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Resultaten vragenlijst over groepsrapportages 2017 
216 respondenten van wie 37 examensecretaris 
 
 

Resultaat van de vragenlijst Reactie 

Ruim 2/3 heeft de leeswijzer bekeken en vindt hem 
(deels) nuttig. 

De leeswijzer blijft. 

Ruim 60% van de docenten die les geeft aan meer 
dan één groep, wil graag een rapportage per 
groep. 

Tijdens het inplannen kan deze opsplitsing 
gemaakt worden met behulp van het veld 
‘Wolfgroep’. Meer reclame voor maken. 

3 respondenten hebben bezwaar tegen de 
verzending per mail. 

Er wordt aan scholen gevraagd om toestemming 
om de rapportages te mogen versturen. 

30% vindt dat de rapportages per mail alleen aan 
de docent verstuurd moet worden. 

De docent en de school hebben beide interesse in 
de rapporten. Het is een lastig vraagstuk in 
hoeverre een docent mag eisen dat zijn rapport 
niet met de school gedeeld wordt. 

70% vindt dat de rapporten met de school gedeeld 
kunnen worden. Bovendien, soms vertrekken 
docenten naar een andere school. In zulke 
gevallen wil de school de rapportages toch kunnen 
inzien: m.a.w. maak de rapporten downloadbaar. 

Er wordt onderzocht of zoiets gebouwd kan 
worden (zie ook vorige punt. Een downloadsite  is 
strijdig met het beginsel dat de rapporten alleen 
met de docenten gedeeld worden). 

  

Overige opmerkingen en suggesties Reactie 

Stuur de rapportages eerder in het schooljaar. De rapportages worden nu in oktober verstuurd. 
Dat is bijna 5 maanden eerder dan vorig 
schooljaar. We blijven werken aan verdere 
automatisering. 

Rapporteer over meer onderwerpen en 
deelonderwerpen. 

Omdat leerlingen meerdere varianten maken is 
statistisch verantwoorde terugkoppeling lastig. We 
werken wel aan een uitbreiding. Bij deze resultaten 
wordt dan wel de waarschuwing vermeld dat de 
gegevens gebaseerd zijn op (te) weinig metingen. 

Verzorg een meerjarenoverzicht. Dit was het tweede jaar bij 7 vakken. We zullen 
hierover nadenken. 

Bij Engels per docent rapporteren en niet alleen op 
schoolniveau. 

Dat kan. Bij het inplannen moet dan in het veld 
‘Wolfgroep’ de naam en het e-mailadres van de 
docent worden ingevuld. 

 


