
 
 

 

Ambitiekaart Nationaal Plan Onderwijs  

Team  Leerling  

Professionalisering		 1. Sociaal-emotionele	ontwikkeling	en	
welbevinden.		

2. Vakspecifieke	kennis	en	vaardigheden:	
alle	leergebieden,	dus	niet	alleen	taal	en	
rekenen.	

 
Achtergrond	
	 	
Onze	aanpak	in	het	kort:	
	

• Langetermijn	ambities	en	stapsgewijze	doelen	
• Houden	van	focus	en	doen	wat	werkt	
• Kansrijke	interventies,	geworteld	in	de	wetenschap	
• Oog	voor	een	veilig	schoolklimaat	

	
Om	tot	ons	plan	te	komen	hebben	we	de	volgende	stappen	gezet:		
	

1. In	beeld	brengen	van	impact	van	Corona	op	onze	leerlingen.		
2. In	beeld	brengen	van	de	mogelijkheden	(personeel	intern	en	extern).	
3. Maken	van	een	plan	van	aanpak.		

	
Wat	weten	we	al	uit	onderzoek	over	de	impact	van	Corona	op	de	ontwikkeling	van	
leerlingen?		

Impact	op	kennis	en	vaardigheden		

Op	basis	van	toetsgegevens,	observaties	en	de	extra	NCO-rapportage	van	het	NRO	is	al	één	en	
ander	bekend	over	de	impact	van	Corona	op	de	ontwikkeling	van	de	kennis	en	vaardigheden	van	
leerlingen	in	het	basisonderwijs.	Er	zijn	leerlingen	die	vertraging	hebben	opgelopen	op	het	gebied	
van	taal	en	rekenen.		

Impact	op	welbevinden		

Uit	verschillende	onderzoeken	(die	soms	kijken	naar	verschillende	periodes,	verschillende	
leeftijden	en	verschillende	aspecten	van	welbevinden)	komt	een	divers	beeld	naar	voren	over	de	
gevolgen	van	de	Corona-crisis	op	het	welbevinden	van	kinderen	en	jongeren.	Er	zijn	onderzoeken	
die	een	achteruitgang	van	welbevinden	laten	zien,	terwijl	er	ook	(kleinere)	onderzoeken	zijn	
waaruit	het	beeld	ontstaat	dat	veel	kinderen	geen	grote	achteruitgang	ondervinden	in	hun	
welbevinden.	Echter	is	veel	onderzoek	gebaseerd	op	korte	crises,	en	niet	per	se	op	een	langere,	
sluimerende	crisis	zoals	bij	Corona.		

Aanpak	

Stap	1.	In	beeld	brengen	impact	Coronacrisis	op	de	ontwikkeling	van	onze	leerlingen		

De	analyse	in	de	schoolscan	richt	zich	op	twee	domeinen:		
3. Vakspecifieke	kennis	en	vaardigheden:	alle	leergebieden,	dus	niet	alleen	taal	en	rekenen.		



 
 

 

4. Sociaal-emotionele	ontwikkeling	en	welbevinden.		

Stap	2.	Beschikbare	gegevens	inventariseren		

Voor	alle	leergebieden	hebben	we	gekeken	over	welke	gegevens	we	beschikken	om	de	
ontwikkeling	van	onze	leerlingen	in	beeld	te	brengen.	Het	gaat	zeker	niet	alleen	om	
toetsresultaten,	maar	ook	om	bijvoorbeeld	gegevens	afkomstig	uit	gesprekken	met	ouders	en	
leerlingen	en	uit	observaties.	Veel	van	deze	gegevens	maken	al	structureel	deel	uit	van	ons	
leerlingvolgsysteem.		

Stap	3.	Analyseren		

Na	de	inventarisatie	zijn	we	begonnen	met	het	overzichtelijk	in	beeld	brengen	van	de	verzamelde	
gegevens	op	meerdere	niveaus:	individueel	niveau,	per	(jaar)groep	en	schoolniveau.	De	
ontwikkelingscurve	van	leerlingen	verloopt	vaak	grillig	en	het	gaat	bovendien	om	een	
uitzonderlijk	jaar.	Om	deze	redenen	kijken	we	bij	de	analyse	extra	goed	naar	de	ontwikkeling	van	
leerlingen	ten	opzichte	van	zichzelf	(voor	Corona).		

