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‘van sterk wetenschappelijk onderzoek 
naar een krachtig schoolbeleid’

Lieven Viaene

SONO-studiedag | 4 oktober 2018

 Genese van het OK

 Naar een nieuw doorlichtingsconcept 

 Vertaling in …

 … een aangepast decreet  

 … een nieuw instrumentarium  

Link met onderzoekslijnen SONO

Tot slot …
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“Onderwijs heeft als kernopdracht sterke 
persoonlijkheden te vormen. Het maakt hen 
weerbaar zodat ze ten volle aan de samenleving 
kunnen participeren en zich maximaal kunnen 
ontwikkelen” (Hilde Crevits)

We investeren veel in ons onderwijs (13,2 miljard in 2018)

 Volgen (beperkt) de kwaliteit op (met peilingsproeven, 
internationale benchmarking, inspectie, …)

 Evolueren van louter verantwoording naar ontwikkeling 

 Eigenaarschap uitdrukkelijk bij de scholen (beleid !) 

 Kwaliteitsdenken > verantwoording op papier (planlast)
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 CIPO als referentiekader:

 geen sluitende en eenduidige criteria

 geen gedeeld eigenaarschap

 risico op sluipnormering (Rekenhof)

 Inspectie blijft (boze) onbekende: 

 één inspectiebezoek om de 10 jaar

 stress – teaching to the test syndroom

 In co-creatie werken aan een nieuw referentiekader
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 37 verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs 

waar Vlaanderen het eens over is

 Cocreatie en uitgebreide literatuurstudie (Wpp basis)

 Respect voor autonomie van de school

 Erkent en waardeert de sterkte die al aanwezig is

 Verwevenheid van de kwaliteitsverwachtingen, dynamisch

Maar ook met versheidsdatum…  

Waar vind je het OK > www.mijnschoolisok.be

http://www.mijnschoolisok.be/
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Rubriek ‘Beleid’
Deelrubriek ‘financieel en materieel beleid’

Kwaliteitsverwachting: De school ontwikkelt en voert 
een doeltreffend financieel en materieel beleid.

 Kwaliteitsbeeld: De school heeft zicht op de materiële noden. 
Ze wendt de toegekende middelen aan op basis van 
duidelijke en overlegde criteria in functie van de prioriteiten 
en de doelen die ze wil bereiken. De school volgt de effecten 
van haar financieel en materieel beleid op.

 Kwaliteitsverwachting: De school beheerst de kosten 
voor alle lerenden
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Artikel 4.

§ 1. Elke onderwijsinstelling is (…) ervoor verantwoordelijk 

kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs 

kwaliteitsvol te ondersteunen.

§ 2. Dat houdt minimaal in dat de onderwijsinstelling de 

onderwijsreglementering respecteert;

Artikel 5. … veronderstelt dat de instelling beschikt over het 

beleidsvoerend vermogen dat haar in staat stelt om zelfstandig een 

kwaliteitsvol beleid te voeren… 

Artikel 6. Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische 

wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit 

doet.

Artikel 4.

§ 1. Elke onderwijsinstelling is (…) ervoor verantwoordelijk 

kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs 

kwaliteitsvol te ondersteunen.

§ 2. Dat houdt minimaal in dat de onderwijsinstelling :

1° de onderwijsreglementering respecteert;

2° aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het 

referentiekader onderwijskwaliteit, tegemoetkomt.

Artikel 5. … veronderstelt dat de instelling beschikt over het 

beleidsvoerend vermogen dat haar in staat stelt om zelfstandig een 

kwaliteitsvol beleid te voeren… 

Artikel 6. Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische 

wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit 

doet.
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13

INHAKEN OP INTERNE KWALITEITSZORG

CONTROLEREN ÉN STIMULEREN

DOORLICHTINGSFREQUENTIE VERHOGEN

ADMINISTRATIEVE LASTEN BEPERKEN

LERENDE CENTRAAL STELLEN

METHODOLOGISCH ONDERBOUWD DOORLICHTEN

INSTELLINGEN VERTROUWEN GEVEN

14

Het systeemonderzoek omvat

• de kwaliteitsontwikkeling (= beleid + kwaliteitszorg)

Het substantief onderzoek omvat

• Onderwijsleerpraktijk (vakkenonderzoek)

• Eén kwaliteitsgebied op instellingsniveau, bijv. Leerlingenbegeleiding

NAAR EEN NIEUW ONDERZOEKSDESIGN

Elke doorlichting bestaat uit twee types onderzoeken:
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Onderzoeksvraag

In welk mate ontwikkelt de instelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere 

aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de 

onderwijsleerpraktijk?

Onderzoeksvraag

In welke mate verstrekt de instelling kwaliteitsvol onderwijs dat 

tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor 

Onderwijskwaliteit en respecteert ze de regelgeving? 

MET TWEE ONDERZOEKSVRAGEN

16

EN EEN NIEUW INSTRUMENTARIUM: 

DE ONTWIKKELINGSSCHALEN

L2 Passende begeleiding

K6 Borgen en bijsturen
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Visie en 
strategisch 

beleid

K1

Organisatie
beleid

K2

Onderwijs-
kundig
beleid

K3

Systema-
tische

evaluatie 
van de 

kwaliteit
K4

Betrouw-
bare

evaluatie 
van de 

kwaliteit
K5

Borgen en 
bijsturen

K6
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Wat staat erover in het Decreet? 

Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze 
haar eigen kwaliteit. 

Wat staat erover in het OK? 

De school onderzoekt en ontwikkelt op systematische

wijze haar onderwijskwaliteit.

 … onderwijskwaliteit … 

“een subjectief, evolutief en manipulatief begrip” (Van Petegem ‘98)
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Wat zeggen stakeholders en wetenschappelijke literatuur?

1. Doel: 

a) “continu verbeteren en niet continu veranderen”

b) betere leerprestaties en betere lespraktijk 

c) hoger welbevinden leerling én leraar 

2. Verworven inzichten:

a) PDCA-cirkel van Deming

b) Q5-vragen: 

i. Doet de school de goede dingen?

ii. Doet de school de dingen goed?

iii. Hoe weet de school dat?

iv. Vinden anderen dat ook?

v. Wat gaat de school nu doen?

Is opgebouwd uit 3 kwaliteitsverwachtingen (= triptiek)

1) De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen 
visie die vertaald is in de onderwijsleerpraktijk (klaspraktijk) 
= K1

2) De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en 
betrouwbaar vanuit de resultaten en effecten bij de 
lerenden = K4 + K5

3) De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de 
onderwijsleerpraktijk = K6
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 “Build from the bottom, steer from the top” (Hargraeves en Ainscow)

 Betekent meer dan het pedagogisch project van de school

 Effect op lerende staat centraal: 

“De leerlingen moeten zorg voor kwaliteit merken” 

Dus, is – volgens het OK – de schoolvisie richtinggevend voor:

de afstemming op de onderwijsdoelen (ET of LPD);

de vormgeving van de onderwijsleerpraktijk en de leef- en 
leeromgeving (bijv. didactiek en klasmanagement); 

de leerlingenbegeleiding; 

de evaluatie en rapportering; 

de professionalisering; 

Gedragen visie vraagt leiderschap  (de Ketelaere 2011, Horsman & Tijo 2008)

Gevolg:

de directeur is zoveel meer dan een organisator

de directeur is de protagonist van IKZ

een uitdaging voor schoolbesturen
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 Een gedragen visie heeft effect op de lerende:

Dit betekent (vanuit het OK): 

minimaal gewenste output is zo groot mogelijk 

 welbevinden en tevredenheid van de leerlingen

 leerwinst

 studievoortgang

 toegang tot onderwijs

 effecten op langere termijn

VOLGENS 

DE VERWACHTING

OVERSTIJGT 

DE VERWACHTING

De school weet wat ze met haar 

onderwijs wil bereiken, hoe ze de 

schoolwerking wil vormgeven en hoe 

ze de ontwikkeling van de leerlingen 

wil stimuleren. Deze visie is afgestemd 

op de input en de context van de 

school en op de regelgeving. Ze vindt 

breed en zichtbaar ingang in de 

schoolwerking en in de 

onderwijsleerpraktijk. De school 

stimuleert de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de visie te 

realiseren. 

De school weet wat ze met haar 

onderwijs wil bereiken, hoe ze de 

schoolwerking wil vormgeven en hoe 

ze de ontwikkeling van de leerlingen 

wil stimuleren. Deze visie is afgestemd 

op de input en de context van de 

school en op de regelgeving. Ze vindt 

breed en zichtbaar ingang in de 

schoolwerking en in de 

onderwijsleerpraktijk. De leraren 

voelen zich gezamenlijk 

verantwoordelijk om de visie te 

realiseren. De school evalueert haar 

visie in een open dialoog en stuurt ze 

bij waar nodig.
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 “Geen toevallige bezigheid” (Deketelaere 2011)

 “Gericht op effecten en resultaten bij de lerenden” (Horsman & Tijo 2008)

 Systematiek >< systeem

 PDCA: cyclisch proces > C en A zijn hindernissen

 Zelfevaluatie (Van Petegem 1998)

 inbreng: intern (bijv. ouders, lln) en extern (bijv. inspectie, benchmarking, …)

 vereist betrouwbaarheid

 doel: blinde vlekken ‘bekend aan anderen, onbekend aan jezelf’ (Deketelaere ‘11)

 Informatiegeletterdheid (Vanhoof, Mahieu, Van Petegem 2009)

 miscommunicatie: focus op kwantitatieve data

 ook kwalitatieve data: bevragingen, vakoverleg over ET, valide toetsvragen, …

 “Zoveel winst met zo weinig mogelijk inspanningen” (Horsman en Tijo, ‘08)

VOLGENS 

DE VERWACHTING

OVERSTIJGT 

DE VERWACHTING

De school evalueert systematisch 

verschillende aspecten van de 

schoolwerking. Ze heeft daarbij ruime 

aandacht voor de evaluatie van de 

onderwijsleerpraktijk. 

