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LEIDING GEVEN AAN
DATAGESTUURD
WERKEN
Martijn Smoors

“Voor veel mensen schuilt het grootste gevaar
niet in het stellen van te hoge doelen, die ze
vervolgens niet kunnen behalen, maar in het
hebben van te lage verwachtingen, die ze met
gemak behalen.”
– Michelangelo

Hoofdstuk 6 - Leiding geven aan datagestuurd werken

nleiding
Hargreaves, Boyle en Harris omschrijven in hun boek Uplifting Leadership (2015) het begrip
‘opwaartse kracht’. Opwaartse kracht wordt in de aerodynamica gebruikt om te beschrijven hoe
de luchtstroom, het momentum en het ontwerp van de vleugels er samen voor zorgen dat grote
vogels en enorme vliegtuigen kunnen opstijgen, tegen de wet van de zwaartekracht in. Bij mensen
en organisaties (en dus ook scholen) staat ‘opwaartse kracht’ voor de kracht waardoor onze
prestaties, onze motivaties en de samenlevingen waarin we actief zijn, hogere doelen en onverwachte
prestatieniveaus kunnen bereiken. Hargreaves et al. staan daarbij uitgebreid stil bij de waarde die
data in de school hebben en zouden moeten hebben. Dit hoofdstuk beschrijft hoe scholen op een
‘opwaartse’ en effectieve wijze met data in de school kunnen omgaan en hoe je daar als schoolleider
leiding aan kunt geven.
Tegenwoordig zijn veel data voorhanden in scholen. Denk onder andere aan de gegevens in het
leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen, digitaal leermateriaal, observatiegegevens,
vragenlijsten, ouderpeilingen en specifieke onderzoeken. Het jaar 2015 is een bijzonder jaar wat
dat betreft. Met de invoering van de verplichte eindtoets PO is het schooladvies nog meer leidend
geworden bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de eerste keer zijn de
toetsresultaten pas aan het einde van het schooljaar beschikbaar. Zo kan deze toets nog minder
dan voorheen een rol spelen in het eindadvies voortgezet onderwijs, dat gegeven wordt door de
basisschool. De andere kant van de medaille is dat de eindtoets meer dan voorheen iets kan zeggen
over de opbrengsten voor de leerlingen aan het eind van acht jaar basisonderwijs. Een belangrijk
verschil kijkend naar het gebruik van deze data. Gebruik je deze toetsresultaten om iets te kunnen
zeggen over de meest passende vorm van voorgezet onderwijs voor deze leerling of om iets te kunnen
zeggen over de toegevoegde waarde van de basisschool?