De	analyses	geven	ons	zicht	op	opvallende	zaken	in	de	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.	Deze	
hebben	betrekking	op:		

• Een	schoolbreed	overzicht	van	de	(onderdelen	van)	leergebieden	waar	de	ontwikkeling	
van	leerlingen	relatief	gezien	het	meest	vertraagd	is;		

• Een	overzicht	van	de	groepen	die	afwijken	van	het	schoolbrede	beeld;		
• Een	overzicht	van	de	leerlingen	die	positief	of	negatief	opvallen.		

Speerpunten	uit	onze	analyse		

Op	basis	van	de	analyse	van	de	XX	LOVS	middentoetsen	schooljaar	2020-2021	komt	naar	voren	
dat	het	vakgebied	XXX	een	belangrijk	speerpunt	is	voor	de	XXXX-school.	We	zien	namelijk:	

• In	X	van	de	Y	groepen	komt	uit	de	trendanalyse	van	de	XX	LOVS	middentoetsen	naar	voren	
dat	op	het	gebied	van	XXX	XXX	minder	goed	wordt	gescoord	dan	tijdens	de	XX	XX	
middentoetsen	van	hetzelfde	leerjaar	in	het	voorafgaande	schooljaar.		

• Er	zijn	3	groepen	(groep	X,	Y	en	Z)	die	tijdens	de	huidige	XX	LOVS	middentoetsen	minder	
goed	scoren	dan	tijdens	de	XX	eindtoetsen	van	vorig	schooljaar.	De	overige	2	groepen	
(groep	A	en	B)	scoren	ongeveer	even	goed	als	tijdens	de	XX	eindtoetsen	van	vorig	
schooljaar.	

Op	basis	van	de	analyse	van	de	XX	LOVS	middentoetsen	schooljaar	2020-2021	komt	tevens	naar	
voren	dat	het	vakgebied	XXX	een	speerpunt	is	voor	de	XXXX-school.	We	zien	een	wisselend	beeld,	
namelijk	dat:	

• In	2	van	de	5	groepen	(groep	X	en	X)	komt	uit	de	trendanalyse	van	de	XX	LOVS	
middentoetsen	naar	voren	dat	op	het	gebied	van	XXXX	minder	goed	wordt	gescoord	dan	
tijdens	de	XX	LOVS	middentoetsen	van	hetzelfde	leerjaar	in	het	voorafgaande	schooljaar.	
Er	blijkt	dat	op	dit	vakgebied	met	name	leerlingen	die	al	minder	sterk	scoorden	het	meeste	
last	hebben	gehad	van	de	schoolsluiting.	Dit	is	terug	te	zien	in	hun	scores.	

Op	sociaal-emotioneel	gebied	komt	uit	analyse	van	de	ingevulde	sociaal-emotionele	vragenlijsten	
het	volgende	naar	voren:	



 
 

 

• Op	groepsniveau	zijn	er	geen	grote	wijzigingen	t.o.v.	de	vorige	keer	dat	de	vragenlijst	is	
ingevuld	door	dezelfde	leraar	(XX	2020).	

• Op	leerlingniveau	zijn	er	meerdere	leerlingen	die	de	vragenlijsten	positiever/negatiever	
invullen	dan	tijdens	de	vorige	keer	dat	ze	vragenlijsten	invulden	(XX	2020).	

Stap	4.	Mogelijke	verklaringen	zoeken,	gevolgen	inschatten	en	conclusies	formuleren		

We	hebben	samen	met	het	team	nagedacht	over	mogelijke	verklaringen	voor	opvallende	zaken.	Dit	
om	te	bepalen	wat	aangrijpingspunten	bij	het	wegwerken	van	vertragingen	zijn.	Het	maakt	
bijvoorbeeld	uit	of	vertragingen	(beperktere	leergroei	dan	voorheen)	veroorzaakt	zijn	doordat	de	
onderwijsinhoud	nog	niet	is	aangeboden	of	doordat	leerlingen	zich	de	aangeboden	
onderwijsinhoud	niet	goed	hebben	eigen	gemaakt.		