De school evalueert verschillende 

aspecten van de schoolwerking 

systematisch en cyclisch. Ze heeft 

daarbij ruime aandacht voor de 

evaluatie van de onderwijsleerpraktijk.
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VOLGENS 

DE VERWACHTING

OVERSTIJGT 

DE VERWACHTING

De school besteedt bij haar evaluaties 

aandacht aan de resultaten en effecten 

bij de leerlingen. Ze baseert zich op 

diverse kwalitatieve en kwantitatieve 

bronnen. Ze betrekt relevante partners 

bij haar evaluaties. De evaluaties zijn 

doorgaans betrouwbaar.

De school besteedt bij haar evaluaties 

systematisch aandacht aan de 

resultaten en effecten bij de leerlingen. 

Ze baseert zich op een brede variatie 

aan kwalitatieve en kwantitatieve 

bronnen. Ze betrekt relevante interne 

en externe partners bij haar evaluaties. 

De evaluaties zijn betrouwbaar.

 Valkuil: ‘meten om te weten en dan te vergeten’

 PDCA:

 Wat gaat de school nu doen?

 Borgen en ontwikkelen!

 Communiceren:

 Intern en extern
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VOLGENS 

DE VERWACHTING

OVERSTIJGT 

DE VERWACHTING

De school heeft zicht op haar sterke 

punten en werkpunten. Ze bewaart en 

verspreidt wat kwaliteitsvol is. Ze 

ontwikkelt doelgerichte verbeteracties 

voor haar werkpunten.

De school heeft zicht op haar sterke 

punten en werkpunten. Ze bewaart en 

verspreidt systematisch wat 

kwaliteitsvol is. Ze ontwikkelt 

doelgerichte verbeteracties voor haar 

werkpunten. Ze houdt hierbij rekening 

met veranderende contexten.

 In de klas: 

 bijv. collegiale visitatie, intervisie, expertise-uitwisseling, 
teamteaching, … > reflectie en bijsturing

 bijv. leerplanstudie, evaluatiecriteria uitwerken, andere 
didactiek proberen, klasbezoeken door de directeur, … > reflectie 
en bijsturing

 “Kwaliteitszorg is planlast”… of …
Het is een last als je geen plan hebt.
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 Een kwaliteitscultuur creëren is: 

 horen, zien en voelen

 meer dan intuïtief handelen 

 systematiek inbouwen

 tijd maken 

 veilig klimaat, vertrouwen 

 transparantie en communicatie

 eigenaarschap bij de school (intern) en inspectie (extern)

 …

… geen evidentie !
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Visie en 
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beleid
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K4 
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6 kwaliteitsverwachtingen:

1. De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en 
samenhangend beleid rekening houdend met haar 
(ped)agogisch project. 

2. De school geeft haar organisatie vorm op het vlak van cultuur
en structuur.

3. De school werkt participatief en responsief.

4. In de school heerst een innovatieve en lerende 
organisatiecultuur.

5. De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en 
onderwijzen ten goede komen. 

6. De school communiceert transparant over haar werking met 
alle betrokkenen. 

 “Leiderschap als motor voor verandering” (Bryk, Sebring, Allensworth & 

Easton 2010) 

 Gezamenlijk doelgericht

 Indien niet = elke leraar voert zijn eigen beleid 

Mogelijke negatieve impact op resultaten en effecten
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 Cultuur: “klimaat, staat niet op papier” (Daft 2014) 

 Structuren: organisatie en de coördinatie hiervan

 “Samenwerking en overleg kunnen een gunstige invloed 
hebben op de resultaten en effecten + het welbevinden van 
de leerlingen als de beslissingen tot op de klasvloer 
doordringen” (Bellens en De Fraine 2012)

 Vereist een kwaliteitsvol personeelsbeleid en 
professionalisering, bijv. klasbezoeken.
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Wat vinden wij goed onderwijs? 
Hoe gaan we dat realiseren? (Senge 2000) 

 Eigen lespraktijk durven in vraag te stellen 

Want: klaspraktijk heeft grote impact op de lerenden

 Cultuur (kritische vriendschap) en structuur (collegiale 
visitatie, teamteaching)

 Valkuil: eigen schoolse situatie als enige uitgangspunt nemen

 Leraren, directeurs, … zijn hoogopgeleid

 PBD, lokale organisaties, ouders, … (Vanhoof 2012)

 Formeel, informele + horizontale (bijv. over de vakgroepen 
heen) en verticale (bijv. over de graden) 
communicatiedoorstroming versterken de beleidskracht.
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VOLGENS 

DE VERWACHTING

OVERSTIJGT 

DE VERWACHTING

De school ontwikkelt en voert een 

beleid, waarbij participatie en dialoog 

belangrijk zijn. Ze staat open voor 

externe vragen en verwachtingen en 

speelt daar geregeld op in. Ze 

stimuleert vernieuwing, reflectie en 

expertisedeling tussen de teamleden. 

Ze werkt samen met anderen om de 

onderwijsleerpraktijk en de 

schoolwerking te versterken. Ze 

communiceert frequent, transparant 

en doelgericht over haar werking met 

interne en externe belanghebbenden.

De school ontwikkelt en voert een 

beleid. In de school heerst een 

participatieve en innovatieve cultuur. 

De school staat open voor externe 

vragen en verwachtingen en speelt 

daar geregeld op in. Ze stimuleert 

vernieuwing, reflectie, leren van en 

met elkaar en expertisedeling tussen 

de teamleden. Ze werkt samen met 

anderen om de onderwijsleerpraktijk 

en de schoolwerking te versterken. Ze 

communiceert frequent, transparant 

en doelgericht over haar werking met 

interne en externe belanghebbenden. 
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Kwaliteitsverwachting:

1. De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid op het 
vlak van leren en onderwijzen. 
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Wat zeggen de stakeholders? 

 Core-business

 Duidelijke keuzes van de schoolleiding 

 Doel: maximale kansen voor alle leerlingen 

Wat zegt wetenschappelijke literatuur? 

 Belang van actieve inbreng van directie en leraren (Devos 2004)

 Onderwijskundig leiderschap heeft invloed op de  
leerresultaten (Hattie 2009)

 Effectieve scholen vertonen meer samenhang dan minder 
effectieve scholen (Verbiest 2014)

 Visie is de schakel die de verschillende leercomponenten 
verbindt. (Thijs en van den Acker 2014) 

VOLGENS 

DE VERWACHTING

OVERSTIJGT 

DE VERWACHTING

De school ontwikkelt de kwaliteit van 
haar onderwijsleerpraktijk.
Ze geeft de onderwijsleerpraktijk
en de professionalisering vorm aan de
hand van doelgerichte maatregelen en 
afspraken.
Ze ondersteunt de teamleden.

De school ontwikkelt de kwaliteit van 
haar onderwijsleerpraktijk
systematisch en samenhangend.
Ze geeft de onderwijsleerpraktijk, de 
professionalisering
en de kwaliteitszorg vorm aan de
hand van doelgerichte maatregelen en 
afspraken
op schoolniveau, deelteamniveau en 
individueel
niveau. Ze ondersteunt de teamleden.
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2 kwaliteitsverwachtingen:

1. De school ontwikkelt en voert een doeltreffend 
personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is. 

2. De school ontwikkelt en voert een doeltreffend 
professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke 
aandacht voor beginnende teamleden. 

In het toezichtskader: een kwaliteitsgebied (met aparte 
ontwikkelingsschaal omwille van haar sleutelrol)

• Personeelsbeleid:

• Human capital = de leraar doet er toe

• Leidt tot waarderen en vormen (Devos en Tuytens, 2009)

• Evaluatie als hefboom

• Professionalisering door de schoolleiding:

• Werk aan de winkel. 

• Transfer naar de praktijk ontbreekt vaak (Merchie, Tuytens, Devos en 

Vanderlinden 2016)

• Samenwerking tussen de teamleden op school heeft een gunstig 
effect op welbevinden en prestaties van leerling (Bellens en De Fraine 2012)
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De lerende centraal

Het beleid

Onderwijsprofessional

Verwachting, beleving, ontwikkeling

Teamteaching

Schoolontwikkeling

Welbevinden van de leraar

Leiderschap

Impact op de lerenden

Noodzakelijk een gezamenlijk verhaal.

Het OK, het nieuwe doorlichtingsconcept, het nieuwe 
toezichtskader, … is een krachtige bron, een sterk hulpmiddel, 
maar nooit het ultieme doel op zich.

Schoolbeleid en goed onderwijs is mensenwerk 
- met nood aan passie en goesting
- en een grote dosis idealisme
waarbij het OK kan helpen om grenzen te verleggen.

De ziel van onderwijs vind je niet in een schaal en proberen we er 
zeker ook niet in te verstikken!

 Laat de leraar leraar zijn, en de directeur zijn gids. Laat het OK hun 
stapstenen bieden om in hun kracht te komen. 

