Het overkoepelend dashboard
voor leraren
Drie bouwblokken voor meer inzicht in de digitale voortgang van leerlingen
Laat ict werken voor het onderwijs
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Digitalisering brengt het onderwijs veel nieuwe mogelijkheden. Leraren hebben de keuze uit
allerlei digitale leermiddelen om in te spelen op de behoefte van de leerling. En leerlingen zijn
vrijer om te kiezen waar en wanneer ze willen oefenen. Met oefenresultaten uit verschillende
digitale leermiddelen, is het voor leraren een uitdaging om overzicht in de voortgang te krijgen.
Resultaten opzoeken en vergelijken is een administratieve last geworden. Een overkoepelend
dashboard waarin alle resultaten samengebracht worden – dat is de oplossing. Een eerste
generatie overkoepelende dashboards is een realiteit. Toch zijn er scholen die meer inzicht in
de voortgang van leerlingen nodig hebben om hun onderwijsvisie te verwerkelijken. Hoe
kom je tot een effectieve oplossing om dit te realiseren? En waarom is dit zo complex om te
ontwerpen en te bouwen? Met deze vragen ging basisschool Het Palet van de Almeerse Scholen
Groep de samenwerking aan met Kennisnet, de PO-Raad, leermiddelenuitgevers Muiswerk en
Oefenweb en dashboardontwikkelaars Briter en Leeruniek. In deze publicatie vind je het
resultaat van de gezamenlijk zoektocht naar een overkoepelend dashboard voor inzicht in de
voortgang van leerlingen aan de hand van leerdoelen.
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1 Inleiding

Hoe laten we digitalisering recht doen aan de
leerling?
Van robots in de zorg tot contactloos betalen - de
samenleving digitaliseert en innovaties volgen elkaar
steeds sneller op. Het onderwijs volgt het bedrijfsleven
hierbij in de achterhoede, en met goede reden.
Digitalisering moet uiteindelijk recht doen aan de

leerling en de leraar ondersteunen. Dat vraagt om een
zekere voorzichtigheid bij vernieuwingen. Net als in het
bedrijfsleven, moet ict in het onderwijs vooral een
middel zijn dat het werk gemakkelijker en effectiever
maakt.
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Veel scholen en leerlingen plukken daar al de vruchten
van. Met de digitalisering zijn er nieuwe leermiddelen
beschikbaar en vinden marktpartijen zichzelf opnieuw
uit. Door de nieuwe mogelijkheden worden leraren
uitgedaagd om flexibeler om te gaan met het onderwijsaanbod en materiaal uit verschillende methodes,
bronnen en media in te zetten. Gedreven om leerlingen
nog beter op maat te ondersteunen bij hun leerproces, maken leraren hier steeds meer gebruik van. Dit
vraagt ook om de juiste vaardigheden: het kunnen
omgaan met digitaal materiaal, maar ook een grotere
bewustwording van het curriculum en het denken
vanuit leerdoelen.
Leerlingen zijn vrijer geworden in waar en wanneer ze
willen oefenen; de toegang tot apps en programma’s
kan vanaf allerlei devices en op elk moment. In het
weekend op de camping over meetkunde leren via
YouTube of toch liever met Rekentuin aan de slag? –
het kan allemaal. De resultaten van de oefeningen
waren vroeger vooral tussen de kaften van het schrift
te vinden. Bij het gebruik van digitaal leermateriaal
ontstaat er digitale data over de voortgang, verspreid
over allerlei (digitale) bronnen.
Met een klik op de knop kan de leraar de voortgang
van leerlingen in een specifiek leermiddel volgen en,

wanneer gewenst, de gepaste ondersteuning bieden.
Alleen wanneer de leraar het overzicht wil van de
resultaten uit al deze verschillende leermiddelen, dan is
dat nog een grote uitdaging. In de praktijk betekent het
vooral steeds opnieuw inloggen bij ieder leermiddel
afzonderlijk en de informatie overnemen in een eigen
overzicht. Het is aan de leraar om al deze verschillende
data met elkaar te vergelijken en interpreteren.
Om de voortgang van leerlingen goed in de gaten te
houden en hier gericht op te kunnen handelen,
hebben veel scholen de wens om meer overkoepelend
inzicht te krijgen in oefenresultaten. Zij willen graag
een overkoepelend dashboard waarin naast
toetsgegevens ook:
• O
 efendata uit verschillende leermiddelen van
verschillende leveranciers samenkomen.
• D
 eze oefenresultaten gepresenteerd worden aan de
hand van leerdoelen.
• E
 r een signalering is naar leraren over actuele
resultaten.
Met deze wens is de basisschool Het Palet van de
Almeerse Scholen Groep, ondersteund door andere
schoolbesturen en leraren in het land, de samenwerking aangegaan met Kennisnet en de PO-Raad,
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leermiddelenuitgevers Muiswerk en Oefenweb en
dashboardontwikkelaars Briter en Leeruniek. De
afgelopen jaren zijn via allerlei experimenten de
mogelijkheden onderzocht. Een overkoepelend
dashboard, dat oefendata in relatie tot leerdoelen
weergeeft, is er nog niet. Maar tijdens het ontdekkingsproces zijn er wel veel inzichten opgedaan, over
wat er precies nodig is om tot dit dashboard te komen.
Gezamenlijk is er meer ontdekt over de benodigde
bouwblokken: gegevens uit de leermiddelen, een
koppeling daarvan aan leerdoelen en een signalering
over de voortgang naar de leraar. Het dashboard
scheelt leraren uiteindelijk een administratieve last,
helpt bij het bieden van gepersonaliseerd onderwijs

en doet zo meer recht aan de persoonlijke behoeften
van leerlingen. In de experimenten zijn delen van de
wensen van Het Palet onderzocht. In deze publicatie
lees je de daaruit opgedane inzichten en nodigen we
de sector uit om mee te doen aan vervolgonderzoek
en ontwikkeling.
In de volgende hoofdstukken lees je wat voor dashboard Het Palet voor ogen heeft en hoe dit in relatie
staat tot bestaande producten. Daarna ontdek je hoe
de experimenten zijn uitgevoerd en lees je de resultaten daarvan in de drie bouwblokken. In de laatste
hoofdstukken reflecteren we op het proces en geven
we aanbevelingen mee aan de sector.
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2 De vraag verhelderen

Waarom is er een
overkoepelend
dashboard nodig?
Op basisschool Het Palet speelt ict een
belangrijke rol. Leerlingen maken voor hun
schoolwerk gebruik van verschillende digitale
leermiddelen, waarin zij de lesstof op hun
eigen niveau aangeboden krijgen. De school
is tevreden met deze aanpak. Maar, leraren
worstelen nog om overkoepelend inzicht te
krijgen in de voortgang van leerlingen.

Benieuwd naar de dagelijkse
praktijk van Het Palet? Bekijk
de video op kn.nu/hetpalet

Op dit moment geeft elke applicatie de resultaten van
oefeningen afzonderlijk en anders weer. De gegevens uit
de verschillende pakketten komen niet automatisch
samen in een overkoepelend systeem. En de resultaten
uit de programma’s worden niet afgezet tegen leerlijnen
of landelijke leerdoelen. In de praktijk betekent dit dat
leraren de oefenresultaten uit ieder individueel programma moeten ophalen en zelf moeten vergelijken.
Een tijdrovende klus!
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In de ideale situatie ziet de leraar in één oogopslag hoe
de leerling ervoor staat. Dat scheelt veel tijd en werk en
daarnaast wordt het stellen van gepersonaliseerde
leerdoelen een stuk gemakkelijker.

‘Een volledig geautomatiseerd leerlingvolgsysteem
waarin alle data van digitale oefenprogramma’s en
toetsprogramma’s op een dashboard voor leraren verschijnt, is een onmisbaar hulpmiddel voor ons. Het
helpt ons om dagelijks, wekelijks en elke zes weken
met de leerling de passende doelen te kunnen
stellen.’
- Kim Bennewitz, lerares bij Het Palet
Een overkoepelend dashboard waarin alle resultaten uit
verschillende leermiddelen samenkomen, is de
oplossing hiervoor. Dashboards die inzicht geven op
lange termijn en toetsresultaten laten zien, die zijn er al.
Het Palet is juist op zoek naar een overkoepelend
dashboard dat de oefenresultaten uit de dagelijkse
praktijk kan laten zien.
De leraar kan daarmee beter onderwijs op maat
aanbieden, doordat het gewenste dashboard inzicht

geeft in de individuele voortgang, afgezet tegen de
leerdoelen. Daardoor wordt het gemakkelijker om te
bepalen wat een passende vervolgstap is voor de
leerling.
Bijvoorbeeld: de leraar ziet in het dashboard welke
leerlingen vastlopen op het leerdoel ‘analoog klokkijken’. Door dit inzicht kan de leraar extra instructie en
meer oefenmateriaal aanbieden op een niveau dat
past bij de leerling.
Ondersteund door nog tien andere besturen, klopte Het
Palet daarom met de volgende versnellingsvraag aan bij
Kennisnet en de PO-Raad:

‘Hoe kun je een overkoepelend
dashboard maken voor leraren,
dat de voortgang van hun leerlingen
aan de hand van leerdoelen
weergeeft, ongeacht welk leermiddel
je gebruikt?’
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Wat is een versnellingsvraag?
Een versnellingsvraag is een actueel vraagstuk
dat speelt bij meerdere scholen, rond de inzet van
ict in het onderwijs. Kennisnet en de PO-Raad
ondersteunen scholen bij de beantwoording van
deze vragen. De resultaten worden binnen de
sector gedeeld zodat andere scholen niet zelf
opnieuw op zoek hoeven naar oplossingen van
veel voorkomende uitdagingen.

