
H
E

T
 B

E
L

A
N

G
 V

A
N

 O
U

T
P

U
T

 E
N

 D
E

 

R
E

L
A

T
IE

 M
E

T
 I
D

P
 

Hoe gebruikt u IDP6-resultaten om uw 
onderwijsaanbod op klas- en schoolniveau te 

verbeteren? 
 
 



Wie zijn we? 

• Marleen Duerloo 

    Pedagogisch begeleider wiskunde en IDP 

• Bart Masquillier 

Pedagogisch begeleider Nederlands 

• Hilde Hendrickx 

Pedagogisch begeleider wereldoriëntatie 

 

VVKBaO Guimardstraat 1  1040 Brussel  

marleen.duerloo@vsko.be 02 507 08 22 

bart.masquillier@vsko.be 02 507 08 25 

 

mailto:marleen.duerloo@vsko.be
mailto:bart.masquillier@vsko.be


Waarom meedoen aan IDP? 

Interne kwaliteitsbewaking vanuit de leerplannen VVKBaO  

‘Makkelijk’ middel om aan een outputbeleid te werken 
vanuit data  

•Essentie van bepaalde leerplandoelen wordt 
geconcretiseerd 

•Analyse van de antwoorden biedt de leerkrachten 
suggesties voor de verbetering van de onderwijspraktijk  

Voor VVKBaO: instrument om scholen te ondersteunen 

Geen instrument om scholen onderling op kwaliteit te 
vergelijken 



Hoe bevragen we? 

IDP6  

in juni 

op papier 

OF online  

IDP4 

in mei 

online 

dictee op 
papier 



Wat bevragen we? 

Nederlands 

•Dictee 

•Luisteren 

•Begrijpend lezen 

•Taalbeschouwing  

•Facultatief: schrijven 

Wereldoriëntatie 

•Harde proef 

•Observatie-opdracht 

Wiskunde  

•Getallenkennis 

•Bewerkingen 

•Meten en metend 
rekenen 

•Meetkunde 

•(telkens met 
domeinoverschrijdende 
doelstellingen) 
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Thema 
bepalen  

Leerplan-
doelen/contexten 

selecteren 

Vragen 
opstellen 

Vragen 
bespreken 

Vragen 
uitproberen 

Vragen 
bespreken, 
aanpassen 

Vragen 
uitproberen 

Vragen 
selecteren 

Proeven 
Mei/jun 

2013 

September 
2013 

Eerste trimester 

Tweede 
trimester 

2014 

Derde 
trimester 

2014 

Derde 
trimester 

2014 

Derde 
trimester 2014 

September 
2014  

Juni 
2015 



Hoe bevragen we? 



Rapporten < week na de toets 



Globale resultaten Nederlands 

 



Resultaten luisteren 



Resultaten lezen 

60
62
64
66
68
70
72
74

Lezen 

Lezen



Resultaten per vraag  

De resultaten die opvallende verschillen vertonen, zowel positief 

(groen met grijze achtergrond – vraag 4) als negatief (rood met 

grijze achtergrond vraag 2), kregen in uw IDP6-schoolrapport 

een grijze achtergrond.  

Het zijn vragen die best verder geanalyseerd worden.  



Begrijpen 

38. 

  

  

  

  

Le.2.2.2 

Duurdere olie zorgt ervoor dat boeren planten telen die niet als voedsel dienen.  

  

Waarvoor telen ze die planten dan wel? 

  

A. Om aan de rijke landen te verkopen. 24 % 

B. Om aan het werk te blijven. 5 % 

C. Om er biobrandstof mee te maken. (60 %*) 

D. Om zelf voor hun eigen familie te zorgen. 11 % 

  

 85-100 % gemakkelijk 

 70-84 % wat moelijker 

 55 – 69 % moeilijk 

 0 – 54 % supermoeilijk 

 



Interpreteren 
 85-100 % gemakkelijk 

 70-84 % wat moelijker 

 55 – 69 % moeilijk 

 0 – 54 % supermoeilijk 

 42. 

  

  

  

  

  

Le.2.2.3 

Wat behoort tot de productiekosten? 

  

Duid drie juiste antwoorden aan. 

  

□ Bemesting. 

□ Dierenvoeding. 

□ Energie. 

□ Gewassen. 

□ Melk. 

  



Interpreteren 

44. 

  

  

  

  

  

  

Le.2.2.3 

Le.3.2.2 

Schrijf elk nummer achter de juiste landbouwvorm.  

