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Doelen

• Inzicht geven in complexiteit van het 
concept ‘leerwinst’

“Wat is leerwinst? En hoe kun je dat 
concreet en op een haalbare manier binnen 
de school meten?”

• Handvaten bieden om leerwinstgericht te 
werken

– Via rubrics

– Via ontwikkelingsgerichte feedback
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Referentiekader 

Onderwijskwaliteit
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Wat betekent ‘R3’ concreet?

Bronnenboek Referentiekader OK:
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Wat betekent ‘R3’ concreet?

• Eindtermen en leerplandoelen volstaan niet

• Leerwinst altijd/overal in kaart brengen? NEEN!
Context: regeerakkoord

• Leerwinstgerichte mindset
Data-/informatiegebruik 
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Wat is leerwinst?

• “de voortgang van leerlingen in een bepaalde 

vaardigheid” (De Maeyer & Rymenans, 2004) 

• “een maat voor de groei van individuele 

leerlingen, in het algemeen of binnen een 

specifiek leerdomein” (Janssens et al., 2014)

• “het verschil tussen een bepaald prestatieniveau 

en een verwacht prestatieniveau” 

(Castellano & Ho, 2013)

-> mogelijkheid tot ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ leerwinst

GROWTH DESCRIPTION

GROWTH PREDICTION
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Van éénmalige evaluatie…

Patriek D

Griet M
Lieven B

Ben W

Raymonda V
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Patriek D

Griet M
Lieven B

Ben W

Raymonda V

… naar gain score modellen
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Categorisch model

A (20%)

B (20%)

C (20%)

D (20%)
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Growth prediction
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‘Gain score’-model binnen 

categorieën
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Leerlingen op basis van data zelf 

verantwoordelijk maken voor leerwinst

• “Sharing data with pupils, so they can see:
– This is where I am

– This is where I need to go

– This is how I’m gonna get there

– This is the support I’m gonna get to make that
happen”.

https://vimeo.com/channels/1420376/57527837

=> Gezamenlijk stellen van leerwinst-doelen op 
basis van eerdere resultaten

https://vimeo.com/channels/1420376/57527837
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Leerwinst op schoolniveau
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Gemiddelde gerealiseerde leerwinst

14 14

M3 E3 M4 E4 M5 E5

A (25%) 10 % 12 % 24 % 30 % 32 % 22 %

B (25%) 12 % 16 % 22 % 21 % 26 % 31 %

C (25%) 47 % 39 % 23 % 18 % 25 % 27 %

D (15%) 25 % 27 % 18 % 13 % 12 % 14 %

E (10%) 6 % 6 % 8 % 14 % 5 % 6 %

Leerlingvolgsystemen

Leerwinst op schoolniveau
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En nu in de praktijk…

• Hervorming secundair onderwijs is gestart

• Eindtermen ict

– Te bereiken over alle vakken heen

– Te bereiken over de graad heen

• Uitdaging: leerwinst in kaart brengen met 

het oog op

– Behalen eindtermen einde eerste graad

– Waarvan aantal op niveau ‘basisgeletterdheid’
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Leerwinst boeken begint bij…

• Formuleren en communiceren van 

heldere doelen voor lln

– OK-kader D3 ‘het schoolteam hanteert 

uitdagende en haalbare doelen’
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• Eindterm 4.1 De leerlingen demonstreren 
basisvaardigheden om digitaal samen te 
werken, te communiceren en te participeren 
aan initiatieven. (transversaal)

• Leerplandoel 5 leerplan ict KathOndVla: 
De leerlingen communiceren en werken 
taakgericht samen volgens de netetiquette 
via é-mail en berichten

• Ik communiceer bij het samenwerken met 
mijn medelln en leraars via mail en 
berichten volgens afspraken.
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… volgens afspraken

• Met team leraars (en lln?) 1e graad samen 
nadenken over formulering doel, de 
‘afspraken’ uit het doel én over realisatie 
leerplandoel
– OK-kader BL2 ‘de school geeft haar organisatie 

vorm op het vlak van cultuur en structuur

– OK-kader BL3 ‘de school werkt participatief en 
responsief’

– OK-kader D2 ‘het schoolteam hanteert doelen 
die sporen met het gevalideerd doelenkader …’
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Leerwinstgerichte evaluatie: een 

beleidskeuze

Leerwinstgerichte zit hem in:
• Feedback geven
• Een kans tot (zelf)reflectie: eigenaarschap bij 

leerling leggen
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Mogelijke evaluatievorm: rubrics

• Leerlingen of studenten 

– weten wat de doelen zijn, 

– welke kwaliteit er verwacht wordt, 

– waarop ze beoordeeld worden en 

– waar de norm ligt.

