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Voorwoord

Als leerkracht ben je bezig met je leerlingen, ook wanneer zij al
naar huis toe zijn. Je overdenkt hun mondelinge antwoorden tijdens de rekeninstructie, bespreekt met een collega hun gedrag op
het schoolplein, kijkt hun werkboek spelling na en werkt een observatielijst voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling uit. De volgende dag gebruik je deze kennis om je leerlingen weer beter te
begeleiden. Het gebruik van informatie is niet meer weg te denken
uit je dagelijkse werkzaamheden als leerkracht. Je geeft niet alleen
les, maar je kunt je op grond van informatie elke dag weer afvragen of je op de goede weg bent met de leerlingen. Leerkrachten
verkrijgen dagelijks veel informatie: data gebaseerd op resultaten
uit methodeafhankelijke toetsen, inzichten uit systemen die de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengen, verzuimregistraties,
observatiegegevens, schoolverslagen, notulen van vergaderingen,
leerlingenrapporten uit voorgaande jaren, gesprekken met kinderen en ouders, collegiale consultaties, contacten met de intern begeleider en schoolleider enzovoort. Het is een hele opgave om op
basis van deze grote hoeveelheid informatie beslissingen te nemen,
die voor leerlingen verstrekkend kunnen zijn. Het is alsof je een
loods bent in de drukke haven van Rotterdam, die zo veilig mogelijk een schip naar de plaats van bestemming moet brengen. Waar
bevinden de coasters, tankers en plezierjachten zich? Hoe diep is
het water rondom mij? Welke bakens of obstakels zie ik? Hoe hard
kan en mag ik varen? Welke afstand moet ik bewaren tot de kade en
de andere vaartuigen? Een loods moet ook nog eens voortdurend

rekening houden met de aanwijzingen en wensen van de kapitein.
Het is een voortdurend proces van goed kijken, luisteren, beoordelen, schakelen en actie ondernemen. Dit boek is bedoeld voor
professionals in het basisonderwijs, die heel goed weten hoe zij
hun leerlingen goed kunnen begeleiden om het maximale uit hen
te halen. In dit boek lezen leerkrachten hoe zij data op een systematische manier kunnen gebruiken bij het ontwerpen van onderwijs.
Intern begeleiders en schoolleiders lezen hierin hoe zij hun team
kunnen ondersteunen bij dit proces.
Dit boek is onder andere geschreven op basis van ervaringen en
ontwikkelwerk in het door SIA-RAAK gesubsidieerde programma
‘Schoolcijfers, een tweede natuur’. In dit programma hebben de
auteurs op vier basisscholen in Rotterdam en Antwerpen ervaren
met welke vragen leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders
worden geconfronteerd als zij goed met de genoemde informatiestroom willen omgaan. Zij hebben vragen over het ontwikkelen
van de juiste houding, vaardigheden en kennis om op een cyclische
en gestructureerde wijze met informatie te kunnen werken om de
ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het programma ‘Schoolcijfers, een tweede natuur’ had tot doel het datagestuurd werken,
het opbrengstgericht werken en het handelingsrepertoire van leerkrachten in het basisonderwijs te versterken. De auteurs gaan ervan
uit dat je een ‘datageletterde’ onderwijsprofessional bent als je beschikt over databronnen op school, deze systematisch kan analyseren en interpreteren en de analyses gebruikt voor het vernieuwen
van instructiemethoden en curricula én deze vernieuwingen samen
met collega’s ook daadwerkelijk kan implementeren, evalueren en
borgen (Schildkamp & Kuiper, 2010). De leerkracht gebruikt de kennis en vaardigheden rondom opbrengstgericht en datagestuurd
werken als aanvulling op zijn of haar eigen pedagogische en didactische vaardigheden. In dit boek beschrijven we deze planmatige
manier van werken aan de hand van de EPU-cyclus, waarbij EPU
staat voor Evaluatie, Plan en Uitvoering. De EPU-cyclus wordt in de
laatste paragraaf van de inleiding toegelicht en vormt de leidraad
voor dit boek.

