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Wat is de OML? 

De OnderwijsMonitor Limburg is een onderdeel van de Educatieve Agenda Limburg (EAL). Klik hier 

voor meer informatie over de EAL. 

In de OML worden gegevens bijeengebracht over o.a. de cognitieve leerprestaties van leerlingen, hun 

sociaaleconomische achtergrond, sociaal-emotionele ontwikkeling, 21e-eeuwse vaardigheden en 

schooltevredenheid van leerlingen en ouders. Dit gebeurt door al aanwezige gegevens 

(administratiegegevens en toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem) te verzamelen en door 

vragenlijsten af te nemen bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Met deze brede 

gegevensverzameling ontstaat een genuanceerd beeld over de ontwikkeling van kinderen in relatie 

tot deze verschillende kenmerken.  

Voor de doorgaande ontwikkellijn van kinderen is het belangrijk om op verschillende momenten in 

de leerloopbaan verschillende aspecten te meten en de leerlingen zo te volgen door de tijd. De OML 

verzamelt daarom gegevens in groep 2 en groep 8 van de basisschool en de derde klas van het 

voortgezet onderwijs. Herhaling voor verschillende cohorten is van groot belang. De data worden al 

sinds 2009 verzameld zodat er inmiddels flink wat cohorten beschikbaar zijn. De volledige dataset is 

sinds kort gekoppeld aan DUO/CBS zodat ook opvolging verderop in onderwijs- en arbeidsloopbaan 

mogelijk is. 

De informatie die met de OML verzameld wordt maakt een gedegen evaluatie van het Limburgse 

onderwijs mogelijk en vormt een stevige basis voor bestuurders, schoolleiders, leraren en 

onderzoekers om de cijfers verder te interpreteren, het eigen onderwijs beter te begrijpen en waar 

nodig het beleid aan te passen.  

 

Investering door scholen 

Een deel van de OML-gegevens, namelijk de administratiegegevens en toetsgegevens uit het 

leerlingvolgsysteem, wordt vanuit het administratiesysteem van de scholen digitaal via een 

beveiligde verbinding aangeleverd. Sommige besturen beschikken centraal over alle informatie zodat 

het mogelijk is om alles in één keer aan te leveren vanuit het bestuur. Is dit niet mogelijk, dan levert 

elke school apart deze informatie aan.  

Een ander deel van de informatie wordt eenmaal per twee jaar, opgehaald middels vragenlijsten in 

groep 2 en groep 8 van de basisschool en in de derde klas van het voortgezet onderwijs. Zowel 

leerlingen, ouders als leerkrachten vullen een vragenlijst in, met uitzondering van de leerlingen van 

groep 2. Voor een compleet overzicht van alle informatie die wordt opgehaald, inclusief het 

voortgezet onderwijs, zie de bijlage “Specificatie Gegevensverzameling OML”. 
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Wat levert de OML u op? 

De OML levert belangrijke informatie op voor de scholen: 

 Inzicht in schoolpopulatie in termen van arbeidsmarktsituatie, herkomst, en opleiding van 

moeder. 

 Inzicht in belangrijke aspecten met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen (zoals 

thuissituatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, tijdsbesteding aan sport/ spelen/gamen, 

ouderbetrokkenheid). 

 De mogelijkheid om inzicht te krijgen in onderwijsloopbanen van leerlingen vanaf groep 2 tot 

en met de middelbare scholen en door de recente koppeling met CBS gegevens, inzicht in de 

verdere (onderwijs)loopbaan. 

 Mogelijkheid tot benchmark met andere scholen binnen hetzelfde bestuur of met andere 

scholen in Limburg. Daarbij wordt ook vergeleken met scholen die eenzelfde leerling-

populatie kennen. 

 Mogelijkheid tot evaluatie van initiatieven die op school worden uitgezet, zoals 

vernieuwende onderwijsconcepten maar ook kleinere projecten in de klas. 

 De scholen en besturen ontvangen een (digitale) terugkoppeling van de resultaten. Klik hier 

voor een voorbeeld terugkoppeling. 

 Leraren kunnen eventueel ook zelf aan de slag met het analyseren van data, bijvoorbeeld in 

het kader van een opleiding. 

 Terugkoppeling van wetenschappelijke studies die op basis van deze data mogelijk zijn en 

meer inzicht bieden in belangrijke vragen die in het onderwijs leven. Deze data zijn buiten de 

OML vaak niet of beperkt beschikbaar. 

 

Het gebruik van de OML, een praktijkvoorbeeld. 

Taalvaardigheid in het po 

We geven hier een voorbeeld op regioniveau. Analyses op bestuursniveau en schoolniveau zijn 

evenwel mogelijk. 

Delen van Limburg kampen met forse laaggeletterdheid. In de aanpak van taalachterstanden bij 

jonge kinderen is behoefte aan brede gegevens. Veel algemene databronnen leveren enkel een 

totaalscore “taal” of “lezen”. Dit is niet persé informatief. Figuur 1 laat zien dat er behoorlijke 

verschillen tussen regio’s kunnen zitten op de verschillende taalonderdelen. In Sittard-Geleen, 

bijvoorbeeld, waar nauwelijks laaggeletterdheid wordt gerapporteerd, zijn leerlingen aan het einde 

van het po slechter dan gemiddeld in interpunctie en grammatica.  
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In figuur 1 zijn de ruwe deelscores gepresenteerd, dat wil zeggen dat er geen rekening is gehouden 

met mogelijke verschillen in sociaaleconomische achtergrond tussen de regio’s. Die zijn er echter 

wel. Figuur 2 laat zien hoe het beeld, en daarmee de conclusie over regionale verschillen, verandert 

als daarmee wel rekening wordt gehouden. In Parkstad Limburg bijvoorbeeld, zien we dat scholen 

gegeven hun populatie het niet zo slecht doen als figuur 1 doet vermoeden. Parkstad Limburg doet 

het zelfs beter op werkwoordspelling, interpunctie en grammatica als gecorrigeerd wordt voor 

sociaaleconomische achtergrond. Ook valt op dat er wel wordt achtergebleven op de (niet-

technische) aspecten van taal zoals schrijven, begrijpend lezen, of samenvatten. Deze onderdelen 

blijken uit wetenschappelijk onderzoek nu juist voorspellend voor succes in het vo.  

 

De twee grafieken maken de meerwaarde van de OML zichtbaar. Door een verdere analyse van 

bestaande informatie worden ook de mogelijke conclusies genuanceerd, hetgeen direct gevolgen kan 

hebben voor de onderwijspraktijk. Bundeling van expertise, ook tussen de verschillende niveaus 

binnen de onderwijspraktijk zelf, blijft belangrijk om de gegevens op de juiste wijze te interpreteren 

en beleidswijzigingen door te voeren en te evalueren. 
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