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Opbrengstgericht werken

Planmatig Opbrengstgericht Werken op
bovenschools niveau

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze
Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op
www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat alle informatie en handreikingen
die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs
(in de basisvaardigheden) te verbeteren.
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Opbrengstgericht werken:
planmatig en cyclisch

• Plan: SMART formuleren/aanscherpen van beoogde resultaten:
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
• Do: uitvoeren en resultaten meten
• Check: analyse en verklaring van resultaten
• Act: vaststellen welke acties en interventies nodig zijn om de resultaten
te verbeteren en het doel te bereiken

Scholen die opbrengstgericht werken, benutten beschikbare data voor het
verbeteren van hun onderwijs. Concreet betekent dit dat scholen gegevens
verzamelen en gericht gebruiken om leerlingenresultaten te verbeteren. Meten
van leerlingresultaten, analyse ervan en aanpassingen van het onderwijs naar
aanleiding van de analyse van resultaten is een cyclisch proces. Cyclisch
werken betekent dat steeds opnieuw bepaald wordt aan welke verbetering
gewerkt wordt en welke concrete resultaten men wil bereiken. Dit proces
kan ondersteund worden door gebruik te maken van de PDCA-cyclus (Plan Do,
Check Act) van Deming (1986)1. De PDCA-cyclus is bij de meeste scholen
bekend in het kader van kwaliteitszorg. Het model bestaat uit vier stappen: Plan
– Do – Check – Act.

1 Deming,

Doordat de cyclus zich herhaalt, leidt het doorlopen van de stappen tot een
voortdurende verbetering van de resultaten. Niet alle stappen in de cyclus
duren even lang. De plan-fase vraagt vooral tijd wanneer een verbetertraject
wordt opgestart. Wanneer de plan-fase voor de tweede en volgende cyclus
aan de orde is, kost deze fase minder tijd omdat het gaat om een
aanscherping van de eerder gemaakte plannen. De do-fase omvat een
langere periode van uitvoering. De check- en act-fase vinden plaats in een kort
tijdsbestek en zijn nauw aan elkaar gerelateerd.

W. Edwards (1986). Out of the Crisis. Cambridge (MA) USA: MIT Press
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Als de PDCA-cyclus ingezet wordt in het kader van opbrengstgericht werken is
het van belang dat in deze cyclus worden opgenomen:
• Formuleren van leerlingdoelen (SMART)
• Meten van leerlingresultaten
• Analyse en verklaren van leerlingresultaten
• Vaststellen van noodzakelijke interventies en acties om de doelen te bereiken.

traject zullen afspraken over het verbetertraject en de facilitering daarvan
gemaakt worden tussen het bovenschools niveau en afzonderlijke scholen.

Opbrengstgericht werken vindt in de keten van het primair onderwijs plaats op
verschillende niveaus.
• Cyclus voor opbrengstgericht werken op bovenschools niveau
• Cyclus voor opbrengstgericht werken op schoolniveau
• Cyclus voor opbrengstgericht werken op groepsniveau.

Aandachtpunten voor het maken van afspraken op bovenschools niveau:
• Leerlingdoelen voor groep 1 tot en met 8
• Gebruikte toetsen en toetskalender
• Aanleveren van informatie aan het bovenschools niveau: welke gegevens
worden op welke momenten aangeleverd?
• Openheid met betrekking tot leerlingresultaten van de scholen: gaan de
scholen ermee akkoord de leerlingresultaten te laten zien aan de andere
scholen?
• Momenten waarop op bovenschools niveau de check- en act-fase
plaatsvinden
• Momenten van bovenschools overleg over resultaten en consequenties op
bovenschools niveau
• Bovenschools georganiseerde scholings- of netwerkbijeenkomsten voor
leerkrachten
• Bovenschools georganiseerde scholings- of netwerkbijeenkomsten voor
interne begeleiders en taalcoördinatoren
• Bovenschools georganiseerde scholings- of netwerkbijeenkomsten voor
schoolleiders
• Facilitering van de scholen vanuit het bovenschools niveau.

Voorstellen met betrekking tot doelen, afspraken en facilitering worden
voorbereid door een beleidsteam op bovenschools niveau en vervolgens
besproken met en geaccordeerd door de schoolleiders.

