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‘Het referentiekader voor onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs 

uit. Ze weerspiegelen de beleidskracht van de Vlaamse scholen en waarderen de 

professionele schoolteams. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie 

van iedere school.’ (site onderwijsinspectie). 

Tijdens de intervisie van cahiercoaches (8/1/’20) werkt een groepje begeleiders samen 

rond evalueren, registeren en rapporteren voor het nieuwe cahier W.O. De PBD 

selecteerde enkele kwaliteitsverwachtingen en –beelden uit het ROK die specifiek gaan 

over die materie. 

 

De school bereikt resultaten en effecten 
De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst. 

Het is belangrijk dat de school alles in het werk stelt om elke lerende zoveel mogelijk 

ontwikkelingskansen te bieden. Ze ambieert een ruime ontwikkeling en streeft naar zoveel 

mogelijk leerwinst bij elke lerende. Dit duidt op de toename van kennis en vaardigheden 

en op de ontwikkeling van attitudes, competenties en talenten van lerenden gedurende 

een bepaalde periode. 

De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.  

Studievoortgang is het bereiken van de minimaal gewenste output binnen een 

vooropgesteld tijdspad. De school volgt de deelname aan het onderwijsgebeuren van de 

lerende op en ondersteunt de studievoortgang. De school streeft ernaar dat zoveel 

mogelijk lerenden gekwalificeerd uitstromen, waarbij ze minimaal voldoen aan de vereisten 

van het gevalideerd doelenkader. 

 

De school streeft naar effecten op langere termijn bij alle lerenden. 

De school beoogt bij alle lerenden persoonlijkheidsontwikkeling, deelname aan het 

vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt en aan diverse facetten van de samenleving. In welke 

mate deze effecten op langere termijn bereikt worden, hangt af van vele factoren waarop 

scholen niet altijd een invloed hebben. 

De school stimuleert ontwikkeling van alle lerenden 
De school stelt doelen voor de lerenden. 

Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoordelingscriteria.  

Teamleden zijn zich bewust van het gedrag dat ze concreet nastreven bij de lerende of 

welke verandering ze bij de lerende willen zien. Ze leggen de doelen helder uit zodat 

lerenden deze beter begrijpen en eigenaar worden van het leerproces. Dit impliceert ook 

dat ze verduidelijken aan de lerenden welke criteria gebruikt worden om te oordelen of de 

doelen bereikt zijn. 

 

De school geeft het onderwijsleerproces en de leef- en leeromgeving vorm. 

Het schoolteam biedt een passend, actief en samenhangend onderwijsaanbod aan.  

 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/het-referentiekader-voor-onderwijskwaliteit-ok
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Leren verloopt zowel incidenteel als intentioneel. Bij incidenteel leren is het beoogde 

resultaat niet vooraf bepaald. Scholen streven intentioneel of doelgericht leren na en 

benutten incidenteel leren. Met het oog op het intentioneel nastreven van de doelen biedt 

het schoolteam de inhouden en activiteiten doelbewust aan. De aanpak is afgestemd op 

de doelen. De activiteiten en de inhouden zijn uitdagend en haalbaar voor de lerenden en 

sluiten aan bij hun voorkennis. De inhouden en activiteiten worden in gevarieerde en 

indien relevant, in betekenisvolle contexten aangeboden. Het schoolteam betrekt de 

lerenden actief bij het leren en onderwijzen en zorgen voor samenhang tussen de 

verschillende inhouden en activiteiten. 

 

De school volgt de ontwikkeling van de lerenden op. 

Het schoolteam geeft de lerenden adequate feedback met het oog op de voortgang 

in het leer- en ontwikkelingsproces. 

Feedback geven aan lerenden verhoogt het leerrendement. Dit gebeurt in onderlinge 

wisselwerking tussen lerenden en teamleden en werkt het best ingebed in een klimaat van 

veiligheid en vertrouwen. Feedback is nauw verbonden met het stellen van doelen en 

leerbegeleiding en sluit aan bij de leerervaring van de lerenden. 

 

Het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het 

onderwijsleerproces en het behalen van de doelen.  

Evaluatie vormt een essentieel en integraal onderdeel van het leerproces van de lerende. 

Het schoolteam hanteert een onderbouwde visie op evaluatie. De evaluatie is breed en 

representatief voor de eigen doelen en het gevalideerde doelenkader. Het schoolteam 

kiest doordacht voor verschillende evaluatieprocedures en -instrumenten om betrouwbaar 

gegevens te verzamelen. De gehanteerde beoordelingscriteria zijn objectief en helder 

gecommuniceerd. De evaluatie is stimulerend en ontwikkelingsgericht en verloopt fair en 

transparant. 

Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en 

evaluatiegegevens.  

Het schoolteam verzamelt, analyseert en interpreteert de evaluatiegegevens van de 

lerenden en stuurt op basis hiervan het onderwijsleerproces bij. Feedback leidt tot de 

nodige borging en bijsturing van het onderwijsleerproces. 

 

Het schoolteam beslist en rapporteert onderbouwd over het behalen van de doelen 

bij de lerende.  

Het schoolteam rapporteert tijdig en regelmatig over de voortgang van het leer- en 

ontwikkelingsproces en communiceert hierover transparant. Deze informatie vormt tevens 

de basis om een beslissing met betrekking tot de eindevaluatie te nemen en te 

onderbouwen. Het schoolteam oriënteert elke lerende op basis van de behaalde doelen, 

competenties en interesses. Hierbij betrekt het schoolteam de lerende en de 

ouders/thuisomgeving. 

 

De school onderzoekt en ontwikkelt op systematische wijze haar 

onderwijskwaliteit 
De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de 

resultaten en effecten bij de lerenden. 
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 Scholen onderzoeken, borgen en verbeteren op systematische wijze hun 

onderwijskwaliteit. Ze bepalen zelf de inhoud en de methode voor de eigen kwaliteitszorg 

op basis van hun vaststellingen, prioriteiten of doelen. Bij het zelf analyseren en evalueren 

van de onderwijskwaliteit gebruikt de school diverse relevante bronnen en betrekt ze 

belanghebbenden. De resultaten en effecten die de school bij de lerenden bereikt, vormen 

daarbij samen met de context- en inputkenmerken het uitgangspunt. Er is maar sprake van 

systematiek als de school op geregelde basis haar werking evalueert. Naast het 

systematische is het cyclische karakter van kwaliteitszorg belangrijk. Een cyclus herhaalt 

niet de vorige maar voegt er iets aan toe. Op die manier wordt bij elke cyclus kwaliteit 

verder ontwikkeld. 

 

 

 


