
Het overkoepelend dashboard
Hoe krijgen leraren meer inzicht in voortgang? 
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Introductie van het overkoepelend dashboard

Sectie 1



“Informatie over mijn leerlingen moet ik 
op verschillende plekken vinden” 

Informatie over je leerlingen
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“Ik moet in elk systeem apart 
inloggen” 

“Ik ben veel tijd kwijt met 
het overtypen van gegevens” 

“Ik weet niet over welk leerdoel 
deze gegevens iets zeggen” 

Om je taken als leraar goed uit te kunnen voeren, heb je informatie over je 
leerlingen nodig. 
Er zijn echter steeds meer verschillende informatiebronnen, zoals apps, 
leermiddelen en leerlingvolgsystemen. Hierdoor wordt het een steeds 
groter probleem om de informatie over je leerlingen snel en overzichtelijk 
voor jezelf te ordenen. 



Het concept van een overkoepelend dashboard
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Leerlingen werken in digitale 
leermiddelen en genereren gegevens 
over hun voortgang. Ook staan er 
gegevens in het leerlingvolgsysteem.

Deze systemen stellen een deel 
van hun gegevens beschikbaar
aan een overkoepelend 
dashboard.

Dit overkoepelende dashboard 
levert de leraar (en de leerling) 
op één plek inzicht op over waar 
de leerling staat en mee bezig is. 

Hierop kan de leraar zijn 
handelen aanpassen. Het gaat 
dan om didactiek leerstofaanbod
en de pedagogiek.



De behoeftes 
vanuit de verschillende onderwijsprofessionals
Sectie 2



We zien de wens voor overkoepelend inzicht in voortgang bij verschillende 
doelgroepen, zoals docenten, mentoren, teams en leerlingen/ouders. 
Allen hebben ze een bepaalde behoefte aan informatie die hen ondersteunt 
bij het leer- en begeleidingsproces en hen helpt om leerlingen op maat te 
kunnen begeleiden:

De mentor en het 
mentorenteam willen 

inzicht in de voortgang van 
de leerlingen in alle vakken 

en hun welbevinden

De vakdocent (VO) wil 
in hun vak inzicht in de 

voortgang van zijn of haar 
groepen leerlingen en per 

leerling. 

De onderwijsprofessionals
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De leraar (PO) wil voor 
alle vakken inzicht in de 

voortgang van zijn of haar 
groepen leerlingen en per 

leerling. 



Scholen willen dat 
ook de leerling 

bewust wordt van z’n 
voortgang en in staat 

moet zijn om dit te 
kunnen laten zien. 

De vaksectie (VO) en het 
leerkrachtteam (PO) willen 

inzicht in de leervoortgang van 
alle groepen leerlingen die hun 

vak volgen.

Andere actoren
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De ouders willen op 
verschillende momenten 
in het jaar inzicht in de 

voortgang van de 
ontwikkelingen van de 

leerling. 

De doelgroepen op deze 
pagina zijn echter nog 
niet verder uitgewerkt in 
deze presentatie



Als leraar in het PO 
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Lesvoorbereiding

Veelvoorkomende situaties waar de 
leraar in het PO de voortgang van 
leerlingen wil kunnen inzien:

leerlingen zelfstandig aan het werk 

Het leerlinggesprek

leerlingbespreking 
met collega’s

Het oudergesprek

Voorbeelden uit de 
praktijk:
- Versnellingsvraag 
over het overkoepelend 
dashboard
- Proeftuin Linked-data 
rekenen



Als vakdocent in het VO 
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Lesvoorbereiding

Veelvoorkomende situaties waar een 
vakdocent in het VO de voortgang van 
leerlingen wil kunnen inzien:

leerlingbespreking 
(rapportvergadering)

Leerlingen zelfstandig aan het werk
Vaksectie bespreking

Voorbeeld uit de 
praktijk: 
Leerlingresultaten
uitwisselen



Als mentor  
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Veelvoorkomende situaties waar een 
mentor de voortgang van leerlingen wil 
kunnen inzien:

Gesprek met de mentorgroep

Individueel 
begeleidingsgesprek leerlingbespreking 

(rapportvergadering)

