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Pilotgroep brengt Dashboard Passend Onderwijs weer een fase verder
Sinds 2014 werken de PO-Raad, VO-raad en het NJi samen met Kennisnet aan de ontwikkeling van het
Dashboard Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen via het Dashboard inzicht in het
functioneren van de eigen organisatie dankzij de combinatie van cijfermatige en kwalitatieve informatie in
één systeem. De samenwerkingsverbanden zijn, als toekomstige gebruikers, nauw betrokken bij het
ontwikkelingsproces. De klankbordgroep van samenwerkingsverbanden is inhoudelijk betrokken bij de
ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor het Dashboard. De pilotgroep van samenwerkingsverbanden
levert input voor het gebruiksgemak, de functionaliteiten en de vormgeving. Tijdens de tweede
pilotgroepbijeenkomst op 7 april jl. in Utrecht stond de doorontwikkeling van de overzichtspagina, vervolgen detailpagina’s op de agenda.
Focus op functionaliteit
De deelnemers blijken al snel enthousiast en gemotiveerd om aan de slag te gaan. Het programma van deze
middag valt uiteen in twee delen. In het eerste gedeelte vertelt het Dashboard team over het
ontwikkelingsproces tot nu toe en licht de rol van de klankbordgroep , de pilotgroep en gebruikersgroep bij de
ontwikkeling van het Dashboard toe. De pilotgroep zal zich vanmiddag primair bezig houden met vragen als: is
deze specifieke functionaliteit in het Dashboard handig in mijn werkproces? Geven de grafieken, zoals
gepresenteerd goed inzicht in de data? Is de informatie makkelijk vindbaar en hoe duidelijk is de toelichting op
de indicatoren?
Actief meedenken
Nadat de deelnemers subgroepjes gevormd hebben, gaan ze concreet aan de slag met het beoordelen van de
overzichtspagina in het Dashboard. Eigenlijk is men daar al best tevreden over, maar er zijn ook ideeën om het
gebruiksgemak van het Dashboard verder te vergroten. Zo worden er in de diverse groepjes suggesties gedaan
voor het beter structureren van de indicatoren, het aanbrengen van een alertfunctie na toevoeging van
belangrijke data en het personaliseren van de eigen overzichtspagina. Bij iedereen blijkt het eenduidig gebruik
van de juiste definities met betrekking tot doorstroom-, instroom- en uitstroomdata een aandachtspunt. Eén
van de deelnemers heeft daar binnen zijn eigen samenwerkingsverband al een oplossing voor gevonden en
biedt spontaan aan deze te delen met de ontwikkelaars van het Dashboard.

Levendige discussies
Dat het Dashboard al echt leeft onder de deelnemers, wordt duidelijk tijdens de feedbackronde op de
detailpagina’s. Elk groepje krijgt het verzoek om een specifieke pagina te beoordelen en aan te geven waar
verbetering mogelijk is. Dan blijkt het soms lastig om de focus op het onderwerp te houden. Al gauw
ontvouwen zich levendige discussies over instroomsaldering, het verschil tussen stuur- en rapportagedata en
andere cases uit de dagelijkse praktijk van de verschillende samenwerkingsverbanden. Na enige bijsturing
worden ook hier per groepje weer concrete verbetermogelijkheden genoteerd. Ondertussen is het programma
wat uitgelopen, maar dat is voor geen van de aanwezigen een probleem.
Weer een stap verder
Al met al is het een productieve middag: het Dashboard team en de ontwikkelaars kijken er met een goed
gevoel op terug. Ze weten dat ze op het goede spoor zitten en hebben nieuwe input om het Dashboard nog
beter, effectiever en gebruiksvriendelijker te maken. Ook de deelnemers zijn tevreden. Het is waardevol om
mee te werken aan de ontwikkeling van dit Dashboard, dat tenslotte toch het eerste online datasysteem is dat
aansluit bij het Passend Onderwijs. Men ervaart de sessie van vanmiddag ook als een stimulans om er in de
praktijk nog meer gebruik van te maken.
Tenslotte…
De volgende pilotbijeenkomst staat gepland in het najaar van 2016. Daarnaast zal op 13 mei de
gebruikersgroep van start gaan. Deze bestaat uit een klein aantal ‘super users’ die in direct contact met de
ontwikkelaars op detailniveau feedback zullen geven. Er is nog plek voor deelname aan deze groep,
geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@dashboardpassendonderwijs.nl
_________________________________________________________________________________

Meer weten?
Het Dashboard Passend Onderwijs is een online systeem met cijfermatige data dat samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs in het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs inzicht geeft in het functioneren van
het eigen samenwerkingsverband ten behoeve sturing en verantwoording. Het Dashboard is een krachtig
instrument voor de samenwerkingsverbanden om hun beleid te kunnen benchmarken en monitoren. Een
uitgebreide beschrijving over het Dashboard en het ontwikkelingsproces vindt u hier.

