Voorbeeld school
PILLARS SCORE

Basis van deze berekening
Pillars heeft een score berekend voorVoorbeeld school op basis van de standaard die is ingesteld bij deze school, genaamd Standaard normering Voorbeeld bestuur. In deze standaard zijn telkens 5 punten te verdienen op
de hoofdonderdelen Hardware, Digitale Leermiddelen, Deskundigheid en Organisatie. In deze standaard zijn veel verschillende instellingen opgenomen, zoals de te verdienen punten per onderwerp en de voorwaarden die
gesteld worden aan bijvoorbeeld devices of digitale leermiddelen. Bij de instellingen kun je de standaard bekijken en ook wijzigen.

Interpretatie van resultaten
Bij ieder onderdeel is er een uitleg van de behaalde score. Vervolgens staan de behaalde punten op ieder onderdeel aan de linkerkant van de grafiek. De resultaten zijn grafisch op een polair vlakdiagram weergegeven. Op
de cirkelas staat het percentage van het maximale aantal punten dat is behaald. In de taartpunt wordt het absolute aantal punten gepresenteerd, met tussen haakjes het maximale aantal punten.

Score op hoofdonderdelen
Het Vier in balans-model van Kennisnet laat zien hoe scholen optimaal rendement kunnen halen uit ict. Wanneer deze voorwaarden met elkaar in balans zijn, kunnen scholen de gewenste opbrengsten op het gebied van ict
bereiken. Het is belangrijk om te streven naar goede scores op ieder afzonderlijk onderdeel, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen de hoofdonderdelen. De laagste score heeft Albert
Plesmanschool behaald op het onderdeel Deskundigheid (3,1 punten) en de hoogste score op het onderdeel Digitale leermiddelen (4,7 punten). Het verschil tussen het laagste en het hoogste onderdeel is meer dan een vol
punt. Wij raden aan om snel in te zetten op verbetering van het onderdeel Deskundigheid. Je kunt aanknopingspunten hiervoor vinden in dit overzicht.
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Computers
Desktop, Multipoint computer, Laptop, Tablet, Chromebook devices worden meegeteld als computer. De devices worden echter niet meegeteld als ze minder dan 4 GB geheugen hebben, of als ze ouder zijn dan 5 jaar. Het
minimale aantal computers is vastgesteld op 53 op basis van 265 leerlingen maal 0.2. Pillars heeft het totale aantal devices die voldoen aan de standaard op Albert Plesmanschool vastgesteld op 189. Er zijn dus op dit
moment voldoende computers aanwezig die voldoen aan de minimale eisen en de maximale score van 1.5 is op dit onderdeel toegekend.

Digitale schoolborden
Digitale schoolborden worden alleen meegeteld als ze touchscreen functionaliteit hebben. Het minimale aantal digitale schoolborden is vastgesteld op 12 op basis van 12 klaslokalen maal 1. Pillars heeft het totale aantal
digitale schoolborden die voldoen aan de standaard op Albert Plesmanschool vastgesteld op 9. Er ontbreken dus 3 digitale schoolborden op Albert Plesmanschool. Wij raden aan om de ontbrekende apparaten aan te
schaffen. Op dit moment zijn slechts 1.1 van maximaal 1.5 punten toegekend op dit onderdeel.

Netwerk
Op het onderdeel netwerk zijn 1 punt(en) te verdienen. Deze score wordt behaald als bij de algemene instellingen van Voorbeeld school "Ja" is geantwoord op de vragen "School heeft goed en betrouwbaar bedraad
internet" en "School heeft goed en betrouwbaar draadloos internet". Dit is het geval en de maximale score van 1 is op dit onderdeel toegekend.

Draagbare computers
Op het onderdeel draagbare computers zijn 1 punt(en) te verdienen. Laptop, Chromebook devices worden meegeteld als draagbare computer, mits deze devices minder dan 5 jaar oud zijn. Het streefaantal draagbare
computers op Voorbeeld school is 30. Pillars heeft het totale aantal devices die voldoen aan de standaard op Voorbeeld school vastgesteld op 86. Er zijn dus op dit moment voldoende draagbare computers aanwezig die
voldoen aan de minimale eisen en de maximale score van 1 is op dit onderdeel toegekend.
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DESKUNDIGHEID

Deskundigheidstests
Op de Voorbeeld school zijn deskundigheidstests afgenomen op de gebieden ICT Geletterdheid, Pedagogisch Didactisch Handelen, Werken in de schoolcontext, Persoonlijke Ontwikkeling. Bij de instellingen kan een tijd
range worden ingesteld die mogelijk van toepassing is op de berekening. Op dit moment is er geen tijdrange geselecteerd en worden alle testresultaten (ook van eventueel reeds gearchiveerde tests) meegeteld. Voor een
uitgebreide analyze van deskundigheidstests, verwijzen wij je naar het tabblad Deskundigheid. Hier kun je iedere enquête uitvoerig analyzeren.

