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Inleiding

Scholen die deelnemen aan de gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen ontvangen een schoolrapport en per deelnemende klas een klasrapport. In dit
schoolrapport vind je de resultaten van je school in vergelijking met de gemiddelde resultaten
van alle Vlaamse katholieke basisscholen die bij een grootschalige afname van deze
gestandaardiseerde proef deelnamen. In welk jaar dit was, vind je steeds terug bij de uitleg
over de proef in de databank van de evaluatiebox basisonderwijs. We leggen je hieronder uit
hoe je die resultaten kunt interpreteren.

De resultaten van onze gestandaardiseerde proeven zijn outputgegevens waarmee de school
haar eigen werking kan beoordelen in het kader van haar interne kwaliteitsontwikkeling. Om
de kwaliteit van het onderwijs te kunnen evalueren, is het nuttig om zicht te krijgen op de
resultaten die de school bij haar leerlingen behaalt. Ze helpen een antwoord te vinden op de
vraag of men met het hele team erin slaagt de leerplandoelen, en dus ook de eindtermen,
doorheen de leerjaren van de basisschool bij de leerlingen te realiseren. Je kunt de resultaten
gebruiken bij de evaluatie van de schoolwerking over een deel van de doelen van de
getoetste leergebieden. Voor een volwaardige evaluatie moet het team ook heel wat andere
gegevens naast de toetsresultaten leggen.

Interessant is dat je de resultaten van de eigen school met die van een grote groep scholen
kunt vergelijken. Voor bepaalde aspecten zal je als team vaststellen dat je onder of boven het
Vlaamse gemiddelde landt. Dat is een aanknopingspunt voor de analyse van de eigen
schoolresultaten.

Om de resultaten van de school goed te kunnen interpreteren, is het aangewezen om zich
met 'de eigen familie' of de referentiegroep te vergelijken. Dat wil zeggen: met een groep
scholen die met een vergelijkbare leerlingenpopulatie werkt. Vandaar dat we in het
schoolrapport niet alleen het Vlaamse gemiddelde ter vergelijking aanbieden, maar ook het
gemiddelde van de referentiegroep waartoe jouw school behoort. Scholen worden
onderverdeeld in vier referentiegroepen volgens de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Wie boven het gemiddelde van zijn referentiegroep scoort, doet het meer dan behoorlijk, ook
al scoor je misschien onder het Vlaamse gemiddelde. Wie echter onder het gemiddelde van
de referentiegroep scoort, weet alvast dat de zwakke score niet enkel aan de
leerlingenkenmerken moet worden toegeschreven.

Je wordt in de vergelijking van je resultaten geholpen doordat in je rapport sommige vakjes
grijs oplichten. Dit geeft aan dat het resultaat minstens één standaardafwijking verschilt van
het gemiddelde van je referentiegroep en dat je score dus opvallend beter of slechter is. Bij
een opvallend slechtere score moet je als school dus des te meer nagaan of er aan de
onderwijspraktijk kan worden gesleuteld. Je vindt enkel grijze vakjes terug op het niveau van
de leergebieden en de leerinhouden. De resultaten op afzonderlijke vragen zijn immers enkel
opvallend als ze in samenhang met de resultaten op het leergebied of de inhoud worden
bekeken.

Namens het evaluatiebox-team van Katholiek Onderwijs Vlaanderen hopen we dat dit rapport
een goede aanzet geeft om voor de kwaliteit van je school zorg te dragen.

Anne Verhoeven
Teamverantwoordelijke basisonderwijs
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Gedifferentieerde rapportering

Dit rapport brengt de resultaten van de leerlingen gedifferentieerd in beeld. Leerlingen met
speciale ondersteuningsbehoeften kunnen op hun manier deelnemen aan de toets, zodat ook
zij de kans krijgen om te tonen welke kennis en vaardigheden ze beheersen. In dit
schoolrapport vind je per toets de gegevens over deze leerlingen.