Onder meer deze besturen
ondersteunen de
versnellingsvraag van Het Palet
• De Almeerse Scholengroep.
• De Groeiling, Stichting voor Katholiek en
Interconfessioneel Basisonderwijs.
• De Kleine Prins, Stichting voor Speciaal Onderwijs.
• De Onderwijsspecialisten.
• Stichting Quadraten.
• STAIJ, Stichting Samen tussen Amstel en IJ.
• Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam,
BOOR.
• Stichting HUB Noord Brabant.
• Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.
• Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs.
• Stichting Viviani.

Wat zijn de wensen?
Om de zoektocht tot een succesvol resultaat te
brengen, is met een aantal scholen onderzocht wat
de wensen van de leraren zijn. Hier zijn onder meer
de volgende wensen uit naar voren gekomen:
• Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen per vakgebied
afgezet tegen leerdoelen.
• E
 en overzicht van de leerdoelen waar een leerling in
een bepaalde periode aan werkt.
• S
 uggesties voor leermiddelen die de leerling kan
gebruiken om een leerdoel te behalen.
• A
 utomatische invulling van relevante gegevens van de
leerling uit andere systemen, zoals afspraken die met
de leerling zijn gemaakt of andere notities.

Wat levert dit overkoepelend dashboard op?
Dit overkoepelend dashboard kan voor leraren een
tijdbesparend hulpmiddel zijn dat eenduidig en
fijnmazig inzicht biedt in de dagelijkse voortgang van
de leerlingen op verschillende niveaus. Het is belangrijk om hierbij te benadrukken dat de onderwijsprofessional centraal blijft staan. De leraar maakt, soms
samen met de leerling, de inschatting over wat de
resultaten betekenen en welke acties daaraan gekoppeld worden - een samenspel tussen overzichtelijke
data en het inzicht van de leraar. Dit dashboard is dus
vooral een middel dat de leraar ondersteunt om de
juiste keuzes te maken voor de leerling.
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Wat betekent een overkoepelend dashboard in de klas?
Kijk mee met juf Vera!
Wat zou het gewenste dashboard nou echt betekenen
voor de leraar in de dagelijkse praktijk? Kijk mee over
de fictieve schouder van lerares Vera in groep 5:
Achterin de klas klinkt er nog wat stiekem gefluister, maar de
meeste gezichten staan op opperste concentratie. Juf Vera
heeft na een korte instructie de leerlingen zelfstandig aan
het werk gezet op hun tablets met meetkunde-oefeningen.
Ze kiezen zelf oefeningen uit die het beste bij hen passen,
bijvoorbeeld uit de programma’s Rekentuin, Muiswerk, de
Meetkunde-app of Rekenkoning. De oefeningen zijn van
verschillende leveranciers en horen bij het volgende leerdoel:
‘De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden
en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte,
inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.’
Als voorbereiding van de les heeft juf Vera in het overkoepelend
dashboard gekeken of er leerlingen zijn die vastliepen met de
oefeningen van afgelopen dagen. Zo ontdekte ze dat leerling
Maaike de oefeningen over lengte en omtrek, oppervlakte en
gewicht goed heeft afgesloten. Maar, ze is nog niet toegekomen aan het onderwerp ‘inhoud’ en er is iets misgegaan met

het onderdeel ‘tijd’, dat kleurt oranje in het overkoepelend
dashboard. Maaike heeft moeite met analoog klokkijken, de
rest gaat al goed. Toen ze doorklikte vanuit het overkoepelend
dashboard naar Muiswerk, zag ze dat het oefenen met ‘hele
uren’ mis gaat. Maaike heeft er ook maar een kwartiertje aan
besteed.
Ze roept daarom na de instructie Maaike even bij zich. Op basis
van hun gesprek en de tips uit het dashboard besluit juf Vera
dat Maaike in een app van een andere methode gaat oefenen
met hele uren. Maaike gaat weer op haar plek zitten en juf Vera
markeert in het dashboard dat ze deze periode aan dit leerdoel
gaat werken, zodat ze hier later op terug kan komen.
Vanuit haar ooghoek ziet juf Vera dat leerling Sander met de
blik op oneindig uit het raam zit te staren. Ze zoekt Sander op
in het dashboard; hij was wel erg snel klaar met meetkunde
oefeningen in allerlei verschillende apps. Het dashboard stelt
voor om hem moeilijkere oefeningen te geven, en die zet ze
direct voor hem klaar. Ze loopt even naar Sander en wekt hem
uit zijn dagdroom met een compliment over zijn voortgang en
uitleg over de nieuwe oefeningen. Hij lacht trots en slaat dan
driftig aan het rekenen.
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Het dashboard levert juf Vera een aantal voordelen
op:
• Z
 e krijgt in ‘realtime’ oefenresultaten te zien en weet
daardoor meteen dat Maaike moeite heeft met
analoog klokkijken en dat Sander toe is aan meer
uitdaging.
• Z
 e ziet in één overzicht alle resultaten uit verschillende apps van verschillende leveranciers, overzichtelijk weergegeven. Zij hoeft niet steeds opnieuw in
te loggen in verschillende leermiddelen en resultaten
over te nemen.
• H
 et dashboard legt de resultaten uit de verschillende
apps naast de landelijke leerdoelen. Hierdoor kan ze
gemakkelijker interpreteren hoe de verschillende
resultaten zich tot elkaar verhouden.
• Z
 e ziet hoeveel tijd Maaike en Sander aan de oefeningen hebben besteed.
• Z
 e krijgt suggesties van het dashboard over vervolgstappen.
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3 Bestaande dashboards verkennen

Waarin verschilt het gewenste overkoepelende
dashboard met bestaande dashboards?
Er zijn al verschillende producten op de markt die de leraar helpen om inzicht in de voortgang
te krijgen. Bijvoorbeeld dashboards in leermiddelen, leerlingvolgsystemen, of de eerste
generatie overkoepelende dashboards. Wat bieden deze bestaande producten al wel en
welke pluspunten heeft het overkoepelend dashboard aan de hand van leerdoelen daarbij?
Bestaande dashboards en volgsystemen
kunnen dit al:
De voortgang op lange termijn laten zien via
toetsresultaten
Leraren kunnen al via bestaande dashboards, zoals in
het leerlingvolgsysteem, informatie vinden over
toetsresultaten. Denk aan methodetoetsen of
CITO-scores, die vooral de voortgang over lange
termijn laten zien. De leraar kan daarin zien hoe de
leerling ervoor staat ten opzichte van een eerdere
periode of het vorige schooljaar.

De actuele voortgang uit leermiddelen over een
korte periode presenteren
Met de komst van Briter, Leeruniek en Momento is er
een eerste generatie dashboards die (oefen)resultaten
uit verschillende leermiddelen kan ophalen. Dit type
dashboard geeft de leraar een beeld van de voortgang
van leerlingen, ook over korte termijn. De leraar is
ondersteund in het bij elkaar brengen van data en een
zekere vorm van analyse van de data. Maar bij het
gebruik van meerdere leermiddelen moet de leraar
alsnog zelf de verbanden leggen met leerdoelen.
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Het gewenste dashboard voor scholen zoals
Het Palet kan ook:
De voortgang aan de hand van generieke leerdoelen
weergeven
De wens van leraren is, om met alle voortgangsinformatie, beter maatwerk te kunnen bieden. Hiervoor is het
nodig om te weten wat de resultaten uit verschillende
leermiddelen in breder perspectief betekenen: wat
betekent deze score voor de voortgang van de leerling?
Het gewenste dashboard legt daarom de oefenresultaten naast (landelijke) leerdoelen. Hierdoor kan de leraar:
• Z
 ien aan welk leerdoel de leerling precies gewerkt
heeft.
• Z
 ien hoeveel tijd er aan een leerdoel besteed is.
• Inschatten of een leerling het leerdoel beheerst.