Ook	maken	we	een	inschatting	of	vertragingen	op	gebied	van	kennis	en	vaardigheden	en	of	
sommige	sociaal-emotionele	problemen	zich	‘vanzelf’	oplossen	als	er	weer	structuur	in	de	klas	zit	
en	er	weer	geleerd	wordt.		

Op	basis	van	deze	analyse	hebben	we	conclusies	getrokken	over	welke	vertragingen	op	welk	
niveau	om	actie	vragen.		

Mogelijke	verklaringen	uit	onze	analyse		

• Uit	analyse	(data	bekijken	en	verdiepende	gesprekken	met	alle	leraren)	laat	zien	dat	met	
name	in	de	groepen	waar	veel	gerichte	keuzes	zijn	gemaakt	en	aan	de	hand	van	de	
leerlijnen	is	ingezet	op	het	rekenaanbod	de	resultaten	het	best	zijn.	

• Leerlingen	en	groepen	die	voor	Corona	minder	sterk	scoorden	hebben	relatief	meer	hinder	
ondervonden	van	de	schoolsluitingen.	

• Leerlingen	die	minder/niet	goed	hebben	kunnen	thuiswerken	hebben	relatief	meer	hinder	
ondervonden	van	de	schoolsluitingen.	

• Op	vakgebieden	waarvan	het	werk	thuis	relatief	goed	te	volgen	en	te	maken	is	
(bijvoorbeeld	spelling)	worden	geen	achterstanden	gesignaleerd.	

Formuleer	een	doel	 De	gegevens	zijn	verzameld	die	het	probleem	inzichtelijk	maken.	Nu	kan	
je	jezelf	een	doel	stellen.		
	
Voorbeeld:	Een	te	laag	percentage	leerlingen	in	groep	5	scoort	voldoende	
op	een	leestoets.	Dit	blijkt	omdat	25	procent	van	de	leerlingen	onder	het	
gewenste	niveau	scoort.	In	dit	geval	kan	een	doel	als	volgt	geformuleerd	
worden:	We	willen	dat	nog	maar	5	procent	van	de	leerlingen	onder	het	
gewenste	niveau	scoort.	Dit	doel	kan	ook	in	absolute	aantallen	worden	
geformuleerd	(mits	de	groep	gelijk	blijft):	niet	de	huidige	zeven,	maar	
twee	leerlingen	scoren	straks	nog	maar	onder	het	gewenste	niveau.	
	
Zie	Praktijkkaart-Probleemverkenning-en-doelstelling:	https://education-
lab.nl/wp-content/uploads/2021/04/Praktijkkaart-Probleemverkenning-
en-doelstelling-EducationLab-1.pdf		

Kies een aanpak  
	

Bijvoorbeeld  
• Extra lessen 



 
 

 

Uit onderzoek weten we dat het inzetten van extra lessen een van de 
meest effectieve aanpakken is. Dit geldt voor alle leerlingen, maar met 
name voor leerlingen uit kansarme gezinnen. Met extra lessen bedoelen 
we alle additionele lestijd (leertijd) die een kind krijgt, zowel binnen als 
buiten reguliere lestijden. Door deze extra leertijd – mits goed ingezet – 
gaan prestaties van leerlingen sneller vooruit. 
 
Zie Toolkit Extra lessen: https://education-lab.nl/wp-
content/uploads/2021/04/Extra-lessen-2.pdf 
 

• Professionalisering  
 
De kwaliteit van de leraar is de allerbelangrijkste factor in de 
leerontwikkeling van de leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de 
kwaliteit en professionaliteit van leraren een van de meest effectieve 
interventies is. Ook stelt professionalisering leraren in staat nieuwe 
aanpakken en methoden in te voeren. Bijkomend voordeel van 
effectieve professionalisering is dat het niet alleen op korte termijn 
helpt, maar tot een duurzame verbetering van het onderwijs leidt. 
Daarvan profiteren zowel huidige als toekomstige leerlingen. 
Professionalisering is een kwestie van inhoud én vorm.  
 
