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I. KADEREN VAN PEILINGS- EN 
PARALLELTOETSEN



PEILINGEN EN PARALLELTOETSEN
Peilingsonderzoek: in welke mate beheersen leerlingen in Vlaanderen de eindtermen?
Afname bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen.

Paralleltoetsen: parallelversies van toetsen uit het peilingsonderzoek die precies
hetzelfde meten, maar bestaan uit andere, gelijkaardige opgaven. Afname uit eigen
initiatief.

➔ Scholen ontvangen schoolfeedback, waarmee ze aan de slag gaan in het kader van hun 
interne kwaliteitszorg. 

➔ Peilingsonderzoek en paralleltoetsen maken deel uit van de toolkit gevalideerde 
toetsen in het basisonderwijs. 



AFNAME VAN PARALLELTOETSEN

▪ Benieuwd naar de prestatie van je school voor mens en maatschappij?

▪ Neem in mei/juni 2021 één of meerdere paralleltoetsen mens en
maatschappij af en ontvang in het najaar schoolfeedback

▪ Werkwijze: www.paralleltoetsen.be

http://www.paralleltoetsen.be/


II. AAN DE SLAG MET 
SCHOOLFEEDBACK



FASES IN HET GEBRUIK VAN EEN SCHOOLFEEDBACKRAPPORT 

Bron: Vanhoof, J. & Verhaeghe, G. (2009) 



1. VERWACHTINGEN EXPLICITEREN 
ROND HET GEBRUIK VAN SCHOOLFEEDBACK



VERWACHTINGEN EXPLICITEREN

▪ Wat wil je als school bereiken met het gebruik van de schoolfeedback naar 
aanleiding van een paralleltoets of peilingstoets (Nederlands)? 

Duidelijke doelen bevorderen de opvolging en evaluatie
van het gebruik van het schoolfeedbackrapport.



KWALITEITSZORG = 
WERKEN VOLGENS EEN CYCLISCHE STRUCTUUR 



2. Bespreken van het rapport
en komen tot beeldvorming



PRAKTIJKVOORBEELD: 
KLAS- EN SCHOOLCONTEXT

▪ Taalbeleid is erg gedragen door het schoolteam.

▪ Werkgroep taalbeleid is sterk vertegenwoordigd binnen de school.

▪ School heeft een traditie van intensief werken rond taal vanuit een 
noodsituatie (continuïteit in taalbeleid).

▪ Team werkt intensief samen, ook tussen kleuter- en lager onderwijs, en is 
stabiel.



BEREIKEN VAN DE EINDTERMEN – LEZEN BAO



VAARDIGHEIDSSCORE

Elke leerling heeft een bepaald vaardigheidsniveau:
een statistische kans om een bepaalde opgave juist 
op te lossen.

De positie van een leerling op de meetschaal wordt vertaald in een vaardigheidsscore. 
Een leerling die de eindtermen net bereikt, behaalt een vaardigheidsscore van 5 op 10. 
Hoe sterker de beheersing van eindtermen, hoe hoger de score op 10.



BEREIKEN VAN DE EINDTERMEN – LEZEN BAO

% lln. dat ET bereikt < % Vlaamse lln.

gem. vaardigheidsscore school
< Vlaamse gem. vaardigheidsscore

28% van de lln. behaalt
een hoge vaardigheidsscore

Feitelijke prestatie
(geen achtergrondkenmerken)



SITUERING SCHOOL – LEZEN BAO
FEITELIJK EN VERWACHT GEMIDDELDE

- de toets volledig afgelegd 
- alle nodige achtergrondkenmerken

➢ Zwarte stippen: feitelijke gemiddeldes van de peilingsscholen

➢ S: feitelijk gemiddelde van deze school

Het feitelijk gemiddelde van een school (S) is het gemiddelde van haar 

vaardigheidsscores.

➢ Horizontale nullijn: Vlaams gemiddelde (gemiddelde peilingsscholen)

➢ Horizontale as ‘Rangorde’:
peilingsscholen met laagste gemiddeldes uiterst links, 
peilingsscholen met hoogste gemiddeldes uiterst rechts

➢ S-verw: verwacht gemiddelde van deze school

Het verwacht gemiddelde (S-verw) is de score die we statistisch van 

een school verwachten gegeven haar leerlingpubliek.



SITUERING SCHOOL – LEZEN BAO
FEITELIJK EN VERWACHT GEMIDDELDE

Feitelijke prestatie school < Vlaams gemiddelde, 
maar niet significant

Feitelijke prestatie school > verwachte prestatie school

Eerste reactie van de school:
De school had een beter 
resultaat verwacht voor lezen.

Het verschil tussen het feitelijk en verwacht 

gemiddelde van een school beschrijft hoeveel 

hoger of lager die school gescoord heeft dan 

scholen met een gelijkaardig leerlingenpubliek.



SITUERING SCHOOL – LEZEN BAO
TOEGEVOEGDE WAARDE

➢ Zwarte stippen: toegevoegde waardes van de 
peilingsscholen

➢ Horizontale nullijn: gemiddelde toegevoegde waarde 
peilingsscholen. 

S-tw (Toegevoegde waarde) = 

S (feitelijk gemiddelde) – S-verw (verwacht gemiddelde) 

Toegevoegde waarde school 
> gemiddelde toegevoegde waarde Vlaamse scholen,
maar niet significant 



BEREIKEN VAN DE EINDTERMEN – LUISTEREN

% lln. dat ET bereikt < % Vlaamse lln.

gem. vaardigheidsscore school
> Vlaamse gem. vaardigheidsscore

34% van de lln. behaalt
een hoge vaardigheidsscore



SITUERING SCHOOL – LUISTEREN
FEITELIJK EN VERWACHT GEMIDDELDE

Eerste reactie: 
Het resultaat voor luisteren is beter 
dan de voorgaande jaren. Waarom?