Opbrengstgericht werken met data
Scholen werken opbrengstgericht om uiteindelijk de leerresultaten van leerlingen te verbeteren.
Opbrengsten worden normaliter in beeld gebracht door te kijken naar resultaten van leerlingen op
(meestal) genormeerde toetsen, zoals de Cito-toetsen. Relatief veel onderwijstijd wordt besteed
aan het afnemen van toetsen om zo de benodigde data te kunnen verzamelen. Opbrengsten
kunnen echter ook vanuit een andere invalshoek benaderd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat onderwijs verbetert door zogenaamde objectieve data te gebruiken in het leerproces en bij de
begeleiding van leerlingen (Kennisnet, 2014). Deze data liggen omsloten in het denken en handelen
van de leraar, gebaseerd op waarneembare gegevens van leerlingen. Deze objectieve data zijn in veel
scholen uitgebreid voorhanden, maar leraren dienen ze expliciet te maken om erbij aan te kunnen
sluiten in de begeleiding. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de wijze waarop een leerling
een specifieke ontwikkeling heeft doorgemaakt.
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Opbrengstgericht werken en het gebruik van data in de school lijken misschien een eenvoudige
zaak: je toetst de leerlingen en vervolgens bekijk je hoe de leerling, de groep en de school hebben
gepresteerd. Deze gegevens analyseer en interpreteer je om vervolgens als team besluiten te nemen
over hoe verder. Deze besluiten leiden dan tot een aanpassing in de vormgeving van het onderwijs
van de school, die uiteindelijk de resultaten naar een (nog) hoger niveau stuwt. Maar de realiteit
laat een ander beeld zien. Op een aantal scholen worden de resultaten van de leerlingen (nog)
onvoldoende gebruikt voor een verbetercyclus. Leraren beschouwen tegenvallende resultaten als
een ‘afrekening’ voor het geleverde werk van leerlingen. Een tegenvallend resultaat van de leerling
werd nog niet zo lang geleden verklaard vanuit de capaciteiten of inzet van de leerling zelf. Nu we
meer weten over de belangrijke bijdrage die de school en de leraar leveren aan de resultaten van
de leerlingen, ligt dit anders. Dat betekent dat de Inspectie van het Onderwijs, de schoolleiding,
het bestuur, maar ook de ouders tegenvallende resultaten van de leerling regelmatig zien als
een tegenvallende bijdrage van de school en de leraren. Op deze wijze wordt er bij scholen een
toenemende druk gelegd op het verhogen van eindprestaties van leerlingen. Biesta (2012) gaat
nog een stapje verder en stelt vast dat de vraag over goed onderwijs is vervangen door het meten
en in beeld brengen van leerlingresultaten. Dit is een ontwikkeling die volgens Biesta ongewenst
is: ‘… de bureaucratische aanpak van verantwoording belemmert onderwijsprofessionals om
verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelingen en activiteiten, en specifieker, voor wat die
handelingen en activiteiten moeten bewerkstelligen.’