ICT Geletterdheid

Pedagogisch Didactisch Handelen

Op dit onderdeel is de maximale score 1.5. Door het gemiddelde resultaat van alle deelnemers op het
testonderdeel ICT Geletterdheid (in procenten) te vermenigvuldigen met de maximale score zijn er 0, 9
punten toegekend.

Op dit onderdeel is de maximale score 1.5. Door het gemiddelde resultaat van alle deelnemers op het
testonderdeel Pedagogisch Didactisch Handelen (in procenten) te vermenigvuldigen met de maximale score
zijn er 0, 9 punten toegekend.

Werken in de schoolcontext

Persoonlijke Ontwikkeling

Op dit onderdeel is de maximale score 1. Door het gemiddelde resultaat van alle deelnemers op het
testonderdeel Werken in de schoolcontext (in procenten) te vermenigvuldigen met de maximale score zijn
er 0, 9 punten toegekend.

Op dit onderdeel is de maximale score 1. Door het gemiddelde resultaat van alle deelnemers op het
testonderdeel Persoonlijke Ontwikkeling (in procenten) te vermenigvuldigen met de maximale score zijn er
0,4 punten toegekend.
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ORGANISATIE
Overeenstemming

Netwerkbeheer

Op het onderdeel overeenstemming wordt het maximum aantal punten van 1 toegekend, als op het Tablad
Organisatie "Ja" is geantwoord op de vraag "Is er een gedeelde visie op ICT en Onderwijs op deze school?".
Dit is het geval, en dus is zijn er 1,0 punten toegekend.

Op het onderdeel netwerkbeheer wordt het maximum aantal punten van 1 toegekend, als op het Tablad
Organisatie "Ja" is geantwoord op de drie vragen die betrekking hebben op het netwerkbeheer:
• Functioneert het netwerk goed (bekabeld en ook dekkend draadloos)?
• Worden aanpassing aan het netwerk naar tevredenheid gerealiseerd?
• Worden netwerkincidenten naar tevredenheid opgelost?
Dit is het geval, en dus is zijn er 1,0 punten toegekend.

lncidentmelder

Onderwijskundig ICTer

Het minimum aantal normjaartaakuren voor de lncidentmelder is berekend op basis van 265 leerlingen op
de Voorbeeld school. Het aantal uren voor het leerlingaantal t/m 200 is 100 uren en voor elke 100
leerlingen daarboven een extra 20 uren. De maximale score op dit onderdeel is 1 punten. Punten worden
gedeeltelijk toegekend indien er een lager aantal uren beschikbaar is gesteld. Er is slechts een deel van de
uren beschikbaar voor deze taak, en daarom is er een gedeeltelijke score toegekend op dit onderdeel van
0,7.

Het minimum aantal normjaartaakuren voor de Onderwijskundig ICTer is berekend op basis van 265
leerlingen op de Voorbeeld school. Het aantal uren voor het leerlingaantal t/m 200 is 80 uren en voor elke
100 leerlingen daarboven een extra 20 uren. De maximale score op dit onderdeel is 1 punten. Punten
worden gedeeltelijk toegekend indien er een lager aantal uren beschikbaar is gesteld. Er is slechts een deel
van de uren beschikbaar voor deze taak, en daarom is er een gedeeltelijke score toegekend op dit onderdeel
van 0,8 .

Inkoper

Systeembeheerder

Het minimum aantal normjaartaakuren voor de Inkoper is berekend op basis van 265 leerlingen op de
Voorbeeld school. Het aantal uren voor het leerlingaantal t/m 200 is 10 uren en voor elke 100 leerlingen
daarboven een extra 5 uren. De maximale score op dit onderdeel is 1 punten. Punten worden gedeeltelijk
toegekend indien er een lager aantal uren beschikbaar is gesteld. Er zijn voldoende uren voor deze taak
beschikbaar, en daarom is het maximum aantal punten toegekend op dit onderdeel.

Het minimum aantal normjaartaakuren voor de Systeembeheerder is berekend op basis van 265 leerlingen
op de Voorbeeld school. Het aantal uren voor het leerlingaantal t/m 200 is O uren en voor elke 100
leerlingen daarboven een extra uren. De maximale score op dit onderdeel is O punten. Punten worden
gedeeltelijk toegekend indien er een lager aantal uren beschikbaar is gesteld. Er zijn geen uren voor deze
taak beschikbaar, en daarom zijn er geen punten gegeven op dit onderdeel.
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