Cito LOVS:
Managementoverzicht
Dwarsdoorsneden
Overzicht leerlingen
Vaardigheidsgroei

Waarnemen op schoolniveau
Wat zie je?
Laatste meetmoment
Eindopbrengsten:
 Zijn de schooldoelstellingen gehaald?
 Hoe is de standaardscore op de eindtoets ten opzichte van het landelijk gemiddelde gecorrigeerd en
ongecorrigeerd voor leerlinggewicht?







o NB: stel bij een laag leerlinggewicht hogere doelstellingen voor de tussenopbrengsten!

Hoe is het schoolgemiddelde ten opzichte van de inspectie onder- en bovengrens?
Hoe verhouden de hoofdcategorieën taal en rekenen op de eindtoets zich tot elkaar?
Hoe verhouden de subcategorieën binnen taal en rekenen op de eindtoets zich tot elkaar?
Hoe is de opbrengst op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen?

Tussenopbrengsten:

Zijn de schooldoelstellingen gehaald per vakgebied per jaargroep?

Hoe zijn de scores per vakgebied per jaargroep ten opzichte van de inspectienormen?

Hoe is de gemiddelde vaardigheidsscore ten opzichte van het landelijk gemiddelde per vakgebied per
jaargroep?

Hoe is de verdeling I-V ten opzichte van het landelijk gemiddelde per vakgebied per groep?
Trendanalyse
Eindopbrengsten (minimaal 3 jaar):

Hoe is de trend op de totale standaardscore?

Hoe is de trend op de hoofd categorieën?

Hoe is de trend per subcategorie?
Tussenopbrengsten (3 jaar terug)

Hoe is de trend van de gemiddelde vaardigheidsscore bij het volgen van een groep leerlingen per
vakgebied?

Hoe is de trend van de gemiddelde vaardigheidsscore per jaargroep per vakgebied?

Eventueel: hoe is het verloop van de dwarsdoorsnede bij het volgen van een groep leerlingen per
vakgebied?