Feitelijke prestatie school > Vlaams gemiddelde, 
maar niet significant

Feitelijke prestatie school > verwachte prestatie school



SITUERING SCHOOL – LUISTEREN
TOEGEVOEGDE WAARDE

Toegevoegde waarde school 
> gemiddelde toegevoegde waarde Vlaamse scholen,
wel significant 

➢ Wanneer we de invloed van een aantal 
achtergrondkenmerken neutraliseren, 
levert deze school voor deze eindtermen 
een grotere bijdrage aan de toetsprestaties 
dan gemiddeld.



3. Zoeken naar verklaringen
voor de resultaten 



Om te zoeken naar verklaringen kan een school gebruikmaken van 
3 invalshoeken:

▪ DE EIGEN WERKING (ZELFREFLECTIE) 

▪ DE DUIDING VAN DE PEILINGSRESULTATEN 

▪ HET REFERENTIEKADER VOOR ONDERWIJSKWALITEIT 



INVALSHOEK 1: 
Zelfreflectie over de eigen werking













WAARDEREND ORGANISEREN



METEN IS WAARDEREN
Meetresultaten geven feedback over de doelen die je ambieert, 

over de mate waarin je die al gerealiseerd hebt



DUIDING VAN DE SCHOOLFEEDBACKRESULTATEN 
VANUIT ZELFREFLECTIE

Resultaten voor luisteren:  

▪ De school zet heel bewust in op communicatie, op veel verschillende momenten doorheen de dag. Dit sluit ook 
aan bij het fundament en de visie van de school.

▪ Luisteren is een duidelijke pijler van hun talenbeleid waarvoor al veel acties zijn ondernomen. 

Resultaten voor lezen: 

▪ De school leert hieruit dat haar taalonderwijs de sterke kinderen niet naar beneden haalt! 

▪ De school legt de lat zo hoog mogelijk. Ze wil elk kind op zijn of haar manier uitdagen - het uiterste eruit halen.

▪ De school werkt op een positieve manier met de diversiteit in de school.

▪ De school vindt in haar feedbackresultaten bevestiging om een nieuwe taalmethode te introduceren.

“Ik vind dat onze kinderen het verdienen om ook vergeleken te worden met het Vlaams gemiddelde.”



INVALSHOEK 2: 
Kader van de peilingsresultaten

met duiding



RESULTATEN PEILING NEDERLANDS BAO 2018





Als ik de peilingsresultaten bekijk, 
zie ik dat het niet alleen een verhaal is van onze school: 
“We moeten er samen aan werken.”



INVALSHOEK 3: 
Referentiekader voor onderwijskwaliteit





4. Van begrijpen komen tot ingrijpen:
formuleren van acties 



KWALITEITSZORG = 
WERKEN VOLGENS EEN CYCLISCHE STRUCTUUR 

Good practices bewaren
en versterken 



MODEL OM WAARDEREND ORGANISEREN 
TOE TE PASSEN



WAARDEREND PERSPECTIEF 
OM TE KIJKEN NAAR WERKPUNTEN

Lezen en begrijpen van een opdracht (meervoudig) 

Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met een opdracht 
en roepen niet meteen de hulp van de leerkracht in

Kinderen proberen wel zelfstandig de opdracht te lezen binnen 
projecten (motiverende reële opdrachten met een spelelement)

• aanleren van strategieën, gelinkt aan werkhouding
• samen als team hieraan werken, eventueel ook in teamteaching
• nieuwe taalmethode kiezen die hierop inzet 

(werken met reële, motiverende opdrachten en expliciete strategieën)



VOORUITBLIKKEN…
NIEUWE AMBITIE



GEDRAGENHEID VAN ALLE BETROKKENEN 
VERHOOGT DOELMATIGHEID

Hoe betrek je je team bij het gebruik van het schoolfeedbackrapport? 

“Mensen van het 6de leerjaar zien de resultaten als een evaluatie van hun klaspraktijk …

Het is een proces van de hele school … 

De jaren ervoor tellen ook mee!” 



5. Evaluatie van het veranderingstraject 
en het schoolfeedbackgebruik



EVALUATIE van het SCHOOLFEEDBACKGEBRUIK



- Wat heeft je vandaag energie gegeven om met schoolfeedback aan de 
slag gegaan? 

- Wat heb je nodig om met schoolfeedback aan de slag te gaan? 

EVALUATIE



III. Randvoorwaarden voor 
schoolfeedbackgebruik



RANDVOORWAARDEN 
VOOR SCHOOLFEEDBACKGEBRUIK

1. Kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen 
▪ Voldoende datageletterdheid
▪ Geloof in eigen kunnen (persoonlijke doelmatigheid)

2. Positieve, informatiegerichte attitudes
▪ Cognitief: Hoe zinvol of waardevol vind je schoolfeedback? 
▪ Affectief: Maakt het gebruik van schoolfeedback je angstig of juist enthousiast?

3. Expliciteren van en aansluiten bij bestaande verwachtingen 
▪ Belang van eigenaarschap: zicht krijgen op eigen verwachtingen
▪ Ook verwachtingen van anderen hebben invloed op informatiegebruik
▪ Heersende schoolcultuur: gezamenlijke doelgerichtheid & samenwerking

4. Sturende en stimulerende schoolleiders
▪ Rolmodel 
▪ Richting geven 
▪ Enthousiasmeren en ondersteunen  
▪ Beschikbare tijd en middelen 



STAPPENPLAN
www.peilingsonderzoek.be/schoolfeedback

VRAGEN? FEEDBACK?
paralleltoetsen@peilingsonderzoek.be

ralleltoetsen@peilinnderzoek.be
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