Zie praktijkkaart Professionalisering 
https://education-lab.nl/wp-content/uploads/2021/04/Praktijkkaart-
Professionalisering-EducationLab.pdf 
 
Praktijkkaart: kiezen van een passende aanpak  
https://education-lab.nl/wp-content/uploads/2021/04/Praktijkkaart-
Kiezen-van-een-passende-aanpak-EducationLab.pdf 

Meetinstrument	 Er	zijn	veel	mogelijke	instrumenten	die	verschillende	relevante	
kenmerken	in	beeld	kunnen	brengen:		
	

• Leerresultaten	worden	vaak	met	toetsen	in	kaart	gebracht.		
• Vragenlijsten	en	interviews	worden	ingezet	om	gegevens,	zoals	

motivatie,	attitudes,	en	persoonlijkheidskenmerken	in	kaart	te	
kunnen	brengen.		

• Observatielijsten	en	kijkwijzers	kunnen	worden	gebruikt	om	het	
gedrag	van	leerlingen	in	kaart	te	brengen.		

• Portfolio’s	kunnen	worden	gebruikt	om	complexe	vaardigheden	
in	kaart	te	brengen.		

• Gesprekken	met	ouders:	informatie	over	de	observaties	van	de	
ouders	in	de	thuissituatie.	

Nieuwe	aanpak	of	
interventie?	Maak	
een	
implementatieplan	

Stel	jezelf	onder	meer	de	volgende	vragen:		
	

• Waarom doen we deze implementatie?  
• Wat houdt de implementatie precies in?  
• Waar, wanneer en hoe wordt de implementatie uitgevoerd?  
• Welke deskundigheid is op individueel en/of schoolniveau nodig voor 

de implementatie? 



 
 

 

• Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	verschillende	leeractiviteiten	elkaar	
versterken? 

Proceseigenaar	 Team	(het	plan	moet	worden	goedgekeurd	door	de	MR)	

Financiering	 Minimaal	€	700	per	leerling	kunnen	basisscholen	komend	schooljaar	
2021-2022	verwachten	vanuit	het	NPO.		
	
Voor	het	jaar	erop	is	dat	minimaal	€	500	per	leerling,	maar	dit	is	wel	
afhankelijk	van	de	uitkomsten	van	de	‘implementatiemonitor’	en	de	
actuele	ontwikkeling	van	achterstanden.	
	
	 Schooljaar		

2021-2022	
Schooljaar		
2022-2023	

Schooljaar		
2023-2024	

Sociaal-emotioneel	
inzet	externe	
kindercoach	

	 	 	

Zomerschool	in	
eigen	beheer	

	 	 	

Inhuur	Expert	EDI		 	 	 	
	

Tijd	 Schooljaar	2021-2022	tot	en	met	halverwege	schooljaar	2023-2024	

Uitvoering	door	
derden	

Bijvoorbeeld:		
Expert	EDI		
Kindercoach		

2021	–	2022	
	
	

Maak	een	nog	concreter	plan	en	invulling	wat	er	binnen	dit	
schooljaar	gaat	gebeuren,	wat	er	centraal	staat	en	wat	voor	
(sub)doelen	en	resultaten	er	centraal	staan?		Enkele	voorbeelden:		
	
Inzet	kindercoach		
De	gerichte	inzet	van	een	externe	kindercoach	heeft	de	afgelopen	jaren	al	
erg	goed	gewerkt	als	preventieve	interventie.	Dit	zullen	we	blijven	
inzetten,	maar	daarnaast	ook	uitbreiden	voor	een	deel	van	de	leerlingen	
waarbij	we	een	aandachtspunt	in	hun	sociaal-emotionele	ontwikkeling	
constateren	na	de	schoolsluitingen.	Door	de	kindercoach	kan	doelgericht	
en	adequaat	worden	ondersteund	op	school.	Zij	is	erg	goed	bekend	op	
school	en	bij	de	ouders	en	kan	zo	laagdrempelig	en	adequaat	aansluiten	
bij	onze	ondersteuningsbehoefte	en	die	van	de	leerlingen.	
	