Eventueel: hoe is het verloop van de dwarsdoorsneden per jaargroep per vakgebied?
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Begrijpen op schoolniveau
Welke verklaringen zijn er voor de waargenomen trends?
1. Leiderschap en schoolontwikkeling:
In welke mate:
o Is er sprake van een planmatige kwaliteitszorg – doelgericht en planmatig werken?
o In wordt geborgd wat werkt als het gaat om het versterken van leerresultaten?
o Is er sprake van een heldere koers, visie en collectieve ambitie?
o Is er sprake van (gedeeld) leiderschap in de school?
o Wordt het samen leren georganiseerd en gefaciliteerd in het team / PLG
o elkaar bevragen en aan het denken zetten
o samen analyseren en evalueren
o gezamenlijk lessen voorbereiden
o collegiale consultatie etc.
o Is er sprake van duidelijke opdrachten, taken en verantwoordelijkheden?
o Is er sprake van ambitieuze verwachtingen van het team en van de leerlingen?
o Is er ervaring van werkdruk / oog voor werkbelasting?
2. Leerkrachtgedrag
o Hoe is de kwaliteit van de lesvoorbereiding?
o Hoe is de kwaliteit van het didactisch handelen en de toepassing van het IGDI model? In welke mate wordt er
doelgericht gewerkt in de in klas?
o Hoe is de kwaliteit van pedagogisch handelen en klassenmanagement?
o In welke mate worden leerlingen die extra aandacht behoeven tijdig gesignaleerd?
o Hoe zijn de leerkrachten in staat om opbrengsten te analyseren en te verklaren? Hoe lukt het om de
uitkomsten van deze analyse te vertalen naar een beredeneerd aanbod?
o In hoeverre is er sprake van een professionele cultuur waarin leerkrachten elkaar aanspreken en scherp
houden? Hoe zijn de reflectieve vaardigheden m.b.t. eigen handelen en functioneren?
o In welke mate vertonen leerkrachten eigenaarschap t.o.v. schoolontwikkeling?
3. Leertijd
In welke mate:
o Is er voldoende tijd ingepland voor de vakgebieden taal, rekenen, spelling en lezen?
o Is er voldoende extra tijd gepland voor risicoleerlingen?
o Wordt de geplande tijd ook daadwerkelijk gerealiseerd en effectief benut?
4. Leerstofaanbod / vormgeving onderwijsaanbod
In welke mate:
o Volgen de leerkrachten strak de methodes?
o Zijn de leerkrachten in staat doelgericht en beredeneerd te schrappen in de methode? Wordt de methode
ingezet als middel, op maat afgestemd op de onderwijsbehoeften?
5. Leerlingen
In welke mate:
o Zijn de kenmerken van de populatie bekend en voldoende in beeld gebracht?
o Worden leerlingen actief betrokken bij het stellen van leerdoelen (betrokkenheid / eigenaarschap)?
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Verdere analyse per vakgebied
o Kenmerken van rekensterke scholen aanwezig?
Onderzoek kenmerken van rekensterke scholen onderwijsinspectie 2008:
o Kwaliteitszorg is beter ontwikkeld: o.a. jaarlijkse opbrengstenanalyse en borging successen in onderwijs
o Leerstof aangeboden t/m groep 8
o Actievere en meer betrokken leerlingen en een taakgerichtere werksfeer bij de rekenlessen
o Planmatigere uitvoering van de zorg bij rekenproblemen
o Meer tijd gepland voor rekenen en effectief uitgevoerd
o Kenmerken van taalsterke scholen aanwezig?
Onderzoek kenmerken van taalsterke scholen onderwijsinspectie 2009:
o schoolleiding slaagt er vaker in om een gezamenlijke visie op het taalonderwijs binnen het team te
bewerkstelligen.
o Het team is meer eensgezind over de taalvisie en over de uitvoering ervan.
o De schoolleiding geeft vaker duidelijke sturing aan de verbeteractiviteiten: planmatige aanpak van de
verbetering van het taalonderwijs
o De leerkrachten hebben hogere verwachtingen van hun leerlingen (onder andere te zien in geformuleerde
streefdoelen voor het verwachte leesniveau per leerjaar
o Ouders worden meer gestimuleerd om thuis taalbevorderende activiteiten te doe
o De scholen hebben in hun beleid ook aandacht voor de toepassing van talige vaardigheden in andere
vakgebieden
Leg de relatie tussen de eindopbrengsten en de tussenopbrengsten per vakgebied
o In hoeverre zijn de tussenopbrengsten een goede voorspeller voor de eindopbrengsten?
o Wordt er bij het stellen van doelen voldoende rekening gehouden met het leerlinggewicht?
o (lage weging –> hogere doelstellingen op de tussenopbrengsten vereist)

Plannen op schoolniveau
o Stel prioriteiten op schoolniveau vanuit de analyse.
o Hoe worden de teamleden betrokken bij het plan?
o Formuleer schooldoelstellingen op de opbrengsten vanuit hoge verwachtingen
(eindtoets en tussenopbrengsten per vakgebied per leerjaar).

Realiseren op groepsniveau
o Is het plan realistisch en haalbaar?
o Is er een goede vertaalslag van de schooldoelstellingen en streefnorm naar het
primaire proces in deze specifieke groep gemaakt?
o Plan cyclisch monitoringsmomenten: o.a. klassenbezoeken, groepsbesprekingen,
voortgang bespreken in de bouw, opbrengstenvergaderingen. Hoe is hierbij de
taakverdeling tussen leerkracht-ib-er en directeur?
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Bijlage 3: Handreiking groepsanalyse
Te benutten bij de analyse op groespniveau

