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Algemeen
In deze documentatie wordt uitgelegd hoe gebruik gemaakt kan worden van “Analyse” in
OVM.
In “Analyse” wordt gebruik gemaakt van draaitabellen. Deze draaitabellen zijn met behulp
van een opbouwscherm als volgt opgebouwd:
Filterveld
Gegevensitem
Rijveld

Kolomveld

Hieronder een uitleg per veld:
Gegevensitem
Filterveld
Kolomveld
Rijveld

Hier worden gegevens neergezet om ze later terug te vinden als gegeven
in de grafiek op de verticale as.
Het filterveld wordt gebruikt om van te voren een filter aan de tabel en
grafiek aan te brengen, zodat alleen het gefilterde item zichtbaar is in de
tabel en grafiek.
Velden die hier naartoe gesleept worden zullen in de grafiek terugkomen
als gegevensreeks.
Velden die hier naartoe gesleept worden zullen in de grafiek terugkomen
op de horizontale as.

Om zelf een analyse samen te stellen, sleept u de juiste onderwerpen van de veldlijst naar
het juiste veld.
Klik met uw rechter muisknop in de grijze ruimte boven de tabel en kies voor [Lijst met
velden weergeven].
Het volgende scherm verschijnt:

De verschillende onderwerpen in deze veldlijst zijn te verslepen naar het opbouwschema van
de draaitabel door met de linker muisknop op het gewenste onderwerp uit de veldlijst te

3

klikken, de linker muisknop vast te houden en dat onderwerp naar één van de velden van het
opbouwschema te verslepen (87 t/m 90).

88
90

87
89

Wanneer u een ander onderwerp wilt gebruiken voor uw analyse, kunt u het oude
onderwerp verwijderen door het desbetreffende veld in het opbouwschema aan te klikken
met uw linker muisknop, uw linker muisknop vast te houden en het onderwerp te verslepen
naar het blauwe gebied boven de tabel (87)Zodra het rode kruis verschijnt, kunt u de linker
muisknop loslaten.
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Informatie opzoeken
Naar aanleiding van een concrete vraag over de ontwikkeling van de leerlingen kan de
draaitabel ingezet worden als informatiebron.

Is de ontwikkeling van mijn leerlingen op niveau?
Aan het ontwikkelingsniveau (ON) van een leerling is af te lezen of de leerling zich conform
zijn of haar leeftijd ontwikkelt. Een ON van 100 wil zeggen dat de ontwikkeling van de
leerling net zo ver is als het zou moeten zijn gezien de leeftijd van de leerling. Is het ON lager
dan 100, dan loopt de ontwikkeling van de leerling iets achter. Is het ON hoger dan 100, dan
is de leerling iets verder in zijn of haar ontwikkeling dan op die leeftijd gemiddeld is.
Door middel van onderstaande instellingen wordt het gemiddelde ontwikkelingsniveau (ON)
getoond van alle klassen van alle schooljaren per domein.

“ON”
“Klas – Leerling”

“Schooljaar – Periode”
“Domein – Lijn”

Wilt u alleen de klassen zien van het huidige schooljaar?
Ga met uw muis op ‘Schooljaar’ van “Schooljaar – Periode” staan, zodat de trechter
verschijnt. Klik op de trechter, verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje
voor het huidige schooljaar.
Wilt u alleen uw eigen klas zien?
Ga met uw muis op ‘Klas’ van “Klas - Leerling” staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op de
trechter, verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor de gewenste
klas.
LET OP!
Indien u hier voor een klas kiest die niet aanwezig is in het gekozen schooljaar, dan zullen er
geen gegevens getoond worden.

