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Hoe gaan scholen om met eindtoetsen met het oog op de 
verbetering van hun onderwijskwaliteit?



▪Spreiding over de scholen
• Het gebruik is veralgemeend.

▪Spreiding over leergebieden – correlatie met eindtermen
• De correlatie met de eindtermen is verschillend. 

• Sommigen scholen toetsen breed. Er zijn verschillen per net/koepel. 

• Anderen focussen op sommige domeinen van Nederlands en wiskunde

• Een beperkte groep selecteert toetsen in functie van prioriteiten binnen het 
onderwijskundig beleid.

▪Functie van de eindproeven
• Meestal om onderwijskwaliteit te verbeteren

• Soms als bijkomend summatief evaluatie-instrument

• Beperkt om studieadvies te ondersteunen
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▪Dataverwerking

• De kwaliteit van de analyses van resultaten is verschillend

• Veel scholen verwerken vooral of uitsluitend de eindtoetsen Nederlands of 
wiskunde. 

• Scholen verwerken de gegevens vooral kwantitatief.

• Weinig scholen analyseren de resultaten kwalitatief.

• Dit leidt vaak tot weinig kritisch geformuleerde hypotheses of besluiten bij 
de resultaten.

• Soms worden de resultaten slechts met een beperkt aantal teamleden 
gedeeld.
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▪Scholen gebruiken de verzamelde data in verschillende mate en 
op verschillende wijze om hun onderwijskwaliteit bij te sturen.

• Bijsturingen in algemene zin. 

• Op basis van een algemeen doel. 

• Vaak houden bijsturingen een verhoging in van onderwijstijd voor die 
domeinen waar problemen blijken. 

• Weinig scholen hebben oog voor de bijsturing van de kwaliteit van het 
aanbod, de didactische aanpak of de aangewende leerstrategieën. 
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▪De meeste scholen nemen eindproeven af om de kwaliteit van 
hun onderwijs te bewaken.

▪Veel scholen gebruiken de verkregen gegevens om hun 
onderwijskwaliteit bij te stellen, wat leidt tot gerichte acties.
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▪Wat zijn ontwikkelingskansen?

• Scholen kunnen de resultaten meer kwalitatief analyseren.

• Meer scholen kunnen alle relevante teamleden betrekken bij de analyse van 
de toetsresultaten en de bijstelling van het onderwijs. 

• Scholen kunnen operationele en evalueerbare doelen stellen voor hun 
bijsturingen.

• Scholen kunnen hun onderwijsaanbod en -aanpak bijsturen op basis van 
een kritische informatieverzameling over ‘wat werkt’.
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▪Wat verwacht het OK (referentiekader onderwijskwaliteit)?

• De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die vertaald is 
in de onderwijsleerpraktijk.

• De school evalueert haar schoolwerking cyclisch, systematisch en 
betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de leerlingen.

• De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van haar onderwijsleerpraktijk.
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▪Tijdens schooldoorlichtingen (vanaf 2017-2018)

• Een gesprek aanknopen over hoe de school bij de evaluatie van haar eigen 
kwaliteit de gevalideerde eindtoetsen benut.

• Peilen naar hoe de toetsen kunnen bijdragen tot het borgen of bijsturen van 
die kwaliteit. 

▪Ontwikkelingsschalen

• Betrouwbare evaluatie van de kwaliteit

• Borgen en bijsturen
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▪ Indien de school kansen laat liggen zal de onderwijsinspectie

• In dialoog gaan met het beleidsteam.

• Samen met de school reflecteren over de sterke punten.

• Samen overleggen hoe de sterke punten een hefboom kunnen zijn voor 
mogelijke verbeteracties.
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