Overzichten
Cito LOVS
Groepsanalyse
Vaardigheidsgroei
Overzichten methodetoetsen

Waarnemen op groepsniveau
Wat zie je?
Laatste meetmoment:
o
Zijn de schooldoelstellingen gehaald?
o
Zijn de groepsdoelstellingen gehaald?
o
Hoe is de vaardigheidsscore ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
o
Hoe is de verdeling I-V ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
Trendanalyse:
o
Hoe is de vaardigheidsgroei van de groep over de laatste twee toetsmomenten?
o
Hoe is het verloop van de gemiddelde vaardigheidsgroei over alle toetsmomenten?
o
Wat valt op in het verloop van de verdeling in niveaus I-II-III-IV-V in de laatste drie toetsmomenten?
o
Zijn er opvallendheden in de vaardigheidsgroei per subgroep?
o
Welke leerlingen vallen op wat betreft hun vaardigheidsgroei (zie verder Individuele analyse)
Methodetoetsen:
o
Hoe zijn de resultaten op de methodetoetsen in verhouding met de LOVS resultaten?
o
Zijn er hiaten in de leerlijn?

Begrijpen op groepsniveau
Welke verklaringen heb je vanuit het onderwijsaanbod?
In volgorde van impact:
1. Instructie van de leerkracht in volgorde van meeste effect
o Ik geef effectieve feedback (op aanpakstrategie, proces en leerhouding van leerlingen) ook tijdens de les. Ik
zeg daarbij concreet wat ze goed doen.
o Het pedagogisch klimaat is goed en ik heb een goede relatie met alle leerlingen.
o Ik leer leerlingen metacognitieve vaardigheden aan (denken over het denken/leren) en hardop verwoorden
van het denken.
o Ik pas alle fasen van het directe instructiemodel toe: Terugblik& lesdoel bij de start van de les-instructie
begeleide inoefening-verlengde instructie-evaluatie (structureel na elke les)
o Ik zorg voor interactie tussen kinderen tijdens de instructie
o Ik gebruik concrete voorbeelden van leerlingen, aansluitend bij het dagelijks leven
o Er is een taakgerichte werksfeer in de klas, zodat iedereen rustig kan werken.
o Ik heb dagelijks korte automatiseringsoefeningen ingepland
2. Differentiatie
o Ik spreek hoge verwachtingen uit naar kinderen
o Ik ben in staat om een doelgerichte clustering van leerlingen te maken. Het lukt mij goed om te differentiëren
en af te stemmen op de onderwijsbehoeften. Ik maak een doelgerichte clustering van leerlingen.
o Ik bied in de verlengde instructiegroep ook echt verlengde instructie (kleinere stapjes, concreter, andere
voorbeelden, eenvoudigere getallen) i.p.v. herhaalde begeleide inoefening.
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3. Tijd
o Ik besteed de tijd per vak zoals deze daadwerkelijk op het rooster staat aangegeven.
o Er staat voldoende tijd op het rooster, voor leerlingen die het nodig hebben is extra leertijd gepland.
o Leerlingen zijn goed taakgericht, ik kan de tijd effectief gebruiken.
4. Doelen
o De doelen zijn hoog, ambitieus geformuleerd.
o Het lukt ons om opbrengstgerichte smart doelen te formuleren in de groepsplannen.
o Leerlingen zijn betrokken bij het stellen van de doelen en hebben hier zelf over meegedacht.
5. Aanbod
o De methode is actueel en heeft geen hiaten.
o De leerstof uit de methode is tot het eind behandeld en de handleiding is benut,
o Er is voldoende materiaal voor zorgleerlingen / sterke leerlingen.
6. Motivatie/ betrokkenheid/ volharding
o Het lukt om de leerlingen actief te betrekken bij de lesstof en de instructie.
o Ik bied de lesstof aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen aan.
o Ik betrek de leerlingen bij de doelen, de manier van werken en de evaluatie.

