Het belang van data voor
verantwoording en
ontwikkeling
Ignace Mathei en Carine Steverlynck
Without data, you are just another person with an opinion
(T Scott, 2005)
In God we trust; all others must bring data
(Deming, 1986)

Doelstellingen en opbouw
• De nieuwe verwachtingen van de overheid over
het belang van data voor verantwoording en
ontwikkeling?
• Welke gevolgen heeft dit voor het
kwaliteitstoezicht? Hoe verhouden verantwoording
en ontwikkeling zich tot mekaar?
• Wat stelt de inspectie op vandaag vast? Hoe
gebruiken scholen data momenteel voor
verantwoording en ontwikkeling? Voor welke
uitdagingen staan de scholen nog?
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De ‘nieuwe’
verwachtingen van de
overheid
Het toenemend belang van data?
Hoe te kaderen?
Met welke nieuwe opvattingen worden
we geconfronteerd?

Vlaanderen heeft…
• een ambitie met pit op het vlak van het voorkomen van
ongekwalificeerde uitstroom (halveren tegen 2020!)
• vertaald in een plan goedgekeurd door het Vlaams
parlement met 19 acties waaronder:
• Actie 5: Tijdens de doorlichting de doeltreffendheid nagaan
waarmee vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen
samen met het CLB. Transparante rapportage hierover in het
doorlichtingsverslag vanaf 1/9/2014
• met concrete omschrijvingen: onderzoek datageletterdheid
(of hoe de school data gebruikt als input voor het beleid
inzake risicoleerlingen), hoe in samenwerking met het CLB
acties worden opgezet en tot welke resultaten dit leidt…
een onderzoek op beleids- en uitvoerend niveau met het
oog op stimulering!

De inspectie vertaalt de Vlaamse VSV-ambitie in…
• Een stimulerend onderzoek van kleuteronderwijs (eerste
preventie van VSV) tot SO en CLB door middel van dialoog
op basis van data
• over zorgleerlingen op beleids- en uitvoerend niveau
• Bestaande uit: onderzoek naar harde en zachte output
gekoppeld aan input, data als beleidsinput, vertaald in
effectieve acties en samenwerking met CLB met aandacht
voor ondersteuning en ontwikkeling
• Resulterend in een apart luik in het DL-verslag per school en
een samenvattende rapportage (monitoring) voor de
overheid en het Vlaams parlement
• Try-out SO uitgevoerd en positief bevonden, het
conceptueel werk wordt dit schooljaar afgerond en de
communicatie met het werkveld opgestart

Voorbeeld data try-outversie VSV
Aantal leerlingen van 17 jaar en ouder dat so verlaat na dit schooljaar:
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Aantal leerlingen van 17 jaar en ouder dat so ongekwalificeerd verlaat na dit
schooljaar in deze school
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Tijden veranderen… en de verwachtingen van de overheid ook
Digitalisering,
kenniseconomie,
focus op
verantwoording
en effect

Lerarenopleiding!

Van hiërarchisch over persoonlijk en intuïtief naar participatief ,
gedeeld en onderzoekend (effectief) leiderschap

De veranderende rol van de overheid en de inspectie
bij data

PBD

Inspectie

Scholen

• Scholen zijn de eerstelijnsverantwoordelijken in
kwaliteitszorg
• Openbaarheid en
transparantie: duidelijke
verwachtingen
• Gepaard gaande met de
nodige ondersteuning en
beschikbaarheid (mijn
onderwijs en dataloep…)
• Data en outputgericht
(doorlichten) gaan hand
in hand

Onderzoek leert dat gericht datagebruik leidt tot…

Verbeterde
Leerlingenresultaten
Én interne
ontwikkeling

Schoolleiders
hebben een
impact

Wetenschappers
duiden op
substantiële
effecten!

Efficiënt datagebruik veronderstelt…
Beschikbaarheid van data inclusief benchmarks (!)
Geld en middelen
Gezocht:
Datawijze
Kennis en vaardigheden
schoolleiders
en enthousiaste
Prioritering: sense of urgency?
leerkrachten!
Attitude/cultuur: een ruime betrokkenheid
(leerkrachten in een sleutelrol)
• Koppeling van externe toerekenbaarheid aan
interne ontwikkeling (met organisatiegevolgen!)
• Planmatig en cyclisch werken
• Een veilig en ontwikkelingsgericht leerklimaat (niet
intimideren en kleineren maar stimuleren)
•
•
•
•
•

Nieuwe
verwachtingen,
nieuwe uitdagingen?
Hoe is het met de kwaliteitszorg gesteld?
Hoe is het met de datageletterdheid/-wijsheid
gesteld?
Bestaat er een verband tussen beiden?

