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Leeswijzer Evi | voor scholen 

  
Het invullen van de digitale vragenlijst levert jouw school een Evi-dossier op. Na het invullen van de 
vragenlijst kun je het dossier downloaden. Het is handig het direct naar je routebegeleider te mailen, 
zodat jullie de uitkomsten kunnen bespreken tijdens het routegesprek.  
Hier delen we een aantal tips over hoe je het Evi-dossier kunt lezen en op welke manier de 
uitkomsten van toegevoegde waarde zijn voor jouw school.  
Het dossier geeft inzicht in de huidige situatie op jouw school met betrekking tot visie, programma, 
deskundigheid en samenwerking. Ook geeft het de samenhang tussen deze onderwerpen weer: dit 
noemen we consistentie. Hoe wordt bijvoorbeeld de visie zichtbaar in het programma voor de 
leerlingen?   
 
Het Evi-dossier is opgebouwd uit drie onderdelen:  
 

▪ Poster ‘Zo staat de school ervoor’  
 

Op pagina 2 van het Evi-dossier vind je een poster met alle uitkomsten van de vragenlijst in één 
oogopslag. Per deelgebied zie je hoe jullie school ervoor staat.  
De scenario’s vormen het onderliggende ‘groeimodel’ en bieden inzicht in de huidige situatie 
op school. De scenario’s zijn gebaseerd op onderzoek naar en ervaring met de manier waarop 
scholen cultuureducatie verankeren: van incidenteel, ‘niet geregeld’ naar sterk geborgd 
cultuuronderwijs. De deelgebieden kunnen worden ingedeeld in vier scenario’s.  
 

▪ Consistentie   
 

Op pagina 3 van het dossier wordt de consistentie van de deelgebieden weergegeven. Dit laat zien of 
de deskundigheid, samenwerkingsrelaties en het programma voor cultuuronderwijs aansluiten bij de 
visie van de school. Met andere woorden geeft het inzicht in de samenhang tussen de visie van de 
school en de uitvoering.  
Deze weergave geeft ook (vrijblijvend) inzicht in de groeimogelijkheden van de school. Jullie 
hoeven niet in scenario 4 terecht te komen. De scenario’s bieden een perspectief, maar jullie 
bepalen uiteraard zelf welk scenario bij jullie past.   
 

▪ Tips en ideeën   
 

Per deelgebied doet Evi suggesties wat jullie kunnen doen om in een volgend scenario terecht te 
komen.   
 
Jouw blik  
Voorafgaand aan het routegesprek is het handig dat je helder hebt wat jou opvalt aan het Evi-
dossier. Tijdens het routegesprek bespreken jullie alle inzichten en zal de routebegeleider ook 
haar bevindingen delen. Hieronder vind je tips voor hoe je jouw analyse kunt opbouwen:  

• Bekijk de poster ‘Zo staat de school ervoor’; wat valt je op? Waar zit overlap of juist verschil?  

• Bekijk het consistentieoverzicht; wat valt je op? Welke onderdelen zijn consistent en welke 
niet? Wat betekent dat mogelijk volgens jou?  Vergelijk de uitkomsten van de scenario’s en 
de consistentieweergave. Komen deze wel overeen? Wat valt je op?  

• De tips en ideeën die in het dossier benoemd staan, kunnen een hulpmiddel zijn voor het 
bepalen van jullie vervolgstappen. Neem deze eens door en wat spreekt je aan?   

• Wat zou je graag willen bespreken met jullie routebegeleider?   


