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In het onderwijs worden op allerlei manieren data gebruikt om de 

voortgang van leerlingen beter te kunnen monitoren, het leren van 

de leerlingen te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs in kaart 

te brengen. 

Bij het verzamelen en analyseren van data kun je denken aan het gebruikmaken van de cij-
fers, aan het inzetten van een enquête over hoe leerlingen jouw lessen ervaren of het voeren 
van een gesprek met een leerling met wie het niet goed gaat. Op basis van deze informatie 
ga je acties uitzetten, bijvoorbeeld: je schrijft een verbeterplan voor de lesinhoud, je maakt 
afspraken met de leerlingen op basis van wat hij nodig heeft, etc. Om de cirkel rond te maken 
evalueer je na een bepaalde tijd de uitgezette acties. Dit doe je om te checken of je de juiste 
dingen hebt gedaan.

Deze leerwerktaak helpt je op weg om je eigen onderwijs beter te maken door gebruik te ma-
ken van verschillende manieren van dataverzameling. 
 
Wanneer je deze leerwerktaak hebt afgerond ben je instaat om;
• een analyse te maken op basis van cijfers, interviews, observaties en gesprekken
• op basis van de analyse conclusies te trekken
• kritisch na te denken over je eigen lesprogramma 
• je eigen lesprogramma bij te stellen 

Relevantie/Kader: 
In het onderwijs wordt bewust en onbewust gewerkt met opbrengstgericht werken (OGW).

Wat wordt er verstaan onder OGW:
Opbrengstgericht werken wordt gedefinieerd als: 

‘Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties 
waarbij alle betrokkenen – bestuurders, schoolleiding, leraren en leerlingen – op basis van de 
resultaten gericht actie ondernemen om het onderwijs te verbeteren’ (Vermaas, 2013). 

Dat wil zeggen dat niet alleen toetsresultaten een belangrijke rol spelen, maar bijvoorbeeld ook 
de leerstrategieën, het observeren van het gedrag van leerlingen, het houden van interviews 
en het voeren van gesprekken.  
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Vertalen wij deze visie door naar docenten die werken met OGW dan zien we docenten die:
1 hoge verwachtingen en duidelijke doelen hebben voor alle leerlingen/  studenten en 

communiceren deze met de leerlingen en hun ouders.
2 het onderwijs afstemmen op wat leerlingen/ studenten nodig hebben om te presteren.
3 goed in staat zijn een taakgerichte werksfeer te realiseren.
4 zicht hebben op leerresultaten door toetsen en leerlingvolgsystemen.
5 in staat zijn de gegevens over de ontwikkeling van hun leerlingen/studenten te 

analyserenen te interpreteren
6 mogelijke problemen verhelpen door bijsturing van de doelen en/of door goede 

leerlingenzorg
7 in staat zijn om feedback te geven en te ontvangen (en er ook iets mee tedoen).
8 gemotiveerd zijn om los van de eigen klas of vak te streven naar afstemmingen en 

samenwerking.
9 zich snel kunnen verbeteren als prestaties tegenvallen

Een professionele docent zal eerder genoemde items merkbaar integreren in zijn 
handelen en houding.

OGW is dus geen doel op zich maar een middel om de kwaliteit van 
het eigen onderwijs te verbeteren.  Het is een cyclische werkwijze 
om gericht naar het onderwijs te kijken met behulp van de 
beschikbare gegevens. In die werkwijze staat het vakmanschap 
van de leraar centraal en laten alle betrokkenen zich sturen in 
hun professionele handelen door de uitkomst van metingen op 
basis van vooraf gestelde doelen. (Hoeberichts & Dijck, 2015). 

Omschrijving/instructie: 
1 De basis voor deze leerwerktaak is “De Toolkit OGW, Samen werken aan 

onderwijskwaliteit”, resultaat van het project leren Verbeteren van VO-raad en AOC-raad. 
Bestudeer deel 1 van deze toolkit.  

2 Kies een klas waarvan of leerling van wie jij de kwaliteit van leren wilt verbeteren.
3 Beantwoord de volgende vragen 

• Wat draag ik bij aan de ontwikkeling van deze leerlingen/leerling, wat zijn de 
opbrengsten?

• Weet ik dat, meet ik dat?
• Zo ja, ben ik tevreden met deze resultaten?
• Weet ik hoe ik deze opbrengsten kan gebruiken om mezelf te verbeteren?
• En weet ik hoe ik het effect op de leerlingen kan vergroten?
Door het beantwoorden van deze vragen krijg je inzicht in het leren van de leerling(en) en 
kun je de juiste besluiten nemen over je manier van lesgeven.

4 Bestudeer opdracht 3 ‘De OGW-cyclus’ uit de Toolkit en werk deze individueel uit. Met 
deze opdracht krijg je inzicht in de 9 stappen van OGW en krijg je zicht op welke stappen 
je beheerst en aan welke stappen je nog moet werken. 

5 Om een data-analyse te kunnen maken, gebruik je het analyse-instrument (instrument 
7) uit de Toolkit. Voer de data-analyse uit. Verwerk de resultaten en trek op basis van de 
uitkomst een aantal conclusies.
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6 Stel een verbeterplan op. Afhankelijk van wat je wilt verbeteren kun je een bepaald 
instrument gebruiken, bijvoorbeeld het opstellen van een klassenhandelingsplan 
(instrument 11), een checklist voor leerdoelen (instrument 9) of een individueel 
handelingsplan (instrument 12) . Zie Toolkit.  

7 Leg het verbeterplan voor aan je collega’s van de vakgroep en vraag om feedback.
8 Verwerk de feedback van je collega’s in het verslag en neem het op in je portfolio.

Resultaatverwachting: 
Maak een verbetervoorstel voor het lesprogramma voor de klas of de leerling op basis van de 
feiten voortkomend uit de cijferanalyse. 

De werkplekbegeleider geeft formatieve feedback op het verbetervoorstel.
Jij neemt deze feedback mee en verwerkt dit in je portfolio middels een reflectieverslag.

Bronnen: 
Vermaas, J. (2013) Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding. OGW in het VO. School aan 
zet.

Hoebrichts, J., Dijck, H. van. (2015). Feedback als kloppend hart van de organisatie. Theoretisch 
kader 1. School aan zet.

Toolkit OGW samen werken aan onderwijskwaliteit. http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/de-
toolkit-ogw-samen-werken-aan-onderwijskwaliteit

Artikel Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding. OGW in het VO. Julliet Vermaas.

Artikel Feedback als kloppend hart van de organisatie.  John Hoebrichts en Hans van Dijck.

Beslisboom OGW van Quadraam. Via: https://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/wp-
content/uploads/2017/07/Weten-wat-Werkt-Docentenhandleiding-beslisboom.pdf 
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