De wet van Campbell
Wanneer leerlingresultaten alleen op een summatieve wijze gelezen en gebruikt gaan worden (als
een cijfer/eindoordeel), ligt de wet van Campbell op de loer. Campbell beschreef veertig jaar geleden
al dat hoe meer een kwantitatieve sociale indicator (een toets) wordt gebruikt voor het nemen van
sociale beslissingen, hoe meer de druk toeneemt om te manipuleren en hoe minder die indicator
gebruikt kan worden voor het sociale proces waarvoor hij bedoeld was. Gestandaardiseerde toetsen
en andere variabelen die worden gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van scholen,
worden onbetrouwbare indicatoren vanwege de grote waarde die eraan gehecht wordt. Ze kunnen
immers het voortbestaan van de school, de inzetbaarheid van de leraren en de schoolleiding en de
toekomstige schoolloopbaan van de leerling sterk beïnvloeden. Vele voorbeelden van Campbells wet
werden de afgelopen jaren in Amerikaanse scholen gevonden (Nichols & Berliner, 2005). Leerlingen
werden uitgesloten van deelname aan de toetsen om zo de score te verhogen. Toetsuitslagen van
leerlingen werden door leraren aangepast. Leraren werkten toe naar de toets (teaching to the test),
waardoor niet de leer- of ontwikkelingsdoelen leading waren, maar juist de toetsopgaven. Er werden
aanpassingen gedaan in het curriculum: meer aandacht voor de vakken rekenen en taal, terwijl er
daardoor minder tijd gereserveerd kon worden voor de onderdelen die niet direct getoetst werden.
Daarnaast werd er meer stelselmatig getwijfeld aan de vormgeving van de gebruikte toetsen en aan
de normeringen ervan. Er viel een sterke afname waar te nemen van de intrinsieke motivatie van
leraren; zij ervoeren steeds meer druk om goede resultaten af te leveren.
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Summatief en formatief gebruik van data
Het gevaar is een eenzijdige focus op toetsresultaten van leerlingen op een summatieve wijze
(eindresultaten) en het gevaar is ook dat deze data niet kunnen worden benut om gaandeweg het
onderwijs aan te passen en te verbeteren. Natuurlijk is het belangrijk om de resultaten van leerlingen
te meten. Hoe kunnen leraren anders weten wat hun leerlingen geleerd hebben? Hoe kunnen zij
anders onderwijs op maat geven? Maar eindeloos toetsen ten koste van onderwijstijd, met als
doel de prestatiedruk op te voeren, is zowel voor leerlingen als voor leraren oneerlijk. Zo worden
scholen afgerekend op basis van één nietsontziende, harde norm. Toetsresultaten die in één cijfer
worden gevangen, kunnen onvoldoende de totale ontwikkeling en/of het potentieel van leerlingen
weergeven. Deze eendimensionale toetsen of summatieve toetsen vinden vaak plaats aan het einde
van een schooljaar, waardoor leraren zelf geen lering meer uit de resultaten kunnen trekken en
vervolgens hun onderwijs/lessen aanpassen. Leraren krijgen dus niet de goede data om de prestaties
van hun leerlingen te verbeteren. De data in de school worden dan vooral op een summatieve, in
plaats van een formatieve manier gebruikt.
Het formatief gebruiken van data heeft als doel om het eigen professioneel handelen te evalueren,
om vervolgens leerlingen tijdens het leerproces bij te sturen en te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Hierbij kan gedacht worden aan de data die leraren verzamelen met methodegebonden toetsen
of tijdens gerichte observaties. Deze middelen geven zicht op waar de leerlingen op dat moment
staan in hun leerproces. Op basis van deze data kan de leraar zijn onderwijs aanpassen en de
leerlingen gerichte ondersteuning of uitdaging bieden. Een belangrijk aandachtspunt kan dus zijn
om de focus te verleggen: om data te gebruiken voor het verbeteren van het onderwijs op korte
termijn (en daarmee het professioneel handelen van leraren), om uiteindelijk een verbetering van
de toetsresultaten te kunnen realiseren op lange termijn. Het gaat om de combinatie van formatief
(op korte termijn) en summatief (op lange termijn) evalueren en beoordelen, met verschillende
methodieken, die ook recht doen aan de professionaliteit van de leraar.
Met de wet van Campbell in het achterhoofd doet Ehren (2011) – in een reflectie op het toezichtskader
van de Inspectie van het Onderwijs – een interessante aanbeveling: namelijk de noodzaak om te
komen tot een ‘multiple measure’-systeem. Zo’n systeem is volgens hem een voorwaarde voor de
kwaliteit van de inspectiebeoordeling en de verbetering van scholen en voorkomt bovendien de
neveneffecten van toezicht. De uitdaging is om data in de school niet alleen los te zien en te gebruiken
als kwaliteitscriterium aan het einde van een periode, maar om ze veel meer te zien in een breder
systeem, als een kwaliteitssignaal binnen een continue verbetercyclus.
Het wordt tijd om de overstap te maken naar de wijze waarop ‘opwaarts leiderschap’ (Hargreaves et
al., 2015) kijkt naar het gebruik van data in de school en naar de eisen die Hargreaves et al. aan dat
leiderschap stellen. Hoe geef je leiding aan het effectief omgaan met data?
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Dromen
De reis van opwaarts leiderschap en het effectief omgaan met data begint met het definiëren
van een duidelijke en uitdagende ‘droom’ of bestemming. Leraren kijken hoe ze samen een
gemeenschappelijk doel kunnen halen, ondanks het huidige vertrekpunt. De bestemming
weerspiegelt bovendien het identiteitsgevoel van leraren en kan hun nieuwe energie geven. Zonder
dromen zijn menselijke en sociale veranderingen haast onmogelijk. Goede scholen en hun leiders
streven een droom na, een droom die veel gewaagder is dan een plan of een visie. Bovendien
moedigen deze organisaties anderen aan om mee te dromen. Inspirerende dromen vormen de
allereerste factor die een rol speelt in het streven om van niets iets te maken of om falen om te zetten
in succes. In die dromen zien we een gewenste toekomst, waarop we kunnen hopen en waarnaar we
kunnen streven. Het gaat om een ideaalbeeld van iets wat veel wenselijker is dan de situatie waarin
we ons op dat moment bevinden.
De droom belooft niet alleen betere prestaties en meer resultaat, maar wil ook de levens van de
leraren en van de leerlingen veranderen. De droom bevat een gevoel van gemeenschappelijke
identiteit. Dat betekent dat het droombeeld niet het visioen is van de schoolleider, maar het
eigendom en het voorrecht is van de hele gemeenschap, het team, de ouders en de leerlingen.
Ten slotte bestaat de droom ook uit een duidelijk uitgesproken verband tussen wat was en wat komt.
De droom beschrijft niet slechts wat vroeger was of ooit zal komen, maar toont de verbanden en de
continuïteit tussen een gewaardeerd verleden en een gewenste toekomst. Dat stimuleert leraren om
na te denken over waar ze zijn begonnen en leert hun waar ze naartoe gaan.
Leraren, schoolleider, ouders en leerlingen gaan met elkaar in gesprek en gaan dromen. Binnen het
team stellen leraren elkaar bijvoorbeeld vragen als: ‘Waartoe zijn wij als leraar op aarde?’ Of: ‘Waarom
kom ik eigenlijk elke dag weer naar school?’ Je kunt dit lezen als de missie van de school: waar ga je
voor? Wat wil je voor de ontwikkeling van de leerlingen betekenen? Welk motiverend toekomstbeeld
heb je voor je onderwijs? Wil je de leerlingen zich laten ontwikkelen tot betrokken, zelfstandige
jongvolwassenen die zich welbevinden? Wil je de leerlingen zich breed laten ontwikkelen? Wat
betekenen de 21th Century Skills voor het onderwijs? Kortom, dromen gaat over goed onderwijs.
Biesta (2012) stelt dat goed onderwijs gaat om kwalificatie, socialisatie en subjectwording. Een ‘rijke’
droom omvat deze drie elementen en legt verbindingen tussen deze elementen. Het (vervolgens)
nastreven van die droom vraagt om vastberadenheid, vasthoudendheid, verbeelding en vervoering
van alle betrokkenen.