Verdere analyse per vakgebied:
Begrijpend lezen:
o Hoe zijn de vaardigheden op het gebied van Technisch lezen?
o Hoe zijn de vaardigheden op het gebied van Woordenschat?
o Hoe zijn de vaardigheden op het gebied van Studievaardigheden?
o Hoe zijn de vaardigheden leerling op het gebruik van de strategieën?
Rekenen:
o Hebben de leerlingen moeite met de vertaling van een context naar een som?
o Hebben de leerlingen vooral moeite met het uitrekenen van de som zelf?
o Zijn er automatiseringsproblemen?
o Worden de juiste strategieën gebruikt?
o Lukt het wel met behulp van materiaal?
o Lukt het wel met ondersteuning van een model/ tekening?
o Hebben de leerlingen gevoel bij de waarden van getallen?
o Zijn er specifieke hiaten in de leerlijn/deelvaardigheden?
Technisch lezen:
o Heeft de leerling moeite met vloeiend lezen of foutloos lezen?
o Is er een verschil tussen woordlezen en tekstlezen?
o Zijn er opvallendheden tussen de verschillende DMT kaarten?
o Zijn de basale deelvaardigheden bij de leerling beheerst?
Spelling:
o Zijn er specifieke problemen met bepaalde categorieën?
o Hebben de leerlingen moeite met de keuze van de juiste categorie?
o Kunnen de leerlingen volgens een vast stappenplan werken?
o Worden beheerste vaardigheden voldoende gegeneraliseerd?
o Heeft de leerling moeite met technisch lezen?
o Zijn er problemen met het controleren van het eigen werk?
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Plannen op groepsniveau
o Stel prioriteiten vanuit de analyse.
o Hoe worden de leerlingen betrokken bij het plan?
o Formuleer een groepsdoelstelling op de opbrengsten vanuit hoge
verwachtingen
o Formuleer inhoudelijke doelstellingen op groepsniveau naast het
basisaanbod wanneer er nog hiaten zijn in de leerstof of voor leerlingen die
extra uitdaging nodig hebben.

Realiseren op groepsniveau
o Is het plan realistisch en haalbaar?
o Is er een goede vertaalslag naar de dagelijkse lesdoelen en de evaluatie hiervan?
o Plan een tussenevaluatie van het groepsplan
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Bijlage 4: Handreiking leerlinganalyse

Overzichten
Overzichten methodetoetsen
Gespreksverslagen en/of observaties

LOVS
toetsen resultaten --> leerling-rapport
toetsen resultaten --> alternatief leerling-rapport
evt.: categorie-analyse leerling (rekenen)

Waarnemen op leerling-niveau
Wat zie je?
Laatste meetmoment:
Wat is het functioneringsniveau van de leerling?
Hoe is het niveau ten opzicht van het landelijk gemiddelde?
Samenhang tussen de verschillende vakgebieden?
Hoe zijn de scores op de inzichtelijke vakgebieden (rekenen en begrijpend lezen) ten opzicht van de meer
technische vakgebieden (spelling en technisch lezen)?
Hoe verhouden de scores op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat zich?
Hoe verhouden de scores op de vakgebieden technisch lezen en spelling zich?
Hoe verhouden de scores op de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen zich?
Sociaal en emotioneel:
Wat zijn de uitkomsten uit het sociaal emotioneel volgsysteem?
Wat zijn de sterke kanten van de leerling op basis van jouw observaties en gesprekken en waar kan deze
leerling nog in groeien?
Trendanalyse per vakgebied:
Hoe is de vaardigheidsgroei over de laatste twee meetmomenten?
Hoe is de vaardigheidsgroei van de leerling over zijn hele schoolloopbaan? Waar zie je opvallende stijgingen
of dalingen? Welke leerjaren vallen op?
Zijn er verschillen in de scores tussen midden en eindmoment?
Methodetoetsen:
Hoe zijn de resultaten op de methodetoetsen in verhouding met de LOVS resultaten?
Welke onderdelen / categorieën vallen je in positieve of negatieve zin op?

