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gebruik van de data in het kader van hun kwaliteitsbeleid?
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Samenvatting

• Waarom zet Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen sterk in op IDP en onze 
toekomstige evaluatiebox?

• Hoe ondersteunt K atholiek Onderwijs 
Vlaanderen haar scholen bij het gebruik 
van de data in het kader van hun interne 
kwaliteitsontwikkeling?

• Welke effecten zien we op de klasvloer?

• Welke uitdagingen ervaren we?



3

Waarom zet 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen sterk in 

op IDP en onze 

toekomstige 

evaluatiebox?
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Hoe ondersteunt 

Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen haar 

scholen bij het gebruik 

van de data in het 

kader van hun interne 

kwaliteitsontwikkeling?
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Introductiesessies

• Kennismaking met IDP 

• De doelstelling van IDP toelichten

→ interne kwaliteitstontwikkeling
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Rapportering

Output via vier rapporten:

– Schoolrapport

– Klasrapport

– Antwoordenrapport

– Detailrapport
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Getallen in rood en groen: verschil 
tussen gemiddelde van klas en 
referentiegroep
→ groen: positieve verschillen
→ rood: negatieve verschillen
→ grijze vakjes: verschil is significant

Resultaten per leerdomein
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Het stappenplan

Hoe aan de slag met de IDP-resultaten?

• Deel 1: voorbereiding met het kernteam

• Deel 2: aan de slag met het schoolteam

• Deel 3: bevindingen verwerken in een 

actieplan

• Deel 4: actie!
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Coach de coach

• Coachingsessies: professionaliseren van 

pedagogisch begeleiders uit de regio’s

• Schoolsessies: ondersteunen van interne 

kwaliteitsontwikkeling van scholen en 

datageletterdheid met effect tot op de 

klasvloer
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Coach de coach

centraal

intro

coachsessie 1

coachsessie 2

regionaal

schoolsessie 1

schoolsessie 2

op school

vraaggestuurde
begeleiding
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Nascholing

• Aan de slag met data

• Geïnformeerd en doelgericht werken
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Welke effecten 

zien we op de 

klasvloer?
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Uitdagingen

• Onvoldoende datageletterdheid

• Digitalisering van afname en van 

rapportering

→ biedt kansen maar ook problemen 

(infrastructuur en middelen)

• Leerlingen met redelijke aanpassingen en 

een individueel aangepast curriculum

→ adequaat beeld?
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Uitdagingen

• Scholen met wisselend personeelsbestand
→ moeilijk om continu kwaliteitsbeleid 
te voeren

• Scholen met niet-stabiele schoolpopulatie
→ eindtoets zegt weinig over de kwaliteit 
van de school

• Resultaten van kleine scholen
→ resultaten heel erg gevoelig voor 
extremen
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Zill

• Ontwikkelingsgericht 

• Aandacht voor persoonsgebonden 

ontwikkeling 

• Samenhang tussen ontwikkelvelden 

Nood aan Zill-ig instrument voor 
interne kwaliteitsontwikkeling!

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud
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IDP in beweging 

• Vanaf schooljaar ‘18-’19: breder evaluatie-

instrument conform het nieuwe leerplan Zin 

in leren! Zin in leven!

Doel blijft interne 

kwaliteitsontwikkeling

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud
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Evaluatiebox

Evaluatie-instrumenten ter inspiratie – alle leeftijden

Ontwikkel-
veld(en)

Ontwikkel-
thema(‘s)

Generiek(e) 
doel(en)

Geïntegreerd/

thematisch

Gestandaardiseerde evaluatie-instrumenten – alle leeftijden 

Ontwikkelveld(en) 

Ontwikkelthema(‘s) 

Generiek(e) doel(en)

Geïntegreerd/thematisch 

Verplichte gevalideerde toetsen - einde BaO

Generieke doelen 

ET/ decretale  
leergebieden 
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Ons streefdoel

• Van kwaliteitsontwikkeling naar 

kwaliteitscultuur

• Zowel bij scholen als bij pedagogisch 

begeleiders