Dit boek sluit aan bij wat er gevraagd wordt van scholen in het
kader van passend onderwijs, waarbij je als leerkracht steeds aandacht moet hebben voor wat iedere leerling aan onderwijs en begeleiding nodig heeft om voldoende aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Het gebruikmaken van informatie
uit de data die je verzamelt, speelt daarbij een belangrijke rol. Dit
boek biedt een mogelijk antwoord op de uitdagingen rondom het
werken met informatie en richt zich op (aankomende) leerkrachten,
intern begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs.
Ten slotte willen we in dit voorwoord een aantal personen bedanken. Allereerst bedanken we SIA-RAAK voor de subsidie die
het mogelijk heeft gemaakt om het programma ‘Schoolcijfers, een
tweede natuur’ uit te voeren. Dit regieorgaan heeft ook een aanvullende subsidie verstrekt voor het schrijven van dit boek. Verder zijn
we de schoolleiders Daaf van de Wege (obs De Vierambacht, Rotterdam), Wim van Aalst (obs Het Landje, Rotterdam) en Jan Trommel
(obs De Notenkraker, Rotterdam) en hun schoolteams zeer erkentelijk voor hun medewerking en constructieve feedback tijdens de
uitvoering van het programma en het schrijven van dit boek. Tot
slot bedanken we Marléone Goudswaard (CED-Groep Rotterdam),
Hugo Dirks, Anne van der Kooi, Marlon Ruwette en Wendy Saman
(Hogeschool Rotterdam), Jan Vanhoof en Roos Van Gasse (Universiteit Antwerpen), Aart Langerak (pcbo Rotterdam Zuid) en Jeroen
de Bruin (basisschool De Heijberg, Rotterdam) voor hun medewerking, waardevolle adviezen en prettige samenwerking.
Willem de Vos, Denise van Schelven,
Bas Oprins, Liesbeth van Beijsterveldt
Rotterdam, maart 2015
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Inleiding

Aanleiding
Een goed opgeleide beroepsbevolking is van belang voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van een regio. Het onderwijs speelt hierin een sleutelrol. De laatste jaren ligt de focus in
het Nederlandse onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken. Dit
wordt door de Inspectie van het Onderwijs (2010) gedefinieerd als
‘het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van
prestaties’. Daarbij is van belang dat er ambitieuze doelen worden
nagestreefd en dat de inhoud van het onderwijs voor een belangrijk deel gestuurd wordt door meetbare informatie. Om deze reden
wordt opbrengstgericht werken ook wel meetgestuurd (Ledoux,
Blok & Boogaard, 2009) of datagestuurd werken genoemd.
De verantwoordelijkheid om beleid te voeren dat gericht is op
het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen ligt bij de scholen. In toenemende mate wordt van hen verwacht dat ze van deze
schoolontwikkeling een systematisch proces maken. Basisscholen
worden daartoe ondersteund door leerlingvolgsystemen en leerlingadministratiesystemen. Het gebruik van deze systemen speelt
een belangrijke rol bij het verwezenlijken van deze ambities. Door
een juiste analyse, gebruik en toepassing van de informatie uit diverse systemen kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor
het verhogen van het leerlingenniveau, het verbeteren van het planmatig handelen van leerkrachten en het bevorderen van succesvol
schoolbeleid.
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De aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de behoeften van
leerkrachten en schoolleiders uit het basisonderwijs op het gebied
van het gebruik van informatie die zij hebben verkregen uit leerlingvolgsystemen. We lichten deze behoeften hieronder toe.

