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Opbrengstgericht werken

Heldere overzichten van toetsresultaten
als basis voor gesprek

hiervoor te kunnen gebruiken, is het een voorwaarde dat toetsresultaten
zodanig helder geordend zijn dat gemakkelijk zicht ontstaat op de opbrengsten
van het onderwijs in de diverse groepen en door de jaren heen. Hierdoor kan
de aandacht vooral gevestigd worden op het verklaren van toetsresultaten en
het vaststellen van noodzakelijke interventies en acties.

Inleiding
In deze kaart zal algemene informatie gegeven worden over de meest
relevante overzichten van toetsresultaten vanuit het perspectief van
opbrengstgericht werken. Ook de wijze waarop deze overzichten
bruikbaar zijn op groeps-, school- en leerlingniveau zal daarbij aan de
orde komen. De weergaven zijn ook zelf te maken, los van of aanvullend
op de weergaven van de diverse leerlingvolgsystemen.
In vier aparte kwaliteitskaarten worden voor de verschillende leerlingvolgsystemen de meest relevante overzichten weergegeven. Deze komen niet
altijd overeen met de overzichten die in deze handreiking beschreven
worden. U kunt zelf de keuze maken welke overzichten u bruikbaar vindt
binnen uw school.

Om doelmatig het gesprek te kunnen voeren over toetsresultaten op groeps-,
school- en leerlingniveau, zijn met name de dwarsdoorsnedes en de
trendanalyses bruikbaar. Deze zullen in het vervolg van deze handreiking
worden toegelicht.

Dwarsdoorsnede
Een dwarsdoorsnede toont voor verschillende jaargroepen de resultaten op
één bepaald moment. Het is mogelijk dit voor één leergebied te laten zien,
maar dit kan ook voor meerdere leergebieden naast elkaar gezet worden.

De plaats van toetsresultaten binnen de PDCA-cyclus
Het analyseren van toetsresultaten speelt een belangrijke rol in de PDCA-cyclus
(zie kwaliteitskaart A). Als de PDCA-cyclus ingezet wordt in het kader van
opbrengstgericht werken is het van belang dat in de cyclus worden
opgenomen:

Een dwarsdoorsnede is te beschouwen als een foto van de toetsresultaten van
verschillende jaargroepen op een bepaald moment in het schooljaar of van
één jaargroep op verschillende toetsen. De dwarsdoorsnede laat daarmee
zien hoe de jaargroepen op school het doen op één of meerdere vakgebieden
op een bepaald moment.

• Formuleren van leerlingdoelen (SMART)
• Meten van leerlingresultaten
• Analyseren en verklaren van leerlingresultaten
• Vaststellen van noodzakelijke interventies en acties om de doelen te bereiken.

Dwarsdoorsnedes kunnen op verschillende wijzen worden weergegeven. De
gemiddelde vaardigheidsscore van de groep en de daarbij behorende
niveauaanduiding van de groep zijn illustratief voor het gemiddelde niveau in
de groep in vergelijking tot de landelijke norm, maar verdelingen in
percentages bieden doorgaans meer gedetailleerde informatie. Op basis
hiervan kunnen namelijk ook uitspraken gedaan worden over de verdeling van

Toetsresultaten worden vooral gebruikt als ondersteuning bij het formuleren
van doelen (zie kwaliteitskaart A1 Doelen stellen) en het analyseren en verklaren
van opbrengsten van onderwijs. Om gericht en doelmatig toetsresultaten
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Een voorbeeld van een dergelijke weergave, in grafiekvorm, treft u hieronder aan. Het gaat daarbij om de resultaten van de groepen drie tot en met zeven op Cito
Rekenen-Wiskunde op afnamemoment medio 2009-2010.
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geschikt.
Binnen een dwarsdoorsnede op groepsniveau kunnen de resultaten van
eenzelfde groep op verschillende leergebieden op één moment worden
weergegeven. Daarmee ontstaat zicht op hoe de groep er op dat moment voor
staat op de verschillende leergebieden. Daarbij moet worden aangetekend dat 2
het moeilijk is om de opbrengsten van verschillende vakgebieden onderling te
vergelijken. De doelen voor de verschillende vakgebieden hoeven immers niet
hetzelfde te zijn. Een trendanalyse op groepsniveau levert doorgaans meer
relevante informatie op.

Binnen een dwarsdoorsnede op individueel niveau kunnen de resultaten van
één leerling op verschillende leergebieden op één moment worden
weergegeven. Een trendanalyse van de resultaten van een leerling over de tijd
levert doorgaans meer relevante informatie op voor de beoordeling en
monitoring van de ontwikkeling van de individuele leerling.

Trendanalyse
Een trendanalyse toont de resultaten die verschillende jaargroepen door de
jaren heen behaalden op een bepaalde toets. Het is mogelijk om hierbij van
één bepaald toetsmoment uit te gaan, maar het is ook mogelijk om meerdere
toetsmomenten naast elkaar te zetten.