Het overkoepelend
dashboard als oplossing
Het gewenste dashboard zou voor veel leraren
de ultieme oplossing zijn om beter inzicht in de
voortgang te krijgen en tijd te besparen. Het
dashboard neemt administratieve taken van de
leraar over en presenteert de oefenresultaten
in realtime, op een uniforme manier en aan de
hand van leerdoelen. Het helpt de leraren beter
in te schatten waar de leerling staat en wat deze
nodig heeft in het leerproces. Maar hoe kom je
precies tot dit overkoepelend dashboard?

Op basis van de gegevens suggesties doen over
vervolgstappen
Het uiteindelijke doel van het gewenste overkoepelende
dashboard is om de leraar te helpen onderwijs op maat
aan te bieden. Het dashboard geeft aan de hand van de
resultaten ook tips en suggesties over vervolgstappen
die de leraar eventueel kan nemen. De beslissing over
wat de beste stap voor de leerling is, blijft uiteindelijk
aan de leraar, het dashboard ondersteunt hierin.

15

4 Experimenteren met prototypes

Hoe kom je
samen tot een
overkoepelend
dashboard op
basis van
leerdoelen?
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De vraag naar meer inzicht in de voortgang van leerlingen is merkbaar bij scholen en te zien
aan de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt. De automatische uitwisseling van gegevens
is inmiddels mogelijk en er zijn nieuwe dashboards op de markt.
Maar, scholen willen meer. Een dashboard zoals Het
Palet graag zou zien – dat oefenresultaten uit verschillende applicaties samenvoegt aan de hand van
leerdoelen – is er nog niet. Om dat te realiseren is er
meer nodig dan alleen data-uitwisseling.

Experimenten met oefenresultaten
Het Palet ging via de versnellingsvraag de samenwerking aan met leermiddelenuitgevers Muiswerk en
Oefenweb en dashboardontwikkelaars Briter en
Leeruniek. Via experimenten creëerden ze samen
kleine onderdelen van het gewenste dashboard om de
mogelijkheden te verkennen en draagvlak te creëren.
In de experimenten is er vrijblijvend een situatie
gesimuleerd waarin dashboardontwikkelaars
beschikking krijgen over de data van leerlingen uit
leermiddelen. Vrijblijvend, omdat de experimenten met
een zogenaamde ‘bevroren’ dataset gedaan zijn: de
data was niet verkregen uit realtime oefeningen in de
klas en de data was niet-herleidbaar en geanonimiseerd. Hierdoor kon ermee geëxperimenteerd worden
zonder dat dit effect had op een klas of leerling.

In een eerste experiment met de leermiddelenuitgevers zijn oefenresultaten van de leerlingen van
Het Palet gekoppeld aan de conceptleerjaardoelen van
nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
(SLO). Deze leerjaardoelen functioneren in het
experiment als de doelen waaraan de voortgang van
de leerlingen gemeten wordt.
Het resultaat van het eerste experiment is als uitgangspunt gebruikt voor volgende experimenten samen met
de dashboardontwikkelaars. Dat leverde twee interactieve prototypes op van een overkoepelend dashboard,
waarin de resultaten uit oefendata van Muiswerk en
Oefenweb zichtbaar zijn.
Tijdens de experimenten is er kort-cyclisch gewerkt,
waarbij de verschillende partijen elke ontwikkelfase
met elkaar bespraken. Hierdoor bleef iedereen bij elke
fase goed betrokken. Dit zorgde ook voor een breder
onderling begrip van de verschillende perspectieven
en belangen. Daarnaast is er samen met scholen getest
tijdens feedbacksessies.
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De uitdaging rond data uit leermiddelen
De beschikbaarheid van de data is uiteindelijk een van
de grootste voorwaarden om het overkoepelend
dashboard te realiseren. Tijdens de experimenten zijn er
inzichten opgedaan over wat die data-uitwisseling
precies betekent in de praktijk. Dit is belangrijk voor

uitgevers van leermiddelen, die nog voorzichtig zijn met
het vrijgeven van data uit hun leermiddelen, en ook voor
andere partijen. Om tot een succesvol overkoepelend
dashboard te komen, is er meer samenwerking tussen
de verschillende betrokkenen nodig.

Werken aan ‘inzicht in voortgang’ in breder perspectief
De versnellingsvraag rond het overkoepelend
dashboard heeft een positieve bijdrage geleverd
aan andere trajecten met het thema ‘inzicht
in voortgang.’ Bijvoorbeeld versnellingsvragen
die zich richten op het optimaliseren van
de leermiddelenketen, zodat het variëren
met lesmateriaal en het verkrijgen van
voortgangsinformatie gemakkelijker wordt.
(Tussentijdse) resultaten zijn gepresenteerd aan
geïnteresseerde scholen en leveranciers en zijn op de
agenda gekomen van de PO-Raad en Edu-K.
Zo is er bijvoorbeeld vanuit de versnellingsvraag
‘Inzicht in de leerlijn van de leerling’ een cursus

gemaakt over het werken met leerlijnen voor leraren.
En in de versnellingsvraag ‘Interveniëren op basis
van learning analytics’ is onderzocht hoe leraren
tijdig en slim interventies kunnen doen op basis van
learning analytics. Hieruit zijn twee rapportages
voortgekomen over het analyseren van data en
cyclisch werken aan interveniëren met learning
analytics.
Ook is er veel uitwisseling geweest met de
Proeftuin Rekenen. In deze experimentele digitale
leeromgeving hebben leraren van acht basisscholen
‘geproefd’ hoe een overkoepelend dashboard kan
helpen bij meer maatwerk voor het vak rekenen.
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5 Inzichten delen

Wat is er ontdekt
tijdens de
experimenten?
In de zoektocht naar een overkoepelend
dashboard met leerdoelen zijn er allerlei
ontdekkingen gedaan over wat er precies
nodig is om zo’n dashboard te realiseren.
Deze inzichten vormen een belangrijke stap
richting een overkoepelend dashboard en
gelden vooral als basis voor vervolgonderzoek en verdere ontwikkeling.
Tijdens de experimenten zijn inzichten naar voren
gekomen over wat er nodig is om een goed functionerend overkoepelend dashboard te maken. Deze inzichten
komen samen in drie bouwblokken:
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•B
 ouwblok 1: Data – gegevens over de voortgang
van de leerlingen uit de leermiddelen.

• B
 ouwblok 2: Leerdoelen – de categorisering
waarop de data wordt verwerkt en weergegeven.

•B
 ouwblok 3: Signalering – de weergave van het
overkoepelend dashboard richting de leraar.

Leerdoelen
De structuur/categorisering
waarop de data wordt
verwerkt en weergegeven

Data
Gegevens over de
voortgang van leerlingen
uit leermiddelen

Deze drie bouwblokken kunnen ontwikkelaars en
uitgevers ondersteunen in de ontwikkeling van een
dashboard en nodigen vooral uit tot verder dialoog en
onderzoek. Binnen de bouwblokken zijn er ook
verschillende uitdagingen ontdekt die belangrijk zijn
om hierin mee te nemen.
Deze bouwblokken zijn het resultaat van een jarenlang proces vanuit de versnellingsvraag. Gezamenlijk
is er de tijd genomen om te experimenteren en vanuit
de resultaten tot heldere inzichten te komen. De
gecomprimeerde inzichten in de volgende hoofdstukken
brengen daarom een zekere complexiteit met zich
mee.

Signalering
De weergave van het
overkoepelend dashboard
richting de leraar

De drie bouwblokken data, leerdoelen en signalering
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6 Bouwblok 1: Data

Hoe breng je voortgangsinformatie uit verschillende
leermiddelen samen in het overkoepelend dashboard?
Leraren in het primair onderwijs hebben alleen baat bij een overkoepelend dashboard
wanneer voortgangsinformatie uit verschillende leermiddelen hierin samenkomt, zonder het
over te moeten typen. Daarom is het belangrijk te onderzoeken welke informatie nuttig is
voor de leraar.
Denk nog maar eens terug aan juf Vera: in het overkoepelend dashboard kon ze zien dat Sander in apps van
verschillende leermiddelenuitgevers goed had geoefend en op basis daarvan vervolgstappen nemen. Maar
welke data uit leermiddelen zijn er nou precies nodig
voor het overkoepelend dashboard en hoe breng je
deze daarin samen? In het ‘Bouwblok Data’ vind je
inzichten hierover.

