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Data op zich drijven niet, betekenisgeving drijft

Terug naar de toekomst: lessen uit STEP-ervaringen



• Bepalen of leerdoelen worden gerealiseerd

• Beoordelen van de (leer)behoeften van leerlingen

• Informeren van besluitvorming (o.a. over schoolloopbanen)

• Toetsen van hypotheses/veronderstellingen

• Identificeren (van oorzaken) van uitdagingen

• Stimuleren tot schoolverbetering

• Bevorderen van een (doordacht) verantwoordingsperspectief

Waarom?
Het potentieel van schoolfeedbackgebruik in praktijktaal 



Schoolfeedback is geen voldoende voorwaarde
Wat maakt een school effectief?

• Effectieve instructie

• Het ontwikkelen en onderhouden van een focus op leren

• Het scheppen van hoge (en passende) verwachtingen voor iedereen

• Totstandbrengen van een positieve schoolcultuur

• Benadrukken van de verantwoordelijkheden en rechten van lln

• Monitoring van leerlingprestaties

• Ontwikkelen van de vaardigheden van het personeel (op de school)

• Ouders op productieve en passende wijze betrekken

• Effectief leiderschap

Geen 
quick fix, 

wel 
smart mix

(Teddlie & Reynolds, 2000)



What does it mean for teachers to be data literate?
Laying out the skills, knowledge, and dispositions. 

Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016)

Schoolfeedback doen werken
vergt veel van leraren en schoolleiders



Van 

‘professionele ontwikkeling voor schoolfeedbackgebruik’ 

naar 

‘schoolfeedbackgebruik voor professionele ontwikkeling’



cesuur

Peilingstoets Paralleltoets

Schoolfeedback in STEP: na deelname peilingsonderzoek

• criterium-(of standaard) gericht 

• norm-(of groeps)gericht 

• zelfgericht (of ipsatief)

Vaardigheidsschaal



Schoolfeedback: Criteriumgericht

www.paralleltoetsen.be/voorbeelden



Schoolfeedback: Normgericht

www.paralleltoetsen.be/voorbeelden



Schoolfeedback: Individuele leerlingresultaten



Inzicht uit onderzoek naar schoolfeedbackgebruik 
bij peilingen en paralleltoetsen



• Grote meerderheid respondenten had het rapport gelezen.

• Schoolleiders en leraren gaan in beperkte mate aan de slag met de SFB.

▪ SFB wordt wél (in zekere mate) formeel besproken binnen het team 3.73

▪ maar over het algemeen weinig verdere stappen zoals

grondig analyseren, 3.22

verder onderzoek doen naar vak/leergebied, 2.95

concrete acties formuleren. 3.02

Schoolfeedbackgebruik bij peilingen en paralleltoetsen 
(survey bij SL en lkn, n= 470)



Schoolfeedbackgebruik in breder perspectief 
(recente bevraging leerkrachten en schoolleiders door STCT) 

Toetsen in een LVS (Ba0) 4.6 3.5

Koepelgebonden toetsen (IDP of OVSG) (BaO) 4.5 3.4

Paralleltoetsen (BaO & SO) 3.5 2.9

In onze school gaan we intensief aan de 

slag met de feedback/resultaten van:

In onze school maken 

we gebruik van:



Inzicht uit onderzoek naar schoolfeedbackgebruik 
bij peilingen en paralleltoetsen

STEPping stones voor toekomstig gebruik 
gestandaardiseerde toetsen



Sensemaking / Betekenisgeving



formele prestatiegegevens

worden verwerkt

door individuele betekenisgevers

die tot bepaalde groepen behoren

waarbinnen individuele personen interageren

binnen welbepaalde contexten





Data zoals schoolfeedback zijn niet vanzelf-sprekend.
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Aan de slag gaan met schoolfeedback vergt vaardigheden.



Data zoals schoolfeedback zijn niet vanzelf-sprekend.

Aan de slag gaan met schoolfeedback vergt vaardigheden.

Onderwijsprofessionals geven betekenis aan schoolfeedback(gebruik) 
vanuit hun eigen referentiekader.