54
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Met de nieuwe aanpak is de inspectie op zoek naar:

Hoe we de leraar en de directeur het best kunnen ondersteunen in hun 
moeilijke opdracht.
Hoe we onze unieke expertise kunnen inzetten ten bate van het Vlaamse 
onderwijs.
Hoe we waardering en bemoediging kunnen inbouwen in een 
toezichtuitoefening.
Hoe ons werk vooral een hefboom, een stimulans kan zijn ten dienst van het 
onderwijs.

 Inspectie 2.0 is daarom een belangrijke stap, een vernieuwde 
invulling van het samenspel tussen alle onderwijsactoren. 

We zijn benieuwd hoe we in dit doel zullen slagen …, want … 

55

Bedankt voor jullie aandacht!



5/10/2018

1

Kernmerken van en uitdagingen 
voor sterke scholen

Geert Devos

Bellon - Universiteit Gent

Inhoud

1. Algemeen kader: hoe beïnvloedt schoolbeleid de leerlingen?

2. Hefboom in realisatie van onderwijsbeleid

3. School vs externe omgeving

4. Uitdagingen voor schoolbeleid
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1. Hoe beïnvloedt schoolbeleid de leerlingen?

• Directe effecten?

• Indirecte effecten

schoolleiderschap
leerlingenprestaties 

wiskunde en taal

schoolleiderschap leerlingenuitkomsten

mediërende 
variabelen

Centrale vraag

• NIET: wat is de kernvariabele?

• Belang van alignment
– Verschillende factoren moeten elkaar versterken

• Horizontaal

• Verticaal

– Beleid en leiderschap

• Structuur en cultuur

– Iedereen moet in dezelfde richting denken en handelen

– Lange termijnbeleid en visie

• Belangrijke rol van schoolbestuur

• Belang van geplande opvolging directeurs

• Belang van externe omgeving
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Kerndimensies van schoolleiderschap

• Visie
– Richting geven die bezielt en enthousiasmeert

– Sterke communicatie

– Consistentie & rolmodel

• Ontwikkeling van mensen
– Vertrouwen in personeel

– Inspireren en uitdagen van personeel

– Ondersteunen van personeel

• Organisatie-ontwerp
– Structureren van de organisatie

– Middelen besteden volgens noden van leerlingen

– Selectie personeelsleden

Sterk schoolbeleid en leiderschap

Kerndimensies 
van school-
leiderschap

Visie

Ontwikkeling 
van mensen

Organisatie-
ontwerp
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Distributie van leiderschap in de organisatie

• Deling van leiderschap
– Leidinggevend team

– Teacher leadership en rol van coördinatoren

– Delegatie naar personen en werkgroepen

– Informeel leiderschap

• Samenwerking tussen personeel
– Vanuit collectieve verantwoordelijkheid

– Reflectieve dialoog

– Praktijkdeprivatisering

• Participatie van personeel
– In implementatie van visie

– In beleid

– In formele overlegorganen en informeel

WORKSHOP 6

WORKSHOP 2

Sterk schoolbeleid en leiderschap

Kerndimensies 
van school-
leiderschap

Distributie van 
leiderschap in de 
organisatie

Deling van 
leiderschap

Samenwerking 
tussen personeel

Participatie

Visie

Ontwikkeling 
van mensen

Organisatie-
ontwerp
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Verbetering van school- en leerprocessen

• Kwaliteit van het curriculum
– Leerlijn en samenhang

– Weerspiegeling visie

• Hoge verwachtingen tav leerlingen
– Ambitieuze leerdoelen

– Discipline en duidelijke regels

– Onderwijstijd bewaken

• Aandacht en persoonlijke relaties met leerlingen
– Positieve attitude

– Vertrouwen in leerlingen

– Inspraak van leerlingen

• Opvolgen van vooruitgang en evaluatie van leerlingen
– Opvolging klasresultaten

– Opvolging individuele resultaten

– Leerlingen betrokken bij evaluatie van leren

WORKSHOP 5

WORKSHOP 5

WORKSHOP 1

Verbetering van school- en leerprocessen

• Communicatie met ouders
– Betrekken van ouders

– Omgaan met schoolvoorkeuren    

• Professionaliseringsbeleid
– Beginnende leraren

– Individuele prioriteiten en schoolprioriteiten

– Interne dialoog en advies

– Externe input aansluitend op lokale agenda

• Waardering en evaluatie van leerkrachten
– Constructieve feedback

– Opvolging

– Opdrachttoewijzing en teacher leadership

WORKSHOP 4

WORKSHOP 6

WORKSHOP 6
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Sterk schoolbeleid en leiderschap

Kerndimensies 
van school-
leiderschap

Distributie van 
leiderschap in de 
organisatie

Deling van 
leiderschap

Samenwerking 
tussen personeel

Participatie

Kwaliteit van het 
curriculum
Hoge verwachtingen
Persoonlijke relaties lln
Bijhouden vooruitgang 
en evaluatie van lln
Communicatie met 
ouders
Professionaliserings-
beleid
Waardering/evaluatie 
van leerkrachten

Verbetering van 
school- en 
leerprocessen

Visie

Ontwikkeling 
van mensen

Organisatie-
ontwerp

Uitkomsten bij leerlingen

• Gedrag bij leerlingen

• Aanwezigheid van leerlingen

• Leerprestaties

• Positieve waarden

• Persoonlijke en sociale vaardigheden     

• Welbevinden

WORKSHOP 5

WORKSHOP 4
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Kerndimensies 
van school-
leiderschap

Uitkomsten bij 
leerlingen

Distributie van 
leiderschap in de 
organisatie

Deling van 
leiderschap

Samenwerking 
tussen personeel

Participatie

Gedrag van lln
Aanwezigheid lln

Leerprestaties
Positieve waarden
Persoonlijke/ 
sociale 
vaardigheden
Welbevinden

Kwaliteit van het 
curriculum
Hoge verwachtingen
Persoonlijke relaties lln
Bijhouden vooruitgang 
en evaluatie van lln
Communicatie met 
ouders
Professionaliserings-
beleid
Waardering/evaluatie 
van leerkrachten

Verbetering van 
school- en 
leerprocessen

Visie

Ontwikkeling 
van mensen

Organisatie-
ontwerp

Sterk schoolbeleid en leiderschap

Dosering van schoolleiderschap
• Contextgebonden

– Gemiddelde llnprestaties, dynamisme personeel, concurrentie
– Nieuw leiderschap of langdurig leiderschap 

• Hoe ongunstiger de context, hoe meer sturing
– Meer focus op structuur en selectie
– Beperkt leiderschapsteam
– Visie-communicatie
– Schoolgedreven prof. ontwikkeling
– Leerlingengedrag

• Hoe gunstiger de context, hoe meer participatie
– Meer focus op inspiratie en ontwikkeling van personeel
– Uitgebreide mogelijkheden tot leiderschap van hele team
– Visie-participatie
– Vraaggestuurde prof. ontwikkeling
– Leerlingenparticipatie en gepersonaliseerd curriculum
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Beïnvloeding van gedrag personeel in school

Opvattingen

Kennis

Vaardigheden

Gedrag
in school en klas

Gedrag/leren
van leerlingen

Emoties

2. Hefboom in implementatie onderwijsbeleid

• Veel hervormingen mislukken
– Veranderingen komen niet tot institutionalisatie
– Om gedrag te veranderen moeten opvattingen en emoties veranderen
– Vereist langdurige aandacht, herhaling, focus en doorzetting
– Kan alleen via persoonlijk contact
– Rationeel-technisch vs organisch-cultureel  

• Goede schoolleiders bufferen/vertalen externe invloeden
– Creëren veilige, zekere omgeving
– Dam tegen het administratieve monster
– Houden rekening met lokale schoolnoden

• Goede schoolleiders maken het verschil
– Beleidskeuzes, prioriteiten in middelen, leiderschapsvaardigheden, 

management van verandering
– Wetgeving en middelen zijn slechts kader WORKSHOP 1
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3. School vs externe omgeving

• Schoolleiderschap is niet alleen een intern verhaal

• Hoe gaat een school om met externe druk?
– Leerlingenrekrutering is belangrijk

– Hoe beantwoorden aan onderwijswetgeving, inspectie, … ?

– Hoe beantwoorden aan de verwachtingen van ouders, leerlingen en 
de maatschappij?

– Hoe omgaan met concurrentie?

• Relatie met schoolbestuur is hier belangrijk:
– Inzake de missie van de school

– Moet het schoolbestuur streven naar een volledig regionaal 
studieaanbod?

WORKSHOP 7

4. Uitdagingen schoolbeleid

• Besteding middelen ifv noden van leerlingen
– Lestijden vs. beleidsomkadering

• Moet meer flexibiliteit mogelijk zijn in personeelsbeleid om 
juiste persoon op juiste plaats in te zetten?

• Moeten scholen meer aandacht (kunnen) besteden aan 
loopbaanontwikkeling van leerkrachten?