Wilt u niet alleen het gemiddelde ON per domein zien, maar ook per lijn?
Klik op het pijltje voor het domein dat u uit wilt klappen. Het gemiddelde ON zal voor de
gebruikte ontwikkelingslijnen van dat domein getoond worden.
Wilt u niet alleen het gemiddelde ON per klas zien, maar ook per leerling?
Klik op het pijltje voor de klas die u uit wilt klappen. Het gemiddelde ON zal voor de
leerlingen van die klas getoond worden.
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Hoe is de ontwikkeling van een leerling door de jaren heen verlopen?
Een leerling wordt ieder jaar een jaartje ouder. De ontwikkeling van de leerling zou met de
leeftijd mee moeten gaan, maar dat is niet altijd zo. Met behulp van het ontwikkelingsniveau
van de leerling en de kalenderleeftijd wordt de ontwikkelingsleeftijd (OL) van een leerling
bepaald. De OL geeft aan hoe oud leerlingen normaal gesproken zijn op het punt van
ontwikkeling waar de leerling zich op dit moment bevindt.
Door middel van onderstaande instellingen wordt de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde
ontwikkelingsleeftijd van de leerling getoond per schooljaar, periode, domein en lijn.

“Leeftijd” en “OL”
“Schooljaar –
Periode”

“Leerling”
“Domein – Lijn”

Wilt u de analyse richten op één domein?
Ga met uw muis op ‘Domein’ van “Domein - Lijn” staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op
de trechter, verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor het gewenste
domein.
Wilt u binnen het domein ook de gemiddelde leeftijd en ontwikkelingsleeftijd zien per lijn?
Klik op het pijltje voor het domein dat u uit wilt klappen. De gemiddelde leeftijd en
ontwikkelingsleeftijd zal voor de gebruikte ontwikkelingslijnen van dat domein getoond
worden.
Is de analyse te uitvoerig en wilt u liever de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde
ontwikkelingsleeftijd van alle domeinen samen per schooljaar zien?
Klik op “Domein – Lijn” en houdt de linker muisknop vast. Sleep het veld naar het lint met de
knoppen, zodat er een rood kruis verschijnt. Laat dan de linker muisknop los. De specificatie
per domein is nu verwijderd, zodat u alleen nog de gemiddelde leeftijd en de gemiddelde
ontwikkelingsleeftijd per schooljaar ziet.
Is de verdeling in schooljaren te groot en ziet u liever de gemiddelde leeftijd en
ontwikkelingsleeftijd ook per periode?
Klik op het pijltje voor het schooljaar dat u uit wilt klappen. De gemiddelde leeftijd en
ontwikkelingsleeftijd zullen nu ook voor de ingevulde perioden van het geselecteerde
schooljaar getoond worden.
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Hoe hebben leerlingen zich in de een bepaalde periode ontwikkeld in vergelijking
met andere perioden?
De ontwikkeling van leerlingen verloopt niet altijd gelijkmatig, een leerling kan in een
periode veel bijleren, maar het kan ook zijn dat de ontwikkeling van een leerling een periode
stil blijft staan. Door middel van de delta wordt weergegeven hoeveel hokjes er ten opzichte
van de vorige periode meer of minder zijn ingevuld. Dit geeft u inzicht in hoe snel de
ontwikkeling per periode verloopt.
Door middel van de delta (∆) wordt, in aantal blokjes, weergegeven wat de vooruitgang van
leerlingen in een periode was. Is er sprake van een achteruitgang, dan wordt dit
weergegeven met een negatief getal. De delta geeft u inzicht in het ontwikkelingstempo van
leerlingen in de een periode. Het aantal blokjes dat er in de desbetreffende periode is
bijgekomen, kunt u eventueel zelf vergelijken met wat de doelstelling voor die leerling(en)
was in diezelfde periode (meestal vier hokjes per half jaar), zodat u ook een oordeel kunt
uitspreken over het ontwikkelingstempo in die periode.

