
Onderwijskwaliteit bewaken en 
ontwikkelen. Een benadering vanuit 
een lokaal perspectief 
 

Het inspectieverslag als databron voor 
kwaliteitsontwikkeling 



Kwaliteitsbeleid en schoolbestuur 
Interne kwaliteitszorg en externe evaluatie 



Inleiding  

Decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van 
het onderwijs in Vlaanderen 

• Hoe kunnen en moeten onderwijsinstellingen en 
centra voor leerlingenbegeleiding, pedagogische 
begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie de 
kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen 
garanderen?  

• Centraal staat de complementariteit tussen interne 
kwaliteitszorg en externe evaluaties.  

• CIPO-referentiekader (Context, Input, Proces, 
Output) gehanteerd.  



Referentiekader 



53.600  
leerlingen 
& cursisten 

Van 2,5 tot 88 jaar 

214 
locaties 

142 landen 

6.291 
medewerkers 

+100 stagebedrijven 



Situering AG SO 

16 scholen 73 scholen 2 centra 21 scholen 1 centrum 
10 

academies 



Onderwijskwaliteit gemeten 
na 80 doorlichtingsverslagen in vier divisies 



Overzicht resultaten doorlichting 



Benchmark onderwijs Vlaanderen 

58% 

38% 

4% 

Eindbeoordeling Vlaanderen 
onderwijsspiegel 2013 (2011-2012) 

n=537 

1 2 3 

58% 

35% 

7% 

Eindbeoordeling Antwerpen 
n=80 

1 2 3 



Grote verschillen per niveau 



CIPO-analyse op basis van 
indicatoren 

Doorlichtingsverslagen Vlaanderen 2007-2013 



 analyse verslagen vanaf  2007 
 tekst omgezet in indicatoren en variabelen 
 CIPO als ordeningsstructuur 
 dynamisch 

Samenstelling set indicatoren 



Verkort overzicht van de 
registratie op indicatorniveau 

 analyse elk doorlichtingsverslag 
 geen interpretatie, wel registratie 
 3 scores, mogelijkheid tot opmerkingen 



Uitgebreide registratie 
indicatoren en variabelen 



Analyse 

Analyse 



Beleidsrapporten 

Schoolniveau: 
• Uitgebreide analyse: 

indicatoren en variabelen 
• Aparte verwerking 

onderwijsaanbod 

Niveau scholengemeenschap: 
• verkorte analyse: indicatoren 
• simulatiemodel proces 
• simulatiemodel 

onderwijsaanbod 
• syntheserapport en 

beleidsvoorstellen 



Uitgangspunten kwaliteitsbeleid 
Stedelijk Onderwijs 2013 – 2019 



Strategische doelstelling 

Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief 

onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke 

ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten 

en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot 

een verantwoordelijke wereldburger. 



Realisatie leerdoelen 

Elke lerende realiseert de voor hem of haar geldende leerplandoelen, 
eindtermen, ontwikkelingsdoelen of competentieprofielen, met perspectief 
op gekwalificeerde uitstroom.  

Elke instelling beantwoordt aan de kwaliteitsnormen van de subsidiërende 
overheid.  

Elke instelling bewijst door evaluatie dat elke lerende de leerresultaten 
bereikt die voor hem of haar werden bepaald in een leerplan, een 
handelingsplan of een competentieprofiel. 

Elke instelling haalt voor elk proces-onderdeel van het vastgelegd 
kwaliteitsmodel een vooraf vastgelegd minimaal kwaliteitsniveau. 



• Kwaliteitsscan van het proces 

– Extern: doorlichting 
actueel geldend 
(her)doorlichtingsverslag 

– Intern: zelfevaluatie + supervisie +  
visitatie  

• Output - outcome 

– Eindtoets: eindtermen 

– Tussenresultaten: leerplandoelen 

– Vervolgtraject 

Kwaliteitswijzer 



Kwaliteitsscan 

opvolging 

zelfevaluatie 

supervisie 

visitatie 

doorlichting 

prioriteiten 

P

DC

A
P

D

C

A



Kwaliteitsgroei als basis 

Activiteit 

 

 

Proces Systeem Keten Integraal 

Een minimale 

kwaliteit is aanwezig, 

en die wordt door 

betrokkenen als 

voldoende 

beschouwd. 

Kwaliteit is 

persoonsgebonden. 

Verplichtingen 

worden nageleefd 

omdat het moet. 

Vooral 

productgericht. 

Losse initiatieven 

staan centraal. 

De kwaliteit is 

variabel. 

Binnen de school is 

een oprechte en 

algemene 

bekommernis om 

kwaliteit aanwezig. 

Aanzet tot 

procesdenken. 

De klemtoon ligt op 

een aantal 

deelaspecten van het 

proces waarvoor 

gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

wordt opgenomen. 

Er zijn afspraken, er 

is samenwerking. 

De school beschikt 

over een visie. 

De school 

functioneert op een  

globaal kwaliteitsvol 

niveau, zichtbaar op 

de werkvloer. 

De planning verloopt 

efficiënt, en in 

samenwerking. 

Er bestaan duidelijke 

structuren die door 

alle betrokkenen 

ondersteund worden. 

Het proces wordt 

bewaakt en 

sporadisch 

bijgestuurd. 

De deskundigheid 

van de medewerkers 

wordt constant 

verhoogd. 

De school is constant 

op zoek naar 

kwaliteitsverbetering 

en innovatie. 

Er wordt regelmatig 

en systematisch 

geëvalueerd en 

bijgestuurd, ook door 

externen. 

Gerichte analyses 

leiden tot goed 

gefaseerde en 

ondersteunde 

verbeteracties. 

Het streven naar 

constante innovatie 

wordt door alle 

betrokkenen 

gedragen. 

De school profileert 

zich door externe 

gerichtheid en 

streven naar 

perfectie. 

De school behaalt 

een uitzonderlijk 

kwaliteitsniveau op 

meerdere vlakken. 

De kwaliteitsaanpak 

uit zich op alle 

vlakken en voor alle 

processen. 

De school wordt als 

expert beschouwd 

door andere 

organisaties, en stelt 

zijn expertise ter 

beschikking. 



CIPO-indicatoren als middel 


