
Terugblik

• Februari: bekendmaking NPO 

• Doel: repareren van de vertraging

• Bedrag per leerling
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Terugblik

• Volgen van ontwikkeling van de leerling

• Het gaat om de brede impact van corona

• https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
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Wat is het probleem en bij wie doet het zich voor? 

Na deze stap zou je de volgende zin kunnen aanvullen: 

De informatie die is verzameld met bovengenoemde instrumenten laat 
zien dat {geoperationaliseerd probleem} en dat dit vooral zo is 
sinds/tussen/voor {tijdstip / doelgroep / subonderdeel}
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Na deze stap zou je de volgende zin kunnen aanvullen: 

De informatie die is verzameld met bovengenoemde instrumenten laat zien dat 
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Na deze stap zou je de volgende zin moeten kunnen aanvullen: 

Wij zouden graag voor {eindtijdstip} willen bereiken dat {doel} gemeten via 
{instrument}
•Wees duidelijk in het beoogde resultaat dat je wil bereiken.
•Bepaal een einddatum voor de interventie (en evalueer tussentijds). 
•Als je cito LVS gebruikt hebt voor je nul-meting, neem dan als einddatum 
weer een cito meet moment 
(of als de interventie langer duurt, meerdere cito data als meet 
momenten). 
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Proces

1.  Verzamelen gegevens toetsen/observaties/gesprekken 
2.  In beeld brengen hoe de leerlingen ervoor staan en wat is nodig om de 
vertraging in te halen?
3.  Doelen formuleren en passende interventies kiezen
4.  evalueren

Praktijkkaarten 
• Praktijkkaart-Probleemverkenning-en-doelstelling-EducationLab-1.pdf (education-lab.nl)
• Praktijkkaart: hoe kies ik voor een aanpak? - EducationLab (education-lab.nl)
• Praktijkkaart: monitoring en evaluatie - EducationLab (education-lab.nl)

https://education-lab.nl/wp-content/uploads/2021/04/Praktijkkaart-Probleemverkenning-en-doelstelling-EducationLab-1.pdf
https://education-lab.nl/publications/praktijkkaart-hoe-kies-ik-voor-een-aanpak/
https://education-lab.nl/publications/praktijkkaart-monitoring-en-evaluatie/
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