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Waarom advies gebruik OVSG - toetsen

- Scholen hebben de ruimte en vrijheid om eigen keuze van 
toetsen te maken uit toolkit

- Net gegeven : scholen en schoolbesturen verwachten toch 
richting

- al jaren traditie OVSG  : vorig jaar 94%! van onze bao-scholen

- O.m. daarom blijft dit ons advies én

- Opbrengsten

- samenwerking tussen OVSG en GO! 

- feedback op proefversies; concordantie naar doelen GO!  

- Duidelijke tool voor IKZ in verhouding tot LVS en ond. 
Diagnostiek op leerling niveau voor alle ‘klassen’



Hoe het was?

- ondersteuning scholen met specifiek aanbod bv : 

- omgaan met resultaten OVSG historische tijd; 

- aparte trajecten

- omgaan met OVSG-toetsen: volgens principes van 
kwaliteitszorg (zie publicatie ‘kwaliteitszorg’): 

- traject kwaliteitszorg: vertrekken vanuit data, oa OVSG-
toetsen: 

- met team de cijfers bekijken en analyses,; met team 
vragen oplossen

- én in kader opvolging doorlichting altijd meegenomen

- zie vb in GO! publicataie in boekje ‘kwaliteitszorg’ (politeia –
momenteel ROK-versie / bijsturing work in progress)



De toekomst: begeleidingsplan 18 - 21

- wel nog apart aanbod ‘omgaan met data’ maar; 
- meer geïntegreerde aanpak vanuit :

- Visie op ondersteunen
- Kernprocessen
- Integratie van R-OK in ons werk

- integreren standaard kwaliteitszorg in elk ondersteuningsaanbod vbn
- traject STEM: er zal naar OVSG-toetsen gekeken worden
- school kiest volgende 3 jaar voor wiskunde: wat zijn de resultaten 

vanuit OVSG bij begin, wat na jaar 1 enz, en hoe volg je dit op
- Afhankelijk van BSA in ondersteuning ingebouwd
- Nog altijd aanpak binnen opvolging doorlichting van alle adviezen met 

werkpunten



Hoe begeleiden?

belangrijke tool voor begeleiders hierbij: 

draaiboek ‘samen met het team de OVSG-toetsen 
analyseren’
‘vertrekken van output’ ifv kwaliteitszorg: 

belangrijk onderwerp in directieopleiding

analyseren van de toetsgegevens GO! breed :

belangrijke input voor begeleidingsdienst 

voor bepalen van acties (bv in verleden resultaten 
wiskunde aanleiding om met nieuw leerplan te starten)



Standpunt inname naar scholen

een standpunt voor scholen mbt nieuwe regelgeving wordt 
voorbereid op basis

- Van oude standpunten (o.m; evaluatie, overzitten, gebruik van 
toetsen,….)

- input van dit seminarie en advies VLOR als belangrijke bron 
naast input begeleiders
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Meer informatie in…



Uit huidige publicatie IKZ –

Extra info (publiatie) – geen toelichting meer

Momenteel aanpassingen vanuit R-OK

Momenteel nog CIPO taal



DO

CHECKACT

PLAN



missie

visie

effecten

Waarom zijn we er?

Waar willen we naar toe?
Wie zijn we?

beginsituatie

Welke keuzes maken we?

Hoe gaan we het doen? 

prioriteiten

school-

ontwikkelingsplan

cijfermateriaalkwaliteitswijzer



Principes

• Alle informatie is belangrijk (cipo, kwalitatief en kwantitatief)

• Geen informatieverzameling omwille van de 
informatieverzameling

• Geen verantwoordingsperspectief voor het proces van KWZ

• Insteek voor scholen is output-leerprestaties 

• Van daaruit CIPO-kijken

• Belang van een brede BSA (incl. lln- en lkr-kenmerken) gefocust 
op de aan te pakken problematiek

• Van daaruit verder werken en andere informatie betrekken

• Onderzoekende houding 

• Lerende cultuur



Er was eens… 

• Een school die goed was voor wiskunde…

• Het outputdossier van de inspectie…
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Stelling

Hoe beperkter de inhoud die in de PDCA-
cirkel wordt opgepakt, hoe groter de impact 
op schoolontwikkeling.



Principes

• PDCA ipv PD-stop

• Een ‘kleine insteek’ PDCA aanpakken heeft implicaties op alle 
elementen van CIPO en vergroot de schoolontwikkeling meer 
dan een grote Plan-Do-stop

• Niet het vele is goed, het goede is veel –

• Voorwaarde: diepgaande analyse



Er was eens… 

• Een school die net is doorgelicht…

• Een school met een advies 3…

• Een school die enkel focuste op WO-ruimte (zie boek KWZ op 
school)
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