Het gebruik van de dwarsdoorsnede op schoolniveau
Binnen een dwarsdoorsnede op schoolniveau kunnen de resultaten van alle
groepen op één bepaald moment op doorgaans één vakgebied naast elkaar
gezet worden (zie bijvoorbeeld bovenstaande grafiek). Hiermee maakt een
dwarsdoorsnede duidelijk hoe de verschillende jaargroepen presteren in
vergelijking met de doelen die de school gesteld heeft (zie hiervoor ook
kwaliteitskaart ´Doelen stellen´). Welke groepen liggen op koers? In welke
groepen is aanscherping nodig? Welke mogelijke verklaringen zijn hiervoor te
geven aan de hand van de uitgangspunten van effectief onderwijs (zie kwaliteitskaart A.5). Op basis hiervan kunnen op schoolniveau afspraken gemaakt
worden over noodzakelijke acties en interventies om de doelen (alsnog) te
bereiken of de resultaten vast te houden. Ook hier geldt dat een trendanalyse
op schoolniveau doorgaans belangrijke aanvullende informatie oplevert.

Een trendanalyse is te beschouwen als een film van de resultaten van een
bepaalde toets over een reeks van jaren. Hierbij zijn twee mogelijkheden te
onderscheiden:
• Trendanalyse - leerjaar
Hierbij worden de resultaten vergeleken die in opeenvolgende schooljaren
door verschillende groepen leerlingen op dezelfde toets zijn behaald
(bijvoorbeeld de resultaten op DMT kaart 1 van de groepen drie van de vijf
laatste schooljaren). Het is hiermee mogelijk om de huidige groep te vergelijken
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• Trendanalyse leerjaar
5
Binnen een trendanalyse leerjaar worden de resultaten vergeleken die in opeenvolgende schooljaren door verschillende groepen leerlingen op dezelfde toets zijn
behaald (bijvoorbeeld de resultaten op DMT kaart 1 van de groepen drie van de vijf laatste schooljaren).
Op groepsniveau is deze analyse van belang om te analyseren of het onderwijs door de jaren heen binnen deze jaargroep stabiel en op voldoende niveau is. In
een groepsbespreking tussen de intern begeleider en de leerkracht kan bijvoorbeeld besproken worden hoe de resultaten beoordeeld moeten worden in het licht
van de kenmerken van effectief onderwijs. Complicerende factor bij de trendanalyse leerjaar is, dat het om verschillende groepen leerlingen gaat. Uitgangspunt
van het gesprek moeten echter de kenmerken van effectief onderwijs zijn, en niet het toeschrijven van tegenvallende resultaten aan de achtergrondkenmerken
van de groep: Welke aanpassingen in de onderwijsleersituatie zijn nodig om met deze groep (alsnog) de gestelde doelen te halen?
• Trendanalyse leerlinggroep
Hierbij worden de resultaten van een bepaalde leerlinggroep in opeenvolgende schooljaren naast elkaar gezet (bijvoorbeeld de resultaten van één
leerlingengroep op achtereenvolgens Rekenen-Wiskunde M3, E3, M4, E4 en M5).
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Deze analyse biedt een aanvulling op de trendanalyse leerjaar. Met deze analyse kan namelijk bekeken worden of de groep zich ontwikkelt overeenkomstig
eerder behaalde resultaten. Terwijl de trendanalyse leerjaar bijvoorbeeld kan laten zien dat de groep vijf van schooljaar 2009-2010 hetzelfde presteert als de
groepen vijf in voorgaande schooljaren, kan de trendanalyse leerlinggroep laten zien dat deze groep vijf op voorgaande toetsmomenten in de groepen drie en
vier aanmerkelijk beter presteerde.
De kracht van een trendanalyse op groepsniveau ligt dus in de combinatie van een analyse op leerjaaren leerlinggroepniveau.
Het gebruik van de trendanalyse op schoolniveau
Op schoolniveau ligt de kracht van een trendanalyse in het bijzonder in de combinatie van een analyse op leerjaar- en leerlinggroepniveau. Hiermee ontstaat
zowel zicht op het functioneren van de diverse leerjaren in de afgelopen schooljaren, als op het functioneren van de leerlinggroepen door de jaren heen. Door alle
trends in één weergave te zetten, kan op schoolniveau reflectie plaatsvinden óf en wáár sterke en zwakke momenten zijn aan te wijzen in de tussenopbrengsten
van de school, welke verklaringen daarvoor te geven zijn vanuit de kenmerken van effectief onderwijs en welke acties noodzakelijk zijn.

OGW
Hieronder vindt u een voorbeeld van een model dat gebruikt kan worden voor een trendanalyse op schoolniveau.
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de
weergave de resultaten van verschillende toetsmomenten naast elkaar te zetten, zodat zichtbaar is hoe
een leerling zich ontwikkelt door de tijd heen.
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Deze Handreiking OGW is samengesteld door Ina Cijvat (CPS - Amersfoort) en Tijn Bloemendaal (HCO - Den Haag) en is een uitgave van School aan Zet,
Utrecht 2010. PO Raad / School aan Zet draagt zorg voor de uitvoering van onderdelen van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. De kwaliteitskaart Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek is te vinden op www.schoolaanzet.nl.
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