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 Achtergrond: zwakke evaluatiecultuur in Vlaams 

onderwijssysteem

 30 jaar eindtermen – 20 jaar peilingsproeven

 Peilingsproeven als opstap naar centrale toetsen

 Kritische bedenkingen bij 20 jaar peilingsproeven

 Afsluitend: een positief verhaal

Wat brengt de toekomst?
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Achtergrond: zwakke evaluatiecultuur

 Historisch en vergeleken met andere systemen kent het 

Vlaamse onderwijs een (zeer) zwakke evaluatiecultuur, 

zowel op leerling-, klas-, school- als systeemniveau (zie o.m. 

OESO-rapport 2011)

 Afwezigheid geobjectiveerde processen, verantwoording en 

gestandaardiseerde instrumenten

 Zwakke sturing op kwaliteit, relatief zwak inspectiemodel

 In vigerende kwaliteitsmodel zijn de outputs en outcomes steeds het 

zwakke element geweest
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Achtergrond: zwakke evaluatiecultuur

 Tegenstrijdige argumenten en visies over assessment

 Enerzijds:

 Assessment, in zijn vele vormen, werd/wordt in grote mate gezien als 

behorend tot domein van pedagogische vrijheid en identiteit, en 

slechts in geringe mate tot domein van systeemsturing

Weerstanden tegen vergelijkende assessment

 Anderzijds:

 Zonder gestandaardiseerde, vergelijkende assessments kan overheid 

niet sturen op kwaliteit

 Assessment zonder gestandaardiseerde tools botst met argumenten 

van sociale rechtvaardigheid (equity) en eerlijkheid (fairness)
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30 jaar eindtermen

 Schoolpact (1958) schoof de kwestie van curriculum voor 

zich uit, bleef een open kwestie

 Nasleep van VSO-strijd vooral in katholiek onderwijs pijnlijk

Met Vlaamse onderwijsbevoegdheid (staatshervorming 

1988) en compromis eenheidstype in katholiek onderwijs, 

kwam er opening in deze gevoelige materie

Geen staatscurriculum (gelukkig!)

 Belang van maatschappelijke consensus en wetenschappelijke 

onderbouwing onderwijsdoelen

Minimumdoelen
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30 jaar eindtermen – 20 jaar peilingstoetsen

 Eindtermen waren (zijn?) een complexe, maar 

evenwichtige compromisconstructie, een essentieel 

onderdeel van ons onderwijsbouwwerk

Ondanks weerstand (ook bij DVO!) werden peilingsproeven 

ingevoerd om effectieve realisatie van eindtermen te 

monitoren

Gestandaardiseerde proeven ja, maar absoluut geen centrale 

toetsen

 Beperkte sampling, minimale overlast

Geen monopolie (onderwijsverstrekkers ontwikkelen zelf ook toetsen)

Geen publieke rapportering schoolresultaten
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Peilingsproeven als game-changer, en 

opstap naar centrale toetsen

 Samen met deelname aan internationale assessments, 

zijn de Vlaamse peilingsproeven sinds 2002 een game-

changer in het denken over assessment en 

onderwijskwaliteit – grote verdienste!

 Belangrijkste bijdrage ligt in monitoring behalen 

eindtermen op systeemniveau – schoolfeedback blijft 

kwantitatief eerder marginaal

 Sommigen beschouwden peilingen als een alternatief 

om centrale toetsen te vermijden, maar peilingsproeven 

hebben wel degelijk de weg helpen bereiden naar 

centrale toetsen
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Recent:

collusie eindtermen en centrale toetsen

 Na arrest GwH eindtermen 2de en 3de gr SO: 

fundamentele heroriëntering functie eindtermen

 ‘versobering’ vs politieke ambitie om ‘lat hoger te leggen’

 Verschuiving eindtermen naar leerplannen vermindert gewicht

maatschappelijke consensus en cohesie in systeem

 Functie van eindtermen als ijkpunt voor toetsen verzwakt 

significant
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Kritische bedenkingen

 “Behalen eindtermen”

Wellicht was er geen alternatieve benchmark mogelijk voor de 

eindtermen

Maar ongewild is zo bijgedragen tot perceptie van eindtermen 

als maatstaf voor goed onderwijs, niet als minimumdoelen

 Teveel nadruk op cesuur en hoeveel lln er boven of onder de 

cesuur zaten; te weinig nadruk op spreiding door ontbreken 

vaardigheidsniveaus zoals in PISA
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Kritische bedenkingen

 Verklarende modellen

Context- en inputvariabelen kregen veel aandacht en gewicht: 

sociologische invalshoek dat achtergrondvariabelen 

determinerend zijn, terwijl zij maar beperkt deel variantie verklaren

 Essentiële elementen ontbreken bij input, bv. mbt tot leraar en 

schoolkenmerken (pedagogisch project, klassamenstelling, enz.)

 Procesvariabelen ontbreken bijna volledig; ook wetenschappelijk 

blijven dit de ‘black boxes’ in verklaren kwaliteit leeruitkomsten

Pedagogisch-didactisch handelen

Onderwijsleerprocessen

Kwaliteit leraar
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Kritische bedenkingen

 Spanning tussen functies van

 publieke rapportering en verantwoording op systeemniveau 

enerzijds en

 schoolontwikkeling en schoolfeedback anderzijds

 Te weinig aandacht voor verschillen tussen scholen (ook 

door relatief beperkte samples)

Gevolg: relatief weinig inzicht gegenereerd in drijvers van 

kwaliteit in leerresultaten op school- en leraar-niveau

 Teveel ontbrekende schakels om evenwichtig verklaringsmodel te 

genereren voor effectiviteit en kwaliteit
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Een positief verhaal

 Een zeer belangrijk en diepgaand collectief leerproces

Wetenschappelijk, conceptueel en technisch

 ‘Data-geletterdheid’ en meer bij scholen, directies, leraren

Objectiveren van kwaliteitsindicatoren

 Focus in kwaliteitsdenken naar leeruitkomsten

Maatschappelijke en politieke gevoeligheid voor kwaliteit

 Samen met internationale assessments hebben

peilingen de vinger op de kwaliteitserosie gelegd en zijn

pogingen om dit probleem onder de mat te geven,

teruggedrongen
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En de toekomst?

 De Vlaamse toetsen zijn geen breuk met de peilingen, 

maar een kwalitatief nieuwe sprong op basis van de 

ervaring met peilingsproeven

 Informatie- en data-rijke omgeving creëren op school- en 

systeemniveau

 Focus op schoolontwikkeling

Maar ook op betere systeemsturing op kwaliteit

 Terecht dat toetsen niet op leerling-niveau focussen

We zijn een nieuw collectief leerproces gestart
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En de toekomst?

 Vlaamse toetsen focussen op Nederlands en wiskunde

Goede redenen voor die keuze

 Uitbreiding naar andere leerdomeinen moet zeer behoedzaam 

gebeuren en niet op korte termijn

 Vraag om peilingsproeven te handhaven of opnieuw op te

starten voor die andere domeinen is legitiem – het Vlaamse

onderwijs blijft ook data op die leerdomeinen nodig hebben
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Dank!

dirk@dirkvandammeedu.net
twitter @VanDammeEDU
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