Het oudergesprek

Voorbeeld uit de 
praktijk: 
Het Hooghuis



Vier vormen 
van een overkoepelend dashboard
Sectie 3



4 vormen van overkoepelend overzicht
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Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

Uitwisseling tussen 
twee systemen

Naast elkaar presenteren 
van gegevens uit meerdere 

systemen

Samenbrengen van 
gegevens uit meerdere 

systemen onder 
een gelijke noemer

Combineren van gegevens 
uit meerdere systemen 

tot een analyse

Een overkoepelend dashboard is een nieuwe functionaliteit bovenop bestaande systemen en leermiddelen. Het kan 
ontwikkeld worden in een bestaand systeem dat allerlei koppelingen heeft met andere systemen en leermiddelen. Of het 
kan een nieuw systeem zijn dat informatie krijgt uit alle systemen en die presenteert. We onderscheiden vier varianten:



Variant 1 Uitwisseling van gegevens tussen digitale middelen

Leermiddel 1

Leerling

Overkoepelend dashboard

8 8
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In deze minst complexe 
variant levert een 
leermiddel een specifiek 
deel van de z’n gegevens 
door aan het 
overkoepelend 
dashboard. Het 
totaaloverzicht van alle 
digitale (en niet digitale) 
resultaten is dan in het 
overkoepelend dashboard 
te zien. Om de resultaten 
verder te analyseren gaat 
de leraar naar het 
leermiddel.



Variant 2 Gegevens uit verschillende digitale middelen naast elkaar
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In deze variant geeft elk 
digitaal middel gegevens 
over de voortgang van een 
leerling door aan het 
overkoepelend dashboard. 
Voortgangsinformatie 
wordt hier (naast elkaar) 
per leermiddel 
gepresenteerd. Voor 
detailinformatie klikt de 
leraar vanuit het 
overkoepelende overzicht 
door naar het 
gedetailleerde dashboard 
van het leermiddel.

Leermiddel 1
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Variant 3 Integratie gegevens uit verschillende digitale middelen

16

Verschillende leermiddelen 
leveren informatie aan het 
overkoepelend dashboard. 
Deze informatie wordt 
gepresenteerd in een 
overkoepelende 
categorisering. Elk leermiddel 
heeft de voortgangsinformatie 
gerelateerd aan deze 
categorisering. Denk hier 
bijvoorbeeld aan 
niveaugroepen of leerdoelen. 
Hierdoor is het voor de 
leerkracht makkelijker om de 
informatie van verschillende 
leermiddelen te interpreteren. 
Het overkoepelend dashboard 
krijgt dus naast het 
verzamelen van informatie ook 
een taak om de informatie te 
ordenen op een manier die 
een leraar een meer integraal 
beeld kan opleveren.
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Variant 4 Geïntegreerd overkoepelend inzicht in beheersing
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Gegevens uit verschillende 
leermiddelen worden volledig 
geïntegreerd weergeven in het 
dashboard. Niet naast elkaar, 
maar gecombineerd tot een 
snelle en eenduidige 
indicatie van de voortgang. 
Hierdoor is bijvoorbeeld 
zichtbaar in welke mate een 
leerling een bepaald leerdoel 
beheerst. 



Welke variant past bij welke situatie?
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Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

Deze variant voorkomt dat een 
leraar resultaten moeten overtypen, 
maar heeft geen effect op de mate 
van inzicht in voortgang die een 
leraar hierdoor krijgt. 

Technisch zouden er geen 
belemmeringen moeten zijn om dit 
te realiseren. Afspraken over de 
Uitwisseling Leerlinggegevens en 
Resultaten (UWLR) zijn al tussen 
veel systemen geïmplementeerd. 

Deze variant zal leraren die met 
verschillende digitale leermiddelen 
werken helpen om de voortgang 
per leermiddel bij te houden, zonder 
in elk leermiddel apart te moeten 
inloggen. 

Omdat elk leermiddel zelf bepaalt 
welke informatie in het dashboard 
komt is de realiseerbaarheid hoger, 
maar de mate van overkoepelend 
inzicht nog beperkt tot voortgang 
per leermiddel. Omdat er meerdere 
leveranciers worden betrokken is 
deze variant voorlopig nog beperkt 
beschikbaar.

