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Tijd Inhoud

13u Verwelkoming: het belang van de peilingen voor beleid en praktijk

Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategie en Kennis, Departement Onderwijs en 

Vorming

13u15 2002 – 2022: Lessen uit twintig jaar peilingsonderzoek

Prof. dr. Rianne Janssen, KU Leuven

14u15 Schoolfeedback bij peilingen en paralleltoetsen als betekenisvolle pijler voor 

onderwijsontwikkeling

Dra. Evelyn Goffin en Prof. dr. Jan Vanhoof, UAntwerpen

15u Korte pauze

15u15 Reflectie op 20 jaar peilingen

Dirk Van Damme, onafhankelijk adviseur onderwijsbeleid en Senior Research 

Fellow Center for Curriculum Redesign Boston VS

15u45 Afsluitend woord

Ingrid Vanhoren, Afdelingshoofd Kwalificaties en Curriculum, AHOVOKS

16u Receptie

Programma



“De peilingen houden ons onderwijs een spiegel voor. Ze vertellen ons 
wanneer het de verkeerde kant opgaat en wanneer het tijd wordt om in te 
grijpen. De peilingsonderzoekers  hebben hun werk nauwkeurig en volstrekt 
onafhankelijk gedaan. 

Als we straks de stap zetten naar Vlaamse toetsen, dan is dat ook omdat we 
het werk van de ‘peilers’ naar waarde schatten. We willen nog meer 
informatie verzamelen, zodat we nog beter in kaart kunnen brengen welke 
leerwinst onze leerlingen boeken. We willen nog meer in de spiegel kijken en 
nog beter de vinger aan de pols houden. We zijn dankbaar voor het 
geleverde werk van de voorbije 20 jaar, maar we kijken ook uit naar al het 
werk van de komende jaren. Hoe meer informatie we verzamelen, hoe beter 
we weten waar we moeten bijsturen. Alleen dan kunnen we onze 
onderwijskwaliteit en dus onze welvaart beschermen.”

Ben Weyts

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand



“We leven en werken in een geglobaliseerde wereld, maar om de
juiste beslissingen te nemen en goed beleid te voeren, is het van
groot belang om een correct beeld te hebben van onze eigen,
specifieke situatie. Voor mij als beleidsmaker zijn studies en
wetenschappelijke onderzoeken uit eigen land dan ook één van de
belangrijkste informatiebronnen om mijn dagelijks werk als
parlementslid te voeden. Onze universiteiten en meer bepaald het
Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen leveren op dat vlak
schitterend werk!”

Loes Vandromme
Vlaams parlementslid



“Als co-promotor van een peiling luisteren op het Centrum voor Taal en 
Onderwijs heb ik destijds bijzonder veel geleerd over toetsconstructie, 
cesuurbepaling ... Kennis die me tot op vandaag nog goed van pas 
komt!

Als pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
gebruik ik de peilingsresultaten vooral als een spiegel voor onze eigen 
interne kwaliteitsontwikkeling: waar moeten we met onze 
pedagogische begeleiding op inzetten? Waar moeten we bijsturen? 
Hoe kunnen we onze scholen helpen omgaan met de resultaten? De 
resultaten zijn een bron van data voor het kiezen van prioriteiten in 
ons begeleidingsplan.”

Machteld Verhelst
Directeur Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen



“Het GO! was nauw betrokken bij het peilingsonderzoek. De 
peilingsbrochures en factsheets waren duidelijk en begrijpelijk voor 

het brede publiek. De peilingsresultaten waren een waardevolle, 
aanvullende bron van informatie over onderwijskwaliteit.  

Een voorbeeld hiervan is de alarmbel die afging toen de 
peilingsresultaten PAV  in de derde graad SO in 2021 sterk waren 

gedaald ten opzichte van 2013. Dit mondde uit in een praktijkgericht 
onderzoek door de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! De 

recente resultaten van de peilingstoetsen voor Nederlands en 
wiskunde in het secundair onderwijs toonden dan weer aan dat onze 

versterkte focus op Nederlands loont. Ze motiveren ons om eenzelfde 
beweging voor wiskunde te maken met de vernieuwde didactiek die 

we in alle basisscholen van het GO! hebben uitgerold.” 

Koen Pelleriaux
Afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap



“Als ontmoetingsplaats tussen onderzoekers en de onderwijspartners, 
heeft het Vlor-secretariaat zeer goede contacten gehad met Rianne 
Janssen en haar team. Haar bereidheid om de Vlor te informeren over 
de peilingsresultaten was steeds groot en we hebben haar daarin als 
een gedreven, geëngageerde onderzoekster leren kennen die zeer 
helder communiceert. Veel dank dus om vanuit de peilingen de 
wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk te ondersteunen!”