Wat voor soort informatie is nodig om weer
te geven in een overkoepelend dashboard?
In de experimenten van Muiswerk en Oefenweb is
onderzocht welke data – van een klas van Het Palet –

zij kunnen weergeven in het overkoepelend
dashboard. Allereerst is basisinformatie over de
leerling, het leermiddel en de oefening nodig. De
basisinformatie laat zien:
• W
 ie de leerling is.
• W
 ie de leverancier is.
• W
 elk leermiddel er is gebruikt.
• W
 elke oefening er is gedaan.
• W
 at het resultaat van de oefening is.
Naast basisinformatie is het voor de leraar belangrijk
om te weten in welke context een resultaat is behaald,
de zogenoemde contextinformatie. Daarmee kan de
leraar de waarde en betekenis van dit resultaat beter
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duiden. De nodige contextinformatie bestaat uit:
• Het leerdoel dat wordt behandeld vanuit het
leermiddel.
• Het aantal gemaakte opgaven.
• Hoe lang de leerling heeft geoefend.
• Wanneer de leerling voor het laatst aan een leerdoel heeft gewerkt.
• De tijdsduur van eventuele filmpjes en uitleg in het
leermiddel.
Per leermiddel kan de soort contextinformatie
verschillen omdat leermiddelen anders in elkaar
zitten. In Muiswerk kunnen leraren bijvoorbeeld zien
hoe lang een leerling naar een instructievideo heeft
gekeken, terwijl andere leermiddelen bijvoorbeeld
geen instructievideo bevatten. Hierdoor verschilt het
type contextinformatie en kan dit een uitdaging
vormen bij de ontwikkeling van het overkoepelend
dashboard. Wat betekent dit in de praktijk?
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Inzicht:
Het is belangrijk om rekening te houden met
de verschillende soorten contextinformatie
bij de uitwisseling van data en de presentatie
daarvan in een overkoepelend dashboard. Het
overkoepelend dashboard moet de ruimte bieden
aan leermiddelen om deze verschillende soorten
contextinformatie weer te geven. Ook is het
belangrijk dat leraren bewust zijn van de werking
van een leermiddel, zodat zij die contextinformatie
goed kunnen interpreteren.

‘Voor meer context over hoe de leerling een oefening
gedaan heeft, kijken leraren bij ons bijvoorbeeld
graag naar hoe lang een leerling precies naar de
uitleg bij de oefening heeft gekeken.’
- Tanja van Nes, Muiswerk

‘Technisch gezien is het mogelijk om contextinformatie mee te geven aan het dashboard, vanuit
leermiddelen. Tijdens de experimenten hebben wij
dit vanuit de dataset van Muiswerk en Oefenweb
kunnen doen, de leraren vonden dit positief.’
- Richard Bergmans, Briter
‘Zonder contextinformatie, heeft het weergeven van
voortgangsdata weinig tot geen betekenis. Je moet
minimaal weten waar de data uit voortkomt: een
verwerkingsoefening, een instaptoets of bijvoorbeeld
CITO-toets. Tegelijkertijd werkt té veel extra
contextinformatie eerder verwarrend dan
verhelderend. Het is belangrijk om de leraar ook
niet te overspoelen met informatie.’
- Jelte de Jongh, Leeruniek

24

Naast deze basis- en contextinformatie is er ook
informatie nodig over het generieke leerdoel dat
behandeld wordt in het leermiddel en is er een adviserend signaal naar de leraar nodig.

Kun je deze data samenbrengen in een
overkoepelend dashboard?
Is het in de praktijk mogelijk om al deze informatie
samen te brengen in een overkoepelend dashboard?
Muiswerk en Oefenweb hebben in de experimenten
een dataset gecreëerd met voortgangsinformatie met
daarin alle beschikbare basis- en contextinformatie,
gekoppeld aan leerdoelen en voorzien van een signaal
naar de leraar.
Om de uitwisseling van data tussen de leermiddelen
en het overkoepelend dashboard mogelijk te maken en
vanwege de complexiteit van de contextinformatie, is
er een standaard nodig die flexibel genoeg is om hier
rekening mee te houden. Een standaard maakt het
voor de leraar gemakkelijk om informatie met elkaar in
relatie te brengen en biedt voldoende ruimte aan
leermiddelenuitgevers om de eigenheid van hun
product te bewaren. De standaard om deze data-uitwisseling mogelijk te maken, is de Uitwisseling
Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR).

De veilige en
gestandaardiseerde
uitwisseling van
leerlinggegevens via
UWLR
De bevindingen uit de experimenten bij
Het Palet worden, naast andere
praktijkvoorbeelden, door Edustandaard
meegenomen in de implementatie van de
standaard Uitwisseling Leerlinggegevens en
Resultaten (UWLR). De UWLR zorgt ervoor dat
er een standaard, non-exclusieve en veilige
data-uitwisseling kan plaatsvinden tussen
softwarepakketten waar leerresultaten in staan.
Lees meer op Edustandaard.nl
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‘Hoewel uitgevers nog voorzichtig zijn met het
vrijgeven van data uit hun leermiddelen, wordt dit
langzaam minder. De belangrijkste drempel hierbij is
dat we als uitgever zorg willen blijven dragen voor
een juiste interpretatie van de data uit onze
leermiddelen. Vooral dat de acties die daaruit
volgen, recht doen aan de leerling.’
- Tanja van Nes, Muiswerk

‘Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van het
overkoepelend dashboard is de beschikbaarheid van
data uit de leermiddelen. Uitgeverijen schermen dit
vaak nog af. Naar mijn mening is de oefen- en
toetsdata van leerlingen het bezit van de school en
zouden zij dus zelf moeten kunnen
beslissen hoe en waar zij dit willen
uitlezen. Het belangrijkste hierbij is de
wil om samen te werken en
gezamenlijk tot afspraken en een
standaard te komen die de koppeling
van data aan leerdoelen
mogelijk maakt.’
- Richard Bergmans,
Briter
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Kun je de verschillende data met elkaar in
verband brengen?
Eén van de oorspronkelijke wensen vanuit de scholen,
was om de resultaten uit verschillende leermiddelen
met elkaar in verband te brengen, zodat leraren in het
overkoepelend dashboard zien welke leermiddelen
hetzelfde onderwerp behandelen. Dit bleek in de
experimenten een uitdaging te zijn omdat:
• De leerresultaten uit verschillende leermiddelen
anders tot stand komen. In Muiswerk zegt een cijfer
bijvoorbeeld iets over de hoeveelheid goede antwoorden ten opzichte van het totaal. In Oefenweb zegt het
cijfer iets over de beheersing van een onderwerp.
• De behandelde onderwerpen uit verschillende
leermiddelen niet met elkaar overlappen.
• De behandelde onderwerpen niet overlappen met
overkoepelende leerdoelen.

‘Hoe uitgevers, oefeningen aan leerdoelen koppelen
en indelen, verschilt sterk. Daardoor verschillen
de waardes die uit de oefeningen komen en
kun je deze niet zomaar vergelijken. Bij
Muiswerk is een toets bijvoorbeeld altijd
gekoppeld aan meerdere leerdoelen, terwijl
in Oefenweb juist elke oefening als
nieuwe toets geldt en gekoppeld is
aan een enkel leerdoel. Een score
van een leerling zegt in beide
gevallen iets heel anders.’
- Tanja van Nes, Muiswerk
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‘Tijdens het experiment bleek dat er niet altijd met
hetzelfde onderwerp geoefend was in de twee
verschillende leermiddelen. Dit kan bijvoorbeeld met
de adaptieve werking van Oefenweb te maken
hebben. In Oefenweb hebben leerlingen vrij spel om
binnen een leerdoel verder te oefenen op het eigen
niveau, terwijl de lessen in Muiswerk meer
afgebakend zijn. Daardoor zijn resultaten uit beiden
minder goed vergelijkbaar. Het is ook mogelijk dat er
geen overlap is omdat leraren er bewust voor kiezen
om voor het ene onderwerp Oefenweb in te zetten
en het andere onderwerp Muiswerk.’
- Marthe Straatemeier, Oefenweb

‘Het is uiteindelijk helemaal niet interessant of
oefenresultaten uit verschillende leermiddelen
onderling vergelijkbaar zijn. Het is voor de leraar
belangrijker om te weten of het leerdoel bereikt is
en hoe de leerling dat heeft bereikt. Er zou hier
een kanteling in het denken moeten zijn waarbij
niet het middel, maar het leerdoel en leerproces
centraal staan.’
- Hans van Alphen, Het Palet

Wil je de verschillende data eigenlijk wel
met elkaar in verband brengen?
Doordat de resultaten uit verschillende leermiddelen zo
van elkaar verschillen en vaak niet overlappen, ontstond
in de experimenten de vraag of het eigenlijk wel
wenselijk is om ze met elkaar te vergelijken. Door de
verschillen is het bijvoorbeeld niet betekenisvol om een
gemiddelde te maken van cijfers uit de verschillende
leermiddelen. Daarnaast overlappen de behandelde
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onderwerpen maar gedeeltelijk, waardoor een
vergelijking niet mogelijk is.
Juf Vera kan bijvoorbeeld zien dat leerling Sander in
het ene leermiddel geoefend heeft met het opschrijven van getallen en in een ander leermiddel met
optellen en aftrekken van een reeks getallen. Het zou
voor haar niet zinvol zijn als de resultaten van deze
twee oefeningen met elkaar vergeleken werden.
Om de data uit verschillende leermiddelen te kunnen
interpreteren, is er daarom een richtpunt nodig waar
die data aan gerelateerd kan worden en dat betekenis
geeft aan de voortgang van de leerling. In plaats van
de vergelijking tussen oefenresultaten van leermiddelen onderling te maken, blijkt het wel betekenisvol om
de resultaten naast elkaar te presenteren en in
verband te brengen met een generiek leerdoel. De
leraar kan via de koppeling met leerdoelen zien hoe
de verschillende leermiddelen elkaar aanvullen en
maakt zelf de interpretatie over wat dit betekent voor
de voortgang van de leerling.