• Oriëntering van leerlingen
– Ouderbetrokkenheid vs. oriëntatie tegen voorkeur van ouders

– Profilering school vs samenwerking met andere scholen

• Schoolbelang vs. belang lokaal onderwijsbeleid

• Hoe verwachtingen naar scholen realistisch houden?
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Geert.Devos@UGent.be



5/10/2018

1

HET BELANG VAN 
SCHOOLBELEID VOOR 
TAALSTIMULERING, EVALUATIE 
EN M-DECREET 
Promotoren: Elke Struyf, Kris Van den Branden, Piet Van Avermaet 

Co-promoteren: Katja Petry, Stef Slembrouck, Goedele Vandommele, Steven Verheyen, 
Mieke Van Houtte

Onderzoekers: Aster Van Mieghem, Marieke Vanbuel, Joke Ysenbaert

SONO-studiedag 4 oktober 2018



5/10/2018

2

In DE IDEALE WERELD

is onderwijs inclusief
zetten scholen taalstimulerende maatregelen 

om in de praktijk 
hebben scholen een evaluatiebeleid dat 

samengaat met diversiteit

Maar kan dat ook?
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Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

1. Een duidelijke 
visie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

1. Een duidelijke 
visie

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Welke leerlingen worden opgenomen in het zorgbeleid?
- Alle leerlingen
- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB)
- Leerlingen met een profiel buitengewoon onderwijs

Welke doelen worden hierin opgenomen?
- Sociale doelen – focus op welbevinden
- Academische doelen – focus op leerprestaties

Directeur: “Elk kind moet zijn plek krijgen binnen het gewoon onderwijs los 
van wat de problematieken al dan niet zouden zijn, zowel op vlak van 
gedrag, sociaal-emotioneel, mentaal en cognitief, dus leerstoornissen en 
dergelijke. Dat de school er alles aan doet samen met de ouders, met het 
kind, met het team om dit te doen slagen.” (School C)
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Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

1. Een duidelijke 
visie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Meso- of schoolniveau:
- De directeur neemt een faciliterende rol op ten 

aanzien van het uitwerken en implementeren van 
een zorgbeleid

Micro- of klasniveau:
- De directeur pakt weerstand ten aanzien van maatregelen aan door te 

luisteren naar ondersteuningsnoden, deze te erkennen en vervolgens 
samen te zoeken naar oplossingen

School F:
- Intern Zorg Overleg (IZO) wordt om de zes weken ingepland en daarbij zitten de 

directeur, zorgcoördinator en leraar samen. De leraar bereidt dit voor en leerlingen 
met zorgnoden worden vervolgens besproken, van een korte toelichting tot het 
vooropstellen van concrete acties voor zowel de leraar als het zorgteam, gelinkt aan 
vooropgestelde doelen. 

- De directeur komt soms, op vraag van de leraar, observeren in de klas, wanneer de 
leraar even niet meer weet hoe hij/zij een leerling het best kan ondersteunen.
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Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

1. Een duidelijke 
visie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Een goed zorgbeleid impliceert dat de zorgvisie ook vertaald wordt naar 
de praktijk.
 Ondersteunende structuren en procedures spelen hierbij een 

faciliterende rol:
o inschrijvingsbeleid
o nemen van maatregelen

 Hierbij kan gefocust worden op
o een leerling met SOB of
o het structureel aanpassen van praktijken 

voor alle leerlingen

Directeur: “We hebben zorg 1, zorg 2, zorg 3 en zorg 4. In het eerste, tweede en derde 
leerjaar heb je de zorggroepen. Zorg 1 zijn de kinderen die het programma van het 
desbetreffende leerjaar afwerken (ook differentiatie naar boven toe). Zorg 2 wil 
zeggen dat er al wat extra ondersteuning is: er staan twee leerkrachten voor de klas, 
er is al differentiatie in tempo, opdrachten en afnemen van toetsen. We richten ons 
hier op de zuivere basiskennis voor dat leerjaar. Dan heb je zorg 3: dat zijn kinderen die 
een stukje op hun niveau, op hun tempo gaan werken. Je reikt ook wel lessen aan, 
maar aangepast eigenlijk. Er zijn individuele handelingsplannen voor elk kind bij deze 
groep. Dan hebben we nog een zorg 4: dat zijn kinderen, ik moet misschien zeggen dat 
het voor wiskunde, Nederlands en W.O. [wereldoriëntatie] is, die een individueel 
traject gaan volgen.” (School C)
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8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

We stellen vast dat alle bezochte basisscholen inzetten op professionalisering van 
het schoolteam, ofwel via initiatieven gesubsidieerd door de overheid:
- (pre)waarborgregeling
- nascholingsinitiatieven
- competentiebegeleiding

Maar ook daarnaast nemen in alle scholen leden van het schoolteam deel aan:
- gerichte bijscholingen op bv. differentiëren
- startten met nieuwe werkvormen, zoals bv. co-teaching, sporenbeleid
- hospiteren: intern in de school, maar ook extern

Review inclusief onderwijs: Factsheets http://steunpuntsono.be/publicaties/

 De belangrijkste conclusie is dat professionele ontwikkeling van leraren, 
gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden die leiden tot succesvolle 
lerarenervaringen en gelegenheid tot intervisie of bespreking van concrete 
casussen achteraf, van vitaal belang is voor de implementatie van inclusief 
onderwijs.

Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

1. Een duidelijke 
visie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

http://steunpuntsono.be/publicaties/
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Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Waarom een talenbeleid?

Hoe pakken we dat aan?

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Waarom? Wat?

“Onder andere in, een andere conclusie was ook omdat
wij in het zesde [gestandaardiseerde] testen doen dat we
bijvoorbeeld merken dat toen de resultaten vrij laag
lagen onder andere omdat ze de vragen niet altijd goed
lezen. He dus begrijpend lezen was ook heel belangrijk,
dus moet er daar ook echt meer aan gewerkt worden,
doen we ook zo tussendoor echt testen om te zien he en
proberen we daar ook.”

(juf 6de leerjaar, school A)
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Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Waarom? Wat?

“Onder andere in, een andere conclusie was ook omdat
wij in het zesde [gestandaardiseerde] testen doen dat we
bijvoorbeeld merken dat toen de resultaten vrij laag
lagen onder andere omdat ze de vragen niet altijd goed
lezen. He dus begrijpend lezen was ook heel belangrijk,
dus moet er daar ook echt meer aan gewerkt worden,
doen we ook zo tussendoor echt testen om te zien he en
proberen we daar ook.”

(juf 6de leerjaar, school A)

Doelgericht

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Waarom? Wat?

“Maar taal is ook veel breder dan het leerdomein
Nederlands he […] ik denk dat we daar, er zijn aspecten
zoals spelling waar dat ge heel gericht acties kunt doen en
als het dan gaat over taalbeschouwing, of begrijpend
lezen, luisteren, creatief schrijven wordt het veel
complexer he en krijgt ge ook veel moeilijker in een vak
gegoten. Vandaar dat taal heel breed bekijken wel zeer
noodzakelijk is.”

(directeur, school B)
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Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Waarom? Wat?

“Maar taal is ook veel breder dan het leerdomein
Nederlands he […] ik denk dat we daar, er zijn aspecten
zoals spelling waar dat ge heel gericht acties kunt doen en
als het dan gaat over taalbeschouwing, of begrijpend
lezen, luisteren, creatief schrijven wordt het veel
complexer he en krijgt ge ook veel moeilijker in een vak
gegoten. Vandaar dat taal heel breed bekijken wel zeer
noodzakelijk is.”

(directeur, school B)

Visie op leren

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Hoe? Wie?
“Over die coöperatieve werkvormen hebben we wel 
veel…” (leerkracht 6de leerjaar, school C)

“Dat hebben we samen gedaan. Ja vanuit studiedag ook 
he. Dat dat gekomen is. En de woordenschatdidactiek 

komt bij ons van de kleuters.” (leerkracht 1ste leerjaar, school C)

“Gelijk [naam project] en zo dat is ook allemaal met taal, 
dat zijn ja dingen, projecten die opgestart worden, waar 
dat ze aan meegewerkt hebben in de kleuterklas en die 
we dan proberen door te trekken. Het zit nu eerste en 
tweede en dan zal daarna naar derde-vierde-vijfde…” 
(zoco onderbouw, school C)
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Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Hoe? Wie?
“Over die coöperatieve werkvormen hebben we wel 
veel…” (leerkracht 6de leerjaar, school C)

“Dat hebben we samen gedaan. Ja vanuit studiedag ook 
he. Dat dat gekomen is. En de woordenschatdidactiek 

komt bij ons van de kleuters.” (leerkracht 1ste leerjaar, school C)

“Gelijk [naam project] en zo dat is ook allemaal met taal, 
dat zijn ja dingen, projecten die opgestart worden, waar 
dat ze aan meegewerkt hebben in de kleuterklas en die 
we dan proberen door te trekken. Het zit nu eerste en 
tweede en dan zal daarna naar derde-vierde-vijfde…” 
(zoco onderbouw, school C)

GezamenlijkOndersteund

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Hoe? Wie?

“Ah we hebben dat nog moeten doen dat we een bol in
onze agenda zetten als we actieve werkvormen hadden
gebruikt, maar dat is allemaal gepasseerd.” (leerkracht 6de

leerjaar, school C)

“Dat is ook niet geëvalueerd geweest he dat allee... Dat
gevoel heb ik wel dikwijls dat we aan veel dingen
beginnen, en maar dat daar achteraf een keer niet
geëvalueerd wordt van hoe is dat gelopen, zijn we goed
bezig daarrond of?”
(leerkracht 6de leerjaar, school C)
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Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Hoe? Wie?

