
Zelfscan Vakmanschap van de leraar in Opbrengstgericht werken  
OGW in het VO, J. Vermaas, 2013, School aan Zet.  

 
Vakmanschap: 0=niet; 1=nauwelijks; 2=matig; 3=redelijk; 4=goed; 5=excellent 

 
Stappen van Opbrengstgericht werken 

 0 1 2 3 4 5 
1. Visie  

Visie op het onderwijs en mijn eigen vak op hoge eisen en 
verwachtingen van mezelf en mijn leerlingen. 

      

2. Meetbare doelen en normen  
Ik heb meetbare (leer)doelen en normen over eisen/verwachte 
leeropbrengsten van de leervakken 

      

3. Leerdoelen en leerlijnen 
Ik richt mijn onderwijs in, door de leerdoelen uit te werken in    
3.1. leerlijnen en programma’s 
3.2. groepsprofiel/-plan en interventieniveaus: B – E - Z 
3.3. instructie-differentiatie 
3.4. methoden van aanpak en aanvullende materialen 
3.5. ondersteuning op leerstijlen en -strategieën 

      

4. Sturen op opbrengsten en resultaten  
Ik stuur op het realiseren van de gewenste doelen en de verwachte 
opbrengsten (resultaten) geformuleerd in LRV voor 10 wkn en URV 
na 40 wkn.  

      

5. PDCA-cyclus opbrengstgericht werken  
Ik volg de vorderingen en resultaten door de PDCA cyclus: doelen 
– analyse – meten – bijstellen  

      

6. Analyse doelen, resultaten adhv normen per vak 
De behaalde doelen, resultaten en normen analyseer ik op: 
6.1. Rendementen, afgeleid van voorspelde resultaten 
6.2. Positieve en negatieve trendanalyse  
6.3. per interventieniveau een analyse 
6.4. In vergelijking met vorig jaar en vorige meting (10 wkn) 
6.5. In vergelijking met landelijke normen 

      

7. Resultaten verklaren 
7.1. Waarom doelen/wel niet gehaald zijn? 
7.2. Voldoet de methode/het aanbod? 
7.3. Verbeteren van mijn pedagogisch-didactische handelen 
7.4. Verklaren leerlingkenmerken/-stijl/-strategieën en taakgedrag 
voor onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
7.5. De onderwijstijd 

      

8. Resultaten feedback  
De resultaten bespreek ik door feedback te geven en te krijgen 
voor verbeteracties met: 
8.1. Leerlingen 
8.2. Collega leraren 
8.3. Teamleider 

      

9. Verbeter- en actieplan  
Op basis van de analyse, verklaring en feedback het plan van 
aanpak bijstellen in een concreet verbeter- en actieplan.  

      

 
Analyseer je eigen Kracht en Kansen  
Kracht +:      Kans (ZNO) ∆: 

+                  ∆ 
+                             ∆ 
+                  ∆ 
 
Verbeteracties: ………………………………………………………… 
  



 


