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Monitoring en evaluatie 
 
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: 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 en VGGM (o.a. Arnhem in Cijfers). 
 
Doelgroep 
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. 
 

Aantal (doelgroep)peuters en -leerlingen in deelgebieden 2018-2019  
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Eindopbrengsten 
 
Aantal scholen met een ongecorrigeerde standaardscore onder, conform of boven de inspectienorm 
over de periode 2015-2019 (excl. ontheffingsleerlingen): 
 

 
 
 
Project doorstroomprogramma PO-VO Malburgen 2017-2019 
Stichting PAS is betrokken bij het project waaraan twee VO-scholen (Olympus College en Maarten 
van Rossem) en drie basisscholen (Monchyschool, Pastoor van Ars en het Mozaïek) deelnemen. 
Doelstellingen:  

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

De interventies die ingezet worden, verbinden de leefwerelden waarin de leerling zich begeeft: school, 
thuis, straat. Zo ontstaat voor de leerling een gesloten circuit waarin hij/zij zich gekend en begrepen 
voelt; een pedagogische coalitie. Voorbeelden van interventies: vierhoeksgesprekken, structurele 
samenwerking PO-VO, huiskamer, pre-brugklas, ouderbetrokkenheid en de inzet van 
jongerencoaches. 
 
Overige activiteiten 
We houden ontwikkelingen bij op het gebied van onderwijsinspectie, de doelgroep, het OAB beleid, 
overgang PO-VO, ESIS, eindtoetsen, referentieniveaus en opbrengstgericht. Op verzoek nemen we 
enquêtes af. De resultaten worden in overzichtelijke rapportages teruggekoppeld.  
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Toekomstige ontwikkelingen 
 

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

● (nieuwe) OAB scholen worden geïnformeerd over de nieuwe indicator, de bijhorende 
achterstandsscores en schoolwegingen 

● met ingang van het schooljaar 2020/2021 worden de leerresultaten aan het einde van de 
basisonderwijs beoordeeld aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Deze worden 
gebaseerd op de behaalde referentieniveaus taal/rekenen. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie 
(schoolweging) ligt de lat (signaleringswaarde) hoger of lager 

● gegevens efficiënter presenteren in de vorm van een dashboard/kennisbank 
● in samenwerking met VGGM zijn we bezig om een beter beeld te krijgen van het aantal 

doorverwezen doelgroeppeuters die niet zijn geplaatst bij een VVE-locatie 
● PAS gaat een Monitor Kansengelijkheid ontwikkelen. O.a. VVE, eindopbrengsten PO, en 

doorstroom PO-VO worden hierin opgenomen 
● in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) worden de opbrengsten van de 

(door)ontwikkelde interventies gemonitord en geëvalueerd. Ook deze gegevens komen in de 
nieuwe Monitor Kansengelijkheid 
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