“Ah we hebben dat nog moeten doen dat we een bol in
onze agenda zetten als we actieve werkvormen hadden
gebruikt, maar dat is allemaal gepasseerd.” (leerkracht 6de

leerjaar, school C)

“Dat is ook niet geëvalueerd geweest he dat allee... Dat
gevoel heb ik wel dikwijls dat we aan veel dingen
beginnen, en maar dat daar achteraf een keer niet
geëvalueerd wordt van hoe is dat gelopen, zijn we goed
bezig daarrond of?”
(leerkracht 6de leerjaar, school C)

OndersteundGereflecteerd

Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

1. Een duidelijke 
visie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Gezamenlijk Ondersteund

Visie op leren
Doelgericht

Gereflecteerd
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Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

1. Een duidelijke 
visie

Zorgbeleid

1. Een duidelijke 
visie

Evaluatiebeleid

Een goed evaluatiebeleid vraagt om duidelijke visie waarbij er aandacht 
is voor de vraag WAAROM er geëvalueerd wordt: 

• Om beslissingen te nemen over schoolloopbaan
• Om te informeren
• Om te leren: leerling/leerkracht/school

!  Ingebed in visie op leren !

“We willen hierbij holistisch te werk gaan, wat betekent dat we het ‘vakjesdenken’
overstijgen. We zien elk kind als een persoon in ontwikkeling, met zijn specifieke talenten en
tekorten die beide een groeimarge hebben. We hebben respect voor het begrip
“meervoudige intelligentie”: geen enkele van de intelligenties mag belangrijker worden
geacht dan een andere. (…) We evalueren continu om elk kind ten dienste te zijn, succes te
laten kennen in zijn werk, verder te helpen in de ontplooiing. (…) Er wordt steeds
geëvalueerd in een sfeer van respect voor het kind.(…) We respecteren het natuurlijk
leerritme van elk kind.”

Talenbeleid
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Schoolbeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking
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2. 
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7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Directeur faciliteert

• Visieontwikkeling in team: werkgroep evaluatie
• Uitdragen evaluatiebeleid
• Samenwerking tussen leerkrachten om gezamenlijk evaluatie-instrumenten 

te ontwikkelen
• Professionalisering 

‘Er moeten duidelijke afspraken komen, maar het komt er niet. Iedereen wil maar door en door, en
tonen waarmee hij bezig is , maar het komt er gewoon niet van. Dus ja ik zou graag een concrete lijn
zien. Een concrete lijn en afspraken we doen het zo, zo en zo voor heel het lager onderwijs. Dat dat
gewoon duidelijk is.(…) We hebben veel te veel vrijheid, iedereen doet wat hij wil” (Leerkracht 3e
leerjaar, case D)

• Maar ook: verbindingen creëren tussen
• Onderwijsbeleid
• Evaluatiebeleid
• Zorgbeleid
• Talenbeleid
• …
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Schoolbeleid

8. 
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van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen
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4. Schoolinterne 
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Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Bijvoorbeeld: 

• Niveaugroepen creëren m.b.v. zorguren (Case E)
o Parallelklassen: voor bepaalde vakken opsplitsen in 

vertraagde/versnelde/klasniveau-groep 
o + evaluaties hierop afstemmen 
o + rapportering hierop afstemmen

• IKZ: evaluatie als monitoring op schoolniveau (Case C)
• Genormeerde toetsen afnemen
• Tekorten opsporen & onderwijspraktijk aanpassen
• Eventueel inzetten op professionalisering 
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8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid

Doelgerichte professionalisering (Case C)

• Resultaten genormeerde toetsen laten moeilijkheden zien bij 
taalvaardigheid   professionaliseringstraject
• Integratie van taal in WO
• Spreekvaardigheid & schrijfvaardigheid evalueren:

“Met het onderwijscentrum hebben we al gewerkt rond het evalueren van spreken en
schrijven, dat hebben we al gedaan. Sowieso bij een schrijf- of spreektaak stellen wij
op voorhand al een evaluatieformulier op met we willen dat en dat qua vorm en we
willen die kenmerken. Dus daar gebruiken we hetzelfde. Per graad ligt dat ook wat
gelijk. Nu werken we ook weer met hen samen rond spreken om daar een lijn in te
krijgen over de graden heen.” (Leerkracht derde leerjaar, case C).

Geïntegreerd 
zorg-, talen- en 
evaluatiebeleid

8. 
Professionalisering 
van het schoolteam

6. Samenwerking 
met externen

5. Samenwerking 
met ouders

4. Schoolinterne 
samenwerking

3. Ondersteunende 
structuren en procedures 
binnen de school

2. 
Ondersteunende 
rol van de directie

1. Een duidelijke 
visie

7. Samenwerking 
met leerlingen

Zorgbeleid Talenbeleid Evaluatiebeleid
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WELKE MEERWAARDE ZIET U IN EEN
GEÏNTEGREERD ZORG-, TALEN- EN
EVALUATIEBELEID?
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WAT IS ER VOLGENS U VOOR NODIG
OM ZO’N GEÏNTEGREERD BELEID TE
DOEN SLAGEN IN DE PRAKTIJK?

Contact

Aster.VanMieghem@UAntwerpen.be
Joke.Ysenbaert@UGent.be
Marieke.Vanbuel@kuleuven.be 



Het onderwijs van de 

toekomst: teamteaching

Mieke Meirsschaut & Ilse Ruys

Contact: mieke.meirsschaut@arteveldehs.be of +32 9 234 84 24 

Dit onderzoek:

• Onderzoeksvragen

1. Wat zijn beweegredenen en randvoorwaarden op leerling-, 

leerkracht- en schoolniveau?

2. Wat zijn implicaties op leerling-, leerkracht- en schoolniveau?

3. Welke relaties bestaan er tussen verschijningsvormen, 

beweegredenen, randvoorwaarden en implicaties?

• Methodologie

Literatuurstudie, serie van focusgroepen, meervoudige gevalsstudie 

(interviews met directie, leraren, zorgco's, leerlingen; 

klasobservatie, stimulated-recall-interview)



Doelen

• Je weet wat teamteaching en co-teaching is

• Je weet hoe teamteaching vorm kan krijgen

• Je komt te weten waarom scholen kiezen voor teamteaching

• Je leert de randvoorwaarden van teamteaching kennen

Wat is team teaching?

“In team teaching werken meerdere

onderwijsprofessionals samen aan kwaliteitsvol 

onderwijs voor al hun leerlingen.

De samenwerking situeert zich zowel in het 

voorbereiden en uitvoeren van lessen, als in de reflectie

op hun gedeelde lesopdracht."

4



Wat is co-teaching?

Co-teaching is een specifieke vorm van teamteaching

tussen een gewone leerkracht en 

een collega met expertise over leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften.

Teamteaching: hoe krijgt het vorm?

–7 modellen (observatiemodel, ondersteuningsmodel, …)

– Samenstelling van teamteachende leraren

• Teamteaching tussen leraren gewoon onderwijs

• Co-teaching tussen ‘general educator’ en 
‘special educator’

• Teamteaching tussen studentleraren

• Teamteaching tussen mentor en studentleraar

• Twee, drie, vier… 

–Duurtijd van de samenwerking

6



Modellen van teamteaching









Mix maximaal

Mix maximaal

– Modellen

– Rollen

– Groeperingen 

en doe ‘de mix’ doelgericht!

Probeer het uit en praat over jullie ervaringen

Waarom teamteaching?

Scholen kiezen voor teamteaching om

1. leerlingen beter te kunnen begeleiden

• beter kunnen inspelen op de (specifieke) onderwijsbehoeften

van leerlingen

• van “zorg uit de klas” naar meer “zorg in de klas”

2. leraren sterker te maken in het begeleiden van hun

Leerlingen

• verantwoordelijkheden delen = draagkracht verhogen

• expertises combineren

• leren van elkaar



Waarom teamteaching?

• Scholen

– Teamteaching = leeft sterk in onderwijs

– Grotere klasgroepen (lestijdenpakket & lokalen)

• Lerarenopleidingen

– Overgang klaspraktijk

– Combo stageplaatsen & opgeleide mentoren

– …

• Literatuuronderzoek

– Mandaten

– Geïntegreerde curriculumvernieuwing

– Continuïteit bij ziekte of afwezigheid

Implicaties van teamteaching

• voor leerlingen

• voor leraren

• voor het schoolteam

Interesse? www.steunpuntsono.be : Literatuurstudie, 

Eindrapport (wordt verwacht)

Sommige implicaties komen vanzelf en zijn positief, 

omdat ze het resultaat zijn van goede teamteaching. 
Sommige negatieve implicaties komen omdat er 
randvoorwaarden niet vervuld zijn.



Oefening: randvoorwaarden van teamteaching

• Per twee – neem elk één uitspraak

• Zit er een valkuil of succesfactor in deze uitspraak? Welke?

• Welke ervaring heb je hier zelf mee?

• Uitwisseling in groep

Randvoorwaarden

• Professionele klik tussen teamteachers

• Werken aan en in evenwaardigheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid

• Communicatie en reflectie over visie en lespraktijk

• Mix modellen, rollen en groeperingen van leerlingen: 

maximaal en doelgericht

• Professionalisering en ondersteuning

• Vrij kiezen voor (een verschijningsvorm van) teamteaching

Belang 

van

school

beleid 

voor...