Heb je nu voldoende informatie van de leerlingen om straks te kunnen bepalen hoe verder? Wat mis
je eventueel nog?
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Begrijpen op leerling-niveau
Stap 1: Welke verklaringen heb je vanuit het onderwijsleerproces?
(vink aan waar je mogelijke verklaringen ziet)
Relatie leerkracht- leerling
o Ik heb een goede relatie met de leerling en weet wat hem bezighoudt.
o Ik spreek hoge verwachtingen uit naar de leerling en straal dit uit in mijn handelen.
Instructie van de leerkracht
o Ik geef effectieve feedback (op aanpakstrategie, proces en leerhouding van leerlingen) ook tijdens de les. Ik
zeg daarbij concreet wat de leerling goed doet.
o Ik leer de leerling metacognitieve vaardigheden aan (denken over het denken/leren) en hardop verwoorden
van het denken.
o Mijn instructie sluit aan op de onderwijsbehoeften van deze leerling (expliciete directe instructie, visueel/
auditief ondersteunen, verkorte/ verlengde instructie, modellen etc.)
o Het lukt mij om de leerling actief te betrekken bij de lesstof en de instructie.
o Ik zorg voor interactie tussen kinderen tijdens de instructie
o Ik gebruik concrete voorbeelden van de leerling, aansluitend bij het dagelijks leven
o Voorwaarden voor leren zijn in deze groep voldoende aanwezig (Regels en routines, taakgerichte werksfeer,
benoemen van gewenst gedrag etc.)
Leertijd
o De leertijd wordt voor deze leerling efficiënt besteed, er gaat geen tijd verloren.
o Ik heb de leertijd aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerling (meer of minder instructie of oefen- en
verwerkingstijd).
Doelen
o Ik zorg dat de leerling zich eigenaar voelt over het eigen leerproces.
o Ik heb de doelen voor deze leerling hoog en ambitieus geformuleerd.
o Ik heb de extra inhoudelijke doelen smart geformuleerd waar nodig.
o Ik heb de leerling betrokken bij het stellen van de doelen en hij heeft hier zelf over meegedacht.
Leerstofaanbod
o Het niveau van de lesstof sluit aan bij het niveau van de leerling (referentieniveaus).
o Voor hiaten in de beheersing van de leerstof heb ik curatief aanbod opgesteld (extra inhoudelijke doelen)
o Ik heb voldoende materiaal en oefenstof voor deze leerling.
o Ik heb de leertaak waar nodig voldoende gestructureerd aangeboden (opdelen in kleine leerstappen, plaatje
weglaten, stappenplan, één opdracht op een bladzijde etc.)
Leeromgeving
o Ik heb de leeromgeving aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling waar nodig (rustige werkplek,
prikkelreductie, ordenen van materialen etc.).

Stap 2: Welke verklaringen heb je vanuit leerling-kenmerken?
Interpretatie toets-resultaten:
Kijk terug naar je waarnemingen uit stap 1. Hoe verklaar je eventuele opvallende zaken:

in het verloop van de scores over de hele schoolloopbaan (dip in een bepaald leerjaar en hiaten in
beheersing van de leerlijn).

tussen de technische en inzichtelijke vakgebieden?

tussen de vakgebieden woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen?

tussen rekenen en begrijpend lezen?
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Heeft deze leerling een diagnose?
 Is er een diagnose vastgesteld bij deze leerling en welk effect heeft dit op de leerresultaten?
 Indien bekend, wat is het IQ van deze leerling? Zie je hierin verklaringen voor de leerresultaten?
Leerling-kenmerken per vakgebied:
Begrijpend lezen:
o Hoe zijn de vaardigheden op het gebied van Technisch lezen?
o Hoe zijn de vaardigheden op het gebied van Woordenschat?
o Hoe zijn de vaardigheden op het gebied van Studievaardigheden?
o Hoe zijn de vaardigheden leerling op het gebruik van de strategieën?
o Hoe nauwkeurig en bewust leest en werkt de leerling?
Rekenen:
o Hebben de leerlingen moeite met de vertaling van een context naar een som?
o Hebben de leerlingen vooral moeite met het uitrekenen van de som zelf?
o Zijn er automatiseringsproblemen?
o Worden de juiste strategieën gebruikt?
o Lukt het wel met behulp van materiaal?
o Lukt het wel met ondersteuning van een model/ tekening?
o Hebben de leerlingen gevoel bij de waarden van getallen?
o Zijn er specifieke hiaten in de leerlijn/deelvaardigheden?
Technisch lezen:
o Heeft de leerling moeite met vloeiend lezen of foutloos lezen?
o Is er een verschil tussen woordlezen en tekstlezen?
o Zijn er opvallendheden tussen de verschillende DMT kaarten?
o Zijn de basale deelvaardigheden bij de leerling beheerst?
Spelling:
o Zijn er specifieke problemen met bepaalde categorieën?
o Hebben de leerlingen moeite met de keuze van de juiste categorie?
o Kunnen de leerlingen volgens een vast stappenplan werken?
o Worden beheerste vaardigheden voldoende gegeneraliseerd?
o Heeft de leerling moeite met technisch lezen?
o Zijn er problemen met het controleren van het eigen werk?
o Is het leren toepassen in teksten expliciet genoeg geoefend?

