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2 Resultaten in beeld brengen Onderzoeken van kwaliteit Verantwoording over kwaliteit
Schoolnormen

� Schoolnormen vastleggen voor tussentoetsen
Ga naar WMK › Monitoring › Opbrengsten › Schoolnormen › 
Schoolnormen toevoegen

� Schoolnorm vastleggen voor eindtoets
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Analyse Referentieniveaus › 
Schoolnormen

Gesprekkencyclus

� Actualiseren lerarenbestand
Ga naar Mijnschoolteam > Beheer > Leraren

� Planning maken voor observaties en gesprekken
Ga naar Mijnschoolteam > Beheer > Planning > Toevoegen

Kengetallen

� Schoolondersteuningsprofiel opstellen / updaten
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > Schoolondersteuningsprofiel

Eigen kwaliteit ontwerpen

� Vaststellen kwaliteitskaart (op basis van het jaarplan) voor 
opname in de bibliotheek
Ga naar WMK > Quick Scan / Schooldiagnose > Mijn Bibliotheek

� Opname van kijkwijzer (gebruik maken van kwaliteitskaart) om te 
observeren
Ga naar Mijnschoolteam > Beheer > Bibliotheek > Kijkwijzers
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M-toetsen

� Afname M-toetsen
� Analyse M-toetsen + groepsbesprekingen 

in team over resultaten en referentieniveaus
� Reflectie op de resultaten in schoolrapportage

Ga naar Mijnschoolplan > Modules > Schoolrapportage > 
Tussenresultaten (- Trendanalyse)

Eigen kwaliteit ontwerpen

� Vaststellen kwaliteitskaart (op basis van het jaarplan) voor 
opname in de bibliotheek
Ga naar WMK > Quick Scan / School Diagnose > Mijn Bibliotheek

Tussenevaluatie van de plannen

� Halfjaarlijkse evaluatie van het jaarplan
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > Schoolplan > Monitors

� Tussentijdse evaluatie van het NPO-plan 
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > School Programma > 
Monitors

Uitwisseling schooladviezen met ROD

� Uiterlijk 14 maart 2022 schooladviezen vastleggen en aansluitend 
controleren of alles goed is uitgewisseld met ROD
Ga naar ParnasSys > Groep (en klik de eerste leerling aan) > 
Personalia > ROD (ga per leerling na of aanleveren advies VO is 
goedgekeurd)

Jaarlijks meetmoment

Basiskwaliteit*

� Breng de basiskwaliteit in beeld volgens het nieuwe 
Onderzoekskader 2021
Ga naar WMK › Schoolontwikkeling › Basiskwaliteit › Meting 
starten

Eigen kwaliteit*

� Start meting op basis van eigen kwaliteitskaarten
Ga naar WMK › Schoolontwikkeling › Quick Scan of 
Schooldiagnose > Meting starten

Tevredenheid*

Vanaf 1 november tot uiterlijk 30 april kunnen 
tevredenheidsonderzoeken worden afgenomen en uitgewisseld 
met Vensters.

� Afname tevredenheidsonderzoek (dit kan voor ouders, leerlingen 
en leraren)
Ga naar WMK › Vragenlijsten › Vragenlijsten › Meting starten

� Publiceer de resultaten in Vensters door in WMK akkoord te 
geven voor het doorleveren van het rapport

Veiligheid leerlingen

� Vragenlijst Veiligheid Leerlingen versturen
Ga naar WMK > Vragenlijsten > Vragenlijst Veiligheid Leerlingen

� Gegevens m.b.t. veiligheid met leerlingen laten aanleveren bij de 
inspectie 

*Indien van toepassing in jouw meerjarenplanning

Centrale Eindtoets

� Afname Eindtoets van 20 april tot en met 13 mei 2022

Schooladvies vergelijken met niveau VO

� Schooladvies en niveau in VO importeren in ParnasSys
Ga naar ParnasSys › School › Import › Importeren schooladvies 
en niveau

Metingen analyseren en verantwoorden

Basiskwaliteit*

� Analyseren uitkomst zelfevaluatie 
basiskwaliteit + dialoog in team

� Uitkomsten verwerken in schoolrapportage
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolrapportage › 
Basiskwaliteit

� Actiepunten verwerken in jaarplan
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolplan › Actiepunten

� Communiceer uitkomsten, conclusies en actiepunten met 
betrokkenen

Eigen kwaliteit*

� Voer dialoog in team, MR en bestuur over uitkomsten 
vragenlijst(en) 

� Uitkomsten verwerken in schoolrapportage
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolrapportage › Eigen 
kwaliteit

� Actiepunten verwerken in jaarplan
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolplan › Actiepunten