Behoeften uit het veld
Een eerste aanleiding voor het schrijven van het boek is de behoefte van basisscholen aan ondersteuning bij het leren analyseren
en interpreteren van data die zij verzamelen en het gebruiken van
die analyses en interpretatie voor het maken van groepsplannen en
het planmatig werken aan schoolontwikkeling. Hoewel scholen informatie ontvangen vanuit meerdere informatiesystemen, blijkt uit
onderzoek (Van Petegem & Vanhoof, 2004; Verhaeghe, Vanhoof,
Valcke & Van Petegem, 2010) dat het gebruik hiervan in het basisonderwijs beperkt is, evenals de beoogde schoolverbeteringseffecten. Basisscholen werken weliswaar met diverse leerlingvolgsystemen (o.a. Cito LOVS, Schoolvaardigheidstoetsen (SVT’s) van Boom
test uitgevers en leerlingadministratiesystemen (o.a. ParnasSys,
ESIS en SchoolOAS), maar zouden deze systemen succesvoller of
effectiever kunnen benutten voor hun schoolontwikkeling. De professionals van alle basisscholen en betrokken instellingen worstelen
met de vraag hoe het gebruik van informatiesystemen nog meer
kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Ook wisselen professionals
weinig kennis uit over dit onderwerp.
Tijdens onze gesprekken met diverse leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders hebben we vaak gehoord dat leerkrachten
data gebruiken voor groepsplannen en dat het gebruik van data op
scholen in de belangstelling staat. We verwachten dat basisscholen
op basis van geïnterpreteerde data betere groepsplannen maken
en uitvoeren, zowel op het niveau van de groep als op dat van de
individuele leerling. Scholen delen deze verwachting.
Veel leerkrachten ervaren echter onzekerheid om met de gegevens aan de slag te gaan. Zij vinden het soms lastig om de informa-
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tie die zij verzamelen zo te gebruiken, dat zij daarmee de ontwikkeling van de leerlingen bevorderen. Leerkrachten en andere betrokkenen willen graag weten hoe ze meer uit de diverse leerlingvolgsystemen kunnen halen voor de leerlingen. Ook vragen ze zich
af hoe ze de leerresultaten van kinderen kunnen bevorderen en op
basis van welke gegevens ze dat kunnen doen. Zij zitten met vragen
als: ‘Hoe kan ik data analyseren en interpreteren en gebruiken voor
mijn groepsplan?’ en ‘Hoe kan ik deze informatie vertalen naar mijn
aanpak en instructie in de klas?’
De noodzaak om aan bovenstaande beschreven behoeften van
scholen tegemoet te komen in de vorm van een boek wordt onderstreept door recente gegevens van de Inspectie van het Onderwijs.
In het Onderwijsverslag 2011/2012 dat in april 2013 is verschenen
stelt de Inspectie van het Onderwijs dat de onderwijskwaliteit op
de basisscholen in dat schooljaar niet is verbeterd. Op de meeste
onderdelen van opbrengstgericht werken wordt niet of nauwelijks
vooruitgang geboekt, ondanks de massale invoering van groepsplannen waarin de afstemming van de instructie op verschillen tussen leerlingen wordt vastgelegd. De gestage kwaliteitsverbetering
die de afgelopen jaren volgens de Inspectie van het Onderwijs zichtbaar is geweest, lijkt tot stilstand te zijn gekomen. De leerprestaties
van de leerlingen liggen iets hoger op scholen die meer opbrengstgericht werken. Uit het verslag blijkt dat scholen zich meer kunnen
ontwikkelen in het analyseren en interpreteren van de verzamelde
gegevens, het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen
leerlingen en het bieden van planmatige zorg. Ook de vertaling
van de groepsplannen naar concrete lessen behoeft aandacht. De
bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs worden door verschillende onderwijsonderzoekers onderbouwd. Volgens Visscher,
Dijkstra en Karsten (2012) kunnen evaluatiegegevens beter benut
worden. Volgens Reezigt (2012) is meer kennis over het stellen van
doelen en het evalueren daarvan nodig voor het bevorderen van
een goede evaluatiecyclus. De conclusie dat de kwaliteitsverbetering in het onderwijs stagneert, wordt nog eens onderstreept in het
Onderwijsverslag 2012/2013 (Inspectie van het Onderwijs, 2014). In
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het eerste hoofdstuk van deel C bespreken we dit onderwijsverslag
in het licht van het opbrengstgericht werken in het basisonderwijs.