Inzicht:
Het gaat niet om het onderling vergelijken
van data uit verschillende leermiddelen, maar
vooral over het samenbrengen daarvan in
een overzicht en in verband brengen met een
overkoepelend richtpunt, zoals een generiek
leerdoel.
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7 Bouwblok 2: Leerdoelen

Hoe maak je de koppeling van oefendata aan
leerdoelen?
Als juf Vera de voortgang van alle leerlingen goed in de gaten wil houden, heeft ze een
bepaalde houvast nodig. Leerdoelen helpen de leraar (en de leerling) daarbij. Wanneer het
overkoepelende dashboard data uit verschillende leermiddelen kan weergeven met de
bijpassende leerdoelen, is dit een uitkomst voor leraren.
Zij kunnen hiermee de dagelijkse voortgang van
leerlingen gemakkelijker inschatten en hierop inspelen.
Om de oefenresultaten van Sander uit Muiswerk en
Oefenweb te kunnen interpreteren, helpt het als juf
Vera bijvoorbeeld weet bij welke leerdoelen ze horen.
Het leerdoel doet hier dienst als overkoepelend
koppelvlak, waar de oefenresultaten mee gerelateerd
worden. Het koppelvlak zorgt voor een categorisering,
die de verschillende data betekenisvol kan indelen.
Hierdoor wordt duidelijk aan welke leerdoelen een
leerling heeft gewerkt in verschillende leermiddelen.
De leerjaardoelen ‘rekenen’ van SLO zijn een voorbeeld
van een koppelvlak en op die manier gebruikt in de

experimenten met Muiswerk en Oefenweb. Hiervoor is
gekozen omdat dit een door SLO ontwikkelde en meest
fijnmazige leerdoelenset is. Hoe fijnmaziger de leerdoelen, hoe concreter deze kunnen helpen om de voortgang op dagelijkse basis te bekijken. Hoe grofmaziger
de leerdoelen, hoe meer deze kunnen helpen bij inzicht
in de voortgang op langere termijn.
Met de leerjaardoelen ‘rekenen’ van SLO is onderzocht
wat het betekent om een overkoepelend beeld van
voortgang te creëren met de oefenresultaten uit
Oefenweb en Muiswerk. Deze koppeling met leerdoelen
leverde tijdens de experimenten belangrijke inzichten
en discussiepunten op.
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Werken met leerdoelen
Het wettelijk kader geeft invulling aan wat leerlingen
aan het einde van de basisschool moeten kennen en
kunnen, dit komt terug in de kerndoelen. Met de
kerndoelen weten leraren waar zij naartoe moeten
werken, maar deze doelen zijn niet gedetailleerd of
concreet genoeg om in de dagelijkse praktijk de
voortgang in te schatten.
SLO heeft de kerndoelen fijnmaziger uitgewerkt in
tussendoelen en leerjaardoelen, die scholen naar
eigen inzicht kunnen gebruiken. Ook andere partijen,
zoals leermiddelenuitgevers en adviesbureaus,
ontwikkelen fijnmazige leerdoelensets. Scholen doen
dit zelf ook, bijvoorbeeld over onderwerpen die zij
belangrijk vinden om aan te bieden. Doordat elke
school zelf bepaalt met welke fijnmazige leerdoelenset
zij willen werken, verschilt dat in de praktijk sterk.
SLO heeft recentelijk een leerdoelenset voor rekenen
gepubliceerd die laat zien wat er per leerjaar aan bod
zou kunnen komen. Deze leerjaardoelen hebben geen
wettelijke status, maar kunnen richting geven aan
leraren om op een fijnmaziger niveau met leerdoelen
aan de slag te gaan.

‘Opbrengsten in het onderwijs op basis van
kerndoelen en tussendoelen staan steeds meer
in de belangstelling. Scholen worden al jaren meer
en meer gestimuleerd datagestuurd en
opbrengstgericht te werken. ‘Zicht op Ontwikkeling’,
als basis voor het didactisch handelen, is een
thema waar ook de Onderwijsinspectie op let.’
- Hans van Alphen, Het Palet
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Hoe werkt de koppeling van oefendata met
leerjaardoelen eigenlijk?
Leerlingen die werken in een leermiddel, bijvoorbeeld
Muiswerk, creëren oefenresultaten. In elke oefening
werkt de leerling aan één of meerdere leerdoelen die
geformuleerd zijn door de leermiddelenuitgever.
In het experiment is dit leerdoel van Muiswerk

gekoppeld aan het leerjaardoel van SLO dat hier het
beste bij past, deze functioneren hier als koppelvlak
voor het overkoepelend dashboard. De leerjaardoelen
van SLO zijn weer gekoppeld aan kerndoelen. In
onderstaande figuur is schematisch en gesimplificeerd
weergegeven hoe deze koppeling werkt.

Grofmazig

Kerndoel, referentiekader...

Leerjaardoel van SLO

Leerjaardoel van SLO

Koppeling

Oefenresultaat

Oefenresultaat

Leerdoel van methode B

Oefenresultaat

Oefenresultaat

Leerdoel van
methode B

Fijnmazig

Leerdoel van methode A

Oefenresultaat

Dit figuur laat de koppelingen zien van leerdoelen en resultaten die al bestaan en waar een nieuwe koppeling heeft plaatsgevonden in het experiment.
Door verschillen in fijnmazigheid en omschrijving zijn leerdoelen niet eenduidig met elkaar te relateren.
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Een voorwaarde voor deze koppeling is dat de leermiddelenuitgever, naast de voortgangsinformatie, ook
moet aangeven waar deze voortgangsinformatie over
gaat. Zowel de zelf geformuleerde leerdoelen in het
leermiddel als de koppeling hiervan aan leerjaardoelen
buiten het leermiddel, zijn hiervoor nodig.
Hiermee kan het overkoepelend dashboard een
overzicht maken van alle voortgangsinformatie uit
verschillende leermiddelen op basis van de leerjaardoelen. In de praktijk brengt deze koppeling allerlei
uitdagingen met zich mee.

‘Het koppelen van leerjaardoelen aan resultaten uit
Muiswerk, was erg minutieus werk. Op sommige
vlakken paste de schoen net niet - de leerjaardoelen
waren te specifiek, of niet specifiek genoeg. Het
leerdoel ‘optellen’ is bijvoorbeeld samengesteld uit
vier strategieën, maar de oefening bevat maar één
van die strategieën. Hoe geef je dit via het
leerjaardoel weer in het dashboard?’
- Tanja van Nes, Muiswerk

‘Bij het koppelen met leerjaardoelen merken we
dat sommige leerjaardoelen nog te breed zijn om
goed te koppelen aan concrete oefenresultaten
uit leermiddelen. Met bepaalde leerdoelen is een
leerling bijvoorbeeld vanaf het begin tot het
einde van de basisschool bezig, op verschillende
niveaus - hoe geef je dat weer? Ook
zien we in de analyse van onze eigen
data terug dat we sommige leerdoelen in de praktijk anders moeten
indelen. Het zou zonde zijn om een
lijst leerdoelen in beton te
gieten, terwijl we in de
praktijk steeds meer leren
over wat nodig is.’
- Marthe Straatemeier,
Oefenweb
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Wat zegt de koppeling met leerjaardoelen
over de voortgang van de leerling?
Wanneer leerjaardoelen als koppelvlak gebruikt worden
voor oefenresultaten, dan wordt duidelijk aan welk
leerjaardoel een leerling gewerkt heeft in verschillende
leermiddelen. Maar, hiermee weet de leraar nog niets
over de beheersing van dit leerdoel of een eventueel
cijfer daarvoor.
Dit komt omdat leermiddelen en methodes, leerdoelen
op eigen manier specificeren en indelen. Het ene leermiddel stelt bijvoorbeeld dat een leerdoel van een oefening
bestaat uit het leren lezen, schrijven en uitspreken van
getallen tot en met 1000, terwijl het andere leermiddel
een oefening aanbiedt met alleen schrijfoefeningen.
Beheerst de leerling het leerdoel voor dertig procent
wanneer deze tot en met 1000 kan schrijven, maar niet
kan uitspreken? En hoe staat dat in verhouding tot
schrijfoefeningen in een ander leermiddel? Dat is met
alleen deze informatie niet vast te stellen.