Randvoorwaarden

• Tijd om te plannen en te overleggen: 

• Continuïteit in de samenwerking

• Infrastructuur die verandering in klasopstelling toelaat

• De leerlingen in de groep

• In dialoog met ouders en leerlingen

• Samen successen vieren

Doelen

• Je weet wat teamteaching en co-teaching is

• Je weet hoe teamteaching vorm kan krijgen

• Je komt te weten waarom scholen kiezen voor teamteaching

• Je leert de randvoorwaarden van teamteaching kennen



Afsluiter

Wat vertel je morgen aan een collega over wat 

je hier hoorde?
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EFFECTEN VAN 
ONDERWIJSVORMEN

Jonas Dockx
Bieke De Fraine

Naomi Van den Branden

4 oktober 2018 

2

TSO

ASO modern

ASO klassiek

Secundair onderwijs
1ste graad

12 – 14 jaar

A-stroom
Keuzegedeelte & 

basisopties:
+ Klassiek
+ Modern 
+ Techniek

Secundair onderwijs
2de en 3de graad

14 – 18 jaar

BSO

Universiteit
4 of 5 jaar

7de jaar / HBO5 / 
Sense

B-stroom

Arbeidsmarkt

Hogeschool
3 jaar

ONDERWIJSVORMEN?
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Leerlingen met dezelfde interesses en vaardigheden

gegroepeerd in een klas tijdens secundair onderwijs,

waar ze een specifiek onderwijsprogramma krijgen

ONDERWIJSVORMEN?

Doel

Leerlingen plaatsen in passende omgevingen

voor optimale ontwikkeling vaardigheden

• Efficiënt -> homogene groepen lesgeven

• Gespecialiseerde vaardigheden -> arbeidsmarkt

ONDERWIJSVORMEN?
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>

Gevolg

Selectie leerlingen in groepen 

creëert afstand tussen sociale groepen

• Ongelijkheid –> verschillende onderwijskansen

• Versterkt sociale stratificatie

ONDERWIJSVORMEN?

Efficiëntie versus gelijke kansen

Welke afweging?

ONDERWIJSVORMEN?
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(2012) rapporteert:

• Vroeg “tracken” = meer ongelijkheid schoolse prestaties

= geen verschil gemiddelde prestaties

-> later onderzoek ondersteunt conclusie OESO

-> Geen afweging? Laat “tracken” altijd beter?

-> Gebaseerd op vergelijking onderwijssystemen

-> Wat gebeurt er binnen onderwijssystemen? 

ONDERZOEK ONDERWIJSVORMEN

Gelijke leerlingen binnen onderwijssystemen:

• Duitsland

• ‘Hogere’ track = begrijpend lezen ~
• ‘Hogere’ track = decodeersnelheid lezen 

• ‘Hogere’ track = intelligentie

• Nederland

• ‘Hogere’ track = begrijpend lezen
• ‘Hogere’ track = wiskunde ~

• ‘Hogere’ track = intelligentie 
8

ONDERZOEK ONDERWIJSVORMEN
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Beperkingen onderzoek:

• ‘Vroeg’ versus ‘laat’ tracken simplistisch:
• Selectietesten? 

• Differentiatie tussen tracks? Inhoudelijk overlap?

• Sterke beroepstrack? Integratie stagecomponent?

• Tracks op klas- of schoolniveau?

• Enkel schoolse prestaties belangrijk?
• Andere uitkomsten: welbevinden of zelfinschatting?

• Werk vinden als ‘lakmoesproef’?

9

ONDERZOEK ONDERWIJSVORMEN

INTERMEZZO: HOGER/LAGER

Uitspraak hogere/lagere als waardeoordeel?

Neutraler: ‘Doorstroomgericht’ of ‘arbeidsmarktgericht’

Echter aantoonbare hiërarchie in Vlaamse onderwijs:

- Zonder getuigschrift geen toegang tot A-stroom

- Doorstroom TSOASO of BSOTSO heeft barrières

- Gemiddeld verschil in klassieke schoolse prestaties

hoger/lager op basis van deze observaties 10
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ONDERZOEKSVRAGEN

Algemene Onderzoeksvraag 

Is het voordelig voor een leerling om naar 
‘hogere’ track te gaan i.p.v. ‘lagere’ track?

Voordelig voor:

(1) Schoolse prestaties?

(2) Academisch zelfconcept?

(3) Werk?

11

HYPOTHESE (1) SCHOOLSE PRESTATIES

‘Hogere track’ meer ambitie in eindtermen, leerplannen
en klaspraktijk voor algemene vakken

Leerlingen in ‘hogere track’ 

meer onderwijskansen algemene vakken

Gelijke leerlingen: hogere prestaties in ‘hogere’ track?

12
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HYPOTHESE (2) ACADEMISCH ZELFCONCEPT

Persoonlijke inschatting eigen schoolse prestaties

algemeen of vakgebonden

Leerlingen vergelijken zich met klasgenoten

Gelijke leerlingen: lager zelfconcept in hogere track?

13

HYPOTHESE (3) WERKLOOSHEID

Tracks richten zich op andere vaardigheden

Niet minder of meer relevant voor arbeidsmarkt

Gelijke leerlingen in verschillende tracks, 

toch gelijke kansen werk?

14
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ONDERZOEK

Steekproef prestaties & zelfconcept

• LiSO

• Start september 2013

• Schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016

-> Voor onderzoek werkloosheid gelijkaardige dataset
met start september 1990, werkloosheid 1995-2015

15

Totaal
ASO

Klassiek
ASO 

Modern
TSO BSO

Leerlingen 3205 691 1285 663 566

ANALYSES

Vergelijkbare leerlingen vinden in 2 tracks:

-> Matching van vergelijkbare leerlingen

-> Constructie ‘gewogen’ dataset

16

Vergelijkbare leerlingen in andere tracks:

-> Prestaties wiskunde tot en met 3de jaar SO

-> Zelfconcepten tot en met 3de jaar SO:

Globaal, wiskunde en Nederlands

Stap 2

Stap 1
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MATCHING OVER TRACKS

Doel?

2 groepen leerlingen in verschillende tracks 

met gelijke waarden aan de start secundair onderwijs

groep 1 vs groep 2 groep 1 vs groep 2

‘wegen’

Hoe?
‘Wegen’ volgens kenmerken prestaties, SES indicatoren, enz.

Stap 1

5/10/2018 18

VERGELIJKING TRACKS PER PAAR

ASO Klassiek ASO Modernmet

Centre for Educational Effectiveness and Evaluation18

ASO Modern TSO

Vergelijking 1

TSO BSO

met

met

Vergelijking 2

Vergelijking 3

Stap 1
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Alle leerlingen

ASO Klassiek: 691

ASO Modern: 1285

19

Vergelijkbare 

leerlingen

440

440

ASO Modern: 1285

TSO: 663
417

417

TSO: 663

BSO: 566
134

134

ONDERZOEK

Vergelijking 1

Vergelijking 2

Vergelijking 3

Stap 1

20

Resultaten
Prestaties wiskunde
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21

GEMIDDELDE VERSCHILLEN WISKUNDE
START & LEERWINST

Sep13  Leerwinst

0,86

0,30

-0,19

- 1,50

0,65

0,65

0,64

0,68

VERGELIJKING NA MATCHING
ASO KLASSIEK & ASO MODERN

Stap 2

22
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VERGELIJKING NA MATCHING
ASO MODERN & TSO

Stap 2

23

VERGELIJKING NA MATCHING 
TSO & BSO

Stap 2

24
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25

Resultaten
Academische zelfconcepten

26

VERGELIJKING NA MATCHING 
ASO KLASSIEK & ASO MODERN

Stap 2
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27

VERGELIJKING NA MATCHING 
ASO MODERN & TSO

Stap 2

28

VERGELIJKING NA MATCHING 
TSO & BSO

Stap 2
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29

Resultaten
Kans werkloos worden

STEEKPROEF

Steekproef werkloosheid

• Cohorte leerlingen secundair onderwijs

• Startten 1ste jaar secundair onderwijs 1990

• ‘Rijke’ startmeting en opvolging

• Maandelijkse beroepsstatus van 1995 tot 2015 (252m)

30

Totaal
ASO

Klassiek
ASO 

Modern
TSO BSO

Leerlingen 2079 461 445 493 680
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ANALYSES

Vergelijkbare leerlingen vinden in 2 tracks:

-> Matching van vergelijkbare leerlingen

-> O.b.v. prestaties , SES-indicatoren, enz.

-> Constructie ‘gewogen’ dataset

31

Werkloosheid over tijd:

-> Kans werkloos worden per maandStap 2

Stap 1

32

VERGELIJKING NA MATCHING 
ASO KLASSIEK & ASO MODERN

Stap 2
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33

VERGELIJKING NA MATCHING 
ASO MODERN & TSO

Stap 2

34

VERGELIJKING NA MATCHING 
TSO & BSO

Stap 2
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CONCLUSIE

35

Schoolse prestaties
• Steeds positief effect van ‘hogere’ track
• Effecten klein, enkel groot TSO & BSO vergelijking
• Effecten meetbaar na 1 schooljaar

Academisch zelfconcept

• Effecten wisselen naargelang vergeleken tracks
• Meestal is een ‘lagere’ track voordelig

• Effecten meetbaar na meerdere schooljaren

Werkloosheid
• Steeds positief effect van ‘hogere’ track
• Effect groter voor TSO & BSO vergelijking

DISCUSSIE

36

• “Kleine” effecten op prestaties -> hoe belangrijk?

• Andere, studierichting specifieke vaardigheden?

• Hoe belangrijk is een uitkomst zoals zelfconcept?

• Willen we dat leerlingen zich correct inschatten of zich 
positief inschatten? 

• Zouden de effecten op prestaties en zelfconcept niet 
bestaan in een comprehensief onderwijssysteem?
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DISCUSSIE

37

• Zijn effecten werkloosheid of andere werkgerelateerde
uitkomsten het meest van tel?

• 1995-2015 lijkt een lange periode, maar effecten  
kunnen nog veranderen later in de loopbaan (+40j)

• Wat vertelt een cohorte van 1990 ons over het 
onderwijs vandaag?