Leen Van Heurck
Algemeen secretaris Vlaamse Onderwijsraad



“Als onderwijsinspectie kregen we een duidelijke plaats in het proces van de 

peilingtoetsen. Met de toenemende tegenvallende resultaten gingen we als 

onderwijsinspectie graag in op het aanbod om onze vaststellingen en 

beoordelingen uit de doorlichtingen naast de peilingresultaten te leggen en dit te 

delen met het onderwijsveld. 

Op onze Spiegeldag van 2019 vroegen we aan Rianne Janssen om haar reflectie 

op de Onderwijsspiegel te brengen. Met haar zeven bespiegelingen maakte ze een 

sterke indruk. Haar kritische en confronterende kijk werd bijzonder gewaardeerd.  

De eenvoud waarmee Rianne moeilijke materie duidelijk kan verwoorden, 

waarderen wij. Wat ze heeft bereikt met de peilingproeven, inspireerde en 

overtuigde ons alvast om werk te maken van verdere ontwikkeling van het 

inspectieproces. De peilingen en paralleltoetsen hebben een onuitwisbaar spoor 

getrokken in het Vlaamse onderwijskwaliteitslandschap. Onze bijzondere 

waardering hiervoor.”

De onderwijsinspectie 



“De peilingstoetsen hebben de provinciale scholen geholpen om op basis van 
betrouwbare data cyclisch verder te bouwen aan hun kwaliteitsontwikkeling. Ze 

reflecteerden aan de hand van het schoolfeedbackrapport over hun werking én 
didactiek en formuleerden acties om te borgen wat goed is en bij te sturen waar 

nodig. Scholen die geen peilingstoetsen afgenomen hadden, konden met de 
paralleltoetsen aan de slag of werkten met de factsheets om hun 

onderwijsleerpraktijk te versterken.  

Als PBD gingen we met de scholen aan de slag. Het stappenplan dat STEP samen 
met de PBD’s ontwikkelde was hierbij een grote hulp. We hebben veel van elkaar 

geleerd en elkaar sterker gemaakt! De inzet, de professionaliteit en het 
enthousiasme van de medewerkers van STEP werden heel erg gewaardeerd. 

De resultaten op Vlaams niveau waren een relevante informatiebron om mede de 
richting van onze ondersteuning te bepalen. Zo hebben de peilingen Nederlands 
ervoor gezorgd dat we als PBD mooie trajecten opgestart en uitgebouwd hebben 

rond lezen, mét effect op de klasvloer. We zijn blij dat de huidige 
peilingsresultaten rond lezen positiever zijn.”

Marieke Van Nieuwenhuyze, Griet Mathieu & Soetkin Werbrouck
POV



“Dankzij de peilingen konden we jarenlang successen en pijnpunten 
identificeren in diverse leergebieden en vakken in ons Vlaamse 
onderwijs. Dit gaf bijvoorbeeld aanleiding tot onderbouwd en 
doelgericht onderzoek naar krachtige en effectieve leeromgevingen in 
de B-stroom. Veel dank voor de jarenlange toegewijde inzet!”

Machteld Vandecandelaere, KU Leuven



“Het werk van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen is 
complementair aan de OVSG-toetsen en aan de schooleigen evaluaties. De 
paralleltoetsen voorzien onze secundaire scholen van gestandaardiseerde 

toetsen. Door al die bronnen samen te nemen, kunnen we ons aanbod, 
onze nieuwe leerplannen en onze begeleiding afstemmen op de noden 

van onze scholen. 

Bij metend rekenen en meetkunde bevestigde de peiling van 2021 
bijvoorbeeld de neerwaartse trend die we al enkele jaren vaststelden in de 
OVSG-toets. Veel scholen geven kinderen te weinig kansen om praktisch te 

werken. Daarom hebben we  materialen ontwikkeld die leraren 
ondersteunen bij een krachtige didactiek voor meten. We moedigen 

scholen aan om meer ruimte te voorzien voor praktische toepassingen. Het 
is niet met toetsen alleen dat je de onderwijskwaliteit verbetert, maar in 

onze hele werking vormen data en toetsresultaten de aanzet om effectief 
aan die kwaliteit te werken. 

Bedankt voor jullie academische insteek de afgelopen 20 jaar!”

Walentina Cools
Algemeen directeur OVSG