Van dromen naar werkelijkheid
Scholen die hun droom hebben verwoord, laten zich natuurlijk informeren over de weg naar de
realisatie van die droom en de positie van hun organisatie op die weg. In de scholen van nu zijn
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de daarvoor benodigde data overal aanwezig. Of het nu gaat om scores op de methodegebonden
toetsen, scores op de Cito-toetsen, intelligentiegegevens, observatiegegevens of rapportpunten van
de leerlingen, we worden omringd door data. Die data hebben steeds meer invloed op onze keuzes
en beslissingen. Goede scholen en opwaartse leiders onderscheiden zich niet zozeer doordat ze deze
gegevens gebruiken, maar juist door de manier waarop ze de data verzamelen, interpreteren en dus
gebruiken. De volgende vraag lijkt hierbij relevant: ‘Meten we wat we gemakkelijk kunnen meten of
meten we wat we daadwerkelijk willen meten?’ (Biesta, 2012).
Goede scholen benoemen en bewaken de voortgang op hun weg naar succes en hun droom heel
systematisch en zorgvuldig. Ze weten niet alleen waar ze naartoe gaan en hoe ze daar moeten
komen, ze evalueren ook de voortgang om te zien hoe ver ze al zijn gekomen, om vast te stellen
hoe goed ze bezig zijn en om te meten of ze nog op koers liggen. Ze gebruiken een breed scala
aan voortgangsindicatoren en prestatiedoelen die betekenisvol zijn, breed worden gedeeld en
aantoonbaar meten wat men gezamenlijk wil bereiken. Opwaartse leiders laten zich niet uitsluitend
leiden door inspiratie en verbeelding. Ze weten ook hoe belangrijk het is om data op een slimme
manier te gebruiken, zodat iedereen (leraren en leerlingen) verder en hoger komt.
Die data moeten aan de volgende eisen voldoen:
•

nuttig en valide voor de personen die ze gebruiken;

•

verbonden met de kerndoelen en -processen van de schoolorganisatie;

•

evenveel aandacht voor alle aspecten, niet het ene aspect benadrukken en het andere negeren;

•

geschikt als het gaat om toepassing en toegankelijkheid;

•

geïntegreerd in het professionele beoordelingsvermogen;

•

ingebed in waardevolle relaties, niet van hogerhand opgelegd.