Wat stelt de inspectie vast?
Resultaten van twee onderzoeken
• Diepgaande analyse van 35 dl-verslagen SO van
het eerste semester 2013-2014: hoe datawijs zijn de
scholen momenteel?
• Eerste (precaire) resultaten van een lopend
onderzoek in 328 scholen SO gekoppeld aan de
GOK-controles
Gerelateerd aan andere onderzoeksresultaten
• Zoals het perceptieonderzoek van collega Hilde
Vanderlocht
• En ander Vlaams en Nederlands (inspectie)onderzoek

Het globaal kwaliteitsprofiel van de scholen?
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Maar er is progressie!
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Hoe is het met de datageletterdheid gesteld?
Vergaren scholen data?

Vergaren scholen outputdata?
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Resultaten onderzoek datawijze scholen
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Perceptie van de scholen?
• Perceptieonderzoek bij 451 scholen (SO en BaO) leert
dat zowel directies als leerkrachten overtuigd zijn dat
het gebruiken van data (outputdata) het onderwijs
kan verbeteren.
• 70% van de directies vinden het haalbaar
• Het merendeel van de directies voelt zich
competent om met data aan de slag te gaan.
Maar …
• De omslag naar de werkvloer… Ruwe data omzetten
in betekenisvolle informatie (acties met effecten op
leerlingen) en tot draagvlak komen blijkt niet zo
simpel.

Diepgaande analyse: hoe schalen DL-teams de datageletterdheid in?

Schaal datageletterdheid van 0 tot 4
0. De school verzamelt noch analyseert beleidsrelevante data.

1. De school verzamelt en analyseert beleidsrelevante data maar koppelt er nog geen
gerichte acties aan die een impact hebben op de resultaten die de school neerzet.
2. De school verzamelt en analyseert beleidsrelevante data en is gestart met gerichte
acties. Het is nog te vroeg om resultaten vast te stellen.
3. De school organiseert gerichte acties op basis van beleidsrelevante data met het oog
op het verhogen van de output voor alle leerlingen waarvan de eerste resultaten
merkbaar zijn of waarvan de resultaten tot bijstelling van de acties hebben geleid.
4. De school organiseert gerichte acties op basis van beleidsrelevante data die als
voorbeeld van goede praktijk kunnen gelden.

Inschaling volgens de inspecteurs?
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Onderzoek naar het schoolbeleid datageletterdheid
Vier vragen over datageletterdheid:
1. Heeft de school een doel/visie? Wat zijn de intenties van de
school? Staat ze open voor datageletterdheid?
2. Ondersteunt de school? Wil ze tijd en middelen investeren?
3. Is er aandacht voor effecten op de leerlingen in het algemeen en
voor risicoleerlingen in het bijzonder?
4. Is er aandacht voor draagvlak, professionalisering van
leerkrachten en implementatie tot op het niveau van de
vakgroep?
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Resultaten brede screening

De meeste scholen
zitten in de fase
van opbouw en
staan klaar om te
implementeren!

Ontwikkeling

Doeltreffendheid
Ondersteuning
Doelgerichtheid

Geen bewustwording
bij 10 % van de
scholen naast enkele
voorbeelden van
goede praktijk!
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Datageletterde scholen: een sterk Q-profiel en groter?
Speelt schoolgrootte een
rol?

Onderzoekers
bevestigen
mekaar!
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Onderzoek Nederlandse inspectie maart 2014 naar

de kwaliteit en effectiviteit van 298 schoolleiders.
5 generieke basiscompetenties (NSA)
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Conclusies
• Er bestaan grote verschillen tussen scholen. 4/10 scholen
blijven achter op het vlak van Q-zorg; …
• Doeltreffendheid realiseren en de werkvloer betrekken
bij de kwaliteitszorg blijven moeilijke kapen om nemen…
• Schoolgrootte en zware investeringen: van weinig
belang
• Het veld beweegt qua datageletterdheid: opstartfase
• De focus op effecten bij leerlingen? Nee… Mede
verklaring voor de zwakke effecten van kwaliteitszorg
op leerlingenresultaten?
• Correlatie tussen Q-zorg en datawijsheid
• Scholen hebben nog weinig aandacht voor vorming
van leerkrachten en het inschakelen van vakgroepen…
Een gemiste kans?

Afsluitend…
• Hebt u hart voor kwaliteitszorg?
• Slaagt u erin om effecten te ressorteren tot op de
werkvloer?
• Slaagt u erin vakgroepen en leerkrachten te
betrekken op de kwaliteitswerking; is er met andere
woorden sprake van een kwaliteitscultuur?
Dan zijn de fundamenten gelegd voor een traject
naar een datawijze school!
Weet: Goed onderzoek doen vraagt ‘1.000 vlieguren’
met andere woorden: laat je ondersteunen en zoek
samenwerking!