• Onderwijsprofessionals schatten hun persoonlijke 
doelmatigheid (datageletterdheid) m.b.t. 
schoolfeedback hoog in.

• Typische bouwstenen van schoolfeedback kunnen 
struikelblokken worden.

• Referentiekaders van aanbieder en gebruiker stemmen 
niet (altijd) overeen.

• Ook – en zeker – een diagnose formuleren is geen 
evidente oefening.

• Leraren en schoolleiders hanteren een verschillende 
bril om naar schoolfeedback te kijken.



• Typische bouwstenen van schoolfeedback kunnen 
struikelblokken worden.



Attributies m.b.t. Schoolleiders Leraren

Toets 12% 21%

Leerlingen 20% 43%

Klas(praktijk) 25% 18%

School(beleid) 42% 19%



▪ Bekijk schoolfeedbackdata door de ogen van de 
gebruikers. Gebruikersvaliditeit!

▪ Vertrek vanuit de kaders, de frames, de doelstellingen 
die je doelgroep heeft. 

▪ Bouw kaders op als die puzzelstukjes (nog) niet in 
elkaar passen.

▪ Schoolfeedback(gebruik) is geen one-size-fits-all
verhaal.

STEP-ping stones?





Schoolfeedbackgebruik door individuele leraren en schoolleiders, kan 
voortgestuwd worden door hoe de organisatie er tegenaan kijkt.

Schoolleiders kunnen betekenis verlenen aan schoolfeedback.

Collectieve betekenisgeving is een meerwaarde voor 
schoolfeedbackgebruik.
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Cultuur

Menselijk 
kapitaal

Sociaal kapitaal

Structuren Leiderschap





• Belang van:
• gezamenlijke doelgerichtheid, datacultuur
• eigenaarschap, aansluiting bij doelstellingen
• inzicht in het concrete nut van schoolfeedback
• (externe) verwachtingen en leiderschap

• Men gaat vooral op zoek naar externe oorzaken.
Interne verantwoordelijkheid is een collectief gegeven.



▪ Stimuleer datacultuur & collectieve betekenisgeving in 
scholen.

▪ Getuigen, niet enkel overtuigen.
▪ Geef concrete handvatten: hoe resultaten relateren 

aan klaspraktijk en schoolbeleid?
▪ Formuleer heldere verwachtingen: informatiegebruik 

is meer dan een ‘extraatje’.

▪ Schoolfeedback is een puzzelstuk, niet het plaatje.

STEP-ping stones?



Welke vraag 

past bij dit 

antwoord?





Beleid geeft vorm aan het lokale discours.

Betekenisgeving is een sleutel om te begrijpen waarom datagebruik tot 
(on)verwachte en (niet)normatieve uitkomsten leidt.



Falabella, A. (2020). The ethics of competition: 
accountability policy enactment in Chilean 
schools’ everyday life. Journal of Education 
Policy, 35(1), 23–45.



▪ Zet de gebruiker centraal, niet de data. 

▪ Positief verhaal: waar valkuilen herkend worden, liggen ook kansen.

Momentum aangrijpen: 

▪ Welk betekenissysteem uitbouwen met toekomstige 
gestandaardiseerde toetsen (waaronder de Vlaamse toetsen)? 

▪ Welke kaders hebben onderwijsprofessionals nodig?

▪ Spreken we dezelfde taal?

STEP-ping stones?



Datagebruik. Schoolindicatoren. Formatieve toetsen. Summatieve
toetsen. Aanwezigheidscijfers. Uitvalcijfers. ‘Stakes’. Testscores. 
Toegevoegde waarde. ‘Evidence-informed education’. 

De impliciete en expliciete veronderstelling is dat, als dit 
soort informatie *bestaat*, verbetering spoedig wel zal volgen.

Het doet wat denken aan dat verhaaltje over die Amerikaan 
die naar Frankrijk gaat, en daar dan maar luider Engels gaat 
praten. Hier zijn de data... Verbeter.

Vertaald van: 
Goren, P. (2012). Data, Data, and More Data — What’ s an Educator to Do? 

American Journal of Education, 118(2), 233–237.
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