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Kwaliteitszorg

“Kwaliteitszorg is een cyclisch proces waarbij de kwaliteit 
systematisch en betrouwbaar wordt geëvalueerd en waarbij op basis 
van die evaluaties de kwaliteit wordt verankerd of bijgestuurd.”
Inspectie Onderwijs (https://www.onderwijsinspectie.be/nl/onderzoek-kwaliteitsontwikkeling#Anch_01)

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een 
organisatie aanstuurt op verbetering van, en aandacht voor, de 
kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten.
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https://www.onderwijsinspectie.be/nl/onderzoek-kwaliteitsontwikkeling#Anch_01


Cycli voor kwaliteitsverbetering in onderwijs
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Zicht op het doel?

“Ontwikkelingsdoelen zijn de minimumdoelen op het vlak van kennis, 
inzicht, vaardigheden en attitudes die de school bij haar leerlingen 
moet nastreven." 

Onderwijsdoelen.be
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Zicht op het doel? 

Het oog van de leraar

• Verenging van het construct

• Te weinig pixels op het scherm

• Self-fulfilling prophecies

• Tunnelvisie: normvervaging

Het beeld van de test

• Verenging van het construct

• Te weinig pixels op het scherm

• Stigmatisering van leerlingen

• Teaching to the test
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Voorbeeld: taalcompetenties



Grillige groeipatronen in taalverwerving

6

(Verheyden, 2010)



Meer pixels graag!
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• herhaalde observaties PRESTATIES

• gevarieerde observaties

• op verschillende tijdstippen GROEI van competenties

• in verschillende contexten

• in relevante situaties

• door diverse partijen FACTOREN die groei

beïnvloeden
(Kunnan, 2014; Van den Branden, 2021)
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Waarom luistervaardigheid?

• Efficiënt om te toetsen via gestandaardiseerde meting

• Sterke samenhang met schoolse taalvaardigheid aan het begin van 
het lager onderwijs (predictieve validiteit)

• Valt desondanks ten prooi aan constructverenging door leraren: 
“mazen van het net” 

• De test als uitgewerkt voorbeeld van “good practice” van 
assessment van luistervaardigheid ---- “Assessing to the test”
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Samen met de inschatting van de leraar/leraren en
eventuele verbredende en verdiepende observaties
geven de resultaten van KOALA aan of extra 
taalstimulering voor bepaalde leerlingen (bovenop
de reeds aangeboden taalstimulering) nodig is.
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Kwaliteitszorg



Betere taalstimulering?

• Nood aan systematische verhoging kwaliteit interactie tussen
leraar en kleuters in de klas (Frijns, 2017; Hadley e.a., 2020)

• Meerlagig ondersteuningsmodel voor taalintegratietrajecten
(Geudens e.a., 2021)

• Nood aan structureler talenbeleid (Vanbuel & Van den Branden, 
2020): meer samenwerking, overleg, afstemming, gezamenlijke
doelgerichtheid en monitoring nodig
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Rijkere taalstimulering
Het (nog onvoldoende benutte) potentieel van productieve interactie 

vanaf het prille begin

(Frijns, 2017)



Rijker talenbeleid
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Collective teacher efficacy

“Collective teacher efficacy refers to teachers in a school 
characterized by an attitude that together they can make a difference 
for students” (Donohoo, 2017, p. 3).

Sterke effecten op leerwinst/gelijke onderwijskansen van de 
leerlingen (en omgekeerd)
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Betere taalstimulering?

• Een test leidt niet automatisch tot verhoging van de kwaliteit van 
onderwijs.

• Testresultaten opvolgen is niet alleen de verantwoordelijkheid van 
de leerkracht die de geteste leerlingen in haar klas heeft.

• Test kan wél een element vormen in proces van beeldvorming, 
bewustwording, reflectie, gezamenlijke en schoolbrede
optimalisering van klaspraktijk en (brede) evaluatiepraktijk, 
structureel en gedeeld taalbeleid.
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Beleidsaanbevelingen

• Investeer in de professionalisering van leraren(teams) m.b.t. het 
opzetten van rijke interactie met kleuters die taalverwerving
maximaal stimuleert.

• Ga er niet van uit dat het invoeren van centrale toetsen de kwaliteit
van onderwijs automatisch verhoogt (en verkondig dat ook niet).

• Bevorder teambuilding in functie van kwaliteitszorg en het 
bevorderen van gelijke onderwijskansen in het onderwijs en verlos
leraren van alle onnodige (administratieve) ballast die hen van die 
kerntaak afleidt.
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Uitsmijter: verwachtingen ingelost?

• Testing bij 5-jarige kleuters kan wel degelijk tot betrouwbare metingen
leiden.

• Er was een sterke correlatie tussen inschatting vooraf door kleuterleraren
en scores op KOALA.

• Kleuters blijken wel degelijk via digitale tools getest te kunnen worden.

• De meeste kleuters vonden de toetsing erg leuk.

• “Bij ons gaan alle kleuters rood scoren….”

• KOALA dient niet om te beslissen of een kleuter naar het 1ste leerjaar
mag.
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