‘Het is niet alleen belangrijk om als leraar te
weten of leerlingen een leerdoel beheersen, maar
ook of ze dit na verloop van tijd nog steeds
beheersen. Denk aan dictees of topografietoetsen waar heel gericht voor geoefend wordt.
Leerlingen behalen het doel op dat moment,
maar soms beheersen ze dit na een paar
maanden niet meer. Niet ieder leermiddel toetst
de duurzaamheid van de opgedane kennis, dus
signalen hierover uit verschillende leermiddelen
hebben een andere betekenis.’
- Marthe Straatemeier, Oefenweb

Inzicht:
Je kunt met resultaten uit verschillende
leermiddelen niet concreet weergeven wat de
voortgang op het leerjaardoel is. Je kunt wel
aangeven of er actuele resultaten zijn die met
het leerjaardoel te maken hebben.
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Is het overkoepelend dashboard nog steeds
nuttig zonder een weergave van de
voortgang op leerdoelen?
Als het niet mogelijk is om de voortgang van leerlingen
weer te geven aan de hand van leerjaardoelen, is een
overkoepelend dashboard dan nog wel nuttig? Ja, dat is
het zeker. In het overkoepelend dashboard ziet de leraar
aan welke leerjaardoelen de leerling gewerkt heeft,
vanuit de verschillende leermiddelen. Deze informatie
ondersteunt de leraar bij het zelf bepalen van de
voortgang van de leerling.
De rol van de leraar verandert hierbij niet. Leraren die
differentiëren met verschillende lesmaterialen, zijn al
gewend om het beheersingsniveau van de leerling in
te schatten en passende vervolgstappen te bedenken.
Het dashboard is er vooral om de leraar hierbij te
ondersteunen. Het vastleggen van de eigen interpretatie en vervolgstappen in het dashboard werd tijdens
de experimenten als zeer waardevol bevonden.
Leraren vonden het prettig om hierin aan te geven
welke leerjaardoelen op dat moment relevant waren
(per klas of per leerling) en of een leerjaardoel
voldoende behandeld was.

Inzicht:
Een overkoepelend dashboard met de de
leerjaardoelen als koppelvlak ondersteunt
leraren met het bepalen van de voortgang.

Wanneer het dashboard een signaal kan geven aan
de leraar, die relevante voortgangsinformatie filtert,
dan zou dit de leraar nog meer helpen. Bijvoorbeeld
een signaal dat een leerling vastloopt met een
bepaald leerdoel, of juist sneller klaar is dan
gedacht.
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‘De leerjaardoelen van SLO, en vooral de
hiervan afgeleide tussendoelen, zijn wat
ons betreft heel geschikt als koppelvlak
voor het overkoepelend dashboard. Wanneer afzonderlijke leermiddelen voor
tussendoelen via een standaard dezelfde
taal zouden spreken, dan zou de data
daaruit beter vergelijkbaar zijn. Dit geeft leermiddelenuitgevers de vrijheid rond keuzes over het fijnmaziger niveau met microdoelen.’
- Richard Bergmans, Briter

‘Niet iedere school heeft behoefte aan een
zeer fijnmazige weergave van resultaten in
een overkoepelend dashboard. Maar het is
wel belangrijk om als uitgever die mogelijkheid open te houden. Dat doen we door in
onze eigen leermiddelen, de leerdoelen
gedetailleerder in te delen, en tegelijk wel
de connectie met leerjaardoelen te maken.’
- Marthe Straatemeier, Oefenweb

‘Leerjaardoelen zijn op dit moment in
het proces geschikt om de koppeling te
maken tussen oefenresultaten en
overkoepelende leerdoelen. Maar eigenlijk willen we naar een dashboard dat
intelligent genoeg is om zelf de koppeling te maken met leerdoelen.’
- Jelte de Jongh, Leeruniek

‘We hebben gemerkt dat een externe
doelenset vaak wringt bij de koppeling.
Daarom vinden we het vooral belangrijk
om binnen onze eigen leermiddelen,
leerdoelen fijnmazig en helder te formuleren. Wanneer uitgevers dit eerlijk en
transparant doen, maakt dit de koppeling buiten
de leermiddelen ook gemakkelijker. Dit is nog
toekomstmuziek, want het vereist gedetailleerde
labeling van oefeningen en leerdoelen in het
leermiddel. Het gaat er uiteindelijk om dat de
leraar goed kan handelen naar de leerling.’
- Tanja van Nes, Muiswerk
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Wat zijn de mogelijkheden voor een fijnmaziger
koppelvlak dan leerjaardoelen?
Om oefenresultaten beter op waarde te schatten,
zonder direct diep in de materie te hoeven duiken,
is er ook behoefte aan een ander koppelvlak dat op
een fijnmaziger niveau voortgang kan weergeven.
Een fijnmaziger koppelvlak helpt het dashboard om
de beschikbare data in kleinere hoeveelheden op te
delen en vergemakkelijkt zo de interpretatie ervan
voor de leraar. En moet gebruikt kunnen worden
door alle partijen in de leermiddelenketen. Zo’n
fijnmaziger koppelvlak is er alleen nog niet omdat er
nog veel vragen over bestaan:
• W
 at kan het beste gebruikt worden als koppelvlak?
Zijn dit leerdoelen, onderwijsbegrippen of iets
anders? Het moet fijnmazig genoeg zijn en
tegelijkertijd alleen invulling geven aan wat
leerlingen moeten kennen en kunnen.
• Welke organisaties en initiatieven hebben een
rol hierin? Zo’n koppelvlak zal genoeg draagvlak
moeten hebben voor een sectorbreed gebruik.
Daar spelen verschillende belangen een rol bij.

• W
 at is er nodig om dit koppelvlak maatgevend te
laten zijn, zodat alle leermiddelenuitgevers hier
hun data aan kunnen koppelen?

‘Een dergelijke set zou maatgevend moeten zijn
voor alle leermiddelenontwikkelaars en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt vastgelegd ‘wát’ er
geleerd moet worden per vakgebied. Om de vrijheid
van onderwijs niet aan te tasten blijft het ‘hoe,
waar, wanneer en van wie’ er geleerd moet
worden natuurlijk per bestuur en per school
vrijelijk in te vullen.’
- Hans van Alphen, Het Palet
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8 Bouwblok 3: Signalering

Wat signaleert het dashboard, wanneer en hoe?
De leermiddelen waar leerlingen mee oefenen, genereren ontzettend veel data. Bijvoorbeeld
de resultaten van de oefeningen en de tijdsduur daarvan. In de experimenten met het overkoepelend dashboard werden die data weergegeven aan de hand van leerjaardoelen.
Interpreteren wat dat betekent voor de voortgang van
leerlingen is nog niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk. Als juf Vera het dashboard wil gebruiken, heeft ze
voldoende voorkennis nodig van het leermiddel, het
leerdoel en de leerling. Slimme signalen die relevante
informatie op het juiste moment aan haar presenteren,
helpen hierbij. Bijvoorbeeld een signaal wanneer een
leerling verder heeft gewerkt aan een leerdoel, of juist
wanneer een leerling moeite heeft met een leerdoel.

‘Werken met een overkoepelend dashboard vergt dat
de leraar voldoende curriculumbewust is om de
methode (deels) los te laten. De leraar heeft naast
kennis van de leerdoelen, een actieve houding en het
vertrouwen nodig om dit te durven doen.’

‘We hebben er vertrouwen in dat de leraar
de beste beslissingen kan nemen, mits
adequaat ondersteund door informatie.
Een dashboard kan, bijvoorbeeld middels
een signaal, aanleiding geven voor zo’n
beslissing. Het eigenaarschap moet bij
de leraar blijven liggen. Dus nooit:
“Dit deed ik omdat het van het
dashboard moest.”’

- Richard Bergmans, Briter

- Jelte de Jongh, Leeruniek
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‘De leermiddelen hebben de taak om de juiste
signalering te geven op basis van voldoende,
betrouwbare en recente data. Maar de interpretatie
daarvan blijft aan de leraar. Het is dus extra belangrijk dat de leraar de signalen in het dashboard goed
op waarde kan schatten en dat we ze daarbij
helpen.’
- Marthe Straatemeier, Oefenweb

Welke signalering helpt de leraar om het
overkoepelend dashboard effectief te
gebruiken?
Het overkoepelend dashboard moet op het juiste
moment de aandacht vragen van de leraar, zodat deze
tijdig en naar eigen inzicht kan differentiëren. Zo’n signaal
is gebaseerd op data uit leermiddelen. Daarom zou de
aanleiding voor het signaal vanuit het leermiddel zelf
moeten komen. Omdat scholen met verschillende
leermiddelen werken, is er in het overkoepelend
dashboard een eenduidige weergave van signalen nodig.