Deze kwaliteitskaart beschrijft de cyclus van opbrengstgericht werken op
bovenschools niveau. De Kwaliteitskaart Planmatig Opbrengstgericht Werken
op schoolniveau en groepsniveau beschrijft de cycli op school- en groepsniveau.
Effectief onderwijs in de basisvaardigheden vormt het inhoudelijk kader in de
cycli voor opbrengstgericht werken. Aspecten van effectief onderwijs zijn:
• Doelen: het stellen van hoge doelen en doelgericht werken
• Tijd: besteden van voldoende tijd aan de basisvaardigheden en extra tijd voor
de risicoleerlingen
• Aanbod: doorgaande leerlijn, beredeneerd aanbod, gebruik maken van
goede methoden en materialen
• Instructie: gebruik maken van het directe instructiemodel
• Differentiatie: principes van convergente differentiatie toepassen
• Monitoring: de ontwikkeling van de leerlingen volgen met methodegebonden
en methodeonafhankelijke toetsen en door observatie en gesprekken.

DO
Schoolleiders voeren in de school de cyclus op schoolniveau uit, zoals
hieronder beschreven. Op bovenschools niveau worden scholing- en
netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor schoolleiders, intern begeleiders,
taalcoördinatoren en leerkrachten. Toetsresultaten van de scholen worden op
bovenschools niveau verzameld. Verbeterplannen van de scholen worden op
bovenschools niveau verzameld.

Cyclus voor opbrengstgericht schools
niveau

CHECK
De leerlingresultaten:
• Overzicht: Gegevens van de scholen weergeven in tabellen en grafieken die
een totaaloverzicht geven van alle scholen.
• Analyse: Wat zien we? In welke mate worden de doelen bereikt? Door de
scholengroep als geheel? Door afzonderlijke scholen?
• Verklaring: Waar ligt dat aan? Hoe komt dat? Hoe is dat te verklaren? Voor de
scholengroep als geheel? Voor afzonderlijke scholen?
Deze check van leerlingresultaten kan zowel plaatsvinden in de groep scholen
als geheel, als met afzonderlijke scholen.

Plan
Vanuit het strategisch beleidsplan worden voor de basisvaardigheden doelen
geformuleerd in termen van leerlingresulaten. Afgesproken wordt met welke
instrumenten (toetsen) de leerlingresultaten worden gemeten en op welke
momenten. In aanvulling hierop kan op bovenschools niveau een kader
worden afgesproken met betrekking tot inhoudelijke aandachtspunten (van het
taalleesonderwijs en rekenen/wiskundeonderwijs) en de uitvoering van
effectief onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de afspraak dat elke school
een verbeterplan maakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van een
gemeenschappelijk format. Hoe specifiek de afspraken op bovenschools
niveau zijn over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs zal per situatie
verschillen. In deze fase wordt ook afgesproken hoe het opbrengstgericht
werken vanuit het bovenschools niveau gefaciliteerd wordt. Steeds meer zien
we dat een groep scholen binnen een bovenschools verband (een bestuur of
samenwerkingsverband) met elkaar een verbetertraject doorloopt. In dat geval
worden vanuit het bovenschools niveau scholings- en netwerkbijeenkomsten
georganiseerd en gefaciliteerd. Het voordeel hiervan is dat scholen met elkaar
optrekken, elkaar kunnen helpen en hun eigen resultaten kunnen vergelijken
met die van andere scholen. Wanneer geen sprake is van een gezamenlijk

De uitvoering van effectief onderwijs:
• Analyse van de verbeterplannen van de scholen: Zien we de afgesproken
elementen van effectief onderwijs terug in de plannen van de scholen? In
welke mate zijn ze concreet uitgewerkt? Wat is, bezien voor de hele
scholengroep, goed in beweging? Wat vraagt aandacht?
• Verklaring: Hoe komt het dat we onderdelen in meer of mindere mate
terugzien in de plannen van de scholen?
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ACT
• Actie: Wat gaan we eraan doen? Op bovenschools niveau bijstellen en aanscherpen van doelen en afspraken met betrekking tot leerlingresultaten en de
uitvoering van effectief onderwijs.
Op bovenschools niveau wordt deze cyclus twee maal in een schooljaar doorlopen, in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

Schoolverbeteringsaanpak

7. Vaststellen effecten

6. Monitoren uitvoering

5. Maak een verbeterplan

4. Zoek verklaringen

3. Breng de huidige situatie in kaart

2. Stel doelen

1. Creëer een taal-/leesbeleid
Bron: Kees Vernooy
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Deze Kwaliteitskaart OGW is samengesteld door Mariët Förrer (CPS onderwijsontwikkeling en advies) en is een uitgave van School aan Zet.
Voor vragen rond de kwaliteitskaarten OGW kunt u contact opnemen met School aan Zet: Jos van der Pluijm of Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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