Schoolleiders en de data in de school
Schoolleiders en leraren in goede scholen worden niet blindelings gedreven door data en raken
niet over hun toeren door opgelegde kortetermijndoelen. Ze baseren zich op betekenisvolle
data, staan achter hun opgestelde doelen en gebruiken de data als ondersteuning voor hun
beoordelend vermogen, niet als ondermijning daarvan. In plaats van het grenzeloze opdiepen
van alle mogelijk beschikbare data en het gebruikmaken van alle beschikbare toetsen, overwegen
zij eerst zorgvuldig hoe en welke data ze waarvoor willen gebruiken, zodat deze data de leraren
daadwerkelijk ondersteunen in hun werk. Scholen met opwaarts leiderschap worden gekenmerkt
door gewaardeerde leraren, vertrouwen, slim gebruik van actuele data waardoor men snel in kan
grijpen, en een sterk gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Als data slim en systematisch worden
gecombineerd met de professionele inschattingen van leraren over hun leerlingen, dan leidt dit tot
beter onderwijs en betere resultaten. Denk hierbij ook aan de objectieve data die omsloten liggen
in het denken en handelen van leraren, gebaseerd op waarneembare gegevens van leerlingen
(Kennisnet, 2014).
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Goede scholen gebruiken de data in de school op een nuttige, betekenisvolle, slimme en eerlijke
manier. Zij zorgen ervoor dat de data tijdig beschikbaar en toegankelijk zijn, zodat ze de noodzakelijke
input bieden om het verbeteringsproces op tijd bij te sturen, innovaties aan te moedigen en
risico’s in te schatten. Voortdurende data-monitoring en slimme interventies vormen de basis voor
gedisciplineerde innovatie. De gestelde doelen zijn ambitieus, maar haalbaar. Er wordt gelijktijdig
gekeken naar het langetermijnperspectief en de kortetermijnprestaties. Scholen kunnen namelijk
duurzaam succes realiseren door hun kortetermijnwinst te verbinden aan langetermijnsucces. Kotter
(Hargreaves et al., 2015) benadrukt dat meetbare kortetermijnverbeteringen die leiden tot meer
vertrouwen en voldoende geloofwaardigheid, duidelijk maken dat zichtbare resultaten voldoende
geloofwaardigheid bieden voor (langetermijn)transformaties. Inspanningen om kortetermijnwinst te
boeken missen vaak dit belangrijke feit, omdat ze snelle winsten los zien van de langetermijndoelen
die ze zouden moeten dienen. Om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen, kennen leraren niet
alleen de relatie tussen het gebruik van data op de korte en lange termijn (passend bij de gestelde
doelen), maar zij kunnen deze relatie ook slim vormgeven. Zoals reeds eerder beschreven, gaat het
dan om het verleggen van de focus: het gebruiken van data (analyseren en interpreteren) voor het
verbeteren van het professioneel handelen van leraren en daarmee het onderwijs op korte termijn,
om uiteindelijk een verbetering van de toetsresultaten te kunnen realiseren op lange termijn. Het gaat
om de combinatie van formatief (op korte termijn) en summatief (op lange termijn) beoordelen en het
daarbij horende gebruik van de data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen van data vanuit
de methodegebonden toetsen, observaties of gesprekken met leerlingen, met als doel om op korte
termijn het (dagelijks) eigen handelen te evalueren en het leerproces van leerlingen bij te sturen. Dit
zal uiteindelijk leiden tot een beter resultaat op de genormeerde toetsen op langere termijn, zoals de
Cito-toetsen. Aan het einde van een langere periode (bijvoorbeeld een half jaar of een jaar) kunnen
de data benut worden om de verbetercyclus of het verbeterproces te evalueren, gerelateerd aan de
droom en de vooraf opgestelde ambitieuze en haalbare doelen.