Enerzijds zijn er leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die gebruik maken van
redelijke aanpassingen (RA) bij het maken van de toetsen. Er wordt verwacht dat zij met
deze aanpassingen de vooropgestelde doelen beheersen. Hun resultaten worden dan ook,
samen met de resultaten van de leerlingen die de proef op een gestandaardiseerde manier
afleggen, meegenomen in de gemiddeldes van de klas, van de school, van de referentiegroep
en van Vlaanderen.

Anderzijds zijn er leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen (IAC) en
anderstalige nieuwkomers (AN). Enkel een leerling die beschikt over een verslag dat toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs kan een individueel aangepast curriculum volgen in het
gewoon onderwijs. Aangezien van leerlingen met een IAC en van anderstalige nieuwkomers
niet verwacht wordt dat zij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum beheersen,
worden hun resultaten niet mee opgenomen in de gemiddeldes van de klas, de school, de
referentiegroep en van Vlaanderen. In het klasrapport worden hun individuele resultaten wel
gerapporteerd.

Veelgestelde vragen

• Heeft het zin klasresultaten binnen de school of scholengemeenschap te vergelijken?

Het klasrapport bevat de resultaten gegroepeerd per klas. Daar moet je zeer omzichtig mee
omgaan. Het is in elk geval niet de bedoeling om leraren met elkaar te vergelijken.
Leerlingengroepen kunnen immers erg van elkaar verschillen. Bovendien zijn de resultaten
van de leerlingen de vrucht van hun volledige schoolloopbaan en niet enkel van het jaar
waarin de toets afgenomen wordt.

• Zijn de resultaten bruikbaar voor de evaluatie van de individuele leerlingen?

De belangrijkste doelstelling van de gestandaardiseerde proeven voor een school, is om met
de resultaten aan de slag te gaan in het kader van hun interne kwaliteitsontwikkeling. Het
zwaartepunt van de analyse van de resultaten ligt op het proces van zelfevaluatie van de
school. Dat wil zeggen: op de gezamenlijke reflectie op de resultaten, in het vooruitzicht van
verbeteringen van de onderwijspraktijk doorheen de hele basisschool.

De toetsen worden dus niet ontwikkeld om na te gaan of een individuele leerling op het einde
van het basisonderwijs de doelstellingen beheerst, bijvoorbeeld in het kader van de uitreiking
van het getuigschrift. De individuele leerlingresultaten die opgenomen zijn in het klasrapport,
kunnen leraren gebruiken om na te gaan hoever elke individuele leerling staat, maar dan
enkel als één van de elementen waarmee de leraar in zijn beoordeling rekening houdt, naast
andere evaluaties. Leraren hebben namelijk meer manieren om zich een beeld te vormen van
wat een leerling kent en kan en van wie de leerling is. Het is dan ook niet de bedoeling om de
score zonder meer op het rapport van de leerling over te schrijven.
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Referentiegroepen

Groep Betekenis %

Binnen elke klasgroep heb je een grote diversiteit aan leerlingen. Onderzoek toont aan dat de
onderwijskansen van leerlingen die meer dan andere leerlingen aantikken op een aantal
kenmerken beperkter zijn. Men noemt ze ook risicoleerlingen.

De schaal van leerlingkenmerken die we hiervoor hanteren is de kansarmoede-indicator (OKI).
Hoe meer kenmerken op de leerling van toepassing zijn, hoe hoger de onderwijs kansarmoede-
indicator. Op die manier krijgen we een idee van de mate waarin een leerling een risico-leerling is.

Om de OKI van een leerling te bepalen, wordt gekeken naar vier leerlingenkenmerken, die een
beeld geven van het sociaal profiel van een leerling:

- Laag opleidingsniveau van de moeder
- Gezinstaal niet Nederlands
- Buurt met hoge mate van schoolse vertraging
- Schooltoelage

Een leerling kan op 0, 1, 2, 3 of op alle kenmerken aantikken. De OKI wordt berekend door het
aantal kenmerken waarvoor de leerling aantikt op te tellen en is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4.

