Kenniskaart
De 15 voordelen van Focus PO

Deze Kenniskaart is ontwikkeld om een beeld te geven van de voordelen van
Focus PO. Wil je meer weten over alle functionaliteiten, schrijf je dan in voor één
van onze trainingen of Masterclasses.
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Kenniskaart

De 15 voordelen
van Focus PO
Lesmethodes zijn standaard en leerlingpopulaties
zijn divers. Dit feit maakt het lastig om in elke
basisschool passend onderwijs te bieden op een
wijze die ook nog leidt tot het behalen van de
schoolambities. Hoe kan dat wel? Met behulp
van een leidraad die boven de lesmethodes
hangt en die in groep 1 start: Focus PO. In dit
onderwijsplansysteem bepaal je zelf in welke
snelheid je door de lesmethodes voor begrijpend
lezen, rekenen en taalverzorging heen wilt gaan;
op weg naar de referentieniveaus die jij kiest.
Daarna wijst Focus PO je de weg.

2. Focus op essentiële leerinhouden
(cruciale leerdoelen)
Cruciale leerdoelen worden in de groepen 3
tot en met 8 per blok van tien weken gepland.
De zogeheten blokdoelen komen uit het
schoolaanbod. Aan de blokdoelen worden de
bezemdoelen toegevoegd. Dit zijn cruciale
leerdoelen die door leerlingen in de voorafgaande
blokken nog niet worden beheerst. Tot slot
kunnen er ook nog borgingsdoelen worden
toegevoegd; leerdoelen die je wilt onderhouden.
Regelmatig registreer je of de cruciale leerdoelen
worden beheerst.

1. Methodeoverstijgende leidraad
voor elke school, groep en leerling
Een passend schoolaanbod bestaat per vak uit
twee leerroutes: basis en plus. Voor elke leerroute
kies je de leerlijn die het meest passend is bij jouw
leerlingpopulatie gegeven de schoolambities die
je daarmee wilt bereiken. Je hebt voor rekenen,
begrijpend lezen en taalverzorging de keuze uit
verschillende, in snelheid variërende, leerlijnen die
eindigen bij verschillende referentieniveaus. Elke
leerlijn – de leidraad dus – bestaat uit doordachte
opeenvolging van cruciale leerdoelen.
Met Focus PO wordt je schoolaanbod pas
echt passend, van groep 1 tot en met 8. Voor
een leerling die langzamer of sneller leert
dan de leerroutes basis of plus zijn er ook
aangepaste leerlijnen beschikbaar; alle denkbare
ontwikkelingsperspectieven zitten er in. Een wiel
hoef je dus niet nog een tweede keer uit te vinden.

Drie leerlijnen rekenen met als eindpunten 3F, >1S en 1S (inclusief versnellingspunten)
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Maken van een blokplan: per leerlijn de stappen voor de blok-, de bezem en de
borgingsdoelen.

Van boven naar beneden:
blok-, borgings- en bezemdoel.
(grijs = niet beheerst, groen =
beheerst)

Met Focus PO ga je denken en handelen vanuit
cruciale leerdoelen. Hierdoor richt je je op
het bereiken van essentiële leerinhouden.
Die focus heeft een positieve invloed op de
leeropbrengsten en daarmee op het bereiken van
de referentieniveaus.

3. Doeltreffende sturing op
referentieniveaus
Het onderwijsresultatenmodel maakt het
noodzakelijk om te sturen op de percentages
leerlingen die bij de eindtoets basisonderwijs
aan de referentieniveaus voor rekenen, lezen en
taalverzorging moeten voldoen. Focus PO levert
daartoe drie sturingsmiddelen. Ten eerste: aan elk
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van de in te stellen schoolambities is een geschat
percentage leerlingen gekoppeld dat eind groep 8
aan de referentieniveaus 1S/2F gaat voldoen. Ten
tweede: door de hogere leerjaren heen wordt met
behulp van een percentagelijn zichtbaar gemaakt
of er voldoende leerlingen zijn die volgens de
volgtoetsen aan de referentieniveaus 1S/2F
voldoen. Ten derde: gedurende het doorlopen van
de leerlijn wordt geteld of de cruciale leerdoelen
die tot een referentieniveau behoren al dan niet
zijn beheerst.
Met behulp van de drie sturingsmiddelen in
Focus PO stuur je doeltreffend op het bereiken
van de referentieniveaus taal en rekenen, zowel
op school-, groeps- als op individueel niveau.
Door de logisch opgebouwde ketens van cruciale
leerdoelen is deze sturing niet alleen een zaak voor
leerkrachten in de hogere groepen, maar voor het
hele team.