De onderzoekende professional
en de lerarenopleiding
Een tweede aanleiding voor het schrijven van dit boek is de vraag
hoe lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk de (aankomende)
leerkracht kunnen opleiden in datagestuurd en opbrengstgericht
werken. Basisscholen hebben behoefte aan professionals die met
data kunnen werken en daarmee onderwijs passend kunnen maken
voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. Deze professionals hebben een analytische, onderzoekende houding en zijn
nieuwsgierig naar gegevens die hen helpen om de goede beslissingen te nemen en om het handelen in de klas en op school te kunnen
ondersteunen en verbeteren. Door een onderzoeksmatige aanpak
dragen leerkrachten en schoolleiders effectiever en efficiënter bij
aan de ontwikkeling van hun eigen professie, de onderwijspraktijk
en de ontwikkeling van hun leerlingen. Taken als het doorlichten
van situaties, het analyseren in het licht van bestaande kennis en het
bepalen van een te volgen aanpak zijn aan te duiden als praktijkgericht onderzoek. De basisschool kan vanuit deze houding met meer
inzicht betere beleidsaccenten leggen op het gebied van schoolontwikkeling en effectiever vorm geven aan planmatig werken in
de klas. Ook kan de verantwoording naar bestuur, Inspectie van
het Onderwijs en ouders beter worden vormgegeven. Informatiegebruik dient ontwikkelingsgericht én verantwoordingsgericht te
zijn (Van Gasse, Vanhoof & De Vos, 2014).
De mate waarin het opbrengstgericht en datagestuurd werken
geïntegreerd is in het curriculum van pabo’s verschilt aanzienlijk.
Pabo’s besteden weliswaar aandacht aan het werken met data,
maar de informatie is vaak versnipperd over diverse vakgebieden,
of het werken met data komt niet op een cyclische manier aan bod.
Uit een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheden om op-

Inleiding

17

brengstgericht en datagestuurd werken te implementeren in de
pabo’s, blijkt dat pabo’s meer, en op een meer samenhangende
manier aandacht zouden willen besteden aan het analyseren en
interpreteren van data volgens een cyclische werkwijze (Bron, Van
Geel & Visscher, 2013).
Met de opdrachten, voorbeelden en beschreven literatuur in dit
boek willen we bijdragen aan de kwaliteit van (aankomende) professionals in het basisonderwijs. Zij bevorderen hun bekwaamheid
door het voortdurend verbeteren van hun eigen handelen. Door het
gebruik van dit boek kunnen zij de vaardigheden direct toepassen
in de onderwijspraktijk. Het blijft geen theoretische exercitie; door
toepassing van onderzoeksvaardigheden en samenwerking met
het basisonderwijs verwachten we dat vaardigheden beter worden
geïncorporeerd en deel zijn of worden van het repertoire van studenten en leerkrachten. Door het opdoen van deze ervaringen in
de onderwijspraktijk kan het gebruik van onderzoeksmethoden en
-technieken in het hbo bevorderd en verbeterd worden en kunnen
docenten beter anticiperen op vragen van studenten en scholen.
Ook kunnen kennis en ervaring in curricula worden geborgd.

Doelen
De Inspectie van het Onderwijs (2014) constateert in haar onderwijsverslag 2012/2013 dat scholen nu goed zicht hebben op de
ontwikkeling van hun leerlingen en gegevens nu sneller, beter en
vaker beschikbaar zijn. Toch stelt de Inspectie van het Onderwijs
vast dat de scholen er niet altijd in slagen om deze informatie te
vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas. De verbeteringen
die op schoolniveau geconstateerd kunnen worden op het gebied
van kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken en gestructureerde
leerlingenzorg zijn niet altijd zichtbaar in de klas. Daardoor komen
deze verbeteringen niet ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit
boek is een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze proble-
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matiek. Het boek kan worden gebruikt om het opbrengstgericht
werken dichter bij de leerkracht en de klas te brengen. Daarnaast
staan de volgende, meer concrete doelen centraal:
1 het kunnen interpreteren, gebruiken en toepassen van informatiesystemen in het primair onderwijs;
2 het gebruik kunnen maken van informatiesystemen met als doel
het handelingsrepertoire van leerkrachten te verbeteren, zodat
leerlingenprestaties planmatig bevorderd kunnen worden;
3 het kunnen bevorderen van doelgericht onderwijs.
Vanuit het perspectief van de (aankomende) leerkracht zijn de volgende vragen leidend:
1 Welke informatie is van belang voor inzicht in opbrengstgericht
werken?
2 Op welke manier kan ik cyclisch datagestuurd en opbrengstgericht leren werken?
3 Op welke manier kan ik datagestuurd en opbrengstgericht werken met behulp van een groepsplan?
4 Op welke manier kan ik mijn onderwijsaanbod afstemmen op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen met behulp van informatie uit data?

