
ITSLEARNING VOOR 
GEAVANCEERDE RAPPORTAGES

Inzichten waar u iets mee kunt
Welkom bij de geavanceerde rapportages en 
alomvattende dashboards en analyses van 
itslearning. Dit pakket maakt het mogelijk om voor 
uw school of overkoepelende schoolorganisatie 
weloverwogen beslissingen te nemen. Of u nu 
inzicht wil krijgen in de gebruikersbetrokkenheid, 
het leerplanbeheer, de voortgang van uw 
leerlingen, of gewoon een periodiek algemeen 
overzicht wilt hebben, met de geavanceerde 
rapportage van itslearning is dit mogelijk. Dankzij 
de flexibiliteit van het pakket kunt u uw inzicht aan 
uw specifieke prioriteiten en methodiek aanpassen. 
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Wilt u weten hoe uw school presteert aan de hand 
van afzonderlijke leerdoelen? Wilt u uitgebreide 
evaluatiemogelijkheden om inzage te krijgen in de 
actuele prestaties van uw school? Wilt u direct een 
weergave van beschikbare leermiddelen om hiaten 
in het leerplan tijdig aan te kunnen pakken? Uw 
ICT-coordinatoren willen ongetwijfeld weten in 
hoeverre het leerplatform wordt gebruikt. Door deze 
rapportages te combineren kunt u, desgewenst per 
locatie, docenten en leerlingen, identificeren, zodat op 
maat extra aandacht of leermiddelen kunnen worden 
aangeboden.  

Al deze informatie en meer kan gemakkelijk worden 
bekeken met de geavanceerde rapportagefuncties van 
itslearning. Uiteindelijk fungeren deze rapporten als 
routekaart voor de voortgang van een overkoepelende 
schoolorganisatie, afzonderlijke school of leerling. De 
rapporten kunnen docenten en schoolleiders helpen 
bij het aanbieden van extra ondersteuning om de kloof 
tussen het huidige en het gewenste prestatieniveau 
te overbruggen. De geavanceerde rapportagefuncties 
van itslearning vormen een belangrijk hulpmiddel bij 
het behalen van het ultieme doel: de prestaties van uw 
leerlingen en school verbeteren.



Rapportfunctie Gratis voor alle klanten Reikwijdte Toegankelijk voor wie?

Opslagrapport Gehele site Beheerders

Inlograpport Gehele site Beheerders

Vakrapporten Vak
Vakdocenten, 
beheerders

Leerlingprofiel-
informatie

Afzonderlijke leerlingen
Leerlingen, docenten, 
ouders, beheerders

Geavanceerde rapportage 
(incl. datawarehouse-API)

Extra licentiekosten Gehele site Beheerders

Laten we eens zien wat u zoal kunt doen …

Gebruikersbetrokkenheid-
rapportage

• Monitor de mate van 
ingebruikname van het platform 
om scholen, rollen of gebruikers 
te vinden die mogelijk 
baat hebben bij training of 
assistentie.

• Bekijk hoe lang en hoe vaak 
itslearning wordt gebruikt 
om inzicht te krijgen in de 
toepassing van blended learning.

• Verken uitvoerig de mate van 
gebruikersparticipatie. 

Leerplanbeheerrapportage

• Evalueer hoe het leerplan 
is geïmplementeerd door te 
kijken naar de omvang en 
verscheidenheid van de vak 
inhoud.

• Monitor hoe leerdoelen zijn 
afgestemd ter ondersteuning 
van normgerichte toetsing.

• Bekijk gebruikspatronen om de 
meest vs. minst gebruikte typen 
lesstof te vinden.

• Controleer de voortgang 
op specifieke onderwerpen 
en vaardigheden om 
aandachtsgebieden te 
identificeren

Leerlingvoortgangsrapportage

• Vergelijk de voortgang van 
leerlingen met betrekking tot 
leerdoelen voor verschillende 
scholen, vakken of per 
onderwerp.

• Geef een gedetailleerde 
toetsingsstatus en tijdlijn weer 
voor leerdoelen.

• Bekijk een uitgebreide 
weergave van de voortgang van 
een individuele leerling met 
betrekking tot leerdoelen. 



Indrukwekkende rapporten in itslearning
Deze rapporten zijn sjablonen die allerlei verschillende weergaven bevatten waarop kan worden geselecteerd en 

aangepast, zodat u kunt voldoen aan de specifieke behoeften van uw school.

Benieuwd hoe vakelementen, 
zoals huiswerkopdrachten, 
toetsen of links naar lesstof, 
worden gebruikt?

• Statistieken en verdeling van typen 
vakelementen en het gebruik daarvan. 
Vergelijk organisaties en vakken.

• Opties omvatten onder meer het maken 
van onderscheid tussen toetsbare en niet-
toetsbare stof.

• Filter op gegevens van geselecteerde 
organisaties en vakken, of op elementtype 
of categorie. 

Wilt u onderzoeken of vakken, 
plannen en vakelementen 
correct zijn afgestemd op de 
leerdoelen?

• Vraag statistieken en vergelijkingen op van 
de afstemming van leerdoelen op vakken, 
plannen en vakelementen; met daarbij 
onderscheid tussen algemene beoordeling 
en beoordeling van leerdoelen.

• Bekijk gegevens om organisaties, vakken 
of leerdoelen te vergelijken.

• Filter op doelen, organisaties en vakken.

Wilt u een presentie-
lijst per vak?

• De presentie gedurende een 
bepaald tijdsbestek en per 
vakprofiel, dag en dagdeel.

• Filter op gegevens van 
geselecteerde datums, 
organisaties en specifieke 
vakken.



Wilt u een overzicht van de 
voortgang van leerdoelen voor 
verschillende overkoepelende 
schoolorganisaties, individuele 
leerlingen of niveaus?

• Vergelijk de totalen per leerdoel voor 
verschillende organisaties, scholen, 
niveaus of individuele leerlingen.

• Gedetailleerd overzicht van de voortgang 
van leerlingen bij het behalen en 
beheersen van doelen.

• Voortgang in toetsing en status over een 
bepaald tijdsbestek.

• Filter en sorteer op de grootste en kleinste 
voortgang.

Benieuwd naar 
inloginformatie?

• Aantal keren dat is ingelogd 
gedurende een bepaald 
tijdsbestek of per siteprofiel, 
dag en tijd.

• Filter op gegevens van 
geselecteerde datums en 
niveaus

Wilt u rapporten 
hebben van de 
activiteit per 
gebruikersaccount?

• Bekijk de trends en het aantal 
gebruikersaccounts dat 
gedurende een geselecteerde 
periode actief of inactief is 
geweest of waarop nog nooit 
is ingelogd.

• Selecteer perioden en 
vergelijk organisaties.
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Hoe kunnen wij u helpen...
Met itslearning als uw partner in digitaal leerplanbeheer kunnen schoolorganisaties 

meer halen uit hun investering in bestaande leermiddelen door het leermiddelenbeheer 
te stroomlijnen en meer inhoudelijke en consistente toegang te bieden tot lesmateriaal 
binnen de overkoepelende organisatie. Meer informatie over itslearning voor digitaal 

leerplanbeheer vindt u op itslearning.com/nl


