Benieuwd naar de opbrengsten van de achterstandsscholen
uwde
gemeente?
Benieuwdinnaar
opbrengsten van de achterstandsscholen in
uw gemeente ?
Er valt heel veel te winnen aan opbrengsten op het terrein van onderwijsachterstanden.
Inzicht in de huidige opbrengsten van gemeenten en (achterstands)scholen is daarbij
Er valt heel veel te winnen aan opbrengsten op het terrein van
zinvol. Herkent u dat de discussie vaak doodslaat: ‘De opbrengsten zijn veel lager van
onderwijsachterstanden. Inzicht in de huidige opbrengsten van gemeenten en
deze achterstandsschool, maar ja, de leerlingenpopulatie is heel zwaar’? Er zijn genoeg
(achterstands)scholen is daarbij zinvol. Herkent u dat de discussie vaak doodslaat:
achterstandsscholen die structureel hoog scoren.
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aanpak een nieuwe impuls en nieuwe energie aan uw OAB-beleid.
structureel hoog scoren.
Graag brengen we de gegevens voor uw gemeente in beeld en geven met de MOREEen
voorproefje:
aanpak een nieuwe impuls en nieuwe energie aan uw OAB-beleid.
Beoordeel de adviezen in uw eigen gemeente op http://www.oberon.eu/
Schooladviezenvergelijker.html en vergelijk deze met gemeenten met eenzelfde
Een voorproefje: Beoordeel de adviezen in uw eigen gemeente op
gewichtenpopulatie.
http://www.oberon.eu/Schooladviezenvergelijker.html en vergelijk deze met
gemeenten met eenzelfde gewichtenpopulatie.

Benieuwd naar meer? Wellicht ook naar de eindtoetsscores van uw

Benieuwd
naar meer?Vergeleken met andere scholen in het land met eenzelfde
achterstandsscholen?

Wellicht
ook naar de
eindtoetsscores
van uw achterstandsscholen? Vergeleken met
leerlinggewicht?
Bezie
de ommezijde.
andere scholen in het land met eenzelfde leerlinggewicht? Bezie de ommezijde.

Monitoring en Evaluatie OAB:

De MORE - aanpak
(een Meer Opbrengstgerichte en Reflexieve Evaluatie)
Wij brengen voor uw gemeente en achterstandsscholen keurig in beeld wat de
opbrengsten zijn van de achterstandsscholen (eindtoets en VO-advies). En even
keurig vergelijken we deze met gemeenten en achterstandsscholen met eenzelfde
gewichtenpopulatie elders in het land. We hebben de (bewerkte landelijke)
databestanden hiervoor beschikbaar (zie ook de ommezijde).

Maar…
‘Kale cijfers’ zeggen niets. Het gaat om betekenisgeving, om reflectie, om betekenisvolle
vertaling naar uw OAB-beleid en praktijk. Teveel monitors zijn te eenzijdig technisch
ingestoken en leveren te weinig op. We ontwikkelden daarom de MORE-aanpak
(m.n. W. de Wit en J. Kloprogge). Voortbouwend op meer dan 20 jaar Monitoring en
Evaluatie-ervaring van het OAB in honderden gemeenten.
Met de nieuwe MORE-aanpak
•	
reflecteren we met u op de scores van uw gemeente en scholen, geven betekenis
aan de kale cijfers
•	
vertalen deze door naar uw OAB-beleid en uw OAB-praktijk
•	
bespreken we knelpunten en nieuwe mogelijkheden om de opbrengsten van uw
OAB-beleid drastisch te verhogen.
Met name op het terrein van onderwijsachterstanden is nog veel te winnen aan
opbrengsten. Met onze MORE-aanpak geven we uw OAB-beleid niet alleen een forse
kwaliteitsimpuls, maar ook weer nieuwe inspiratie en energie.

Meer weten?
Neem contact op met Walter de Wit (06-11003760)
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