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Situering van gevalideerde toetsen

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs

IDP 2.0

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs
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IDP 2.0

• Breed aanbod

– Frans

– muzische vorming

– mens & maatschappij

– Nederlands

– wetenschappen & techniek

– wiskunde

• Scherpe focus

– Beperkt aantal leerinhouden per proef

– Evalueren inhouden meer in de diepte

– Verkrijgen zinvollere informatie over die leerinhouden
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Gevalideerde toetsen
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

• In kader van decretale verplichting

• Af te nemen op einde basisonderwijs

• Op niveau van decretale leergebieden 

• Ontwikkeld vanuit de generieke doelen van Zin in leren! Zin in 

leven!

Elk schooljaar andere focussen, maar 

toetsen van voorbije jaren worden 

ter beschikking gesteld als 

gestandaardiseerde proeven

38.544 lln. 

ingeschreven
online + papier
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Gestandaardiseerde proeven
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

• Vrijblijvend af te nemen

• Proeven voor het 6de leerjaar

• Proeven voor het 4de leerjaar 

• Praktische proeven

• Herhalingsproeven om evolutie in kaart te kunnen brengen

32.382 lln. 

ingeschreven
online + papier



Doel IDP

= interne kwaliteitsontwikkeling van een school

– Interpreteren van eigen schoolresultaten 

– Leerwinst op schoolniveau

= interne kwaliteitszorg van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

– Interpreteren van resultaten voor de netwerkorganisatie

– Leerwinst op systeemniveau

– Bewaken kwaliteit eigen leerplan
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Ontwikkelproces IDP – schriftelijke toetsen

→ over een periode van twee schooljaren

Ontwikkeling 
opgaven

Intern bespreken 
opgaven

Herwerken 
opgaven

Feedback van 
experten 

verzamelen

Analyse 
feedback 
experten

Herwerken 
opgaven

Invoeren 
opgaven in 

online systeem

Testafname 
opgaven bij 
leerlingen

Analyse 
testafname

Herwerken 
opgaven

Samenstelling 
toetsen 

(papier + online)
Afname toets
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Mei 2021

Mei/juni 2022

Sept/okt 2020 Jan/feb 2021



Ontwikkelproces IDP – praktische proef

→ over een periode van twee tot drie schooljaren

Ontwikkeling 
opdrachten

Intern bespreken 
opdrachten

Herwerken 
opdrachten

Feedback van 
experten 

verzamelen

Analyse 
feedback 
experten

Herwerken 
opdrachten

Opdrachten 
meerdere keren 

uitproberen 
bij leerlingen

Aanpassen 
opdrachten

Invoeren 
opdrachten in 
online systeem

Testen van de 
opdrachten in 
het systeem

Bespreking 
testafname + 
aanpassingen

Afname 
praktische proef
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Interne kwaliteitsontwikkeling

→ onderzoek

• Validering van IDP en de OVSG-toets (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, 2017)

• Masterproeven

– Digitaal of papier: Effect van afnamevorm bij IDP2016 in het zesde leerjaar 
(KU Leuven, 2019)

– Analyse van schoolverschillen in IDP 2016 met het oog op schoolfeedback 
(KU Leuven, 2019)

• Naar aanleiding van de Corona-pandemie:

– De effecten van de COVID- 19 crisis en het sluiten van scholen op 
leerlingprestaties en onderwijsongelijkheid (KU Leuven, 2020)

– De effecten van de COVID-19 crisis op leerprestaties en 
onderwijsongelijkheid een jaar na de langdurige schoolsluitingen (KU 
Leuven, 2021)
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IDP-onderzoek in 2020

Onderzoek van Maldonado en De Witte van de KU Leuven

Resultaten

• Lagere testscores in vergelijking met voor de pandemie

• Stijging van de ongelijkheid binnen en tussen scholen

➢Pedagogische begeleiders naar scholen met IDP-stappenplan en 

bevraging in kader van ondersteuning nav corona

12



Interne kwaliteitsontwikkeling

→ onderzoek

• Validering van IDP en de OVSG-toets (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming, 2017)

• Masterproeven

– Digitaal of papier: Effect van afnamevorm bij IDP2016 in het zesde leerjaar 
(KU Leuven, 2019)

– Analyse van schoolverschillen in IDP 2016 met het oog op schoolfeedback 
(KU Leuven, 2019)

