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Tips voor de Schoolscan – de relevante gegevens uit ESIS 
 

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs zo klein mogelijk te houden, heeft 

het Ministerie van OCW het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen en hiervoor 8,5 

miljard ter beschikking gesteld. Het Ministerie stimuleert scholen snel tot actie over te gaan, en wil dat 

scholen dit voorjaar een Schoolscan maken. Met behulp van deze Schoolscan brengen scholen in 

kaart waar leerlingen en de school staan en bepalen zij wat er nodig is. Op basis hiervan kan de 

school komend schooljaar gebruik maken van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs.  

 

De Schoolscan is een overzicht van de ontwikkeling van leerlingen, gebaseerd op gegevens uit alle 

vak- en vormingsgebieden. ESIS bevat veel van dergelijke gegevens. Veel gebruikers van ESIS weten 

deze gegevens te vinden. Als geheugensteuntje en om niets over het hoofd te zien, hebben we de 

belangrijkste overzichten die je hiervoor kunt gebruiken, op een rijtje gezet. 

 

 

Trendanalyse Leerlingen 

De Trendanalyse Leerlingen in Opbrengsten om per leerjaar of groep de ontwikkeling tot en 

vanaf de coronacrisis te analyseren: zie je een dalende of afvlakkende trend sinds de crisis in 

vergelijking tot de periode ervoor?  

Overzichten en Exporten > Opbrengsten.  

In het selectiescherm kies je voor Overzicht Trendanalyse leerlingen. 
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Trendanalyse Leerjaren 

De Trendanalyse Leerjaren in Opbrengsten en het overzicht Bestuur Trend in 

Managementoverzicht om te vergelijken of de leerjaren sinds de coronacrisis gemiddeld lager 

presteren dan dezelfde leerjaren in de jaren hiervoor.  

Overzichten en Exporten > Opbrengsten. 

In het selectiescherm kies je voor Overzicht Trendanalyse leerjaren. 

 
 
Bestuursoverzicht trend 
Dit overzicht laat zien hoe de vestigingen presteren op een toets en hoe dat in het verleden was, 
waardoor de trend zichtbaar wordt. Voor elke geselecteerde toets en leerjaarcombinatie wordt een 
eigen tabel getoond. 
Overzichten en exporten > Managementoverzichten.  
In selectiescherm kies je voor Overzicht Bestuur Trend. 
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Dwarsdoorsnede Historie 

De Dwarsdoorsnede Historie om te zien hoe de verhoudingen van de resultaten over de 

niveaus A-E of I-V zijn veranderd binnen de groepen en leerjaren sinds de crisis. Zie je 

opvallende veranderingen in die verhoudingen? Overzichten en exporten > Overzichten – 

Toetsen – Dwarsdoorsnede historie. 

 

 
 

 

▪ De Groepsanalyse onder Opbrengsten zal dit beeld door het visualiseren van de relatieve 

groei bevestigen. Je ziet hierin ook in één opslag per groep of leerjaar hoe sterk de 

gemiddelde vaardigheid relatief is gestegen of gedaald. Dit overzicht is er alleen voor de 

niveaus A-E, maar voor dit doel is dat geen probleem. Het gaat erom dat je dalende trends op 

het spoor komt.  

Overzichten en Exporten > Opbrengsten. 

 In het selectiescherm kies je voor Overzicht Groepsanalyse. 

 
 

 

▪ Zoom individueel in op leerjaren of groepen waarin er verschuivingen naar beneden hebben 

plaatsgevonden door gebruik te maken van de overzichten: 

o Meerdere toetsresultaten: maak overzichten van de groep of leerjaren die 

verschuivingen in de niveaus lieten zien. Doe dit voor de perioden van de 

afnamemomenten waarbij de verhoudingen verschilden. Nu zie je om welke leerlingen 

het gaat.  

Overzichten en Exporten > Toetsoverzichten. Na de selectie van groepen en 

leerlingen kies je Overzichten per groep. Na de selectie van toetsen kies je Tonen als 

Meerdere toetsresultaten. 
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o Dit kun je ook doen door in de Dwarsdoorsnede historie naar het tabblad 

Controlelijst te gaan en daar te filteren op de groep/leerjaar en het afnamemoment. 

Overzichten en exporten > Overzichten – Toetsen – Dwarsdoorsnede historie. 
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o Individueel inzoomen kan het allerbeste met de grafieken Toetsoverzicht voor 

ouders op basis van afnamemoment of op basis van toetsversie. De intern begeleider 

kan indien nodig met de instellingen meer gegevens in de grafiek of de tabel zichtbaar 

maken. Met deze grafieken krijg je het beste inzicht in de ontwikkeling van de leerling 

op basis van de niveaus A-E of I-V of op basis van de gemiddelden per 

afnamemoment.  

Overzichten en Exporten > Toetsoverzichten. Na de selectie van groepen en 

leerlingen kies je voor Toetsoverzicht voor ouders.  

 

In de weergave Afnamemoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of de weergave Toetsversie 
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o In Dashboard Mijn Groep zie je snel of de leerlingen in een groep sinds het vorige 

afnamemoment de groei hebben doorgemaakt die op basis van hun niveau op het vorige 

afnamemoment verwacht werd. Door op het diagram bovenaan de toetskolom te klikken, zie 

je voor Cito-toetsen de groei sinds het laatste afnamemoment ook grafisch weergegeven. Dit 

kan een interessante aanvulling zijn op de inzichten uit de stappen hiervoor. Maar voor je plan 

is het vooral van belang dat je zicht krijgt op de verschillen in de patronen van voor en na 

aanvang van de coronacrisis en dat je kunt zien voor welke leerlingen deze periode meer of 

minder een belemmering is geweest. 

        
 

 

 

Meer tips 

Uiteraard kent ESIS nog tal van overzichten die ook kunnen bijdragen aan een gedegen analyse 

(raadpleeg ook eens de Catalogus Overzichten Onderwijs), maar met deze stappen ben je de 

knelpunten snel op het spoor. 

 

Wellicht ten overvloede, maar neem vooral kennis van de adviezen en aanwijzingen van de aanbieder 

van de methode-onafhankelijke toetsen die je op school gebruikt. 

 

Gebruik de NCO-rapportage van het NRO voor het schoolbrede beeld. 


