Leeropbrengsten
Van analyse naar
structurele verbetering
van de onderwijskwaliteit

Op dit moment worden op veel scholen weer de nietmethodegebonden eindtoetsen afgenomen. Misschien
scoort jouw school goed voor dit schooljaar of vallen de
resultaten juist tegen. Meten is weten, maar nog belangrijker
is de vraag wat je vervolgens doet met die kennis. Hoe zorg je
ervoor dat de opbrengstenanalyse vanuit de toetsen van
toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van jouw onderwijs?

Inleiding
Iedere school wil graag leerlingen afleveren met voldoende
vaardigheden om zich staande te houden in onze maatschappij
en gezamenlijk te kunnen werken aan een positieve, inclusieve en
duurzame wereld. De ontwikkeling van kinderen verloopt meestal
niet in een rechte lijn. Dat komt omdat er verschillende factoren
van invloed zijn op de leeropbrengsten van een leerling. Factoren
op leerlingniveau, leraarniveau, schoolniveau en maatschappelijk
niveau.
Enkele keren per jaar nemen we bij leerlingen toetsen af om te
kijken hoe het staat met hun ontwikkeling. Inzicht in leeropbrengsten is een belangrijke eerste stap, maar vervolgens is de
vraag wat je als school doet met deze inzichten. Waarom blijven
leeropbrengsten achter of waarom gaan ze vooruit? Hoe benut je
de kansen die er liggen om leeropbrengsten te verhogen? Deze
tweede stap is een onmisbare stap om tot passende en
structurele oplossingen te komen om de onderwijskwaliteit
blijvend te verhogen.
In deze download bieden we enkele inzichten om meer uit de
analyse van de leeropbrengsten te halen en samen met het
schoolteam te werken aan kwalitatief en passend onderwijs.
Een aantal uitspraken die recent werden gedaan in de Staat van het
Onderwijs 2022:

63%

van de schoolleidingen krijgt een beeld van de nietmethode gebonden resultaten van rekenen.

55%

van de schoolleidingen krijgt een beeld van de nietmethode gebonden resultaten van begrijpend lezen.

1/8

van de schoolleidingen geven aan geen norm te
hanteren voor de vorderingen van groepen leerlingen.

Bij tegenvallende resultaten vindt er vaak externe attributie plaats.
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Zorg voor gezamenlijke
verantwoordelijkheid

Allereerst is het belangrijk om je als schoolleiding te realiseren dat
de analyse van leerresultaten uit niet-methode gebonden
toetsen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Analyseer de
schoolopbrengsten dus niet in je eentje achter gesloten IB- of
directiedeuren of in afzonderlijke lokalen. Besteed teambreed
aandacht aan de tendensen die je ziet in de school. Leer van en
met elkaar. Probeer gezamenlijk de problemen en oorzaken te
doorgronden op school-, groeps- en leerlingniveau. Vervolgens
kun je samen met je team gaan kijken naar gepaste oplossingen
om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
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Bepaal normen en doelen
voor leerresultaten

Als school bepaal je zelf welke normen je stelt aan de
leerresultaten. Het is belangrijk dat je vervolgens heldere doelen
opstelt om die leerresultaten te behalen. Zo zorg je dat je als
schoolteam op tijd kunt ingrijpen bij achterblijvende ontwikkeling
in groepen en het aanbod kunt intensiveren of aanpassen.
Scholen die in hoge mate het proces van analyse en afstemming
plannen en afspraken hebben over de werkwijze, gaan
systematischer te werk bij de analyse en komen hierdoor eerder
tot specifieke en passende doelen. Leraren die op scholen werken
waar duidelijke afspraken zijn gemaakt over het proces, stelden
significant vaker doelen voor de leerlingen die een opvallende
ontwikkeling hadden doorgemaakt (bron: Staat van Onderwijs
2022).

TIP: signaleringswaarden zijn niet geschikt om
als norm te gebruiken. Deze zijn te laag. Een
fijn hulpmiddel bij het opstellen van eigen
ambitieuze en realistische schoolnormen is de
tool van de PO raad. Klik hier om naar de tool
te gaan.
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Neem de tijd voor analyse
van de leeropbrengsten

Aandacht besteden aan het analyseren van de leeropbrengsten
betaalt zich dubbel en dwars uit. Het helpt je om inzicht te krijgen
in de oorzaken achter de resultaten waardoor je tot duurzamere
oplossingen komt. Als de werkdruk hoog ligt, ben je geneigd om
minder tijd te besteden aan de analyse en sneller door te gaan
naar de mogelijke oplossing. Hierdoor loop je het risico dat je adhoc keuzen gaat maken in interventies en is de kans groot dat je
het volgende schooljaar tegen dezelfde problemen aanloopt. Op
de lange termijn levert dat meer werkdruk op, terwijl dat juist is
wat je wilt voorkomen. Neem daarom de tijd om de opbrengsten
te analyseren en die samen met het team te doorgronden.
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Zorg voor focus en kijk
naar positieve signalen

