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Als je op zoek bent naar gegevens en er niet uit komt of de beslisboom werkt niet goed, dan kun je jouw vraag ook 
neerleggen bij de afdeling Kwaliteitsmanagement via kwaliteit@quadraam.nl.

Opbrengstgericht werken is een term die je wellicht kent, maar wat is het precies en wat 
kun je ermee als docent of schoolleider? En belangrijker nog: wat betekent opbrengstgericht 
werken voor jouw leerlingen? Eigenlijk ben je al voortdurend bezig met opbrengstgericht 
werken doordat je doelen stelt en feedback geeft. Wil je hiervoor andere onderdelen van OGW 
instrumenten inzetten? Gebruik dan deze beslisboom om precies te vinden wat jij zoekt! 

Door het beantwoorden van een aantal vragen kom je uit bij één of meer praktische instru-
menten die aansluiten bij jouw interesse. Voorbeelden zijn het analyseren van je cijfers, het 
lezen van meer informatie over OGW, een aanpak voor differentiatie in je klas etc.

Klik op onderstaand webadres om naar de ‘vragenlijst over opbrengstgericht werken’ te gaan. 
De uitkomst is een korte toelichting op en de link naar de instrumenten. 
https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1097727&Pwd=94362534

Vind je niet wat je zoekt, vul de vragen dan nog eens (op een andere manier) in, dan kom je 
bij andere instrumenten.

Voor een aantal instrumenten heb je opbrengstgegevens van je school/team/sectie of jezelf 
nodig. Er zijn enkele plaatsen waar je deze gegevens kunt vinden.
1 Op de site van de onderwijsinspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl kun je via de 

zoekfunctie bij de school komen. Bij ‘onderwijsresultaten’ kun je de opbrengstenkaart van 
je school vinden. Op de site van de inspectie komen de opbrengsten pas laat te staan. De 
schoolleiding heeft wel eerder inzicht in de gegevens via het internetschooldossier. Vraag 
aan je afdelingsleider of je deze gegevens kunt inzien.

2 Voor de leerlingvolgsystemen Magister en Som zijn ook programma’s met management-
informatie beschikbaar. Als je met SOM werkt dan kun je via Cum Laude jouw gegevens en 
die van je sectie zien. Als je met Magister werkt, is er het Magister Management Portaal. Hier  
hebben de meeste leidinggevenden een licentie voor en op sommige scholen is er ook een 
licentie voor de sectievoorzitters. Kijk of je via één van hen toegang kunt krijgen tot het 
systeem.

3 Op ‘Scholen op de kaart’ staat van elke school verantwoordinginformatie. Je kunt bij de 
gegevens van je school komen via: https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen 
en dan zoeken op plaats of naam van je school.

4 Onder het tabblad ‘resultaten’ vind je de gegevens en met ‘meer informatie’ kom je bij 
detailinformatie.
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Klik hier!

Veel succes en plezier 
bij het gebruik van de 
beslisboom!
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