Werkwijze, opbouw en gebruik van Haal meer
uit je toetsgegevens
Dit boek bestaat uit de delen A, B en C, waarbij de cyclus Evaluatie-Plan-Uitvoering (de EPU-cyclus) de leidraad vormt. Deze cyclus
wordt beschreven aan het einde van deze inleiding. De opbouw van
de drie delen is grotendeels gelijk. Elk deel bestaat uit vijf hoofdstukken, waarin steeds dezelfde onderwerpen op verschillende
niveaus worden uitgewerkt. Zo wordt de fase Plan op verschillende
niveaus besproken in de hoofdstukken A3, B3 en C3.
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Deel A
Deel A is bedoeld voor leerkrachten die aan de slag willen met
datagestuurd werken en hun onderwijsaanbod en -aanpak willen
herontwerpen door informatie uit data te gebruiken. Dit deel biedt
een werkwijze die stap voor stap leidt naar een groepsplan.
Deel A is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk A1 wordt uitgelegd
wat datagestuurd werken inhoudt en wat het belang ervan is. In de
hoofdstukken A2 tot en met A5 wordt stap voor stap geleerd hoe
datagestuurd onderwijs kan worden verzorgd door gebruik te maken van de EPU-cyclus. In de hoofdstukken A3 en A4 worden twee
voorbeelden van groepsplannen en twee voorbeelden van lessen
op drie niveaus gepresenteerd.
Elk hoofdstuk wordt ingeleid door situatiebeschrijvingen van
basisschool De Watertoren, een fictieve basisschool die zojuist begint met opbrengstgericht en datagestuurd werken. Er worden reflectieve vragen gesteld die de lezer aan het denken zetten over
het gebruik van data in zijn of haar groep en op zijn of haar school.
Ook bevat elk hoofdstuk opdrachten waarmee leerkrachten direct
aan de slag kunnen. Voorbeelden die worden gegeven zijn veralgemeniseerd en komen voort uit de vakgebieden rekenen, spelling,
technisch lezen en begrijpend lezen.

Deel B
Deel B van dit boek is bedoeld voor intern begeleiders, schoolleiders en andere specialisten die in de basisschool aan de slag gaan
met datagestuurd werken, en die leerkrachten daarin willen trainen
en begeleiden. Het biedt een ondersteuningspakket dat kan worden aangepast aan de beginsituatie van de school, het vakgebied
waarop de school zich wil richten en de context van de school. Centraal daarin staan trainingen voor leerkrachten waarin zij leren om
op een systematische en cyclische manier om te gaan met data en
deze te gebruiken voor een opbrengstgerichte werkwijze.
Dit deel is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk B1 worden de
voorwaarden geschetst waaraan een school moet voldoen om succesvol vorm te kunnen geven aan datagestuurd werken. Daarnaast
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worden middelen aangereikt om toe te werken naar een concreet
plan van aanpak voor het scholen van het team. In de hoofdstukken
B2, B3 en B5 worden de trainingen gepresenteerd. In hoofdstuk
B2 worden de trainingen weergegeven die betrekking hebben op
evaluatie, namelijk data lezen, data analyseren en data interpreteren. In hoofdstuk B3 komen trainingen aan bod in het maken van
een groepsplan, het stellen van doelen, het clusteren van leerlingen in niveaugroepen en het ontwerpen van het lesaanbod en de
aanpak in de klas. In hoofdstuk B4 wordt beschreven hoe de werkgroep leerkrachten kan coachen aan de hand van het groepsplan.
Met hoofdstuk B5 wordt de cyclus afgesloten. Hierin wordt een
training gepresenteerd over evalueren en het cyclisch werken aan
de hand van het groepsplan. In dit hoofdstuk wordt ook een mogelijke agenda voor een opbrengstvergadering geschetst. Afhankelijk
van het aantal trainingen dat gegeven wordt en de tijdspanne die
de school eraan kan en wil besteden, kan het professionaliseringstraject in een halfjaar tot een jaar worden uitgevoerd. In paragraaf
B1.3.6 worden verschillende scenario’s van het professionaliseringstraject beschreven.