Wanneer je start met het analyseren van de opbrengsten, richt je
dan in eerste instantie op de belangrijkste signalen vanuit de
schoolanalyse. Laat details nog buiten beschouwing, zodat het
overzichtelijk blijft en je focus houdt in de analyse en teambrede
interventies. Bekijk hierbij niet alleen de zorgsignalen, maar juist
ook de positieve signalen. Die zijn even waardevol. Wat maakt dat
we op dat gebied zo goed scoren? Wat kunnen we hiervan leren
richting de andere vakken binnen onze school?
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Focus gaat dus niet per definitie over minimaliseren maar ook
over de juiste mindset. Houd vast aan wat je goed doet (en breid
dat eventueel uit) en schaaf bij waar het minder goed gaat.
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Kijk naar jouw zone van
invloed

De oorzaken uit de analyse van je leeropbrengsten zullen deels
buiten jouw zone van invloed liggen. Denk bijvoorbeeld aan de
gemiste onderwijstijd als gevolg van de coronapandemie. Dit zijn
gebeurtenissen in de maatschappelijke context waarbij je als
school of leerkracht betrokken bent, maar waarop je weinig
directe invloed kunt uitoefenen. Het is goed om deze oorzaken te
benoemen, maar focus je vervolgens op de oorzaken waar je wel
invloed op kunt uitoefenen. Deze oorzaken zijn de kern van de
oplossing. Dit is wat veel scholen ook gedaan hebben in de
coronapandemie. Wat kunnen we binnen deze context doen om
Geenmogelijk
invloed kwalitatief onderwijs te bieden?
kinderen zo goed

Betrokkenheid
Invloed
Eigen
controle

Stephen Covey is de
bedenker en grondlegger van
de cirkel van invloed. De cirkel
beschrijft hoe je, door
proactief te handelen, je
invloed kan vergroten. De
cirkel bestaat uit 1) wat je zelf
kunt doen 2) waar je invloed
op kunt uitoefenen en 3) waar
je geen invloed op kunt
uitoefenen maar wel
betrokken bij bent.
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Ga grondig te werk en
gebruik hulpmiddelen

Een laatste inzicht is: ga grondig te werk. Maak gebruik van tools
en hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het analyseren van de
leeropbrengsten. Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is de
oorzakenanalyse. Deze tool helpt je om dieper tot de kern te
komen van een probleem of uitdaging, met behulp van de acht
L’en: leiding, leerkracht, leerling, leerstof, leermaterialen,
leeromgeving, leefomgeving en leertijd. Stel met elkaar veel
waarom-vragen (five times why) om de werkelijke oorzaak te
achterhalen en symptoombestrijding tegen te gaan. Voorkom
externe attributie en stimuleer dat je oorzaken benoemt waar je
invloed op kunt uitoefenen. Als je de werkelijke oorzaak hebt
achterhaald die binnen je zone van invloed ligt, kun je interventies
gaan bepalen.

Situatie schetsen
Oorzaken analyse

Leiding: aansturing en ondersteuning door o.a. directie,
management en ib.
Leerkracht: handelen van de leerkracht; didactiek, differentiatie.
Leerling: leerlingkenmerken en het functioneren van de leerling.
Leerstof: lesmethode, toetsen en/of procedure(s).
Leermateriaal gebruikte (les)materialen en hulpmiddelen.
Leeromgeving: fysieke omgeving van de school en klas,
pedagogisch klimaat in de groep van de leerling.
Leefomgeving: stimulerende en veilige thuissituatie
Leertijd: effectieve leertijd, klassenmanagement,
verlengde instructietijd.
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Ga grondig te werk en gebruik hulpmiddelen

Hulp nodig bij het analyseren
van de leeropbrengsten en
de vertaling naar effectieve
interventies? Neem contact
op met Irma Jacet. Ook kan
de Nulmeting van Klaarr
helpend zijn om vanuit een
onafhankelijke schoolanalyse
inzicht te krijgen in de kansen
en uitdagingen binnen de
school. Klik hier voor meer
informatie.
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Over
De auteur
Irma Jacet is onderwijsadviseur en
manager Educatie Ontwikkeling.
Daarnaast is ze adviseur bij de POraad. Irma heeft gewerkt in
verschillende leidinggevende
functies binnen het onderwijs en
ondersteunt scholen nu met veel
energie bij het vormgeven van
toekomstbestendig onderwijs.

Klaarr onderwijsadvies
Onderwijsadviesbureau Klaarr helpt scholen bij het
vormgeven van duurzame onderwijsoplossingen met
advies, professionaliseringsprogramma’s en
ondersteuning bij leerlingbegeleiding.
Onze missie is om educatieprofessionals te
ondersteunen bij het stimuleren van de brede
ontwikkeling van iedere leerling binnen een continu
veranderende maatschappij.
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