• Effecten tracks op werkloosheid complex

MEER INFORMATIE?

38

• Dockx, J., De Fraine, B. & Vandecandelaere, M. (2017). 
Onderwijsvormen en schoolse prestaties. Steunpunt 
Onderwijsonderzoek, Gent. SONO/2017.OL1.1_12.

• Dockx J. & De Fraine, B. (2017). Onderwijsvormen en 
werkloosheid. Steunpunt Onderwijsonderzoek, Gent. 
SONO/2018.OL1.1_3. 
 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=421

Contact: 

jonas.dockx@kuleuven.be

bieke.defraine@kuleuven.be

naomi.vandenbranden@kuleuven.be

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=421
mailto:jonas.dockx@kuleuven.be
mailto:bieke.defraine@kuleuven.be
mailto:naomi.vandenbranden@kuleuven.be


10/5/2018

20



5/10/2018

1

SPIJBELEN EN BINDING: ENKELE 
BESCHOUWINGEN

Gil Keppens & Bram Spruyt

Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel
Follow us on twitter! via @torgroep

SPIJBELEN (IN VLAANDEREN)

• Spijbelen als een belangrijk fenomeen (signaalverzuim)

• Spijbelen als voorwerp van beleidsaandacht

• Spijbelen als moeilijk grijpbaar fenomeen
– Wat is spijbelen eigenlijk?

– Al bij al geringe prevalentie van intensief spijbelen

– Vaak moeilijk te remediëren
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OORZAKEN VAN SPIJBELEN

Spijbelen komt meer voor bij leerlingen:

• In de hogere leerjaren secundair onderwijs
• Jongens
• Bij jongeren uit sociaaleconomisch achtergestelde gezinnen
• Jongeren met een migratieachtergrond/ waar thuis geen Nederlands 

gesproken wordt
• Jongeren wiens vrienden niet op hun school zitten/ jongeren met oudere 

vrienden
• Jongeren met een problematische schoolloopbaan
• Jongeren met een intensieve vrijetijdsbesteding – bijjob tijdens de week 

(vooral horeca)
• Jongeren die technisch of beroepsonderwijs volgen
• Jongeren die schoollopen in scholen met veel spijbelaars
• Jongeren die een slechte relatie hebben met leerkrachten/ ouders

hebben

SPIJBELEN ALS EEN GEBREK AAN BINDING

Binding

• GEEN eigenschap van 
individuen

• WEL eigenschap van een 
relatie
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OK, MAAR WAT KUNNEN WE DAARMEE?

Binding helpt om spijbelen te begrijpen, maar helpt het ook om 
beleid te voeren?

• Op schoolniveau

• Op lokaal niveau

SCHOLEN EN DE REGISTRATIE VAN SPIJBELEN

• Enorme inzet op het beter registreren van afwezigheden

• Van een instrument om te straffen naar een instrument om 
te begrijpen, remediëren, te monitoren

• Registratiecijfers zijn zinvol voor analysedoeleinden, veel 
minder om te evalueren

• Opgelet: met een betere bril ziet men beter
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REGISTREREN OK, MAAR...

• Kijk vooral naar alle afwezigheden

– Veel spijbelaars combineren geoorloofde met ongeoorloofde 
afwezigheden

– Verdoken spijbelen en oudergemotiveerd spijbelen

– Afwezigen missen lessen en raken zo achterop  elke afwezigheid 
telt

REGISTREREN OK, MAAR...

• Kwalitatief onderzoek
– [Ayra]: “Moest mijn vorige school, hoe groot ze ook is, per leerling een 

mapje bijhouden, want daar op school... Werkten daar 50 mensen aan 
het secretariaat, iedereen had daar zijn eigen mapje dus als ik dat 
iedere keer aan iemand anders gaf, die gingen daar nooit 
achterkomen

• Kwantitatief onderzoek
– De discrepantie tussen de beoordeling van aantal spijbelaars door 

leerlingen tegenover directeur heeft een AUTONOOM effect op de 
kans dat een individuele leerlingen spijbelt
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REGISTREREN EN HET RECHT OP VERGETEN

[Interviewer]: “Wat had de school waar je veel spijbelde kunnen 
doen?”

[Jonathan]: “Nieuwe kansen moet ik niet zeggen, want ge krijgt 
nieuwe kansen. Maar toch, ze kijken toch nog altijd terug. Ge 
krijgt een nieuwe kans, maar toch zitten ze nog altijd in hun 
achterhoofd ‘die heeft dat en dat gedaan...”

SCHOLEN DIE VERBINDEN

• Niet alleen een kwestie op individueel niveau

– Responsieve leerkracht (ik heb je gemist)

– Individuele trajecten,...

• Ook belangrijk op schoolniveau (binding als contextkenmerk)

– Vandaag veel aandacht voor responsiviteit

– Ook belangrijk om de lat hoog te leggen
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SCHOLEN DIE VERBINDEN

WAT LEERT HET ONDERZOEK?

• Twee onderzoeksvragen:

– Hebben autoritatieve scholen minder spijbelende 
leerlingen?

– En zo ja, verklaart binding dat patroon?

• Data: PISA 2012 (15-jarigen; N= 2620)

• Spijbelen is in deze analyse beperkt tot ‘class 
skipping’ in de afgelopen 2 weken (= laagdrempelige 
vorm van spijbelen)
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SCHOLEN DIE VERBINDEN

BEVINDINGEN

• Spijbelen is het laagst in scholen met een autoritatief klimaat

• Iets hoger bij een permissief klimaat

• En hoogst bij een onverschillig en autoritair klimaat

• Effect van positief schoolklimaat loopt via individuele 
binding!

DUS

• Responsiviteit als noodzakelijke maar geen voldoende 
voorwaarde

• Scholen kunnen het verschil maken
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AFSLUITENDE BEDENKINGEN

• Onschuldig spijbelen bestaat niet en spijbelen komt in elke 
school voor.

• Sanctioneren veronderstelt binding. De beste sanctie is 
diegene die niet uitgevoerd moet worden.
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PERSONEELSBELEID VANUIT 
SCHOOLPERSPECTIEF

Onderzoekslijn 2.3

Onderzoekers: Melissa Tuytens & Eva Vekeman

Promotor: Geert Devos

Wie zijn we?

Onder leiding van Prof. dr. Geert Devos
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Programma

• Algemeen kader

• Praktijkvoorbeelden uit het basis- en secundair onderwijs

• Stoefen mag!

• Afsluiter

ONDERWIJSSECTOR
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STRATEGISCHE ORIËNTATIE
(Wright & McMahan, 1992)

HUMAN RESOURCE ORIËNTATIE
(Barney, 1991)

PERSONEELS-
INZET

HORIZONTALE INTEGRATIE

PROFESSIONELE 
ONTWIKKELING

LEERKRACHT-
EVALUATIE

Algemeen kader

BELONING

V
ER

TI
C

A
LE

 IN
TE

G
R

AT
IE
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ORGANISATIE WERKNEMER

GEBALANCEERDE AANPAK
(Boselie, 2014; Boxall & Purcell, 2011)

Algemeen kader

STRATEGISCHE 

ORIËNTATIE

‘HUMAN RESOURCE’ 

ORIËNTATIE
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HRM-waardenketen (Boselie (2014) en Leisink & Boselie (2014))

HRM systeem: 4 praktijken 

• Praktijken die vooral bijdragen aan bekwaamheid: 
– Personeelsinzet 

– Professionele ontwikkeling 

• Praktijken die vooral bijdragen aan motivatie:
– Leerkrachtevaluatie

– Beloning en waardering

Reviewstudie
Vanblaere, B.; Tuytens, M. & Devos, G. (2017). Personeelsbeleid in onderwijs: een   
review van veelvoorkomende HRM-praktijken in scholen. Steunpunt 
Onderwijsonderzoek, UGent

http://steunpuntsono.be/wp-content/uploads/2018/02/Eindrapport-SONO_2017.OL2_.3_3_beleidssamenvatting.pdf
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Praktijkvoorbeelden 
VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Werken met personeelswerkgroep

• Wat?

– Samenstellen van een team (bv. interne personeelsleden, ouders)

– Betrokken bij rekrutering en sollicitatiegesprek (+ 1 of meerdere leerkrachten met 
expertise)

– Voeren van jaarlijkse coachinggesprekken

• Personeelspraktijk?

– Personeelsinzet

– Professionele ontwikkeling 

– Beloning en waardering 

• Uitkomsten?

– Bekwaamheid van leerkrachten

– Motivatie van leerkrachten

– Retentie van leerkrachten
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Inzet van flitsbezoeken

• Wat?
– Korte bezoeken (10 minuten) 
– Focus bepaald (gekoppeld aan strategisch beleid)
– Per leerkracht gegroepeerd over ongeveer twee weken
– Gevolgd door reflectiegesprek

• Personeelspraktijk?
– Professionele ontwikkeling
– Leerkrachtevaluatie 
– Beloning en waardering 
– Personeelsinzet 

• Uitkomsten?
– Bekwaamheid van leerkrachten
– Motivatie van leerkrachten
– Veranderingen in de klas
– Schoolverbetering (gedeelde visie)

Gebruik van klas- en persoonlijke map

• Wat?
– Visie- en informatierijke klasmap (‘wij’-gedeelte / ‘ik’-gedeelte)

– Een persoonlijke groeimap (vrij in te vullen)

• Personeelspraktijk?
– Personeelsinzet

– Professionele ontwikkeling

– Leerkrachtevaluatie

• Uitkomsten?
– Schoolverbetering (gedeelde visie)

– Bekwaamheid van leerkrachten (via zelfreflectie)
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Gebruik van vakgroepwerkplan

• Wat?
– Soort beleidsdocument voor vakgroep (confer schoolwerkplan)
– Vaste categorieën voor alle vakgroepen (bvb. aanpak evalueren, verticale 

leerlijnen, professionalisering)
– Vakgroep werkt dit document initieel uit
– Nadien aanvullingen/veranderingen waar nodig
– Leidraad voor vergaderingen

• Personeelspraktijk?
– Professionele ontwikkeling
– Leerkrachtevaluatie 
– Beloning en waardering 

• Uitkomsten?
– Bekwaamheid van leerkrachten
– Schoolverbetering (gedeelde visie)

Stoefen mag!

