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KWALITEITSVERWACHTING OK:

DE SCHOOL EVALUEERT HAAR WERKING CYCLISCH, 
SYSTEMATISCH EN BETROUWBAAR VANUIT DE RESULTATEN EN 

EFFECTEN BIJ DE LERENDEN

§Op systematische wijze onderwijskwaliteit onderzoeken, borgen 
en verbeteren 

§School bepaalt zelf de inhoud en de methode voor de eigen 
kwaliteitszorg op basis van hun vaststellingen, prioriteiten of 
doelen

§Uitgangspunt: resultaten en effecten + context en 
inputkenmerken 

§Cyclisch karakter van kwaliteitszorg
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§Kwaliteitsontwikkeling 
is het geheel van de visie  - K1,                                                                                           
het beleid (met in het bijzonder het onderwijskundig beleid) - K2 en K3
en de kwaliteitszorg  - K4, K5 en K6

§Kwaliteitszorg 
is een cyclisch proces waarbij de kwaliteit systema=sch en betrouwbaar 
wordt geëvalueerd en waarbij op basis van die evalua=es de kwaliteit wordt 
verankerd of bijgestuurd                                                                                                     
K4, K5 en K6 
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§Startgesprek beleid
• Voorafgaand contact teamcoördinator à doel startgesprek duiden
• Invloed voor de doorlichting?
• Verhaal van de school – eerst ‘waarnemen’ en ‘inleven’
• Wat willen we nog te weten komen?
• OK en regelgeving als stimulerende factor: 

§ School is niet verplicht om resultaten te tonen
§ Grotere vanzelfsprekendheid om resultaten tijdens het startgesprek aan 

te halen en te tonen
§ Heeft invloed op diepgang van het gesprek
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§Verweven doorheen de doorlichCng
• Systeem        substan=ef 
• Gesprekken – aDoetsen aan de prak=jk op 

de klasvloer

§SCmuleren van scholen: kwaliteitsontwikkeling
• Kwaliteitszorg: cyclisch karakter en datageleGerdheid
• Niet ‘hoe’, maar afgestemd op schoolspecifieke noden

§ Invloed van de toetsresultaten op onze beoordeling?
• Element van kwaliteitszorg en kwaliteit onderwijsleerprak=jk
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Onderwijsspiegel (OS)

Betrouwbare evaluaCe van de prakCjk (K5), 

voldoet niet aan de verwachCng:

OS 2019: 45% - OS 2020: 43,8% 

OS 2021: 52,7%

• Scholen Cllen te weinig resultaten en effecten op tot conclusies op 
klas- of schoolniveau
• Resultaten van gevalideerde toetsen spelen nauwelijks/beperkt een

rol in kwaliteitsontwikkeling
• Resultaten en effecten worden onvoldoende longitudinaal in kaart

gebracht
• Beperkte datageleWerdheid bemoeilijkt een diepgaande analyse en

interpretaCe van de beschikbare informaCe

10



Begrijpend leesonderwijs
§Begrijpend lezen als onderdeel 

van de gevalideerde toetsen einde basisonderwijs
§Niet evident voor scholen om de resultaten te 

interpreteren en er gepast op in te spelen
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Ondersteunende bezoeken

§1290 scholen schreven in voor een ondersteunend bezoek

§keuze uit 3 onderwerpen: kwaliteitsontwikkeling, begeleiding van 
de lerende en onderwijsleerprakCjk Nederlands/wiskunde

§583 scholen (45%) schreven in voor een bezoek 
kwaliteitsontwikkeling 

§we deden 659 bezoeken waarvan 296 bezoeken 
kwaliteitsontwikkeling (45%)
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§Groeiend besef dat iedereen mee verantwoordelijk is

§Groeiende aandacht voor kwanCtaCeve en kwalitaCeve analyse

§Meestal acCe bij tegenvallende resultaten

§Toetsen die ook prakCsche proeven bevaXen: transfer naar
onderwijsleerprakCjk

§ObjecCeve evaluaCecriteria zorgen voor bijsturen van eigen 
evaluaCeprakCjk (vnl bij niet-cogniCeve aspecten van de 
leergebieden zoals spreken, meten)
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§Alle leerlingen laten deelnemen

§Teaching to the test vermijden

§DatageleXerdheid verhogen:
• Longitudinaal bekijken
• Goede interpreta=e van data (gemiddelde – analyse in domeinen)
• Tot op vraagniveau analyseren

§Betrokkenheid van het hele schoolteam

§Resultaten en effecten opCllen tot conclusies op klas- en/of 
schoolniveau

§Analyse koppelen aan schooleigen prioriteiten

§Ook acCe bij goede resultaten: borgen – he_oom
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