• Rubrics maken duidelijk waar ze nu staan in 

hun leerproces, op verschillende criteria.

• Rubrics laten zien waar er nog ‘leerwinst’ te 

boeken is
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Rubric leerplandoel 5

Ik communiceer bij het samenwerken met mijn medelln en leraars via 

mail en berichten volgens gemaakte afspraken.
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Concreet maken van …

• De al gemaakte leerwinst

• De nog te boeken leerwinst

• Formuleren van feed-forward

– Door leraar of

– Door leerling (eigenaarschap!!) of

– Door medeleerling of

– Door alle drie
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Mogelijke partners in evalueren
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Rubric leerplandoel 5

Ik communiceer bij het samenwerken met mijn medelln en leraars 
via mail en berichten volgens gemaakte afspraken.

Feed-forward: Ik heb je bij de opdracht ‘Londen’ meermaals moeten 
aanspreken rond de communicatie met mij of je leerlingen van je groepje. 
Dit was niet leuk. Doe je dit in het vervolg spontaan én volgens de 
afspraken?
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Gevraagd: Feedback en feed-

forward

• Leerlingen

• Maatschappij 

• Inspectie

• Wetenschap
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WAAR HEBBEN JONGEREN NOOD AAN?
Leerlingen uit de 21ste eeuw als partners in evaluatie

…Het rapport heeft het over de transparantie van de evaluatie, 
het doorbreken van de stereotiepe open-vraag-toets, de nood aan 
meer feedback en aan motivering van de punten, de evaluatie als 

ijkpunt in het leerproces en het werken aan een evaluatiebeleid.

Hoe krijg jij punten? – Wat leerlingen denken over het 
evaluatiebeleid in het secundair onderwijs, schooljaar 2011-2012,  

www.scholierenkoepel.be

http://www.scholierenkoepel.be/
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WAT VERWACHT DE 

MAATSCHAPPIJ/OVERHEID?

• Feedback moet in de eerste plaats ontwikkelingsgericht 

zijn. De rol van de leraar is die van een coach die de 

lerenden constructieve, gerichte en bijsturende 

feedback geeft. 

• Feedback moet de lerenden positief bekrachtigen. Door 

het positieve te benadrukken heeft een leraar 

rechtstreekse impact op de motivatie van de lerenden.

• ….
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WAT ZEGT DE INSPECTIE?
“Evaluatie dient in de eerste plaats om leerlingen te laten 
leren. Het geeft je de kans om je onderwijspraktijk af te 
stemmen op de beginsituatie, de noden en de specifieke 
context van de leerlingen. Dankzij formatieve evaluatie kan je 
krachtige feedback geven. Hoe ze dat aanpakken, met punten, 
woordelijk of een combinatie, daar zijn scholen vrij in. Maar 
we merken dat het niveau van de feedback vaak 
ondermaats is, zeker in het secundair onderwijs.”

“De feedback is vaak onvoldoende ontwikkelingsgericht. 
Leerlingen moeten ermee aan de slag kunnen. Of ze is niet 
genoeg afgestemd op de doelen en hoe leerlingen die kunnen 
halen. In het bso gaat de feedback bijvoorbeeld vaak over inzet 
en motivatie. Voor Frans krijgen leerlingen opvallend meer 
feedback over kennis dan over de vaardigheden.”

Bron: tijdschrift Klasse, 27/8/2019, Lieven Viaene, hoofd 
inspectie onderwijs.
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EFFECTIEVE FEEDBACK IS EEN VAN DE 

KRACHTIGSTE BEINVLOEDENDE FACTOREN OP 

LEERPRESTATIES           
J. Hattie (2009)

• Acceleratie (een jaar winnen) .88

• Storend gedrag in de klas beperken .80

• Feedback .73

• Coöperatief leren .59

• Aanleren van studievaardigheden .59

• Direct instruction .59

• Huiswerk .29

• Klasgrootte .21

• Gender (jongens/meisjes) .12

• Zomervakantie -0.09

• Retentie (een jaar tegenhouden) -0.16

• Van school veranderen -0.34
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Niet elke feedback is effectief!