Deel C
Deel C bevat theoretische toelichtingen op en verdiepingen van
de diverse thema’s en gehanteerde begrippen. Dit deel is voor
leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders een informatieve
hulpbron waaruit zij kunnen putten bij hun dagelijks werk en hun
voorbereidingen op inhoudelijke bijeenkomsten (bijv. werkgroepen,
trainingen en teambijeenkomsten). In dit deel wordt ook verwezen
naar andere bruikbare bronnen, instrumenten en literatuur.
Dit deel is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk C1 geven we een
nadere definitie van de term datagestuurd werken en beschrijven
we het belang van datagestuurd werken vanuit de perspectieven
van de Inspectie van het Onderwijs, het overheidsbeleid en het
onderwijsonderzoek. Ten slotte leggen we de relatie tussen datagestuurd werken, handelingsgericht werken en passend onderwijs.
In hoofdstuk C2 wordt dieper ingegaan op leerlingvolgsystemen.

Inleiding
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In hoofdstuk C3 wordt beschreven welke soorten doelen er worden
onderscheiden, en er wordt uitgebreid ingegaan op verschillende
manieren van differentiatie in het onderwijs. In hoofdstuk C4 staat
de beschikbare leertijd, klassenmanagement en effectieve instructie centraal. In hoofdstuk C5 wordt het cyclisch werken in het brede
kader van kwaliteitszorg geplaatst.
Een leerkracht die zelf leervragen heeft omtrent opbrengstgericht
of datagestuurd werken, kan met deel A aan de slag. Daarbij kan
worden gedacht aan een nieuwe collega op een school waar al opbrengstgericht gewerkt wordt of een leerkracht die een stapje verder wil. Schoolleiders of intern begeleiders die besluiten om hun
team te scholen in datagestuurd of opbrengstgericht werken, starten met deel B om het professionaliseringstraject vorm te geven.
Zij kunnen hun leerkrachten verwijzen naar passages uit deel A die
ter voorbereiding of ter verwerking gelezen kunnen worden. Zowel
leerkrachten die deel A doornemen als schoolleiders, intern begeleiders en andere specialisten die deel B gebruiken, kunnen in deel
C terecht voor achtergrondinformatie en verdieping. Degene die
de trainingen uit deel B verzorgt, zal de delen A en C gebruiken om
zich voor te bereiden.

De EPU-cyclus
De rode draad van dit boek wordt gevormd door de EPU-cyclus.
Deze cyclus bestaat uit drie fasen, namelijk Evaluatie, Plan en Uitvoering. In de fase Evaluatie verzamelt, analyseert en interpreteert
de leerkracht data. De geïnterpreteerde data geven de leerkracht
inzicht in de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen en laten zien
in hoeverre leerlingen de aangeboden stof beheersen. Bovendien
geven deze geïnterpreteerde data informatie over wat het onderwijsaanbod heeft opgeleverd, en of dit moet worden bijgesteld
zodat het onderwijsaanbod nog beter aansluit bij de behoeften
van de leerlingen. In de fase Plan clustert de leerkracht zijn of haar
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leerlingen in niveaugroepen op basis van de analyse en interpretatie van de data. Vervolgens selecteert de leerkracht uitdagende
doelen die hij of zij in de komende periode met de leerlingen wil
bereiken. Om deze doelen te bereiken, ontwerpt de leerkracht
een passend onderwijsaanbod voor de verschillende niveaugroepen. Hier bepaalt de leerkracht welke leerstof en welk materiaal
aan elke niveaugroep aangeboden wordt, hoe wordt omgegaan
met de leertijd voor elke niveaugroep, hoe de instructie eruitziet,
welke werkvormen er gebruikt worden en hoe de instructie en begeleiding worden georganiseerd. Het resultaat van de analyse en
interpretatie van de data, de doelen, de clustering van leerlingen
in niveaugroepen en het onderwijsaanbod voor elke niveaugroep
krijgt zijn plaats in het groepsplan. De fase Uitvoering ten slotte
beslaat het uitvoeren van het groepsplan. Doel hierbij is om door
effectieve (directe) instructie en klassenmanagement te komen tot
opbrengstverhoging. Zie de bijlage voor meer informatie over hoe
we de EPU-cyclus in dit boek inzetten.
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