• Naar aanleiding van de Corona-pandemie:

– De effecten van de COVID- 19 crisis en het sluiten van scholen op 
leerlingprestaties en onderwijsongelijkheid (KU Leuven, 2020)

– De effecten van de COVID-19 crisis op leerprestaties en 
onderwijsongelijkheid een jaar na de langdurige schoolsluitingen (KU 
Leuven, 2021)

13



IDP-onderzoek in 2021: resultaten van de toetsen

Onderzoek van Gambi en De Witte van de KU Leuven

• Significante leerwinsten voor M&M (Tijd)

• Voorzichtige (niet-significante) verbetering voor W&T (Techniek)

• Significante leervertraging is gestopt voor wiskunde (afronden, schatten en 
schattend rekenen & lengte, omtrek en oppervlakte) 

• Extra leervertraging voor Frans (luisteren-lezen) 

• Extra leervertraging voor Nederlands (begrijpend lezen)

Opvallende verdere leervertraging bij de talen:

• Frans vanaf het 5de leerjaar → groot deel van de basis gemist

• Taalverwerving is een cyclisch en aangroeiend proces, waarbij interactie 
belangrijk is → initiële leervertraging kan dus potentieel sneller accumuleren
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IDP-onderzoek in 2021: resultaten van de ongelijkheid

• Ongelijkheid van de toetsscores binnen scholen is verder 

toegenomen voor Nederlands (begrijpend lezen)

– alle leerlingen presteerden lager, ongeacht of ze bij de sterkste of zwakste 

presteerders behoren

• maar is afgenomen voor wiskunde

– prestaties van de zwakst presterende leerlingen verbeteren beperkt (zij het 

niet significant)

– toetsscores van best presterende leerlingen op een school zijn aanzienlijk 

gedaald in 2021

➢netwerk rond cognitief sterk functionerende leerlingen
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Aanbod vóór en tijdens de afname?

• Communicatie (nieuwsbrief en mail)

– Leergebieden en geselecteerde leerinhouden

– Inschrijvingen

– Praktische informatie: hoe (online/papier) en wanneer afnemen?

• Infosessies & webinar

– Informatie evaluatiebox en IDP

– Datageletterdheid (hoe de rapporten interpreteren)

• PRO.-pagina evaluatiebox en helpdesk

• Bij online afname: Even-proberen-toets
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• Eind juni

– Rapporten per school

– Analysedocumenten bij de toetsen

Aanbod na afname
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Resultaten per

• decretaal leergebied (breed aanbod)

• geselecteerde leerinhoud (scherpe focus)

• afzonderlijke vraag

Resultaten op

• Vlaams niveau

• niveau referentiegroep (volgens OKI)

• schoolniveau

• klasniveau

• individueel leerlingniveau

• Opgaven en antwoorden

• Leerplandoel Zin in leren! Zin in leven!

• Scores op Vlaams niveau



• Begin nieuw schooljaar

– Per leergebied ‘Samenvatting en handvatten’ 

op basis van de Vlaanderenbrede resultaten

– Vragenuurtjes per leergebied

Aanbod na afname
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Wat doet jouw school met de 

resultaten van IDP 2.0?



• Doorheen het hele schooljaar

– Ondersteunend materiaal 

• IDP-stappenplan om resultaten te analyseren

• IDP-actieplan om met bevindingen aan de slag te gaan

– Pedagogische begeleiding 

• Analyse van de IDP-resultaten + opzetten actieplan

• Traject als startpunt waarbij IDP een onderdeel is

Aanbod na afname
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Aan de slag met de IDP-resultaten
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Vlaamse toetsen en IDP?

IDP blijft behouden

• Complementariteit met centrale toetsen

• Breed evalueren

– Andere leergebieden 

→ Frans, lichamelijke opvoeding, M&M, muzische vorming en W&T

– Indien nodig aanvullend binnen Nederlands en wiskunde

• Gekoppeld aan doelen van Zin in leren! Zin in leven!

• Voor interne kwaliteitsontwikkeling

• Herneming van toetsen om evolutie na te gaan
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Ontwikkeling Q-platform

• Platform om verschillen soorten instrumenten (toetsen, proeven, 

vragenlijsten) ter beschikking te stellen aan scholen om kwaliteit in 

kaart te brengen.

• IDP

– In 2023: praktische proeven

– In 2024: blended toets
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