En wat betekent dit alles voor je aanbod en de instructie? Plan dit in je groepsplan / weekplanning.

HANDBOEK KWALITEITSZORG LIJN 83, 01-11-2019

31

Bijlage 5: Kwaliteitsportret
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Bijlage 6: Cockpit
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Bijlage 7: Schoolbezoek- formulieren
Bijlage 7a: Formulier voorbereiding schoolbezoek
Voorbereiding schoolbezoek lijn 83
School
Datum
schoolbezoek
Reflectie en
focus van het
schoolbezoek

OP1. Aanbod
OP2. Zicht op ontwikkeling
OP3. Didactisch handelen
OP4. (Extra) Ondersteuning
SK1. Veiligheid
KA1. Kwaliteitszorg
KA2. Kwaliteitscultuur

Bijlage 7b: Gesprekleidraad schoolbezoek door bestuurder
Gespreksleidraad schoolbezoek bestuurder

Startvraag
Kan je een korte typering van je school en je team geven als inleiding. Waarop het meest /
trots, wat zie je als belangrijkste ontwikkelpunt?
(afhankelijk hiervan doorvragen en/of doorgaan op een van onderstaande punten)
Kwaliteit van het onderwijs en kwaliteitszorg
Visie van de schoolleiding op de kwaliteit van het onderwijs
- Op welke wijze verzamelt de schoolleiding systematisch informatie over de kwaliteit van het
onderwijs. (Heeft de schoolleiding zicht op de resultaten van het onderwijs/leeropbrengsten)
- Welk oordeel zou de schoolleider geven aan zijn school? Wat typeert de schoolontwikkeling in de
afgelopen jaren? Successen en knelpunten? Wat ziet de schoolleiding als risico’s en kwaliteit en?
- Wat ziet de schoolleiding als eigen taak in het verbeter/ontwikkelproces?
- Wat ziet de schoolleiding als taak voor het bestuur?
- Wat ziet de schoolleiding als taak voor het team?
- Indien noodzakelijk: Wat is er nodig om de school weer op orde te krijgen?
Voorwaarden voor schoolontwikkeling (o.a. kwaliteitscultuur)
Schoolbestuur
- Kwaliteit van de samenwerking met het bestuur? Verbeterpunten? Taken en verantwoordelijkheden
helder?
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Leiderschap en team
- Is er een stabiele situatie in de invulling van de schoolleiding?
- Heeft de directeur een duidelijke koers voor de school voor ogen? Houdt hij hieraan vast? Biedt hij
ruimte?
- Hoe is de professionele relatie tussen schoolleiding en team?
- In welke fase van ontwikkeling bevindt het team zich? Met betrekking tot samenwerking, nemen van
verantwoordelijkheid, reflectievermogen? Wat zijn eventuele knelpunten of kansen op verbetering? In
welke mate is heeft de schoolleider hier inzicht in en is hij/zij in staat om het leiderschap goed af te
stemmen op de ontwikkelfase van het team?
- Hoe reflecteert de schoolleider op zijn leiderschap? Is de directeur gericht op de eigen kwaliteit?
Vertoont hij voorbeeldgedrag?
- Staat de directeur voor zijn beslissingen? In welke mate heeft de directeur draagvlak binnen het team?
- In welke mate functioneert de directeur als onderwijskundig leider?
Professionele schoolcultuur en ontwikkeling van het team
-