“Delta”
“Domein – Lijn”

“Klas” en “Schooljaar - Periode” en “Periode”
“Aanbodsgroep” en “Leerling”

Wilt u de analyse richten op één periode van één schooljaar?
Ga met uw muis op ‘Schooljaar’ staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op de trechter,
verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor het gewenste schooljaar.
Ga daarna met uw muis op ‘Periode’ staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op de trechter,
verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor de gewenste periode.
Wilt u de analyse richten op één klas?
Ga met uw muis op ‘Klas’ staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op de trechter, verwijder
het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor de gewenste klas.
Wilt u binnen het domein ook de delta zien per lijn?
Klik op het pijltje voor het domein dat u uit wilt klappen. De delta zal voor de gebruikte
ontwikkelingslijnen van dat domein getoond worden.
Wilt u niet alle aanbodsgroepen zien, maar alleen de aanbodsgroep ‘intensief’?
Ga met uw muis op ‘Aanbodsgroep’ staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op de trechter,
verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor de gewenste
aanbodsgroep.
Wilt u binnen de aanbodsgroep zien wat het ontwikkelingstempo van de verschillende
leerlingen is per periode?
Klik op het pijltje voor de aanbodsgroep die u uit wilt klappen. De delta zal voor alle
leerlingen van die aanbodsgroep getoond worden.
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LET OP!
Door zowel het ontwikkelingsniveau (ON) als het ontwikkelingstempo (delta) van een
leerling gedurende meerdere periodes en op verschillende domeinen te bekijken, kan een
totaalbeeld worden verkregen van het ontwikkelingsverloop van die leerling gedurende
langere tijd.

Ook het aantal ‘overgeslagen hokjes’ of ‘hiaten’ in de ingevulde ontwikkelingslijnen en de
aantekeningen van de diverse leraren kunnen vervolgens informatie over de
ontwikkelingskwaliteit opleveren, vragen opleveren voor nader onderzoek en/of
beslissingen onderbouwen over een eer op die leerling toegesneden aanpak (bijvoorbeeld
het opstellen van een individueel ontwikkelingsperspectief).
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Hoe is de kwaliteit van het onderwijs ten opzichte van voorgaande jaren?
Voor uw school of instelling is het van belang dat de kwaliteit van uw onderwijs gewaarborgd
blijft. Het kan daarom interessant zijn om het ontwikkelingsniveau van leerlingen van
dezelfde leeftijd over verschillende schooljaren met elkaar te vergelijken.
Door middel van onderstaande instellingen wordt het gemiddelde ontwikkelingsniveau per
schooljaar per domein getoond.

“ON”
“Domein – Lijn”

“Leerjaar”
“Schooljaar – Periode”

Wilt u de analyse richten op één leerjaar?
Ga met uw muis op ‘Leerjaar’ staan, zodat de trechter verschijnt. Klik op de trechter,
verwijder het vinkje voor ‘Alles selecteren’ en zet een vinkje voor het gewenste leerjaar.
Wilt u binnen het domein ook het gemiddelde ontwikkelingsniveau zien per lijn?
Klik op het pijltje voor het domein dat u uit wilt klappen. Het gemiddelde
ontwikkelingsniveau zal voor de gebruikte ontwikkelingslijnen van dat domein getoond
worden.
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Contact
Heeft deze documentatie u onverhoopt niet verder kunnen helpen, dan zijn er nog tal van
mogelijkheden om het juiste antwoord te krijgen op uw vraag of de juiste oplossing te
vinden voor uw probleem.

Kennisbank
In de kennisbank komen vraag en antwoord samen. De kennisbank is een verzameling
veelgestelde vragen, soms aangevuld met videobestanden of andere handige documenten
of informatie.
Om in de kennisbank naar een antwoord op uw vraag te zoeken of om een oplossing te
vinden voor uw probleem, gaat u naar http://www.datacare.nl/Mijn-DataCare/KennisbankOVM

Helpdesk
Kan de kennisbank u geen hulp bieden bij het zoeken naar het antwoord op uw vraag of de
oplossing voor uw probleem?
Stel uw vraag dan via ovmsupport@datacare.nl
Probeer uw vraag aan de helpdesk zo helder en concreet mogelijk te formuleren, zodat wij
u sneller en gerichter antwoord kunnen geven. Geef daarbij ook uw OVM nummer door.

Typ- en drukfouten voorbehouden.
Copyright © 1-1-2017 DataCare B.V.
Alle rechten voorbehouden.
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