Deze variant is voor leraren die 
voortgang integraal 
(methodeoverstijgend) willen 
bijhouden. 

De randvoorwaarde is dat er 
onderwijskundige metadata 
gekoppeld moet zijn aan de 
informatie uit leermiddelen, zoals een 
niveau of een leerdoel om een 
overkoepelende categorisering 
mogelijk te maken. Alhoewel 
sommige leveranciers hier onderling 
afspraken over hebben kunnen 
maken, is dit nog niet veel 
beschikbaar. 

Dit overkoepelend dashboard biedt 
een overkoepelende analyse van 
informatie die de leraar methode 
overstijgend kan adviseren. 

Dit veronderstelt dat de informatie 
vanuit leermiddelen ook 
vergelijkbaar moet worden gemaakt 
en dat is in de huidige markt nog 
niet het geval. Daarnaast vereist dit 
ook de nodige vaardigheden van de 
leraar om hiermee om te gaan. 



Stappenplan: 
hoe kom je tot een overkoepelend dashboard?
Sectie 4



Stappenplan

Ga na of de behoefte van de school/scholen helder is. Ga daarvoor in 
gesprek met leraren, docenten, mentoren en anderen en betrek ze actief. 
Maak zonodig iemand verantwoordelijk die de behoeftes in kaart kan 
brengen. Dit kan bijvoorbeeld de ICT-coördinator, een vakdocent/leraar 
of een vaksectieleider zijn, afhankelijk van de gebruikersgroep van het 
overkoepelend dashboard. 

Stap 1: Haal behoefte op

De behoeftes van de school moeten duidelijk maken waar de meeste 
waarde aan gehecht wordt, zodat er prioritering kan plaatsvinden en 
bewuste keuzes gemaakt kunnen worden bij ontwikkeling en aanschaf 
van leermiddelen. Stel vast wie het overkoepelend dashboard gaat 
gebruiken, wanneer en welke gegevens je hier in wil terug zien. Bepaal 
welke van de vier eerder genoemde varianten van overkoepelend 
overzicht bij jou past. 

Stap 2: Stel een eenduidige visie op

Inventariseer welke digitale middelen en systemen nu op school worden 
ingezet en welke gegevens ze genereren. In hoeverre kan de visie op 
inzicht in voortgang bereikt worden met deze middelen? In hoeverre kun 
je gegevens uit de bestaande digitale systemen met elkaar combineren? 
Check bij aanschaf van individuele digitale middelen of gegevens 
uitwisselbaar zijn met de bestaande middelen. 

Stap 3: Vergelijk visie met het huidige 
gebruik van leermiddelen op school

Stel vast wat je op korte termijn wilt bereiken en bespreek dit met je 
leveranciers. Welke wensen zijn al mogelijk en welke wensen zijn er nog 
niet mogelijk? Is je leverancier bereidt om mee te denken en te 
ontwikkelen wat je nodig acht? Wegen de eventuele kosten op tegen de 
baten? Zijn er nu al quick wins te behalen? 

Stap 4: Maak keuzes



Welke gegevens wil de onderwijsprofessional zien?

Bijlage sectie 2



Als leraar in het PO  Voorbereiding van de les (1/2) 
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Als leraar wil je bij je voorbereiding 
inzicht hebben in de (verschillen in) 
voortgang van de leerlingen. Op basis 
hiervan kun je de instructie en 
begeleiding toesnijden op de 
verschillende (groepen) leerlingen. 
Hiervoor heb je nodig:

6.2
9.2
4.7
6.7

Opdrachten 
vak X

Aandachtspunten

�

�

�

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

A

B

C7.2

waar een leerling recentelijk aan heeft gewerkt

wat de aandachtspunten zijn voor een leerling

of een leerling al een activiteit heeft afgerond 

of een leerling is ingedeeld in het juiste niveau

Per groep leerlingen



Als leraar in het PO  Voorbereiding van de les (2/2) 
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welke (formatieve) toetsresultaten de leerling 
heeft behaald