Hoe kijkt directeur aan tegen de kwaliteit van de teamleden?
Zijn er lesobservaties? Wat is de vorm, frequentie, inhoud? In welke mate heeft de directeur zicht op
wat er (verder) in de groepen gebeurt?
Is er sprake van veranderingsbereidheid? (weerstand, behoudende opstelling)
Is er sprake van veranderingscapaciteit?
Wordt er (goed) samengewerkt?
Reflecteren de medewerkers op het eigen handelen?
Worden medewerkers (door leidinggevende, door collega’s) waar nodig aangesproken op hun gedrag?
Worden er FG, BG, POP gesprekken gehouden? Op welke manier, waarover wordt gesproken? Is het
voor de vorm of heeft het echt zin? Onderwijsinhoudelijke zaken? Opbrengsten?
Spreekt directeur met medewerkers over primair proces, leidt dit tot verbeteractiviteiten?
Wordt scholing gestimuleerd, gefaciliteerd?

Resultaten en zicht op ontwikkeling
- In welke mate zijn de resultaten op orde?
- Heeft de school eigen doelen vastgesteld voor de opbrengsten? Zijn deze doelen passend bij de
populatie?
- In welke mate heeft de school zicht op de tussen- en eindopbrengsten? Hoe analyseert de school de
leeropbrengsten? Hoe is het team betrokken?
- In welke mate leiden de analyses tot zichtbare verbeteracties?
- Gebruikt de school instrumenten, landelijk genormeerde toetsen om opbrengsten in kaart te
brengen?
Veiligheid en pedagogisch klimaat
 Voldaan aan wettelijke regelzaken?
 Veiligheidsbeleving?
 Kwaliteit pedagogisch handelen?
Indien nodig: aanvullen met huisvesting / financiën
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Bijlage 7c: Formulier verslag schoolbezoek
Rapportage schoolbezoek lijn 83
School
Datum
Aangeleverde
documenten

Reflectie en focus
van het
schoolbezoek

Aanwezig

o School zelfevaluatie en reflectiedocument
o Schoolplan
o Jaarverslag
o Verbeterplan / jaarplan
o Opbrengstenanalyse
o Zorgplan
o 2 groepsplannen
o Wat de school zelf nog relevant vindt om zicht op de kwaliteit te verschaffen:
OP1. Aanbod
OP2. Zicht op ontwikkeling
OP3. Didactisch handelen
OP4. (Extra) Ondersteuning
SK1. Veiligheid
KA1. Kwaliteitszorg
KA2. Kwaliteitscultuur

Aandachtspunten
en afspraken
Vervolggesprek

.
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Bijlage 7 d: Formulier audit directeuren

Audit schooljaar XXXX-XXX
Wat gebruiken we als
voorbereiding op de
audit?
Datum
Deelnemers
Bezochte school
Ontvangende school:
Wat heeft het
schoolbezoek je
opgeleverd? Wat
neem je mee?
Bezoeker:
Wat heeft het
schoolbezoek je
opgeleverd? Wat
neem je mee?
Toelichting






Vensters.PO
Jaarverslag 20XX-20XX
Schoolverbeterplan 20XX-20XX
Kwaliteitsportret (meest actuele versie)

Het strategisch beleidsplan en –koers worden in de audits
meegenomen. Voorafgaande aan het bezoek bespreek je samen
op welk thema wordt ingezoomd tijdens de jaarlijkse audits.

Vertaling vanuit
strategisch beleidsplan
Doel en indicatoren

(Mogelijke) kijkvragen

Audit

1. Hoe heeft de school bovenstaande punten verwerkt? Waar
zie je dat aan? Heeft de school hier een prioritering in
aangebracht?
2. (eigen kijkvragen toevoegen)
Tips
Tops

Overige punten
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