4. Goed zicht op de ontwikkeling van
alle leerlingen
Focus PO levert niet alleen de cruciale leerdoelen,
maar ook adviezen om de lesmethodes selectiever
te gebruiken. Tevens worden er adviezen gegeven
over de wijze waarop je de beheersing kunt
bepalen, de formatieve evaluatie. Deze evaluatie
gebeurt (lang) niet altijd door een toets en is
zoveel mogelijk gericht op toepassing van het
leerdoel in een onbekende situatie.
Met de plannings- en evaluatiecyclus in Focus
PO zorg je ervoor dat je goed zicht houdt op de
ontwikkeling van alle leerlingen in de school.
Op school-, groeps- en leerlingniveau kun je elk
moment een actueel overzicht oproepen waardoor
je weet waar je staat en hoe je daarnaar kunt
handelen.

De E2-leerdoelen zijn voorwaardelijk voor een
goede start in groep 3. De E2+-leerdoelen zijn
bedoeld voor leerlingen die de basisdoelen al
beheersen en die meer uitdaging nodig hebben.
Niet beheerste leerdoelen uit de E2-leerdoelenset
worden automatisch toegevoegd als bezemdoelen
in groep 3, beheerste E2+-leerdoelen vallen
samen met leerdoelen in groep 3 en worden als
‘beheerst’ aangeven.
Met de koppeling tussen de twee doelensets voor
de groepen 1 en 2 en de leerlijnen vanaf groep
3 zorgt Focus PO voor een naadloze aansluiting
tussen groep 2 en groep 3: eenvoudig, concreet en
inzichtelijk.
Voorbeelden
E2 doel		
Ik kan munten van 1 en 2 euro gebruiken om geldbedragen
		
te maken tot en met 10 euro.
E2+/M3 doel
Ik kan munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 euro
		
gebruiken om geldbedragen te maken tot en met 10 euro.
		
E2 doel		
Ik kan op de analoge klok tijden in hele uren aflezen.
E2+/M3 doel
Ik kan op een analoge klok tijden in hele en halve uren
		aflezen.
E2+/M3 doel
Ik kan op een analoge klok wijzers zetten voor tijden in hele
		
en halve uren.

6. Themaplan 1-2 sluit altijd aan bij
de zone van de naaste ontwikkeling
Focus PO biedt de mogelijkheid om op
schoolniveau thema’s aan te maken (en aan
te passen). Bij elk thema kies je voor de subdomeinen (van rekenen of taal) die erin centraal
staan, bijvoorbeeld ‘geld’ of ‘gewicht’. Ook voer
je de bij het thema passende activiteiten in. Een
aangemaakt thema kan vervolgens op elk moment
op maat worden gemaakte van een (combinatie)
groep. Dat proces start met het bijwerken van de
beheersing van de cruciale leerdoelen. Daarna
kun je nog specifieke leerdoelen toevoegen voor
de hele groep, voor groepjes leerlingen of voor
individuele leerlingen. Tot slot stelt Focus PO een
themaplan samen waarin de leerlingen gekoppeld
worden aan de cruciale leerdoelen van E2 en E2+.
Met het themaplan uit Focus PO zorg je er altijd
voor dat je onderwijs zich in de zone van de naaste
ontwikkeling van elke leerling bevindt. Passend,
leerdoelgericht en eenvoudig.