Overzicht

4.1
7.5
6.9

O
G
V

30%
55%
82%

Als leraar wil je bij je voorbereiding 
inzicht hebben in de (verschillen in) 
voortgang van de leerlingen. Op basis 
hiervan kun je de instructie en 
begeleiding toesnijden op de 
verschillende (groepen) leerlingen. 
Hiervoor heb je nodig: Per groep leerlingen



Als leraar in het PO  In gesprek met de leerling (1/2) 
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Samen met de leerling kijk de leraar 
terug op de afgelopen periode en 
stellen ze doelen op voor de komende 
periode. Uiteraard zeggen de 
uitslagen en scores van toetsen en 
oefeningen iets over de voortgang van 
een leerling, maar alleen een 
verzameling van cijfers geeft 
onvoldoende informatie. In een 
overkoepelend dashboard wil je 
bijvoorbeeld informatie over:

scores van (methode-)toetsen 
en/of aangeboden oefenmateriaal

scores/leerindicatie van zelfstandig 
verworven kennis en vaardigheden 
(ook buiten school)

het beheersingsniveau vanuit leermiddelen

de hoeveelheid bestede leertijd of het aantal 
gemaakte opdrachten 

4.1
7.5
6.9

O
G
V

30%
55%
82%

Leerdoel Voortgang

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak XPer leerling



Als leraar in het PO  In gesprek met de leerling (2/2) 
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Vaardigheden

de relatie tussen de scores en bijvoorbeeld 
de SLO-tussendoelen/ referentieniveaus 

een evaluatie van de leerling zelf

relevante afspraken en notities van 
vorige gesprekken

voortgang ten aanzien van vaardigheden

Leerdoel Voortgang

1F

2F

Notitie van 
leerling

Observaties en 
afspraken leraar

Samen met de leerling kijk de leraar 
terug op de afgelopen periode en 
stellen ze doelen op voor de komende 
periode. Uiteraard zeggen de 
uitslagen en scores van toetsen en 
oefeningen iets over de voortgang van 
een leerling, maar alleen een 
verzameling van cijfers geeft 
onvoldoende informatie. In een 
overkoepelend dashboard wil je 
bijvoorbeeld informatie over:

Per leerling

Overzicht



Als leraar in het PO  Bij leerlingbespreking met collega’s (1/2)
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Bijvoorbeeld in een situatie waar een 
leerling onderwijs aangeboden krijgt van 
een vakspecialist (leraar per vak) en een 
coach (leraar die de leerling 
overkoepelend begeleidt) of wanneer 
een leerling naar het volgende leerjaar 
gaat. Het beeld van de voortgang van de 
leerling wil je snel maar effectief aan 
elkaar kunnen overbrengen. Je wil dan in 
één overkoepelend dashboard informatie 
kunnen zien over:

scores van (methode-)toetsen 
en/of aangeboden oefenmateriaal

scores/ leerindicatie van zelfstandig 
verworven kennis en vaardigheden

het beheersingsniveau vanuit leermiddelen

4.1
7.5
6.9

O
G
V

30%
55%
82%

Leerdoel Voortgang

Andere school

Buitenschoolse 
activiteit

Vaardigheden

voortgang ten aanzien van vaardigheden

Per leerling



Als leraar in het PO  Bij leerlingbespreking met collega’s (2/2)
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de relatie tussen de scores en bijvoorbeeld 
de SLO-tussendoelen/ referentieniveaus 

relevante afspraken en notities van 
vorige gesprekken

Leerdoel Voortgang

1F

2F

Observaties en 
afspraken leraar

Bijvoorbeeld in een situatie waar een 
leerling onderwijs aangeboden krijgt van 
een vakspecialist (leraar per vak) en een 
coach (leraar die de leerling 
overkoepelend begeleidt) of wanneer 
een leerling naar het volgende leerjaar 
gaat. Het beeld van de voortgang van de 
leerling wil je snel maar effectief aan 
elkaar kunnen overbrengen. Je wil dan in 
één overkoepelend dashboard informatie 
kunnen zien over:

