
 

H O E  W E R K T  D E  AP P?  

 
 
 
Deze App is gebaseerd op de vijf stappen van het 
door EMC (2009) ontwikkelde Effectmetingsplan: 
 
Stap 1.  Inhoud: Wat is het gewenste effect? 

1a. Op de organisatiedoelstellingen  
1b. Van de leerinterventie 

Stap 2.  Niveau: Op welk niveau heeft deze leerinterventie effect?  
Stap 3.  Criteria: Hoe is dit effect waarneembaar? 
Stap 4.  Methode: Waarmee stel je dit effect tijdens en na de interventie vast 
Stap 5.  Meetlat: Wanneer ben je tevreden over het resultaat? 
 
In het boek ‘Haal je kop uit het zand! – Leren met zichtbaar resultaat’ zijn deze stappen uitgebreid 
beschreven.  
 
Als je een nieuw effectmetingsplan aanmaakt (of een 
bestaand effectmetingsplan bewerkt) kom je in het 
scherm voor stap 1a.  
 
In dit scherm omschrijf je de 
organisatiedoelstelling(en) waaraan je een zichtbare 
bijdrage gaat leveren. Formuleer altijd een 
doelstelling op Productivity-niveau. Als het mogelijk is 
maak dan ook de vertaalslag naar Profitability.  
De keuze voor het niveau is een invulling van stap 2 
van het effectmetingsplan. 
 
Wil je weten wat we met bijvoorbeeld ‘Productivity’ 
bedoelen?  
Beweeg met je muispijl over het woord voor een 
omschrijving. Deze help-functie passen we ook 
verder in deze App toe. 
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Als je op <Open/Sluit> klikt kun je voor het effect op 
de organisatiedoelstellingen de stappen 3, 4 en 5 
van het effectmetingsplan verder invullen. 
 
 
 
Bewaar je uitwerking door op de button <Bewaar>  
te klikken. Overigens bewaart de App je 
uitwerkingen automatisch als je naar een volgend 
scherm gaat. 
 
Als je deze stap hebt doorlopen kun je naar de 
volgende stap van het effectmetingsplan door de op 
de button <Volgende> te klikken.  
Wil je terug? Klik dan op de button <Vorige>.  
Deze navigatie tref je in de hele App aan. 
 
 
 
Als je deze gegevens hebt ingevuld, kun je verder 
naar de uitwerking van stap 1b “Leerinterventies”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm kun je omschrijven welke 
leerinterventie je gaat inzetten en welk effect je 
hiervan verwacht.  
Ga je meerdere leerinterventies inzetten?  
Klik dan op de groene button met het kruisje.  
Wil je een leerinterventie verwijderen?  
Klik dan op de rode button met het kruisje. 
 
 
 
 
 
 



3 

 
Als je in het volgende scherm op <Open/Sluit> klikt, 
kun je voor de leerinterventie op dat niveau van 
evaluatie de stappen 3, 4 en 5 van het 
effectmetingsplan verder invullen.  
Als er iets is ingevuld dan zie je dat door het vinkje 
voor de niveaus van evaluatie. 
 
 
 
Als je voor de leerinterventies de stappen van het 
effectmetingsplan hebt ingevuld en je op de button 
<Volgende> klikt, kom je in het volgende scherm: 
 
Je kunt hier uit verschillende acties kiezen. Je kunt 
het effectmetingsplan als Word-document (voor 
Mac of PC) of als pdf-document naar één of 
meerdere e-mail adressen sturen.  
 
 
 
Klik hiervoor op het desbetreffende icoontje en je 
komt in het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
Ook kun je ervoor kiezen om het effectmetingsplan 
verder te bewerken, een nieuw effectmetingsplan te 
maken of naar het overzicht te gaan via de button 
<mijn effectmetingsplannen>.  
 
Kies je voor het laatste dan kom je in het volgende 
overzichtsscherm: 
 
In dit scherm kun je een effectmetingsplan naar je 
toe sturen als Word- of pdf-document. Ook kun je 
via dit scherm starten met het bewerken van een  
effectmetingsplan of een effectmetingsplan 
verwijderen. 
 
 


	hoe werkt de App?

