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Bewust(er) omgaan met data 

als hefboom voor grote onderwijskansen! 



Zo pakken wij het aan: grote onderwijskansen 
voor alle leerlingen dankzij het slim inzetten van 
data
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Leerkrachtenteam…  

Leerlingen op onze school… 

Cijfers, data,… 



Schooljaar 2013 
– 2014 
Ongunstig advies 



Kritisch denken… 



OVSG 2013 - 2014

• OVSG resultaten ROOD

• Geen of nauwelijks LVS 

• Zorgbeleid – organisatie?

• Geen focus op onderwijskwaliteit



Triggerpoints…? 







Hoe kon dit gebeuren ?

Kon dit voorkomen worden?  



Mensen? 



Hoe gaan we dat doen? 



Cultuur ?  



Overlegstructuur aan boord?  



(Meet)systemen en data ? 



Preventie i.p.v. detectie 



Vandaag… Onderzoekende school !  

• Op zoek naar kwaliteit? 

• Euh… quality mindset?

• Hoe gaan we om met data? 

• Van onderzoeksvragen en borgen. 



KWALITEIT 

 Relaties en emoties

 Beleving en ervaring

 Het is voor iedereen belangrijk 

 Kwaliteitsverwachting 

Buitengewone pos. ervaring => kwaliteitservaring? 



KWALITEIT

 Relaties en emoties

 Beleving en ervaring

 Het is voor iedereen belangrijk 

 Kwaliteitsverwachting 

Buitengewone neg. ervaring => kwaliteitservaring 





Innovatieve en lerende organisatiecultuur

De tempel van de 
integrale 
organisatieontwikkeling 
(Kommersen Dresen)   



QUALITY MINDSET = SCHOOLCULTUUR 

- Is er een voldoende veilig en onderzoekend klimaat voor 

kinderen en volwassenen? 

- Een goede structuur die je met elkaar aan de organisatie en 

de school geeft is van groot belang om de ontwikkelingen die 

we doormaken richting te kunnen geven en te kunnen 

borgen. 



Quality mindset 

• Quality stands with me 

• Quality is my job 

• ‘Tevredenheid’ van de lerende is mijn verantwoordelijkheid

• Succes vanuit excellente organisatie…





Hoe geraak ik veilig op mijn bestemming?

1. Nieuwsgierig zijn naar data/gegevens die helpen om goede beslissingen te 
nemen, die het handelen kunnen ondersteunen en verbeteren. 

2. Informatie analyseren en interpreteren.

3. Ik bepaal mijn aanpak… Maak een plan en stel doelen ! 

4. Ik gebruik mijn plan om mijn handelen/methode toe te passen (of te 
verbeteren). 



Objectieve informatie helpt!  

• Wat werkt er? 

• Wat werkt er niet?

• Wat kan er beter?  



Datagestuurd beslissen !  



PDCA kwaliteitscirkel 



DOEL: Ontwikkeling stimuleren ! 





1. Data verzamelen 
• Geen versnippering! 

• PDCA-gericht zijn

• Eenvoudig kunnen opslaan 

• Functioneel en logisch zijn 

• Voor alle betrokkenen makkelijk bereikbaar zijn

• Zelfde taal spreken

• Gebruik maken van ICT  ( visualisatie, duidelijkheid, planlast…)  



Logisch en transparant LVS ! 

L





2. Data analyseren - interpreteren   

• Datamedewerkers, werken met een data-team.

• Databronnen / visueel dashboard, muur.

• Periodiek vastgelegd voor Nederlands en Wiskunde en voor gestelde onderzoeksvragen.

• Triggerpoints bepalen. 