Gebruik van waardevolle data
Een relevante aanvulling is dat schoolleiders, met de droom in het achterhoofd, ambitieuze en
verreikende verbeterdoelen stellen op basis van de data die zij belangrijk en waardevol vinden.
Schoolleiders en leraren in scholen die datagestuurd werken, bepalen de doelen gezamenlijk, zodat
iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt. In alle gevallen worden doelen vastgesteld in een
omgeving waarin een cultuur van vertrouwen en ondersteuning heerst. De leraren ervaren zo focus
en ze voelen zich betrokken en gewaardeerd. De toetsresultaten (data) zetten de leraren niet onder
druk om sneller en beter te presteren en wakkeren geen verkeerde processen aan. De data zijn juist
richtinggevend, kijkend naar de verbetercyclus en de te bereiken doelen. Dit slimme gebruik van data
stuwt leraren op in de richting van gedeelde visie en collectieve meerwaarde en stelt hen in staat om
betere beslissingen te nemen. Data worden gebruikt om het menselijk beoordelingsvermogen, de
intuïtie van de leraar en de menselijke ervaring te verbeteren. Het gaat om de ontwikkeling van de
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leerling (en leraren) in de richting van de gedragen droom. Schoolleiders kennen het belang van het
gebruik van correcte data en van datagestuurde besluitvorming. Ze gebruiken betekenisvolle data, die
de indicatoren verbinden met de kerndoelen, maar die ook de persoonlijke ervaringen en verbanden
in de besluitvorming niet uitsluiten. Leraren en schoolleider meten wat ze waarderen in plaats van
dat ze waarderen wat ze gemakkelijk kunnen meten. De gegevens zijn ook betekenisvol, omdat ze
een breed scala aan relevante indicatoren vertegenwoordigen, omdat ze realtime beschikbaar zijn
en omdat ze langetermijntrends zichtbaar maken. Het proces waarin gegevens systematisch worden
gevolgd, voorziet in de constante behoefte om de temperatuur van een organisatie te meten. Dankzij
de toegang tot actuele data krijgen leraren en schoolleider een goed inzicht in de voortgang.
Zoals reeds eerder aangegeven, is een cultuur van vertrouwen en ondersteuning belangrijk.
Schoolleiders die datagestuurd werken, organiseren en faciliteren een ondersteunende omgeving
in de school, die leert om met behulp van de beschikbare data meer inzicht te krijgen in de effecten
van het handelen van leraren en in het leren van leerlingen. Doordat leraren zich niet meer alleen
richten op ‘grensgevallen’ of doordat zij niet meer alleen de te toetsen onderdelen van de leerstof
behandelen (lange termijn, summatief), kan de ontwikkeling van leerlingen continu worden
gestimuleerd. De beschikbare gegevens of data worden juist gebruikt om voor iedere leerling te
bepalen wat passende aandacht en zorg is (korte termijn, formatief). Kortom, schoolleiders en leraren
benutten data om het onderwijs op korte termijn en op langere termijn te evalueren.
Op scholen die datagestuurd werken, voelen alle leraren zich betrokken bij de resultaten van alle
leerlingen op school, niet alleen bij de resultaten van de leerlingen van hun eigen klas. Leraren
bespreken met elkaar de voortgang van leerlingen met behulp van een ‘datamuur’, met daarop in
kleur de actuele gegevens over de voortgang van iedere leerling. Ook bespreken ze gezamenlijk
leerlingenwerk om ervan te leren en om samen tot een gedeelde aanpak te komen. De leraren
bespreken voortdurend met elkaar waar leerlingen zijn in hun ontwikkeling en helpen hen vooruit.
Het samen van en met elkaar leren (collectief) van de beschikbare data is een belangrijke waarde
binnen de school. Data in deze scholen worden vooral gebruikt om de pedagogisch-didactische
relatie tussen leerling en leraar te versterken. Data bieden leraren extra informatie, geven een
duidelijke ontwikkelrichting aan en geven feedback over de voortgang en het effect van hun
onderwijs op leerlingen. Leraren kunnen gegevens in relatie met andere data interpreteren.
Met behulp van diagnostische toetsen, observaties en analyses kunnen leraren handelings- en
ontwikkelingsgericht werken en snel ontdekken waarom bepaalde leerlingen of groepen niet mee
kunnen komen. Goede schoolleiders verzamelen zelf ook vele soorten data, als aanvulling op de
inzichten van leraren en om op schoolniveau het proces (de verbetercyclus) tijdig te kunnen bijsturen.
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Tot slot
Scholen kunnen zichzelf beschouwen als organisaties die zich laten leiden door feiten en cijfers. In
scholen met opwaarts leiderschap worden de acties echter bepaald door mensen, niet door de cijfers.
Deze scholen schatten persoonlijke kennis, sterke relaties en gezamenlijke verantwoordelijkheid
op hun waarde. Schoolleiders gebruiken data om leraren sociaal te ondersteunen en om hen te
stimuleren in het verbeterproces ten gunste van de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen.
Data kunnen deze relaties, die de basis voor succes vormen, nooit vervangen. Data kunnen leraren
echter wel motiveren, zodat ze hun aandacht richten op de juiste dingen en zodat hun inspanningen
een juist en duurzaam effect kunnen hebben.
De uitdaging voor leraren en schoolleiders die datagestuurd willen werken, is:
•

