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Bewust(er) omgaan met data 

als hefboom voor grote onderwijskansen! 



Het verschil blijven maken
Duurzame onderwijseffectiviteit onder de loep

Johan van Braak



1 Informatiegestuurd onderwijs: van alarmbel naar kansen 

voor schoolontwikkeling.

2 Onderzoekers zijn mee verantwoordelijk: ze ontwikkelen 

instrumenten, doen onderzoek en bouwen tools.

3 Waakzaam blijven bij informatiegestuurd onderwijs: zorg 

voor draagvlak, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Pleidooi voor informatiegestuurd onderwijs



Informatiegestuurd onderwijs: van alarmbel 

naar kansen voor schoolontwikkeling
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alarm





Wiskunde

De Meyer, I. et al. (2019). Vlaams rapport PISA2018. UGent: Vakgroep Onderwijskunde. 







▪ De achteruitgang in gemeten leerprestaties volgens PISA (en andere 

bronnen) is groot en betekenisvol.

▪ Vlaanderen behoort volgens de PISA-metingen nog steeds tot de 

Europese toppers. 

▪ PISA leert ons veel over (on)gelijkheid op basis van 

thuiskenmerken.

Wat PISA ons zegt



▪ PISA peilt belangrijke vaardigheden, maar blijft qua curriculum beperkt

▪ PISA is geënt op internationale standaarden (niet op de eindtermen)

▪ Selectie van vijftienjarigen, niet alle klassen en leeftijdsgroepen

▪ PISA meet op één moment, resultaten houden geen rekening met 

eerdere scores (verschillen bij uitstroom zijn vergelijkbaar met verschillen bij instroom)

Wat PISA ons niet zegt 

Terwijl

▪ Schoolkwaliteit meer omvat dan 

toetsprestaties

▪ PISA geen handvatten biedt tot 

schoolontwikkeling



Voor uitspraken over schoolkwaliteit hebben we behoefte aan meer 

nauwkeurige kwantitatieve (én kwalitatieve) informatie.

Pleidooi voor informatiegestuurd onderwijs

Informatiegestuurd onderwijs is een vorm van onderwijs waarbij 

schoolteams zich in hun schoolontwikkeling onder meer laten 

leiden door meetbare uitkomsten zoals toetsresultaten en 

leerwinst. 

Deze meetbare uitkomsten moeten in 

relatie staan tot het gestelde doel van 

schoolontwikkeling.



school-

ontwikkeling



Onderzoekers zijn mee verantwoordelijk: 

ze ontwikkelen instrumenten, doen 

onderzoek en bouwen tools
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Opdrachten voor onderzoekers (in samenspraak met onderwijsspelers)

1. Instrumenten ontwikkelen om uitspraken te kunnen doen over 

schoolkwaliteit (bv. centrale toetsen).

2. Onderzoeken of de instrumenten wel een valide maat zijn voor 

schoolkwaliteit: resultaten moeten samenhangen met schooleigen 

kenmerken (zoals de kwaliteit van instructie of leiderschap). 

3. Transparant maken welke (maakbare) kenmerken het verschil maken.

4. Scholen ondersteunen door tools aan te leveren om met de informatie 

aan de slag te gaan

Schoolontwikkeling op basis van informatie 



Opdracht 1. Op zoek naar (meetbare) indicatoren 
van schoolkwaliteit

✓ toetsresultaten van leerlingen in verschillende jaren

✓ leerwinst van leerlingen

✓ relatieve gelijkheid (spreiding tussen leerlingen)

✓ absolute gelijkheid (% leerlingen minstens basisniveau)

✓ andere schoolinterne factoren 

zoals zittenblijven, 

schooluitval



Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs ontwikkelt 
toetsen als indicator van schoolkwaliteit







Opdracht 2. Onderzoeken met welke (schooleigen) 
kenmerken de instrumenten samenhangen

context
organisatie-

kenmerken

capaciteits-

ontwikkeling
leiderschap

maat voor schoolkwaliteit



context
organisatie-

kenmerken

capaciteits-

ontwikkeling
leiderschap

toetsresultaten
relatieve 

gelijkheid
zittenblijven …

leerwinst
absolute 

gelijkheid
schooluitval …



Opdracht 3. Transparant maken welke (maakbare) 
kenmerken het verschil maken

Twee hoofdlijnen

▪ Effectiviteitsonderzoek: op zoek naar verklaringen waarom 

scholen van elkaar verschillen in termen van onderwijskwaliteit. 

Kenmerken op verschillende niveaus: leerlingen, leraren, klassen, 

scholen, onderwijsnet, onderwijssysteem.

▪ Resultaten op een eerlijke manier 

representeren (bv. scholen vergelijken met 

vergelijkbare scholen).



