
Analyse en duiding van leeropbrengsten 

De leeropbrengsten kunnen tegenwoordig op veel scholen veelal direct uit een 
leerlingvolgsysteem gehaald worden. Vaak is het daarbij ook mogelijk om door het 
systeem alvast de nodige bewerkingen toe te laten passen, zodat kant-en-klare grafieken 
en tabellen verkregen worden. Deze dienen vervolgens geïnterpreteerd te worden. 
Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld (PO Raad, n.d.): 

Op schoolniveau: 

 Wat zien we? 
 In welke mate worden de doelen bereikt? Door de school als geheel? Door 

afzonderlijke groepen? 
 Verklaring van de resultaten: Waar ligt dat aan? Hoe komt dat? Hoe is dat te 

verklaren? 
 Vergelijking van de resultaten van de school met die van de andere scholen. Hoe 

doen we het als school in vergelijking met de andere scholen? Hoe is dat te 
verklaren? 

 Reflectie naar aanleiding van de analyse van de leerlingresultaten en de 
uitvoering van effectief onderwijs. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen 
zijn: 

o Welke interventies en acties zijn nodig om leerlingen de doelen te laten 
behalen? 

o Zijn de doelen (voor alle leerlingen) scherp genoeg geformuleerd of 
kunnen we de lat hoger leggen? 

o Is de tijd die we ingepland hebben voor de basisvaardigheden voldoende? 
Wordt de tijd daadwerkelijk en effectief besteed? 

o Is er structureel en frequent extra tijd ingepland voor de risicoleerlingen? 
o In het basisonderwijs: vraagt de doorgaande lijn voor groep 1 tot en met 8 

aanscherping? 
o Is er in elke groep sprake van een beredeneerd aanbod? 
o Beschikken we over geschikte methoden en materialen? 
o Worden de methoden en materialen goed gebruikt? 
o Wordt waar van toepassing het directe instructiemodel goed uitgevoerd? 
o Is er sprake van verlengde instructie? 
o Is sprake van een uitdagend aanbod voor de leerlingen die meer 

aankunnen? 

 Teamafspraken: Wat gaan we eraan doen? Bijstellen en aanscherpen van doelen 
en afspraken over leerlingresultaten en de uitvoering van effectief onderwijs. 

Op groepsniveau: 

 Hoe staat de groep ervoor? 
 Hoe verhouden de resultaten zich tot de vorige toetsgegevens? Is er voldoende 

leerwinst? 
 Hoe verhouden de resultaten zich tot de streefdoelen? 
 Kunnen we dit verklaren? 



 Evaluatie van het groepsplan (en individuele handelingsplannen): zijn de 
interventies goed uitgevoerd en hebben ze effect gehad? 

 Wat hebben deze leerlingen nodig om meer te kunnen profiteren van het 
onderwijs? 

 Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht? 

Op leerlingniveau: 

 Worden de doelen gehaald? 
 Kunnen we dit verklaren? 
 Wat heeft deze leerling nodig om meer te kunnen profiteren van het onderwijs? 
 Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht? 

Vaak is het nodig om per vakgebied aanvullende vragen te formuleren. Bijvoorbeeld bij 
te lage rekenopbrengsten kunnen vragen gesteld worden als: 

 Is het rekenprobleem of een taal/leesprobleem? Zijn het bijvoorbeeld 
voornamelijk de redactiesommen die slecht worden gemaakt? Zo ja: hoe zijn de 
leeropbrengsten bij Begrijpend lezen? En als die onvoldoende zijn: hoe zijn de 
leeropbrengsten bij Technisch lezen? 

 Zijn bepaalde basisvaardigheden voldoende geautomatiseerd? 
 Hoe zit het met de doorlopende leerlijn rekenen? 
 Worden het Drieslagmodel*1 en het Handelingsmodel*2  goed toegepast? 
 Worden er diagnostische gesprekken gevoerd. Etc. 

 
*1 Het drieslagmodel omvat de voorbereidings-, uitvoerings- en reflectiefase en kan als 
volgt weergegeven worden: 

 

Drieslagmodel, model van Groenestijn, Borghouts & Janssen (2011) bewerkt door Snijders (2013)  



*2 De verschillende handelingsniveaus, variërend van uitvoerend handelen met concrete 
materialen t/m het meer abstracte rekenen met symbolen, kunnen weergegeven 
worden in het onderstaande “Handelingsmodel”. 

 

 

xx 

Handelingsmodel, model van Groenestijn, Borghouts & Janssen (2011) bewerkt door Snijders (2013).  
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