Schep eens op tegen elkaar over een 
strategische praktijk uit uw eigen 
school of een school die je kent!

1) Stoef erop los in groepjes van ongeveer 
5 personen

2) Presenteer “de groepswinnaar” aan de 
volledige groep als goede praktijk
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AFSLUITER

Belangrijke aandachtspunten voor de school?

• Geïntegreerd leiderschap: 
– Transformationeel

– Onderwijskundig

• Betrokkenheid van meerdere personen:
– Gedeeld leiderschap

– Lerarenteam

• Informatierijk

• Ontwikkelingsgericht

• Belang van planning:
– Proactief denken
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Onderzoekers:
Melissa.Tuytens@Ugent.be
Eva.Vekeman@Ugent.be

Promotor: Geert.Devos@Ugent.be
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WORKSHOP 1.7 
DE EFFECTIVITEIT VAN HET 
VLAAMSE GELIJKE 
ONDERWIJSKANSENBELEID

1. Overzicht van impact van specifieke interventies (o.b.v. review van 
wetenschappelijke literatuur)

2. Resultaten van empirisch onderzoek naar impact GOK-middelen in SO
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REVIEW VAN INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR OVER 
INTERVENTIES OM ONDERWIJSKANSEN TE BEVORDEREN

De Witte, Smet & Van Assche (2017) Specific interventions in equity funding

(Research paper SONO/2017.OL3.1/2, november 2017)

Wat hebben we onderzocht?

• Literatuuroverzicht over de impact van specifieke interventies om gelijke 
onderwijskansen te bevorderen

• Scherpe focus op studies die causale impact meten (experimenten en quasi-
experimenten, d.w.z. met groep die een bepaalde ‘behandeling’ krijgt en een 
vergelijkbare ‘controlegroep’)
– Analogie met klinische studies naar impact van nieuwe geneesmiddelen

• Interventies gericht op
– School

– Leerkracht

– Leerling



5/10/2018

3

Soorten interventies

• Interventies op schoolniveau
– Reductie klasgrootte
– Extra middelen voor ICT
– Uitbreiding aantal jaar van een onderwijsprogramma
– Uitbreiding dagelijkse lestijden
– Extra middelen voor scholen met veel kansarme (lage SES) leerlingen

• Interventies op niveau leerkracht
– Verbeteren werkomstandigheden
– Verhogen loon (bv. in kansarme scholen)
– Prestatiegerichte verloning
– Groepen van leerkrachten

• Interventies op niveau leerling
– Vouchers
– Conditional cash transfer programs (CCT)

Resultaten

• Interventies op schoolniveau
– Reductie klasgrootte

– Extra middelen voor ICT

– Uitbreiding aantal jaar van een onderwijsprogramma

– Uitbreiding dagelijkse lestijden

– Extra middelen voor scholen met veel kansarme (lage SES) leerlingen

• Weinig eenduidige conclusies
– Zeer kleine effecten

– Niet-significante effecten

– Tegenstrijdige effecten (positief vs. negatief)

– Verlenging leerplicht doorgaans positief (vooral voor kansarme leerlingen)
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Resultaten

• Interventies op niveau leerkracht
– Verbeteren werkomstandigheden

– Verhogen loon (bv. in kansarme scholen)

– Prestatiegerichte verloning

– Groepen van leerkrachten

• Verminderen van verloop van leerkrachten heeft positieve impact (verloop is grootst 
in meest achtergestelde scholen)
– Werkomstandigheden 

– Verloning (zowel algemene verhoging als prestatiegerichte verloning)

Resultaten

• Interventies op niveau leerling
– Vouchers

– Conditional cash transfer programs (CCT)

• Effect is zeer contextafhankelijk
– Vouchers positief bij sterk gesegregeerd onderwijs

– CCT effectief in zeer arme regio’s

• Verlagen opportuniteitskost van onderwijs
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Conclusies

• Magische formule bestaat niet

• Kleine of niet-significante effecten

• Tegenstrijdige evidentie

• Interventies met meestal positieve impact, maar sterk afhankelijk van context
– Toename aantal jaar scholing

– Reduceren verloop leerkrachten (bv. d.m.v. hogere lonen of  performance pay)

– Vouchers (bij sterke segregatie en grote kwaliteitsverschillen)

– Conditional cash transfer programs (daling opportuniteitskost van onderwijs, meestal in ontwikkelingslanden)

• Interventies in ontwikkelingslanden dikwijls betere resultaten dan in ontwikkelde landen

• Hypothese: in ontwikkelde landen: gegeven huidige technologie en inputmix zitten we in de buurt 
van de top van de onderwijsproductiefunctie
– Meer input leidt niet tot meer output

• Hypothese: complexe problematiek van (on)gelijke kansen is niet enkel door onderwijs op te lossen
– Samenwerking met ander domeinen (bv. werk, welzijn, wonen, armoede, etc.)  noodzakelijk

RESULTATEN VAN EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE IMPACT GOK-MIDDELEN IN 
HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

De Witte, Smet & Van Assche (2017) The impact of additional funds for schools with 
disadvantaged students 
(Research paper SONO/2017.OL3.1/3, december 2017)
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Wat hebben we onderzocht?

• Empirische studie om het effect van de GOK-middelen in het secundair onderwijs op 
problematische afwezigheid, schoolse vertraging en hoger onderwijsuitkomsten te 
evalueren. 

• Analyses op leerlingniveau en op schoolniveau

• Groot aantal alternatieve specificaties als robuustheidscontrole

Methodologie: regression discontinuity design (RDD)

• Identificatie van de ‘behandelde groep’ en de ‘controlegroep’ d.m.v. de ingestelde 
drempelwaarden (10% en 25%)
– Scholen (net) onder en boven de drempel zouden gelijk moeten zijn in zowel geobserveerde als 

niet-geobserveerde kenmerken

– Indien er een effect gevonden wordt, is het oorzakelijk toe te schrijven aan de interventie (= 
GOK-uren)
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Regression discontinuity design

• Voorwaarden
– Duidelijke cutoff

– Geen manipulatie of selectie-vertekening

• Bepalen bandbreedte rond cutoff
– Te breed: beide groepen slecht vergelijkbaar

• Lage interne validiteit

– Te smal: te weinig observaties

• Lage externe validiteit

– Gebruikte bandbreedtes: verschillende waarden 
tussen 4,7% en 10%

• Varianten gebruikt als robustness check

• Resultaten zijn gelijkaardig over alle 
modelassumpties heen

Data en Variabelen

• Administratieve data van het Vlaams Ministerie van Onderwijs

• Volledige populatie van leerlingen en scholen gewoon voltijds secundair onderwijs

• 2002-2015

• Leerlingkenmerken (geslacht, geboortejaar,…)

• GOK-kenmerken (studietoelage, opleiding moeder,…)

• Onderwijskenmerken (studierichting, leerjaar,…)

• Schoolkenmerken (vestigingsplaats, aantal leerlingen,…)

• Uitkomstvariabelen
– Problematische afwezigheid

– Schoolse vertraging

– Hoger onderwijs (Academische en professionele bachelor): inschrijving en diploma
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Resultaten

• Verschillende modelvarianten geschat
– Verschillende bandbreedtes
– Uitkomsten op leerlingniveau en op schoolniveau
– Analyses op subgroepen van scholen en leerlingen (bv. GOK-leerlingen, leerlingen die studietoelage ontvangen, 

leerlingen met laag geschoolde moeder, kleine scholen, grote scholen, apart voor ASO, BSO, TSO)

• Significante invloed van GOK-indicatoren op uitkomstvariabelen
 Dus het beleid richt zich op de ‘juiste’ doelgroep

• Weinig significante effecten en niet persistent
 Gok-middelen hebben binnen de onderzochte bandbreedtes rond de financieringsdrempel 
geen oorzakelijk effect op de bestudeerde uitkomstvariabelen

• Ook geen significante resultaten voor:
– Kleine vs. grote scholen
– Per GOK-indicator
– Onderwijsvorm
– Onderwijsnet 

Mogelijke oorzaken 

• (Franck, Nicaise & Lavrijsen, 2017):
– Onduidelijke afbakening doelgroep

– Spreiding middelen over alle leeftijdsgroepen

– Gebrek aan duidelijke doelstellingen en de gebrekkige implementatie binnen scholen

• Lage drempelwaarde (10% en 25%):
– Door de focus op het oorzakelijke effect focussen we op de scholen die slechts beperkte extra 

middelen krijgen

– Slechts 1%-2% van totale pakket uren-leraar (gemiddeld 0.25 bijkomende FTE (eerste graad) of 
0.5 bijkomende FTE (tweede en derde graad))

• Bemerkingen:
– Lage externe validiteit: enkel geldig binnen bandbreedte

– Uitkomstvariabelen zijn ruw
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