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Monitoring en evaluatie 
 
Alle kinderen verdienen de kans op goed onderwijs en de juiste ondersteuning. Zicht op resultaten is 
een voorwaarde voor goede kwaliteit van het onderwijs.  
 
De volgende publicaties verschijnen jaarlijks: 
● VVE monitor: voor- en vroegschoolse educatie in Arnhem 
● Monitor ouderbetrokkenheid 
● Arnhemse monitor: (Cito) eindtoetsresultaten per school / bestuur 
● PO-VO monitor: op- af- en doorstroom van leerlingen van het basisonderwijs in het VO 
● Jaarverslag stichting PAS 
 
De volgende activiteiten worden uitgevoerd:  
● bijhouden van OAB-ontwikkelingen 
● kennisdeling met (wijk)partners 
● samenwerking met de gemeente Arnhem (o.a. Arnhem in Cijfers) 
 
Leerlingtellingen 
De volgende gegevens worden per (voor)school, wijk en deelgebied verzameld en gerapporteerd: 
● aantal leerlingen met gewicht 
● aantal kleuters met gewicht 
● aantal peuters met VVE indicatie op basis van de gewichtenregeling of (het risico op) een 

(taal)achterstand. 
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Eindopbrengsten 
Aantal scholen met een ongecorrigeerde standaardscore onder, conform of boven de inspectienorm 
over de periode 2014-2018 (excl. ontheffingsleerlingen) 

 
 
Project doorstroomprogramma PO-VO Malburgen 2017-2019 
In dit project zijn twee VO-scholen (Olympus College en Maarten van Rossem) en drie basisscholen 
(Monchyschool, Pastoor van Ars en het Mozaïek) betrokken. Doelstellingen: 

● leerlingen zijn succesvoller op het VO 
● leerlingen hebben duidelijker ambities ten aanzien van hun onderwijsloopbaan 
● leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun leerproces 

 
Overige activiteiten 
We houden ontwikkelingen bij op het gebied van onderwijsinspectie, gewichtenregeling, overgang 
PO-VO, ESIS, eindtoetsen, referentieniveaus en opbrengstgericht. Op verzoek nemen we enquêtes 
af. De resultaten worden in overzichtelijke rapportages teruggekoppeld.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 

○ de resultaten zullen, indien relevant, zowel Arnhem-breed als per deelgebied gerapporteerd 
worden. Ook zal meer maatwerk worden geboden a.d.h.v. de vraagstukken in de wijk. 

○ vanaf 2019/2020 is de nieuwe indicator voor onderwijsachterstanden van kracht. Deze door het 
CBS ontwikkelde indicator vervangt de oude gewichtenregeling. 

○ er is een samenwerking tot stand gekomen met de afdeling statistiek van de gemeente Arnhem, 
zodat de gegevens in de applicatie ‘Arnhem in cijfers’ opgenomen kunnen worden. Op deze 
manier zijn de gegevens voor iedereen toegankelijk. We onderzoeken de mogelijkheden om de 
gegevensverzameling meer te bundelen en efficiënter te presenteren.  

○ een beter beeld van het (non-)bereik van doelgroeppeuters per deelgebied. Hiervoor zullen 
bestaande systemen binnen VGGM worden aangepast en zullen de gegevens op wijkniveau 
worden geaggregeerd. 

○ in samenwerking met Marant wordt een tool ontwikkeld waarmee je een professioneel netwerk 
rondom een vraagstuk flexibel in kaart kan brengen.  
  

 

 