In de experimenten komen er drie soorten signalen naar
voren die volgens leraren goed werken:
• D
 eze leerling heeft nieuwe voortgang met dit leerdoel.
• D
 eze leerling loopt vast met dit leerdoel.
• D
 eze leerling gaat snel vooruit met dit leerdoel.
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Voorbeeld van het dashboard van Leeruniek (N.B.: leerlingnamen zijn fictief)

Hoe komen deze signalen tot stand?
Deze signalen filteren alle data uit de leermiddelen en
presenteren alleen wat relevant is voor de leraar. Bij het
ontstaan van deze signalen, hebben de verschillende
partijen een eigen rol:
• Het is aan het leermiddel, bijvoorbeeld Muiswerk, om
te bepalen wanneer dit signaal wordt doorgestuurd
naar het dashboard.
• Het is aan de dashboardontwikkelaar, bijvoorbeeld
Briter, om te bepalen hoe dit signaal wordt weergegeven.

Wanneer het dashboard een signaal geeft, blijft het nog
altijd aan de leraar om alle overige context en kennis
over de leerling, leerdoelen en methode mee te nemen.
Het signaal vraagt alleen de aandacht van de leraar. Die
ziet met behulp van het signaal, relevante voortgangsinformatie en komt tot een eigen interpretatie daarover en
passende vervolgstappen.
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‘Leraren zijn heel goed zelf in staat om de betekenis van signalen uit het dashboard te interpreteren. Uit de experimenten blijkt dat ze het fijn
vinden dat er een signaal is dat aangeeft: hier
gaat iets fout, of juist heel goed. Ze gaan dan zelf
kijken waar het signaal vandaan komt en wat het
betekent. En zo hoort het ook, de leraar kent de
leerling het beste.’
- Tanja van Nes, Muiswerk

‘Het signaal moet niet gaan vertellen wat je moet
doen als leraar, maar juist aanzetten tot denken.’
- Hans van Alphen, Het Palet

‘De visualisatie van de data in het overkoepelend
dashboard moet zo simpel mogelijk zijn. Tijdens de
experimenten hadden leraren vooral behoefte aan
een heel gericht signaal, zonder overspoeld te
worden door te veel data. Bijvoorbeeld een signaal
waarin staat: deze drie leerlingen vallen uit op het
leerdoel klokkijken. De leraar kan met behulp van
contextinformatie uit de leermiddelen zelf een
interpretatie maken over de betekenis van het
signaal en voor verdere verdieping eventueel
doorklikken naar het uitgebreide dashboard van
het leermiddel zelf.’
- Richard Bergmans, Briter

‘Bij het interpreteren van het signaal in het
overkoepelend dashboard is het vooral belangrijk om je als leraar af te vragen waar het
signaal precies vandaan komt. En ook over wat
de data precies wel en juist ook níet zegt.’
- Jelte de Jongh, Leeruniek
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Op welk moment signaleert het dashboard
naar de leraar?
Wanneer Juf Vera de actuele informatie te zien krijgt over
één van haar leerlingen, dan is dat nog te overzien. Maar
het is ook wel handig als ze in een overzicht kan zien hoe
de hele klas ervoor staat. De hoeveelheid data die
hiervoor vanuit leermiddelen beschikbaar is, kan
behoorlijk oplopen. De signalen uit het dashboard
begeleiden daarom de leraar vooral naar de data die
actueel en relevant is. Maar, dit brengt ook een risico op
misinterpretatie met zich mee, doordat het dashboard
niet alles signaleert.

‘Het dashboard kan de illusie van compleetheid
geven, waardoor je als leraar minder openstaat voor
andere signalen die niet uit het dashboard, maar
direct uit de klas komen. Daarom is het zo belangrijk signalen uit een dashboard altijd te duiden
binnen de bredere context van het kind, alvorens
pedagogische of didactische conclusies te trekken.
Het dashboard is niets meer of minder dan een
ondersteunend middel.’
- Jelte de Jongh, Leeruniek

‘Wij merken dat een balans tussen een duidelijk
groepsoverzicht en de diepte induiken belangrijk is.
Veel leraren kijken eerst naar een groepsoverzicht en
kijken dan voor enkele leerlingen naar meer gedetailleerde rapportages. Ik denk dat het belangrijk is
dat er een duidelijk totaaloverzicht is in een dashboard waarin leraren, via een signaal, snel kunnen
zien waar ze aandacht aan moeten besteden.’
- Marthe Straatemeier, Oefenweb

De signalering in het overkoepelend dashboard kan de
leraar bijvoorbeeld op het verkeerde been zetten,
doordat het alleen oefeningen laat zien die wel doorlopen zijn en niet de oefeningen die nog gedaan moeten
worden. Juf Vera ziet bijvoorbeeld in het dashboard dat
alle oefeningen die Sander heeft doorlopen binnen een
leerjaardoel groen kleuren. Maar daaruit kan ze niet
opmaken of deze oefeningen het volledige leerjaardoel
dekken. Sander heeft mogelijk op een ander deel van
het leerjaardoel nog niet geoefend, maar over die
informatie beschikt het dashboard niet. Doordat alle
doorlopen oefeningen groen kleuren zou ze verkeerd
kunnen interpreteren dat het leerdoel is afgerond.
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Een prototype van het dashboard van Briter met kleurindicaties

Inzicht:
Bij het ontwikkelen van een dashboard is het belangrijk om balans te vinden in het presenteren
van oefendata en het filteren daarvan via een signaal. Bij teveel signalen kan de leraar het overzicht
verliezen, bij te weinig informatie kan er misinterpretatie ontstaan.
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Leermiddelen bevatten vaak ook nog een eigen
dashboard waarin oefenresultaten gepresenteerd
worden. Het overkoepelend dashboard kan niet al
deze informatie meenemen en signaleert alleen
relevante zaken. Welke rol heeft dit dashboard in het
leermiddel zelf dan nog?

Heb je het dashboard van het leermiddel
nog nodig?
m de signalen uit het overkoepelend dashboard juist te
interpreteren, heeft de leraar kennis nodig over het
leerdoel en hoe de oefeningen uit de leermiddelen hier
invulling aan geven. Het overkoepelend dashboard geeft
alleen een signaal en bevat niet alle oefendata uit de
leermiddelen. Het doel is juist om op overzichtelijke
manier de relevante informatie aan de leraar te laten
zien, zodat die weet waar de leerlingen mee bezig zijn
geweest en hoe ze dit hebben gedaan. De leraar kan na
dit signaal gemakkelijk de achterliggende aanleiding
onderzoeken, bijvoorbeeld door ‘door te klikken’ naar
het dashboard van het leermiddel zelf. Zonder hiervoor
apart in te loggen in elk leermiddel. Hierdoor blijven
dashboards in de leermiddelen zelf nog steeds een
belangrijke rol spelen bij het interpreteren van
oefenresultaten.

‘Je wil vooral dat een leraar verder kan dankzij
informatie en inzichten ontleend aan het
dashboard. Zo’n volgende stap zal dikwijls zijn:
de methode voor een bepaald leerdoel er nog
eens bij openslaan, of de leerling extra uitleg
of oefeningen bieden.’
- Jelte de Jongh, Leeruniek

Inzicht:
Signalen die rekening houden met het streefniveau zijn
meer betekenisvol.

44

In hoeverre kun je de adaptiviteit van leermiddelen
meenemen in het overkoepelend dashboard?
De leraar maakt een inschatting over de leerling,
gebaseerd op allerlei contextuele informatie zoals
interactie, observatie en oefenresultaten. Wat de
oefenresultaten precies betekenen is per leerling
afhankelijk van het streefniveau. Generieke resultaten
van leerlingen zijn namelijk niet altijd veelzeggend.
Wanneer de ene leerling een 6 haalt voor optellen, is dat
misschien laag ten opzichte van zijn of haar streefniveau.
Terwijl het voor een andere leerling het hoogst haalbare
resultaat is. Het is daarom vooral interessant voor de
leraar om een signaal van het dashboard te ontvangen,
wanneer de oefenresultaten sterk afwijken van het
streefniveau.
Adaptieve leermiddelen spelen hier al op in. Als de
signalen die zij naar het overkoepelend dashboard
sturen ook zijn afgestemd op het streefniveau, dan
helpt dit de leraar, mits die ook bewust is van de
adaptiviteit die is meegenomen in het signaal. Zo ziet
juf Vera mogelijk een ander signaal bij de resultaten van
de ene leerling dan bij de ander, terwijl deze leerlingen
dezelfde score hadden. Het streefniveau aangeven in het

overkoepelend dashboard op leerjaardoelen is alleen
nog niet haalbaar, omdat er met de combinatie van
data en een leerjaardoelenset geen uitspraken kunnen
worden gedaan over niveau en beheersing.