Door het gemiddelde te berekenen van alle leerlingen op een school, krijgen we een cijfer voor de
hele school. Op basis van dit cijfer worden alle deelnemende scholen aan een referentiegroep
gekoppeld. Zo tikken de leerlingen in een school met een OKI van 1,3 op gemiddeld 1,3 van de
vier leerlingenkenmerken aan. Deze school is opgenomen in de blauwe groep.

Deze scholen hebben een OKI-waarde < 0,5. 55,3paarse groep

Deze scholen hebben een OKI-waarde >= 0,5 en < 1. 21,0oranje groep

Deze scholen hebben een OKI-waarde >= 1 en < 2. 14,5blauwe groep

Deze scholen hebben een OKI-waarde >= 2. 9,2groene groep

Jouw school, Anonieme basisschool, behoort tot de groene groep.
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Schoolresultaten Mens & maatschappij

Resultaten per leerinhoud

School (*) Vlaanderen ReferentiegroepLeerinhoud
Gemiddelde in %

45 -14 Ruimte 68 59
62 -4 Tijd 75 66

* De getallen in groen en rood geven het verschil aan tussen het gemiddelde van de school en dat van de referentiegroep.
Positieve verschillen staan links in het groen. Negatieve verschillen staan rechts in het rood.
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Onderwijs rond het domein ‘ruimte’ wil leerlingen nieuwsgierig maken naar en kennis en
inzichten helpen verwerven over geografisch besef. Ze worden oriëntatie- en
kaartvaardig en leren ook over ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit. De vragen
over ruimte peilen naar deze kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 17
Aantal deelgenomen leerlingen: 18

Resultaten per vraag: Ruimte

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 1

Vraag Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde school
in %

Gemiddelde
Vlaanderen in %

Gemiddelde
referentiegroep in %

35 -1 44 366/1714
94+1 95 9316/1715
71 -20 96 9112/1716
29 -23 67 525/1717
41 -20 72 617/1718
18 -2 29 203/1719
29 -30 75 595/1720
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Onderwijs rond het domein ‘tijd’ wil leerlingen nieuwsgierig maken naar en kennis en
inzichten helpen verwerven over dagelijkse tijd, historische tijd en evolutie. Ze leren ook
tijd inschatten, plannen en ordenen en ontwikkelen historisch besef. De vragen over tijd
peilen naar deze kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

Aantal leerlingen die gestandaardiseerd deelnamen aan de proef: 17
Aantal deelgenomen leerlingen: 18

Resultaten per vraag: Tijd

Aantal leerlingen met redelijke aanpassingen die deelnamen aan de proef: 0
Aantal leerlingen met IAC en/of AN die deelnamen aan de proef: 1

Vraag Aantal juiste
antwoorden

Gemiddelde school
in %

Gemiddelde
Vlaanderen in %

Gemiddelde
referentiegroep in %

100+10 92 9017/171
59+2 75 5710/172
35 -12 57 476/173
65 -15 86 8011/174
35 -15 53 506/175
88+0 92 8815/176
65+4 71 6111/177
76+0 87 7613/178
29 -12 54 415/179
53 -16 77 699/1710
88+5 86 8315/1711
65+3 77 6211/1712
47 -10 70 578/1713
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Leergebied Groene
groep

Blauwe
groep

Oranje
groep

Paarse
groep

Onze
school

Gemiddelden van jouw school en van de referentiegroepen

Vlaams
gem.

56 75 73 69 64Mens & maatschappij 73

Groene
groep

Blauwe
groep

Oranje
groep

Paarse
groep

Onze
school

Leerinhoud Mens &
maatschappij

Vlaams
gem.

45 71 69 64 59Ruimte 68
62 78 76 72 66Tijd 75

Jouw school, Anonieme basisschool, behoort tot de groene groep.
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