� Communiceer uitkomsten, conclusies en actiepunten met 
betrokkenen

Tevredenheid*

� Voer dialoog met ouderpanel/leerlingenraad 
over signalen uit tevredenheidsonderzoeken

� Uitkomsten verwerken in schoolrapportage
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolrapportage › 
Tevredenheid van de stakeholders

� Actiepunten verwerken in jaarplan
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolplan › Actiepunten

� Communiceer uitkomsten, conclusies en actiepunten met 
betrokkenen

Veiligheid leerlingen

� Analyseren uitkomsten vragenlijst 
+ dialoog in team

� Uitkomsten verwerken in schoolrapportage
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolrapportage › Veiligheid 
leerlingen

� Actiepunten verwerken in jaarplan
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolplan › Actiepunten

� Communiceer uitkomsten, conclusies en actiepunten met 
betrokkenen

* Indien van toepassing in jouw meerjarenplanning

Centrale Eindtoets - vervolg

� Analyse Eindtoets + voer dialoog in team over resultaten 

� Reflectie op de resultaten in schoolrapportage
Ga naar Mijnschoolplan › Modules › Schoolrapportage › Eindtoets

Nationaal Programma Onderwijs

� NPO: cognitieve en sociaal-emotionele scan bijwerken
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > School Programma > 
Cognitieve resultaten / Sociale resultaten

E-toetsen

� Afname E-toetsen 
� Analyse E-toetsen + voer dialoog in team over resultaten 

in brede zin: eindtoets, schooladviezen, tussentoetsen en 
referentieniveaus

� Reflectie op de resultaten in schoolrapportage
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > Schoolrapportage > 
Tussenresultaten (- Trendanalyse)

Uitwisseling eindtoetsresultaten met ROD

Nationaal Programma Onderwijs

� Eindevaluatie NPO-plan
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > Jaarplannen (wordt 
automatisch opgenomen in jaarverslag)

� Vaststellen programma jaar 2 NPO
Ga naar Mijnschoolplan > Modules > School Programma

� Voer dialoog met de MR over gekozen NPO-interventies

TIP: KENMERKEN LEERLINGENPOPULATIE
Breng de kenmerken leerlingenpopulatie in kaart en leg dit 

vast in het schoolondersteuningsprofiel.

TIP: HOUD HET INSPIREREND
Met het ontwerpen van een kwaliteitskaart stel je de 
kwaliteit vast voor één thema. Door elk schooljaar 1-2 
kwaliteitskaarten te ontwerpen, blijft dit een leuk en 

inspirerend proces voor het hele team. 

TIP: INZICHT IN REFERENTIENIVEAUS
Ken je het Cohortanalyse dashboard in Ultimview? Hier 

kun je zien waar een groep leerlingen uit gaat / kan 
komen als het gaat om de referentieniveaus.

WIST JE DAT: ROD, VOORHEEN BRON
De bekende naam BRON is vervangen door ROD: het 

Register Onderwijsdeelnemers.

TIP: SCHOOLADVIES ANALYSEREN IN ULTIMVIEW
Wist je dat de niveaus na het tweede jaar VO van oud-

leerlingen aan de destijds gegeven schooladviezen 
worden gerelateerd in Ultimview? Ga naar het dashboard 

Schooladvies en via de knop ‘Uitleg’ krijg je een korte 
rondleiding.

WIST JE DAT: OCW DOET ONDERZOEK 
Om zicht te krijgen op de aard, omvang en de verdeling 

van corona-gerelateerde vertragingen krijgt iedere school 
de komende twee jaar te maken met de implementatie- en 

de resultatenmonitor van OCW. Het is mogelijk dat jouw 
school ook onderdeel wordt van een steekproef.

TIP: VOORKOM ENQUÊTE-MOEHEID
Concentreer je metingen op één centraal moment in het 
schooljaar. Hiermee voorkom je enquête-moeheid bij de 

respondenten.

TIP: MAAK EEN MEERJARENPLANNING
Indien je niet vastlegt wanneer je iets meet, dan wordt 

het meetgedeelte van kwaliteitszorg al snel ad hoc. Een 
planning geeft houvast, omdat deze functioneert als een 
activiteitenkalender. Onze suggesties voor activiteiten:

 Basiskwaliteit: 1-2 keer per 4 jaar
 Eigen kwaliteit: 1 keer per jaar
 Tevredenheid: 1-2 keer per 4 jaar

 Veiligheid leerlingen: 1 keer per jaar (verplicht)

Deze kalender is tot stand gekomen met de inhoud van Cees Bos (Bos Onderwijs Consultancy) en Anton de Jong (Academie van ParnasSys) 

Deze kalender downloaden? www.educatieheld.nl     
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