Schooloverzicht beheersing cruciale leerdoelen rekenen het afgelopen schooljaar
(laatste kolom) en per blok in alle groepen.

5. Naadloze aansluiting groep 2 en
groep 3
Voor de groepen 1 en 2 hanteert Focus PO twee
sets met cruciale leerdoelen: E2 en E2+, elk
voor de ontwikkelingsgebieden rekenen en taal.
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7. Leerlingen met ik-doelen bij hun
leerproces betrekken
Voor elke leerling in de groepen 3 tot en
met 8 worden de geplande blok-, bezem en
borgingsdoelen in een overzicht van ik-doelen
onder elkaar geplaatst en voorzien van een
aantal afbeeldingen die de mate van beheersing
aangeven. Met dit middel kun je leerlingen actief
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betrekken bij hun eigen leerproces. Periodiek
kunnen ze worden uitgenodigd een inschatting te
maken van hoe goed ze doelen beheersen: ‘ik leer’
(blok), ‘ik oefen’ (bezem) en ‘ik herhaal’ (borging).
Met het leerdoelenoverzicht voor leerlingen biedt
Focus PO de mogelijkheid om leerlingen actiever
bij hun leerproces te betrekken. Hierdoor verhoogt
hun motivatie en worden er meer successen
geboekt. Waar mogelijk zijn cruciale leerdoelen
vertaald naar enkelvoudige ik-doelen, zodat ze
makkelijker in te oefenen en te evalueren zijn.

Beheersingsschaal van ik-doelen voor jongere leerlingen

8. Vergelijkingsmaat voor
methodeoverstijgende toetsen: alles
is met alles vergelijkbaar!
De opbrengsten uit methodeoverstijgende toetsen
van Boom, Bureau ICE, Cito en Diataal worden in
Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex
(vix). Deze schaal loopt van 1 tot 100 en op elk
meetmoment en voor elk toets is het landelijk
gemiddelde 50. De schaal is verdeeld in vijf
stukken van telkens 20 procent: de bekende
verdeling van de Romeinse cijfers I t/m V.
Met behulp van de vix in Focus PO maakt het niet
uit welke toetsen je gebruikt. Alles is vergelijkbaar.
In dezelfde opbrengstmaat kies je ook voor
de schoolambities. Omdat de schaal voor de
schoolweging is gekoppeld aan de vix, zie je in een
oogopslag of jouw gekozen schoolambities zich
lager, gelijk of hoger bevinden ten opzichte van
de opbrengsten die van jouw leerlingpopulatie
verwacht worden.

9. Focus op de basis van je onderwijs
door weergave van de middenmoot
In de overzichten van de opbrengsten van
methodeoverstijgende toetsen toont Focus PO
telkens de middenmoot van de leerlingpopulatie
of een groep. Dit is de middelste zestig procent
van de opbrengsten. Door deze ‘beperkte
weergave’ – de extremen zijn niet zichtbaar –
wordt automatisch de blik op de grootste gemene
deler gericht, de basis van het onderwijs.
Met de middenmoot in Focus PO zie je waar de
basis van je onderwijs zich bevindt ten opzichte
van de landelijke normen, de schoolweging, de
ingestelde schoolambities en de leerlijnen. Deze
vergelijkingsmogelijkheden kun je gebruiken om
het school- of groepsbeleid te vervolgen of bij te
stellen.

10. Betrokkenheid als onderdeel van
de analyse van leeropbrengsten
De betrokkenheid van de leerlingen is zowel een
motor als een uitkomst van het leerproces. In
Focus PO is het mogelijk om per vakgebied de
betrokkenheid van de leerlingen in te voeren.
Dit gebeurt aan de hand van twee meetschalen:
de mate van leerplezier en de evenwichtsschaal
leerpijn versus leergemak. Periodiek, of zo vaak
als nodig is, kan de betrokkenheid worden
ingevoerd. De twee meetschalen samen vormen de
betrokkenheidsmatrix.