op korte termijn data verzamelen, analyseren en interpreteren (formatieve evaluatiegegevens)
om het dagelijks handelen in de klas te evalueren, het onderwijs waar nodig aan te passen en het
leerproces van leerlingen bij te sturen;

•

de eindresultaten van leerlingen (summatieve toetsgegevens) verbinden aan de verbetercyclus,
de opgestelde doelen en de na te jagen droom.

Stel elkaar bijvoorbeeld vragen als: wat valt ons op wanneer we kijken naar deze data? Wat zeggen
de cijfers? Wat zegt dit over onze opgestelde doelen? Zien we een trend? Wat hebben we dit keer
anders gedaan? Wat is het effect? Wat betekent dit voor onze reis naar de droom? Het is belangrijk
dat de leraren en schoolleider als team professioneel en met een lerende houding omgaan met de
beschikbare data, zowel op korte als op lange termijn. Het handelen en leren van professionals vindt
niet geïsoleerd plaats. Het gebeurt binnen het collectieve systeem van een organisatie, met alle
culturele mogelijkheden en beperkingen die daarbinnen bestaan. Het is belangrijk om leraren te
waarderen voor hun dagelijks werk, voor hun vragen en hun professionele oordeel.
Schoolleiders die datagestuurd willen werken, zorgen ervoor dat in de organisatie:
•

feedback systematisch wordt georganiseerd en niet aan het toeval wordt overgelaten;

•

leraren ruimte hebben om samen op hun dagelijkse praktijk te reflecteren;

•

vraagstukken, problemen en uitdagingen collectief worden opgepakt en dat dat niet alleen in de
eigen school gebeurt, maar ook tussen scholen;

•

kennisontwikkeling niet geïsoleerd plaatsvindt;

•

visieontwikkeling voortdurend op de agenda staat.