Per leerling

Overzicht



Als leraar in het PO  In gesprek met ouders (1/2)
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Het oudergesprek is bedoeld om de 
ouders een beeld te geven van de 
voortgang van hun kind. Sommige 
scholen combineren dit met het de 
leerling.
Ouder en leraar kijken met elkaar 
naar:

scores van (methode-)toetsen 
en/of aangeboden oefenmateriaal

scores/ leerindicatie van zelfstandig 
verworven kennis en vaardigheden

het beheersingsniveau vanuit leermiddelen

de hoeveelheid bestede leertijd of het aantal 
gemaakte opdrachten 

4.1
7.5
6.9

O
G
V

30%
55%
82%

Leerdoel Voortgang

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

Andere school

Buitenschoolse 
activiteit

Per leerling



Als leraar in het PO  In gesprek met ouders (2/2)
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Vaardigheden

de relatie tussen de scores en bijvoorbeeld 
de SLO-tussendoelen/ referentieniveaus 

een evaluatie van de leerling zelf

relevante afspraken en notities van 
vorige gesprekken

voortgang ten aanzien van vaardigheden

Leerdoel Voortgang

1F

2F

Notitie van 
leerling

Observaties en 
afspraken leraar

Het oudergesprek is bedoeld om de 
ouders een beeld te geven van de 
voortgang van hun kind. Sommige 
scholen combineren dit met het de 
leerling.
Ouder en leraar kijken met elkaar 
naar: Per leerling

Overzicht



Als leraar in het PO Als leerlingen zelfstandig aan het werk zijn (1/2)
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Dit komt voor bijvoorbeeld in een 
stamgroep waar leerlingen aan hun 
eigen leerdoelen of gekozen activiteiten 
werken. Je wilt dan als leraar snel in één 
overzicht een indicatie krijgen waar 
leerlingen mee bezig zijn en of je enkele 
leerlingen verder kan helpen. Informatie 
die dan relevant is om in te zien: 

scores van (methode-)toetsen 
en/of aangeboden oefenmateriaal

scores/ leerindicatie van zelfstandig 
verworven kennis en vaardigheden

de hoeveelheid bestede leertijd of het aantal 
gemaakte opdrachten 

4.1
7.5
6.9

O
G
V

30%
55%
82%

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

Andere school

Buitenschoolse 
activiteit

relevante afspraken en notities van 
vorige gesprekken

Observaties en 
afspraken leraar

Per groep leerlingen



Als leraar in het PO Als leerlingen zelfstandig aan het werk zijn (2/2)
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Vaardigheden

de relatie tussen de scores en bijvoorbeeld 
de SLO-tussendoelen/ referentieniveaus 

voortgang ten aanzien van vaardigheden

Leerdoel Voortgang

1F

2F

Dit komt voor bijvoorbeeld in een 
stamgroep waar leerlingen aan hun 
eigen leerdoelen of gekozen activiteiten 
werken. Je wilt dan als leraar snel in één 
overzicht een indicatie krijgen waar 
leerlingen mee bezig zijn en of je enkele 
leerlingen verder kan helpen. Informatie 
die dan relevant is om in te zien: 

Per groep leerlingen

Overzicht



Als vakdocent in het VO  Voorbereiding van de les (1/2) 
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Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

opdrachten en de beoordeling ervan

voortgang bij specifieke vakvaardigheden

6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak X

Vaardigheden

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak XJe wilt de onderwijstijd zo efficiënt en 

effectief mogelijk organiseren in relatie tot 
de leerdoelen en de leerbehoefte van de 
leerlingen. Op maat begeleiden is de 
uitdaging. Hiervoor wil je meer inzicht in 
de voortgang van de leerlingen om te 
weten welke interventies noodzakelijk 
zijn. Informatie die je onder meer terug 
wilt zien op het dashboard:

Per groep leerlingen



Als vakdocent in het VO  Voorbereiding van de les (2/2) 
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2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

voortgang bij de vastgestelde leerdoelen

de bestede leertijd / aantal gemaakte opdrachten

Leerdoel VoortgangJe wilt de onderwijstijd zo efficiënt en 
effectief mogelijk organiseren in relatie tot 
de leerdoelen en de leerbehoefte van de 
leerlingen. Op maat begeleiden is de 
uitdaging. Hiervoor wil je meer inzicht in 
de voortgang van de leerlingen om te 
weten welke interventies noodzakelijk 
zijn. Informatie die je onder meer terug 
wilt zien op het dashboard:

