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PBD-GO! 

Decretale opdrachten

PBD-GO! begeleidt onderwijsinstellingen en hun personeel in het verstrekken van 
kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding door realiseren van verschillende 
doelstellingen:

1. versterken beroepsbekwaamheid personeelsleden

2. versterken ontwikkeling professionele lerende organisatie

3. ondersteunen realisatie pedagogisch project

4. implementatie beleidsprioriteiten 



• analyseren 

• synthetiseren 

• conclusies trekken  

Hoe gaat de PBD om met data? 

koepelgebonden internationaal onderzoek

peilingsresultaten inspectieverslagen

Verschillende databronnen

Breed evalueren

GGG-proeven



Hoe gaat de PBD om met data? 

OVSG-toetsen

• beperkte impact decretale verplichting op scholen
o meeste GO!-scholen maakten al gebruik van OVSG-

toetsen i.f.v. eigen kwaliteitszorg

• analyse resultaten op systeemniveau
o dalende trend voor meten en metend rekenen
o dalende trend voor lezen en taalbeschouwing 



Nationaal en internationaal onderzoek

Hoe gaat de PBD om met data? 

peilingen: wiskunde 6e leerjaar BaOPIRLS en TIMSS

• analyse resultaten op systeemniveau
o dalende trend voor wiskunde en Nederlands



• GSL als antwoord

• aanbod voor specifieke leergebieden, focus op
o begrijpend lezen

o wiskunde

• bepalen van acties voor kwaliteitsontwikkeling en 
kwaliteitszorg op scholen

• binnen mogelijkheden PBD!

PBD-GO! ondersteuningsaanbod

Hoe gaat de PBD om met data? 



PBD-GO! ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsstrategie 



PBD-GO! ondersteuningsaanbod

Overzicht curriculum/onderwijspraktijk basisonderwijs



Voorbeeld focus Nederlands

Ondersteuningsaanbod: curriculum BaO

• LIST: LeesInterventieproject voor 
Scholen met een Totaalbenadering

• effectmetingen 



Voorbeeld focus wiskunde 

Ondersteuningsaanbod: curriculum BaO

• ijsbergrekenen

• effectmetingen  



PBD-GO! ondersteuningsaanbod

Overzicht beleid, kwaliteitsontwikkeling en leiderschap



PI onderzoekend leidinggeven BaO



VT onderzoekend leidinggeven



VT onderzoekend leidinggeven

PDCA: cyclisch proces

• PLAN-fase: wat wil je verbeteren? hoe wil je dat doen?

• DO-fase: plan uitvoeren

• CHECK-fase: controleren of doelstellingen bereikt zijn, waar moet je bijsturen? 

• ACT-fase: bijsturing uitvoeren en borgen

Ondersteuningsaanbod: beleid en kwaliteitsontwikkeling



VT onderzoekend leidinggeven: PLAN-fase

STAP 1: de juiste onderzoeksvraag stellen

STAP 2: valide en betrouwbare data/gegevens verzamelen

STAP 3: analyse van de data/gegevens

3.1 gegevens interpreteren

3.2 vaststellingen formuleren via de analyse van de mogelijke oorzaken

STAP 4: diagnose van de vaststellingen

4.1 mogelijke oorzaken onderzoeken

4.2 conclusie(s) formuleren



Verschillende 
databronnen



Ondersteuningsaanbod: beleid en kwaliteitsontwikkeling



• kwaliteitsfiche: hoe gebruik je de OVSG-toetsen als motor tot kwaliteitsontwikkeling?

• diepgaande analyse op vraagniveau

• Smartschool: analyse rekenkundig Excel analysedocument  

Analyse OVSG-toetsen

Ondersteuningsaanbod: beleid en kwaliteitsontwikkeling



• fiches curriculum en beleid

• helpdesksessies live

• informeren via GO!-nieuwsbrief

Vlaamse toetsen 

Ondersteuningsaanbod: beleid en kwaliteitsontwikkeling



Beleidsnota met 18 standpunten 

• data = bron van informatie om onderwijskwaliteit te verhogen
o systeem: aanknopingspunten voor evaluatie en bijsturingen van het GO!-beleid

o scholen: extra hulpmiddel voor kwaliteitszorg

o lerarenteams: bron voor zelfreflectie, communicatie en samenwerking

o leerlingen: één van de vele elementen in globale beoordeling, onderzoekende houding bij elke lerende 
nastreven

• randvoorwaarden

o kwaliteitsvol onderwijs is meer dan toetsen voor Nederlands en wiskunde, aandacht voor brede vorming 
blijft noodzakelijk

o kwaliteitsvol onderwijs is gedeelde verantwoordelijkheid en zit niet op geijkte leerjaren of periodes

Vlaamse toetsen

Ondersteuningsaanbod: beleid en kwaliteitsontwikkeling

https://g-o.be/vlaamse-toetsen/?msclkid=18224641b19f11ec987c43a2061db996


Veel vragen stellen

• Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat kan (nog) beter?

• Wat kunnen we dan concreet doen?

• Welke concrete indicatoren wijzen op die focus op leerwinst?

• Waarvoor gaan we “onderzoek” gebruiken? Voor verantwoording of voor de verbetering van de 
onderwijskwaliteit? 

• Hoe kunnen wij zien of wij de vooropgestelde effecten en doelen wel degelijk bereiken?

Drie belangrijke aspecten

1. een duidelijke en gedragen visie op onderzoeksmatig werken communiceren

2. een duidelijk onderzoeksmatige houding bij alle teamleden stimuleren

3. beschikken over ruime onderzoeksvaardigheden

Uitdagingen 

Onderzoeksmatig leidinggeven is niet eenvoudig



Daarom: nood aan coaching, coördinatie, professionele ondersteuning en sterk leiderschap!

• professionalisering leraren (datageletterdheid)

• actief inzetten op het vergroten van de onderzoeksvaardigheden

• veelvuldig en veelzijdig inoefenen

• veelvuldig overleg omtrent “het onderzoek”

• tools (systemen) die de onderzoekstructuur ondersteunen

Uitdagingen 

Analyseren en interpreteren van data is niet eenvoudig