Welke	doelgroep:		
Door	wie:		
Wanneer:		
Doelstelling:		
	
Zie	NPO	menukaart:		
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-
emotionele-ontwikkeling	
 
Professionalisering DI-model 



 
 

 

 
Bij elke les volgens het DI-model vindt een stapsgewijze overgang 
plaats van leraargestuurd onderwijs naar zelfstandig werken. Het 
klassieke DI-model bestaat uit de volgende stappen: 
 

• Introductie en terugblik. 
• Instructie van nieuwe begrippen en vaardigheden. 
• Begeleide oefening van het aangeleerde. 
• Zelfstandig toepassen van het geleerde. 
• Periodieke terugblik. 
• Terugkoppeling (gedurende elke lesfase). 

	
Welke	doelgroep:		
Door	wie:		
Wanneer:		
Doelstelling:		
	
Zie	NPO	menukaart:		
https://www.nponderwijs.nl/interventies/directe-instructie	
	
Zie	praktijkkaart	professionalisering:	https://education-lab.nl/wp-
content/uploads/2021/04/Praktijkkaart-Professionalisering-
EducationLab.pdf	
	
Zomerschool  
Zomerscholen zijn lessen tijdens de vakantie. Vaak zijn ze ontworpen 
als inhaalprogramma’s met als doel om de groep leerlingen weer aan te 
laten sluiten bij leeftijdsgenoten en een positief effect te hebben op de 
kennis en vaardigheden van de deelnemers. Een ander doel is het 
voorkomen dat leerlingen in de loop van de zomervakantie kennis 
verliezen en daardoor achteruitgaan ten opzichte van leeftijdsgenoten. 
 
Welke	doelgroep:		
Door	wie:		
Wanneer:		
Doelstelling:		
	
Zie	Praktijkkaart	Zomerscholen:	
https://education-lab.nl/wp-content/uploads/2021/04/Praktijkkaart-
Zomerscholen-EducationLab.pdf	

2022	–	2023	 Maak	een	nog	concreter	plan	en	invulling	wat	er	binnen	dit	
schooljaar	gaat	gebeuren,	wat	er	centraal	staat	en	wat	voor	
(sub)doelen	en	resultaten	er	centraal	staan?			

2023	–	2022	 Maak	een	nog	concreter	plan	en	invulling	wat	er	binnen	dit	
schooljaar	gaat	gebeuren,	wat	er	centraal	staat	en	wat	voor	
(sub)doelen	en	resultaten	er	centraal	staan?			

Monitoren	en	
evalueren	

Zie	praktijkkaart	monitoren	en	evalueren:	
https://education-lab.nl/publications/praktijkkaart-monitoring-en-
evaluatie/	



 
 

 

Bronnen	 • https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-
kiezen	

• www.educationlab.nl		

	 Tot	slot:	Het	belang	van	goed	onderwijs		
	
Ons	plan	is	niets	nieuws	en	sluit	naadloos	aan	op	ons	huidige	jaar-	en	
professionaliseringsplan.	Gerichte	aanpakken	kunnen	worden	ingezet	om	
er	in	uitzonderlijke	situaties	voor	te	zorgen	dat	leerlingen	beter	
presteren.	De	meest	succesvolle	aanpak	om	leerachterstanden	en		
-vertragingen	te	voorkomen	en	in	te	lopen,	is	door	kwalitatief	goed	
onderwijs	te	geven.	Hierbij	spelen	de	kwaliteit	van	de	leraar,	het	
curriculum	en	de	methodes	een	belangrijke	rol.	Wanneer	de	kwaliteit	
onvoldoende	op	orde	is,	zijn	aanvullende	bijspijkeractiviteiten	naar	alle	
waarschijnlijkheid	ook	ineffectief.	

 

 