Per groep leerlingen

Overzicht



Als vakdocent in het VO  Als leerlingen zelfstandig aan het werk zijn

34

Bij het zelfstandig werken wil je 
individuele leerlingen monitoren om hen 
direct en op maat te begeleiden. 
Je wilt onder meer informatie over:

Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

de bestede leertijd / aantal gemaakte opdrachten

acute informatie met betrekking tot 
veranderingen in de thuissituatie en incidenten 
op school

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

Incident

�

�

�

Per leerling

Overzicht



Als vakdocent in het VO  Leerlingbespreking (rapportvergadering) (1/2)

35

Tijdens een leerlingbespreking wil je 
dat actuele informatie snel en 
toegankelijk beschikbaar is. Hiermee 
kun je bijvoorbeeld eventuele 
verschillen tussen vakken bij 
individuele leerlingen bespreken met 
betrekking tot leren voor jouw vak. Je 
wilt onder meer voortgangsinformatie 
over:

Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

opdrachten en de beoordeling ervan

voortgang bij specifieke vakvaardigheden

6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak X

Vaardigheden

Per leerling



Als vakdocent in het VO  Leerlingbespreking (rapportvergadering) (2/2)

36

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

voortgang bij de vastgestelde leerdoelen

de bestede leertijd / aantal gemaakte opdrachten

Leerdoel VoortgangTijdens een leerlingbespreking wil je 
dat actuele informatie snel en 
toegankelijk beschikbaar is. Hiermee 
kun je bijvoorbeeld eventuele 
verschillen tussen vakken bij 
individuele leerlingen bespreken met 
betrekking tot leren voor jouw vak. Je 
wilt onder meer voortgangsinformatie 
over:

Per leerling

Overzicht



Per groep leerlingen

Als vakdocent in het VO  Vaksectiebespreking (1/2)

37

Je wilt kunnen zien hoe groepen zich 
ten opzichte van elkaar ontwikkelen en 
eventuele verschillen tussen klassen 
(bij bepaalde vakinhouden/leerdoelen) 
analyseren. Daarnaast wil je toetsen 
kunnen analyseren over verschillende 
groepen heen om deze te kunnen 
verbeteren. Aan de hand van deze 
inzichten en de gesprekken die daarop 
volgen binnen een team kun je de 
kwaliteit van het onderwijs gericht 
verbeteren. Hiervoor wil je in één 
overkoepelend overzicht van 
verschillende klassen.

Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

Examenresultaten, opdrachten en de beoordeling 
ervan

voortgang bij specifieke vakvaardigheden

6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak X

Vaardigheden



Per groep leerlingen

Je wilt kunnen zien hoe groepen zich 
ten opzichte van elkaar ontwikkelen en 
eventuele verschillen tussen klassen 
(bij bepaalde vakinhouden/leerdoelen) 
analyseren. Daarnaast wil je toetsen 
kunnen analyseren over verschillende 
groepen heen om deze te kunnen 
verbeteren. Aan de hand van deze 
inzichten en de gesprekken die daarop 
volgen binnen een team kun je de 
kwaliteit van het onderwijs gericht 
verbeteren. Hiervoor wil je in één 
overkoepelend overzicht van 
verschillende klassen.

Als vakdocent in het VO  Vaksectiebespreking (2/2)

38

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

voortgang bij de vastgestelde leerdoelen

de bestede leertijd / aantal gemaakte opdrachten

Leerdoel Voortgang

Overzicht



Per leerling

Als mentor Het individuele begeleidingsgesprek (1/2)

39

Voor dit gesprek wil je weten hoe de 
individuele leerling er voor staat. 
Informatie die je onder andere wilt 
terugzien in het dashboard waarbij je 
bent ingezoomd op deze ene leerling:

Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

opdrachten en de beoordeling ervan

voortgang bij specifieke vakvaardigheden

6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak X

Vaardigheden



2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8 de bestede leertijd / aantal gemaakte opdrachten

Per leerling

Als mentor Het individuele begeleidingsgesprek (2/2)