Slide ontleend aan eerdere presentatie op SOK, door Stijn Vanhoof
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Zet de bril op van leerling/ouder

Graag jullie mening.

Motiveren met aandacht voor 

het leren.

Hoe feedback formuleren?
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Positieve

communicatie

Bevestigende 

constructieve 

communicatie

Bijsturende

constructieve

communicatie

Negatieve

persoonsgerichte 

communicatie

voorbeeld “Je hebt een 

schitterend 

examen 

afgelegd.”

“... de oefeningen 

over meetkunde 

heb je zeer goed 

opgelost.  Hier 

heb je je talent 

voor 

nauwkeurigheid 

laten zien.”

“Ik heb 

gemerkt dat je 

de helft van de 

oefeningen niet 

maakte. Gevolg 

is een 

onvoldoende.  

Neem de 

leerstof terug 

door. Ik bekijk 

graag met jou 

je vragen.”

“Je hebt er niet

veel van 

gebakken!”

“Je hebt weer 

niet 

gestudeerd.”

effect stimulans Stimulans om 

volgende keer nog 

beter te doen/om 

verder te gaan 

ontgoocheling ontmoediging

Gekwetste

persoonlijkheid

tip Kost niets

Groot effect

Sterke motivator

Lerende zit in het 

concrete

Wees concreet

Geef ruimte 

voor + uitweg

Sterk te mijden

Loopt nooit 

goed af
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Voorbeelden constructieve communicatie

• “Onregelmatig werken zorgt voor dergelijke punten.”

• “Door wekelijks je werk te plannen kan je betere resultaten halen.”

• “Een compleet mislukte start.”

• “Een moeilijke start ... Met meer aandacht tijdens de lessen kan je nog 
heel wat realiseren. Ga er nu voor!”

• “Onderschat het proefwerk niet. Dat wordt een veel groter geheel.”

• “Oefen in wat nog moeilijk gaat en stel mij vragen bij twijfel. Het zal je 
helpen bij het voorbereiden voor de proefwerken.”

• “Goed gedaan. Flink zo.”

• “Dit is een mooi resultaat. Zeker wat betreft de vragen waarin je op zoek 
moest gaan naar onderlinge verbanden. Goed gedaan!”



SOK-congres 29 november 2019 18

35

3 stappen in een schrijfwijzer

STAP 1 – GEEF EEN CONCRETE IK-BOODSCHAP

“Ik zie, Ik lees, Ik hoor… dat je 2x, maandag, …”

STAP 2 – COMMUNICEER HET EFFECT

“…hierdoor heb je een onvoldoende…

STAP 3 – GEEF ADVIES/VRAAG NAAR OPTIES

“Ik stel voor om … wat denk je?” 

Schrijfwijzer
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Enkele voorbeelden

Ik  stel vast dat je weinig oplet en nauwelijks 

actief meewerkt tijdens de les geschiedenis. 

(concreet)

Hierdoor mis je kansen om de leerstof te 

verwerken. (effect) 

Werk je terug actief mee? Ga ervoor. (advies)

file:///E:/Schoolbegeleider/Schoolbegeleiding/Virgo sapiens/Rapportcommentaren/2012 schrijfwijzer rapportcommentaren.doc
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Enkele voorbeelden

Uit je resultaten leid ik af dat je thema 3 

onvoldoende begrepen hebt. Klopt het dat dit de 

oorzaak is van je onvoldoende? (checkvraag 

inbouwen). Neem de leerstof van deel 2 opnieuw 

door tegen volgende les (advies) en duid aan wat 

je niet begrijpt. We bekijken dan samen hoe je 

dit best verder aanpakt. (ondersteuning)
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Uit je medewerking tijdens het groepswerk in de 

klas leid ik af dat je het talent hebt om in team 

te werken. Je bewaakt de tijd en moedigt de 

anderen aan om initiatief te nemen. Knap!

Enkele voorbeelden
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En nu oefenen ….

40

• Aandacht voor leren leren in de lessen

• Inspireer elkaar in de vakgroep

• Formuleer ideeën tijdens de klassenraad