‘Het voordeel van een adaptief leermiddel is dat
leerlingen al werken op hun eigen niveau, waardoor
de signalering in het overkoepelende dashboard ook
laat zien waar een kind (al) staat. Maar het maakt
het ook lastig om te interpreteren. Als het dashboard
signaleert dat een leerling een leerdoel nog niet
beheerst, dan kan dat namelijk verschillende dingen
betekenen. Bijvoorbeeld dat het leermiddel de
oefening nog niet heeft aangeboden omdat de
leerling er niet klaar voor is, of dat de leerling de
oefening niet goed heeft gemaakt. Maar het kan ook
zijn dat de leerling al een niveau moeilijker aan het
proberen is en dat nog niet heeft kunnen voltooien.’
- Marthe Straatemeier, Oefenweb
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9 Reflecteren

Hoe kijken we terug?
De experimenten laten zien dat het overkoepelend dashboard met leerdoelen realiseerbaar
en bruikbaar is. Het biedt een basis om tot verdere data-uitwisseling te komen tussen
leermiddelen en dashboards, juist omdat er rekening is gehouden met de belangen van
scholen, dashboardontwikkelaars én leermiddelenuitgevers.
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De samenwerking tussen de verschillende partijen
in de leermiddelenketen bleek een belangrijk succesfactor hierbij. Iedere partij ging het proces aan vanuit
verschillende belangen en heeft inzicht gekregen in
andere perspectieven.
De scholen die zich hebben verbonden met deze
versnellingsvraag wilden graag met een overkoepelend
dashboard werken. Deze experimenten laten succesvol
zien dat het mogelijk is om zo’n dashboard te
realiseren. Ook is ontdekt wat daarvoor nodig is: data
uit leermiddelen, leerdoelen om eraan te koppelen en
een signalering vanuit het dashboard om leraren te
ondersteunen in het differentiëren. Waardevolle
inzichten, waarmee een overkoepelend dashboard in
de toekomst realiteit kan worden.
De experimenten beantwoorden nog niet alle
onderdelen van de oorspronkelijke vraag en roepen
ook nieuwe vragen op:

• W
 at is er nodig om tot een fijnmaziger koppelvlak te
komen, zodat het overkoepelend dashboard op een
gedetailleerder niveau de voortgang kan
weergeven?
• Zal het overkoepelend dashboard uiteindelijk ook de
data kunnen gebruiken om een beheersingsniveau
weer te geven? Hiervoor is meer data nodig, maar
wat voor data is nodig en wat betekent dit voor het
onderwijs?
• Kan het overkoepelend dashboard relevant
lesmateriaal aanbieden, dat aanvullend is op de
voortgang van de leerling?
Deze wensen worden nog steeds onderschreven door
de betrokken scholen, maar zijn in deze versnellingsvraag niet onderzocht. Met verdere experimenten kan
hier draagvlak voor ontstaan. De belangrijkste eerste
stap is om meer samenwerkingen aan te gaan in de
sector, om de uitwisseling van data naar verschillende
partijen mogelijk te maken.
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10 Aanbevelingen

Hoe kijken we naar de toekomst?
De versnellingsvraag heeft veel inzichten opgeleverd over wat nodig is om koppeling
met leerdoelen goed te integreren in een overkoepelend dashboard. Om deze inzichten
te implementeren, is samenwerking nodig tussen scholen, leermiddelenuitgevers en
dashboardontwikkelaars. Daarom geeft dit document aan iedere schakel in de leermiddelenketen aanbevelingen mee.
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‘We hebben veel ervaring opgedaan, maar we zijn er
echt nog niet! We laten hier zien dat het kan, maar
het beoogde dashboard is nog geen realiteit. En dat
terwijl het onderwijs een dergelijk hulpmiddel heel
snel nodig heeft. Het dashboard helpt leraren
gemakkelijker mee te groeien met digitale ontwikkelingen en hun veranderende rol daarbij. Nu moeten
we aan de slag om een dashboard te maken dat
echt bruikbaar is.’
- Hans van Alphen, Het Palet

Voor scholen en besturen
Praat met leveranciers over leerlingdata
Scholen zijn bewuster geworden van de data van
leerlingen, wat ze daarmee kunnen en welke rechten
ze hebben, onder meer door de nieuwe Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij een juist
gebruik kan data de onderwijsvraag- en aanbod bij
elkaar brengen, de leraar ondersteunen bij het bieden
van onderwijs op maat en diens administratieve last
verlichten. Voor scholen is dit het uitgelezen moment
om het gesprek aan te gaan met leveranciers en
afspraken te maken over de beschikbaarheid en de
uitwisseling van data.

Faciliteer de ontwikkeling van
curriculumbewustzijn en ict-bekwaamheid
van leraren
Leraren kunnen een overkoepelend dashboard alleen
effectief inzetten wanneer zij de informatie daaruit
goed interpreteren. De leraar moet daarvoor
curriculumbewust zijn en vaardigheden ontwikkelen
om effectief met het dashboard om te gaan.
Ondersteun en faciliteer leraren om te
professionaliseren op dit vlak.

Maak passende keuzes over leermiddelen
Om gebruik te kunnen maken van een overkoepelend
dashboard is het belangrijk om goed na te denken
over de keuze voor leermiddelen die hierbij passen.
Gebruik bij het maken van de keuze de opgedane
inzichten uit deze publicatie en bijvoorbeeld het
Programma van Eisen (te lezen via kn.nu/PvE). Denk
daarbij ook na over hoe de samenwerking met de
leverancier ingericht kan worden. Lees hierover meer
op kn.nu/samenwerken-marktpartijen.
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Voor leermiddelenuitgevers

Voor dashboardontwikkelaars

Faciliteer data-uitwisseling

Zorg voor een heldere vertaling tussen
leermiddelen en het overkoepelend
dashboard

Vanuit nieuwe vragen in het onderwijs, digitalisering en
de AVG is er al veel beweging op de markt rond data-uitwisseling en zijn er nieuwe samenwerkingen. Faciliteer
als uitgever de uitwisseling van data op basis van deze
vragen via de standaard UWLR.

Gebruik leerjaardoelen als koppelvlak
Om het overkoepelend dashboard met leerdoelen
mogelijk te maken (zoals onderzocht in deze versnellingsvraag), functioneren de leerjaardoelen van SLO als koppelvlak. Maak deze koppeling daarom in leermiddelen.

Om misinterpretatie te voorkomen is het belangrijk dat
het dashboard eenduidig en accuraat kan
communiceren. Het moet helder zijn wat de signalen die
het dashboard geeft, wel en niet betekenen. Onderzoek
hoe de inzichten uit deze publicatie van toepassing zijn
en ondersteun leraren in het interpreteren van signalen
uit het dashboard.

Ontwikkel mee
Door de toegenomen data-uitwisseling ontstaan er
nieuwe kansen voor uitgevers om hun rol en expertise te
laten zien. Ga daarom de samenwerking aan met
scholen en andere leveranciers om deze rol verder te
onderzoeken.
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Voor alle schakels in de
leermiddelenketen
Werk samen om wederzijds begrip te
creëren
Iedere partij in de leermiddelenketen heeft verschillende belangen, maar in deze versnellingsvraag is
ontdekt dat dit niet tegenstrijdige belangen zijn. Samenwerking is heel goed mogelijk, wanneer er via dialoog
wederzijds begrip ontstaat voor elkaars perspectief.

Onderzoek de mogelijkheid voor een
fijnmaziger koppelvlak
Er liggen nog veel vragen over het gebruik van een
fijnmaziger koppelvlak waaraan data uit verschillende
leermiddelen gerelateerd kan worden. Bijvoorbeeld:
Kun je op een fijnmaziger niveau standaardiseren wat
leerlingen moeten leren, zonder invulling te geven aan
de manier waarop scholen dit leren? Onderzoek
daarom samen, ook met publieke partijen, waar de
mogelijkheden en wensen hiervoor precies liggen.

Zet het onderzoek gezamenlijk voort
Probeer niet teveel tegelijk te onderzoeken, maar
werk kort-cyclisch zodat alle belangen en inzichten
helder blijven.

‘Het zou vooral mooi zijn als vervolgonderzoek kan
laten zien dat het dashboard daadwerkelijk een
tijds- en werkbesparing oplevert voor de leraar. En
inhoudelijk: dat het dashboard de leeropbrengsten
omhoog brengt. Dat is voor ons het belangrijkste
doel!’ - Richard Bergmans, Briter
‘Belangrijker dan een lijst maken van onderwerpen
voor vervolgonderzoek, is het om op een nieuwe
manier na te gaan denken over onderzoek.’
- Jelte de Jongh, Leeruniek
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