40

Voor dit gesprek wil je weten hoe de 
individuele leerling er voor staat. 
Informatie die je onder andere wilt 
terugzien in het dashboard waarbij je 
bent ingezoomd op deze ene leerling:

voorinformatie over eerdere prestaties
�

Gezinsituatie

Incident

�

�

�

incidenten waarbij de leerling betrokken was

gezinssituatie

Overzicht



Als mentor  In gesprek met ouders (1/3)

41

Het oudergesprek is bedoeld om de 
ouders een beeld te geven van de 
voortgang van hun kind. Sommige 
scholen combineren dit met het 
leerlinggesprek.
Ouder en leraar kijken met elkaar naar:

de hoeveelheid bestede leertijd of het aantal 
gemaakte opdrachten 

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

opdrachten en de beoordeling ervan
6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak X

Per leerling



Als mentor  In gesprek met ouders (2/3)

42

Motivatie

Positie in de groep

Incidenten waarbij de leerling betrokken 
was

Verhouding met leraren

Motivatie

Positie in de groep

Verhouding met 
leraren

Incident

�

�

�

Het oudergesprek is bedoeld om de 
ouders een beeld te geven van de 
voortgang van hun kind. Sommige 
scholen combineren dit met het 
leerlinggesprek.
Ouder en leraar kijken met elkaar naar:

Per leerling



Als mentor  In gesprek met ouders (3/3)

43

Positie in de groep

Voorinformatie van de basisschool

Informatie van externe zorginstellingen

Positie in de groep

Gezinsituatie

Gezinssituatie

Informatie

Z O

R G

Voorinformatie 
van basisschool

Het oudergesprek is bedoeld om de 
ouders een beeld te geven van de 
voortgang van hun kind. Sommige 
scholen combineren dit met het 
leerlinggesprek.
Ouder en leraar kijken met elkaar naar:

Per leerling

Overzicht



Per groep leerlingen

Als mentor Gesprek met mentorgroep (studielessen/mentoruren) (1/2)

44

Als mentor wil je weten hoe de groep er 
als geheel voor staat voor alle vakken. 
Informatie die je onder andere wilt 
terugzien in het dashboard:

Gemiddelde van toetsresultaten

Gemiddelde van opdrachten

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

Gemiddelde van de bestede leertijd / aantal 
gemaakte opdrachten

Incidenten in de klas

6.2
7.8
6.6
8.1

Opdrachten 
vak X

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8

Incident

�

�

�



Per groep leerlingen

Overzicht van risicoleerlingen

Als mentor Gesprek met mentorgroep (studielessen/mentoruren) (2/2)

45

Overzicht van vergevorderde leerlingen
+

+ +

+

Als mentor wil je weten hoe de groep er 
als geheel voor staat voor alle vakken. 
Informatie die je onder andere wilt 
terugzien in het dashboard:

�

�

��

Overzicht



Per leerling

Als mentor  Leerlingbespreking met de teamleider / team dat les geeft aan mijn mentorklas (1/2)

46

Je wil weten hoe de groep er als geheel
voor staat en je wil kunnen inzoomen op 
een individuele leerling wat betreft
leerresultaten voor de verschillende
vakken en t.a.v. het welbevinden. 
Informatie die je onder andere wil
terugzien in het dashboard:

Toetsresultaten

Onderliggende niveaus (bijv. onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren)

�

5.6
8.9
5.6
7.2

Toetsen 
vak X

2/8 6/8

8/8

2/8 6/8

3/8 de bestede leertijd / aantal gemaakte opdrachten

Incident

�

�

�

incidenten waarbij de leerling betrokken was



Als mentor  Leerlingbespreking met de teamleider / team dat les geeft aan mijn mentorklas (2/2)

47

Positie in de groep
Positie in de groep

Leeraanpak / werkhouding

voortgang bij specifieke vakvaardigheden
Vaardigheden

Leeraanpak /
werkhoudingPer leerling

Je wil weten hoe de groep er als geheel
voor staat en je wil kunnen inzoomen op 
een individuele leerling wat betreft
leerresultaten voor de verschillende
vakken en t.a.v. het welbevinden. 
Informatie die je onder andere wil
terugzien in het dashboard:

Overzicht