Opdracht 4. Scholen ondersteunen om met de 
informatie aan de slag te gaan



Waakzaam blijven bij informatiegestuurd 

onderwijs: zorg voor draagvlak, duurzaamheid 

en rechtvaardigheid.
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1 Draagvlak

Gebrek aan draagvlak is reëel risico bij top-down innovaties

“Bottom-up meets top-down” als uitgangspunt. Kans op succes het 

grootst indien aan verschillende condities is voldaan:

▪ duidelijke doelen

▪ geloof in verbetering

▪ betrokkenheid

▪ lage planlast

▪ …





Veel belangstelling voor informatiegestuurd onderwijs

Bron: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Bron: https://www.ovsg.be/nascholing/

Bron:  https://pro.g-o.be/



2 Duurzaamheid

Duurzame schoolkwaliteit: blijven positieve schoolresultaten stabiel

gedurende de tijd? 

Duurzame schoolkwaliteit is niet vanzelfsprekend (onderzoek in buitenland: weinig 

stabiliteit in gemiddelde schoolkwaliteit over de jaren heen). 

De pijlen van duurzame schoolkwaliteit moeten zich richten op positieve 

schoolresultaten én op de draagkracht van de school.

Stabiliteit in schoolkwaliteit is vooral moeilijk in kwetsbare contexten 
(stedelijke context, buurten met grotere sociale achterstelling, hoge werkloosheid…)



Context

Capaciteits-

ontwikkeling

Organisatie-

kenmerken

Leiderschap

▪ samenleving en onderwijsbeleid in verandering (nieuwe 

regels, curricula, …)

▪ demografische veranderingen in schoolpubliek, zij-

instroom, spijbelen, agressie, lage schoolmotivatie … 

▪ schoolinterne veranderingen: lerarenverloop, 

generatieverschillen tussen leraren en leerlingen, 

directiewissels…

Bedreigingen voor duurzame schoolkwaliteit



▪ high capacity: sterke onderlinge samenwerking én interne 

verantwoording (persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke 

ontwikkeling en gedeeld leiderschap)

▪ veerkracht (“resilience”): aanpassingsvermogen van 

scholen is essentieel voor duurzame verbetering

▪ positieve, sterke schoolcultuur

Kansen voor duurzame schoolkwaliteit

Context

Capaciteits-

ontwikkeling

Organisatie-

kenmerken

Leiderschap



▪ beleidsplanning op langere termijn

▪ gedeeld leiderschap leidt tot continuïteit in beleid en dus tot 

duurzaamheid

▪ duurzame verbetering wordt versterkt door:

▪ continue motivatie van leraren

▪ benadrukken van successen

▪ professionele en emotionele ondersteuning van leraren

Kansen voor duurzame schoolkwaliteit

Context

Capaciteits-

ontwikkeling

Organisatie-

kenmerken

Leiderschap



3 Rechtvaardigheid

Informatiegestuurd onderwijs moet verbeterkansen bieden voor 

alle scholen

▪ Scholen vergelijken met vergelijkbare scholen

▪ Extra ondersteuning voor kwetsbare scholen



Draagvlak, duurzaamheid en 
rechtvaardigheid: hoe komt het 
Steunpunt hieraan tegemoet?



Draagvlak

Betrokkenheid van onderwijsveld

▪ Denktanks: bij ontwerp van kwaliteitsvolle toetsen

▪ Focusgroepen: nadenken over toegankelijkheid en redelijke aanpassingen

▪ Gebruikersgroepen: ontwerp van gebruiksvriendelijke feedback

Transparante communicatie

▪ Visietekst, laagdrempelige website

Ondersteunende materialen

▪ Draaiboeken, handleidingen, feedback dashboards, …



Duurzaamheid

Longitudinale meting centrale toetsen

▪ Inzicht in evoluties van schoolresultaten over de jaren heen

Onderzoek naar trends, leerwinst

▪ Koppeling van schoolresultaten aan schooleigen kenmerken

Feedback, ondersteuning en samenwerking

▪ Bv. infocoaches als schoolinterne ondersteuner

▪ Inbedding in lerende netwerken (met bv. PBD’s)



Rechtvaardigheid

Bij toetsontwikkeling

▪ Specifieke ontwerpkenmerken, zoals diversiteitssensiviteit

▪ Technische toets op eerlijkheid van de toetsitems (bv. invloed taalachtergrond 

bij wiskundig probleemoplossen)

Bij feedback

▪ Vergelijkingen op basis van vergelijkbare scholen

Bij communicatie

▪ Klemtoon op kansen voor schoolontwikkeling, niet op afrekening



https://www.youtube.com/watch?v=mpLakz4htzQ
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