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Kernideeën

1. Vlaanderen heeft een unieke kans om zich doordacht te 
positioneren in een ruime verscheidenheid aan systemen 
van ‘gestandaardiseerd toetsen’

2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, 
verantwoording is niet de primaire drijfveer

3. Leerwinst heeft veel toegevoegde waarde

4. Er is een draagvlak voor meer gebruik van 
gestandaardiseerde toetsen

5. Geef data(gebruik) een gezicht 

6. Een volwaardige (kwaliteits)beoordeling vergt een 
verscheidenheid aan referentiepunten

7. Zorg voor een systeembrede wake up call
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Kwaliteitszorg als systematische en 
geïnformeerde schoolontwikkeling

PLANNEN

DOEN

CONTROLEREN

AANPASSEN

PLANNEN

DOEN

CONTROLEREN

AANPASSEN

VISIE
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Streefbeeld verruimen 

Kwaliteitszorg

Professioneel handelen
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Van ‘professionele ontwikkeling voor 
informatiegebruik’ naar ‘informatiegebruik 

voor professionele ontwikkeling’
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Wenselijke effecten 

• Wat is volgens u het belangrijkste voordeel van het over 

verschillende scholen heen op een gestandaardiseerde 

wijze monitoren van leerprestaties en/of leerwinst van 

leerlingen?

Neveneffecten

• Wat zijn volgens u nadelige neveneffecten van het over 

verschillende scholen heen gestandaardiseerd monitoren 

van leerprestaties en/of leerwinst van leerlingen? 

Vooraf: Uw inschatting?
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Positieve effecten Onwenselijke neveneffecten

M
ic

r
o

• Beter beeld leerprestaties

• Garantie op gelijke lat

• Betere leerprestaties

• Beter lesgeven

• Groeiende doelmatigheidsbeleving bij lln

• Betere evaluatie door leraren

• Betere onderbouwing schoolkeuze

• Betere onderbouwing studiekeuze

• Emotionele impact

• Teaching to the test

• Neg impact op motivatie van leerlingen

• Neg impact op studieloopbaan

• Onwenselijk strategisch gedrag bij lln

• Werkt ongelijkheid in de hand

• Neg impact op motivatie en 

professionaliteit van leraren

M
e
s
o

• Betere IKZ

• Betere professionalisering 

• Betere inzet inspecties

• Onwenselijk strategisch gedrag scholen

• Rankings
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(Waarom) Leerwinst? 

Leerwinst uit LVS CITO (Janssens et al., 2014)
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(Waarom) Leerwinst
(of gecorrigeerde vaardigheidsscores)? 
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• Beoordelen van de (leer)behoeften van leerlingen

• Bepalen of organisatiedoelen worden gerealiseerd

• Geïnformeerde besluitvorming

• Toetsen van hypotheses

• Stimuleren tot voortdurende schoolverbetering

• Identificeren (van oorzaken) van problemen

• Bevorderen van een (doordacht) verantwoordings-
perspectief

Geef data(gebruik) een gezicht
Het potentieel van datagebruik in praktijktaal 
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standaardgericht

&

normgericht

&

ipsatief

perspectief

Volwaardige (kwaliteits)beoordeling 
vergt een…
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Stappen in schoolfeedbackgebruik

ONTVANGEN

FEEDBACK EN

VOOROPSTELLEN

DOELEN

LEZEN EN

BESPREKEN

INTERPRETATIE

DIAGNOSE

PLANNING

IMPLEMENTATIE

EVALUATIE
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(Inschatting van) mogelijke scenario’s
Delphi-studie 

24 respondenten

Beleidsmakers (3)

Inspecteurs (1)

Koepelorganisaties (3)

Pedag. begeleidingsdiensten (3)

Schooldirecties (4)

Leraren  (3)

Studenten  (1)

Inhoudsdeskundigen (3)

Ontwikkelaars (3)

Beleidsmakers (4)

Onderwijsverstrekkers (6) 

Scholen (8)

Inhoudsdeskundigen (6)
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Resultaten
Delphi-studie

Globale inschatting behoefte aan een monitoringssysteem

Effecten – neveneffecten: 
• Globale consensus over deze (neven)effecten

• Geen consensus over het gewicht 

 Verschillende inschattingen

21/24 respondenten: implementatie 

3/24 respondenten: geen implementatie (onderwijsverstrekkers)

Doelstelling: 
• Ontwikkeling micro-niveau (19/21)

• Ontwikkeling meso-niveau (20/21)

• Verantwoordingsgerichte doelen (11/21)
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- Sleutelfactoren: 3 centrale dimensies

- Micro-, meso- of macroniveau

- Verantwoording versus ontwikkeling

- Mate van vrijblijvendheid in deelname (al dan 

niet deels verplicht)

Scenario-ontwikkeling
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Uw scenario

Verantwoordings-
gericht

Ontwikkelingsgericht

OptioneelVerplicht

Micro

Meso
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Acht scenario’s

Verantwoordings-
gericht

Ontwikkelingsgericht

OptioneelVerplicht

Micro

Meso

S1. Eindtoetsen High-
stakes (leerlingen)

(2.22) S2. Adaptief leerwinst-
monitoringssysteem

(3.83)

S3. Toetsenbank 
(leerlingen)

(3.56)

S4. Eindtoetsen High-
stakes

(leerlingen & school)
(1.53)

S5. Leerwinst-monitor 
(openbaar op 
schoolniveau)

(1.71)

S6. Leerwinst-monitor 
(afgeschermd)

(3.43)

S7. Toetsenbank 
(school)
(3.51)

S8. Status quo (2.98)

(scores variëren van 1 (onwenselijk) to 5 (wenselijk))
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Wake up call

- Bewustwording: Volle 
potentieel van 
informatie wordt (nog) 
niet benut

- Leg de lat inzake 
informatiegebruik 
hoger
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Kernideeën

1. Vlaanderen heeft een unieke kans om zich doordacht te 
positioneren in een ruime verscheidenheid aan systemen 
van ‘gestandaardiseerd toetsen’

2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, 
verantwoording is niet de primaire drijfveer

3. Leerwinst heeft veel toegevoegde waarde

4. Er is een draagvlak voor meer gebruik van 
gestandaardiseerde toetsen

5. Geef data(gebruik) een gezicht 

6. Een volwaardige (kwaliteits)beoordeling vergt een 
verscheidenheid aan referentiepunten

7. Zorg voor een systeembrede wake up call
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