De betrokkenheidsmatrix

Van links naar rechts: vix-schaal met percentielen, de leerlijnen, schaal voor de
schoolweging, de schoolambities, de middenmoten van de schoolopbrengsten door de
tijd heen. De onderste en bovenste waarde staan voor respectievelijk de opbrengsten
die door twintig en tachtig procent van de leerlingen bereikt (moeten) zijn.
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De betrokkenheidsmatrix in Focus PO laat in
een oogopslag zien hoe de betrokkenheid van de
leerlingen er op een vak voor staat. Op school-,
groeps- en leerlingniveau kun je het betrekken
bij de analyse van de leeropbrengsten. De twee
schalen van de matrix verwijzen direct naar je
eigen handelen: is het leerplezier te laag, doe
wat aan de didactiek en leermiddelen; is het de
schaal leerpijn - leergemak uit balans, ga meer
ondersteunen of meer uitdagen.
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11. Krachtig overzicht van respons op
de leerroute: gaat het goed, ga door
met wat je deed!
Aan de hand van drie indicatoren kun je in Focus
PO zien of een leerling passend onderwijs heeft
ontvangen en de leeropbrengsten in lijn liggen
met de in groep 2 ingeschatte leervaardigheid.
Deze drie indicatoren vormen de respons op de
leerroute: vaardigheidsgroei, beheersing van de
cruciale leerdoelen en voldoende betrokkenheid.
Met behulp van het overzicht ‘respons op de
leerroute’ laat Focus PO je zien met welke
leerlingen je door kunt gaan met wat je deed.
Datzelfde geldt ook voor de leerlingen waarvoor
het onderwijs nog (iets) verder moet worden
aangepast; zij zijn in een oogopslag zichtbaar.

Respons op de leerroute van een leerling

12. Snelle aanmaak van kernachtige
interventies
Omdat het schoolaanbod passend is gemaakt op
de leerlingpopulatie (en de schoolambities die
daarmee worden nagestreefd), is het passender
maken van het onderwijs op groeps- of individueel
niveau niet meer dan een aanpassing op het
schoolaanbod. Het is alleen de aanpassing die
in Focus PO beschreven wordt: de zogeheten
interventie. Het is tevens mogelijk om een
verbeteraanpak voor de hele school in te voeren.
Met de handige structuur in Focus PO
om interventies in te voeren, wordt elke
collega automatisch op de aanpassing op
het schoolaanbod gericht. Dit is veelal een
kernachtige, snel te beschrijven, aanpak. Wat ook
bijdraagt aan de snelheid is de beperking van het
aantal te kiezen doelen: verhoging opbrengsten,
beheersing van cruciale leerdoelen of versterking
van de betrokkenheid.

overzichten op school, groeps- en leerlingniveau.
Sommige overzichten zijn standaard, andere
worden voorzien van invulvelden waardoor er nog
informatie bijgevoegd kan worden.
Met het brede scala aan school- en
groepsoverzichten in Focus PO wordt het
mogelijk om de schoolbesprekingen inhoudelijk te
verdiepen. Het gaat niet alleen om opbrengsten
van methodeoverstijgende toetsen, maar nu
ook over andere opbrengsten. Omdat deze
opbrengsten allemaal met elkaar samenhangen is
het zoeken naar verklaringen een stuk eenvoudiger
geworden.

14. Minder administratieve
handelingen
Focus PO is gebaseerd op zes onderwijskundige
uitgangspunten. Twee ervan in het bijzonder
dragen bij aan minder administratieve
handelingen: school>groep>leerling en respons op
leerroute. Door middel van school>groep>leerling
wordt de grootste onderwijskundige eenheid
voorop gezet. Als hier een passend schoolaanbod
voor wordt samengesteld zal het overgrote deel
van de leerlingen ervan profiteren. Daarna zijn er
alleen nog maar een beperkt aantal aanpassingen
nodig op groeps- of op individueel niveau
indien de situatie hierom vraagt. Het criterium
hiervoor komt van respons op de leerroute:
drie indicatoren die aangeven dat er mogelijk
onvoldoende opbrengsten zijn bereikt of dat het
onderwijs onvoldoende passend is geweest. Als de
responsen (school, groep en leerling) voldoende
zijn, dan geldt: ga door met wat je deed.
Doordat Focus PO mede op deze twee
uitgangspunten is gebaseerd, blijft de hoeveelheid
administratieve handelingen beperkt. Er hoeven
niet telkens individuele analyses en diagnoses te
worden geschreven.