Aanbevelingen
Hieronder wordt een aantal concrete aanbevelingen gedaan voor schoolleiders die datagestuurd
willen werken in hun school (Hargreaves et al., 2015).
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Meet wat je belangrijk vindt, maar vind niet alles belangrijk wat je kunt meten. Stel vast welke stappen
naar jouw doelen leiden (en dus welke data belangrijk zijn). Streef geen doelen van derden na die
je niet waardeert of respecteert. Wees echter niet naïef over cijfers die in jouw ogen onbelangrijk
zijn. Wanneer je je concentreert op echte verbeteringen, dan zal het met de meeste cijfers wel goed
komen. Zorg echter dat jij controle hebt over de cijfers, niet dat de cijfers controle krijgen over jou.
Gebruik feiten, cijfers en systemen om inzicht te krijgen in je leraren of leerlingen, maar voorkom dat
data en systemen de plaats van je relatie met die mensen gaan innemen.
Deel je doelen. Leg je eigen lat hoger, deel je doelen met anderen en ontwikkel je prestatie-indicatoren
samen. Zorg dat deze doelen voor iedereen ambitieus zijn. Vraag je teamleden om zelf manieren
te ontwikkelen waarmee ze hun eigen bijdragen inzichtelijk kunnen maken. Laat hen resultaten
meebrengen naar het functioneringsgesprek.
Wees transparant. Baseer je op echt bewijs. Trek geen rookgordijn op en laat je niet leiden door
misleidende statistieken. Zorg altijd dat je je eigen gegevens als bewijs kunt aanvoeren om negatieve
meningen en interpretaties te bestrijden. Wees eerlijk tot in detail. Wees naar anderen (leraren,
ouders) toe net zo transparant over je eigen tekortkomingen als over je successen. Zij kunnen je
immers ook weer op de rit helpen, als dat nodig is.
Ga slim om met data. Voortgang verloopt maar zelden soepel en rechtlijnig. Je doet er goed aan om
uit te gaan van wisselende resultaten. Laat je niet ontmoedigen door een eenmalige verslechtering
of door een ongunstig resultaat, maar kijk naar de langetermijntrends. Hang anderzijds ook niet te
vroeg de vlag uit: er kan immers ook sprake zijn van een pseudo-verbetering. Maken de resultaten een
duikvlucht? Neem je verantwoordelijkheid en erken je eigen aandeel.
Zoek continu naar bewijs in de feiten en cijfers. Implementeer een balanced scorecard. Zoek welbewust
naar een breed scala aan kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten. Laat je niet op de kast
jagen door één goed of slecht resultaat. Bedenk dat je beter een ambitieus doel kunt missen dan een
middelmatig doel realiseren. Erken de voortgang die wordt geboekt op weg naar het uitdagende doel,
zelfs als alle inspanningen uiteindelijk niet toereikend blijken. Evalueer de voortgang en de prestaties
regelmatig. Wanneer je je uitsluitend richt op problemen en slechte prestaties, raak je niet alleen
gedeprimeerd, maar verlies je ook het zicht op de basis van je successen. Negeer het oranje en rode
licht niet, maar blijf niet stilstaan wanneer het licht groen is.
Maak data betekenisvol. Gebruik bewezen instrumenten voor je zelfevaluaties. Laat je niet
overspoelen door je eigen gegevens. Besteed niet meer tijd aan analyse dan aan de kerntaken die je
met die analyses meet. Stel doelen die in de lijn liggen van je ambities, maar vermijd doelen die alleen
te maken hebben met het beter worden dan de school om de hoek. Zorg dat je het moment waarop je
je doelen behaalt, ook als zodanig herkent.
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Drie vragen om leiding te geven aan datagestuurd werken
1.

Is de droom van je school benoemd? Weet je team waar het met elkaar voor staat en
waar het voor gaat?

2.

Bepalen alleen externen welke data worden verzameld in de school of heeft je team
samen bepaald welke data het wil verzamelen?

3.

Gebruikt je team de beschikbare data vooral summatief of ook formatief? Zie je dat je
leraren leren van de data en dat ze er conclusies aan verbinden voor hun eigen handelen?
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