Zorgoverleg: 



Zorgkalender  

L





Datamuur   

• Observaties /methodegebonden toetsen

• Niet-methodegebonden toetsen CITO/ 
AVI / toets begrijpend lezen / TMMR

• Analyse – remediëring

• Opvolging agenda / jaarplanning / doelen

• Evaluatie + bepalen zorg / zorggroepen

3. Aanpak – plan - doelen



Soorten van data 
• Methodegebonden toetsen of observatie (met schooleigen aanpassingen PDCA)

Meestal korte termijn (3 à 4 weken) 

• Niet-methodegebonden toetsen / objectieve toetsen 

Middellange termijn 

• Verplichte toetsen: KOALA / Resultaten schoolloopbaan (OVSG)

Output over meerdere jaren 

• Andere…

Afhankelijk  van de onderzoeksvraag, onderwerp,…



Resultaten op korte termijn ( +/- 3 weken) 



L6  Toets wiskunde Blok 

Resultaten op korte termijn ( +/- 3 weken) 



Analyseren - interpreteren



BSA-differentiatiegroepen  EDI  

+ bespreken aanbod en aanpak 





Resultaten opvolging TMMR (middellange termijn)



Opvolging afwezigheid van een leerling



Opvolging bereikbaarheid tijdens lockdown



Opvolging onderzoek brooddozen… 



Resultaten output over meerdere jaren 



Resultaten output over meerdere jaren 

Resultaten KOALA test      -50 / +50 / +70 % beeldvorming   



Inschaling KOALA Resultaten KOALA                         -50 / +50 / +70 % beeldvorming   



Resultaten output over meerdere jaren 



Resultaten output over meerdere jaren 



Resultaten output over meerdere jaren 

Start actieplan meten ! 



Resultaten output over meerdere jaren 

Focus op borgen kwaliteit lezen! 



Resultaten trimester - jaar - meerdere jaren / individueel - groep 

AVI RESULTATEN 



Spelling en 

begrijpend lezen: 

Welke kwaliteit biedt 

onze ‘nieuwe’ 

taalmethode??

AVI:

Opvolgen van de 

technische 

leesontwikkeling.

Tempotoets: 

Automatisering? 

L1: splitsingen en optellen 

en aftrekken tot 10

L2: splitsingen en 

aftrekken tot 10 – optellen 

en aftrekken tot 20 –

optellen en aftrekken tot 

100

L3: optellen en aftrekken 

tot 100 – tempotoets tafels 

– tempotoets tafels

L4: tempotoets tafels

TMMR: Opvolging 

actieplan vanuit uitval 

OVSG resultaten 

KOALA 

Taalniveau 

kleuters meten:  

Taal(beleid) 

versterken!? 









Professionaliseren
• Cultuur van leren 

• Wekelijks pedagogisch overleg (lkr. leggen aan elkaar uit) 

• Ruimte voor bijscholing bij elkaar / extern 

• Ondersteuning +professionalisering vanuit zorg (implementatie ondersteuning) 

• Pedagogische studiedagen 



Borgen van de kwaliteit
• Werking in SWP = ®Ok proof + jaarlijkse evaluatie 

• Borgen = onderdeel van SOP => ACTIE

• Ontwikkeling afsprakenfiches + opvolging 

• Intradesk 

• DATA 



Tot slot… 
Het Rekenhof beveelt de volgende maatregelen aan voor een verbeterd Gelijke 
Onderwijskansen Beleid (GOK-beleid):

-het meetbaar maken van de evolutie van leerlingen via een tijdpad;

-leerlingvolgsystemen en indicatoren met een na te streven termijn;

-het draagvlak voor een GOK-beleid in een school laten expliciteren in een duidelijke 
intentieverklaring, rekening houdend met de lokale context;

-samenwerken met instanties binnen de lokale gemeenschap en speciaal gericht op grotere 
ouderbetrokkenheid;

-de kwaliteit bewaken van de leerpakketten en de gebruikte leerlingvolgsystemen;

-flankerend beleid voeren om andere succesfactoren voor een GOK-beleid meer aan bod te 
laten komen (stabiel beleid, curriculum, leerlingenverloop, ervaring zorgteams en directie…)