13. Breed scala aan overzichten voor
diepgaande schoolbesprekingen
Er worden vier typen opbrengsten in Focus PO
onderscheiden: vaardigheid, referentieniveaus
beheersing van cruciale leerdoelen en
betrokkenheid. Het zijn de uitkomsten van het
schoolaanbod en voor alle vier levert Focus PO
Kenniskaart Focus PO - Versie 1, oktober 2020

Twee uitgangspunten: school > groep > leerling en respons op de leerroute
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15. Afdekking van vijf
kwaliteitsgebieden van de inspectie
Met het onderwijsplansysteem Focus PO
stel je een passend schoolaanbod voor de
referentieniveaus taal en rekenen samen
(OP1), houd je met behulp van de planningsen evaluatiecyclus wat betreft de cruciale
leerdoelen goed zicht op de ontwikkeling van
alle leerlingen (OP2) en geef je richting aan het
didactisch handelen in jouw school (OP3). Dit
laatste gebeurt door de leerlijnen van cruciale
leerdoelen en door de onderwijsplannen (die
geüpload kunnen worden) waarin de didactiek
is beschreven. Je stuurt door middel van
schoolambities op opbrengsten (OR1) in termen
van uitstroomadviezen naar het voortgezet
onderwijs (denk- en werkniveaus van leerlingen)
en de percentages leerlingen die bij de eindtoets
aan de referentieniveaus 1S/2F voldoen. Focus
PO faciliteert het cyclische werkproces (KA1)
waarmee de kwaliteit van het onderwijs eens per
halfjaar wordt gemonitord en bijgesteld.

Hoe voer je Focus PO in?
HELDER Onderwijsadvies ondersteunt je op twee manieren bij de invoering van Focus PO. De eerste manier
is via de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Deze masterclass is bedoeld voor management
(en leerkrachten) van basisscholen en is gericht op het goed begrijpen en toepassen van de gelijknamige
denk- en werkwijze, Focus PO en de HELDER kwaliteitscyclus (groepsplanloos werken). De tweede manier is
via het adviestraject ‘Focus PO op de werkvloer’. De titel zegt het al: de invoering van Focus PO met het hele
team. Het trainings- en het adviestraject zijn goed te combineren.
Info over de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs, klik hier
Nog meer informatie over Focus PO? Stel je vraag via contactformulier op de website:
www.focuspo.nl/contact
Zie: www.focuspo.nl

Focus PO biedt je…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

methodeoverstijgende leidraden voor elke school, elke groep en elke leerling
een focus op essentiële leerinhouden (cruciale leerdoelen)
een doeltreffende sturing op de referentieniveaus taal en rekenen
goed zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen
een naadloze aansluiting tussen groep 2 en 3
een themaplan 1-2 dat altijd aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling
de mogelijkheid om leerlingen met ik-doelen bij hun leerproces te betrekken
een vergelijkingsmaat voor methodeoverstijgende toetsen: alles is met alles vergelijkbaar!
een focus op de basis van het onderwijs door weergave van de middenmoot
de mogelijkheid om leerlingbetrokkenheid te registreren en bij analyses te betrekken
een krachtig overzicht van respons op de leerroute: gaat het goed, ga door met wat je deed!
de mogelijkheid om snel kernachtige interventies aan te maken
een breed scala aan overzichten voor diepgaande schoolbesprekingen
minder administratieve handelingen
de afdekking van vijf kwaliteitsgebieden van de inspectie
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Contact
info@focuspo.nl

Zandstraat 7
4101EC Culemborg
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