  

1  =   gebruik van kunstmest 

2  =  weinig machines 

3  =  heel grote hoeveelheden van één gewas 

4  =  duurzame landbouwvorm 

5  =  verontreiniging van de natuur 

 

 85-100 % gemakkelijk 

 70-84 % wat moelijker 

 55 – 69 % moeilijk 

 0 – 54 % supermoeilijk 

 

2 en 4 

1 en 3 en 5 



Integreren 

 

50. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Le.3.2.2 

Je krijgt een voorbeeld van landbouw uit Peru.  

  

Alejandra verbouwt voedsel voor haar familie op een klein lapje grond in het Andesgebergte in Zuid-

Amerika. Het land bewerkt zij hoofdzakelijk met haar handen. Zij bevloeit haar akker met water uit de 

nabijgelegen rivier en bemest hem met dierlijke uitwerpselen. Overschotten brengt zij naar de 

plaatselijke markt. Met de opbrengst ervan betaalt zij de school van haar kinderen. 

  

Als je dit voorbeeld vergelijkt met de tekst die je gelezen hebt, wat kan je over Alejandra dan zeker 

zeggen?  

  

  

 

 

 

 

Duid twee juiste uitspraken aan. 

  

□Alejandra doet aan zelfvoorzienende landbouw. (A*) 

□Alejandra is afhankelijk van wat de rijke landen betalen voor haar  overschotten. (B) 

□Alejandra maakt de akker vruchtbaar met natuurlijke  middelen.(C*) 

□Alejandra teelt voornamelijk handelsgewassen. (D) 

  

 85-100 % gemakkelijk 

 70-84 % wat moelijker 

 55 – 69 % moeilijk 

 0 – 54 % supermoeilijk 

 



Interpreteren 

87 

 

 

Le,2,2,3 

Wat is volgens deze campagne een wereldwijd probleem? 

  

A. Dat 1 op 7 mensen gaat slapen met een lege maag. 

B. Dat er te veel grote bedrijven zijn. 

C. Dat er te weinig mensen lid zijn van de actie: ‘Ik groei mee’. 

D. Dat we grote bedrijven moeten uitdagen. 

  

    

 85-100 % gemakkelijk 

 70-84 % wat moelijker 

 55 – 69 % moeilijk 

 0 – 54 % supermoeilijk 

 

//atlas/vvkbao/Werkgroepen/IDP/IDP6/IDP6 Taal/IDP 2013/GROEI mee_mov/GROEI mee.mov


 

 

In welke mate is het huidige aanbod goed? 

 

 



 

In welke mate is het huidige aanbod goed (2)? 



Het potentieel van datagebruik in praktijktaal 

Stimuleren tot voortdurende schoolverbetering 

Nagaan of doelen worden gerealiseerd 

Identificeren van (oorzaken) van problemen – IDP signaleert  

Bepalen wat er moet veranderen 

Bevorderen van een (doordacht) verantwoordingsperspectief  



Ondersteuning door VVKBaO 

infoidp.vvkbao.be   

Gemiddelde resultaten 
Vlaanderen 

Commentaar en 
suggesties 

Databanken met 
zoekcriteria 

Stappenplan analyse 
(syllabus sessie) 

PowerPoint 
introductiesessie 

proefidp.vvkbao.be 

na elektronische 
invoering of online: 
opvragen school- en 
klasrapport(en) door 
directeur en leerkracht 
(klasrapport) 

School + visie  

Commentaar en 
suggesties  

Achtergrondinformatie 

‘In levende lijve’ 

Informatiesessies 

Analyseren rapport 

Werkwinkels didactiek 

Begeleidingstrajecten 

http://proefidp.vvkbao.be/


Voorgestelde planning  

•Stap 1: Het schoolrapport scannen 

•Stap 2: Kijken naar de globale cijfers 

•Stap 3: Kijken naar de resultaten op itemniveau per leerdomein 

•Stap 4: Verzamelen van de eerste bevindingen 

•Stap 5: Resultaten op itemniveau koppelen aan de vragen uit de toets 

•Stap 6: Interpreteren van de bevindingen 

September – deel 1: analyse van het IDP6-rapport tot op interpretatieniveau 

•Stap 7: De werkgroep IDP komt samen en bespreekt de analyse tot op 
diagnoseniveau. 

Oktober – deel 2: 

•Stap 8: De directeur organiseert een PV waarop hij de diagnose aan het 
schoolteam voorstelt. De diagnose wordt afgetoetst en het schoolteam 
geresponsabiliseerd. 

November – deel 3: 

•Stap 9: De werkgroep IDP komt samen en gaat na of er actie moet 
worden ondernomen. Indien dat zo is, stelt ze een actieplan op.  

December – deel 4: 

•Stap 10: De school start met het actieplan. (Eventueel zitdag) 

Januari – deel 5: 



In welke mate is er nood aan ondersteuning door PB? 



Enkele slotbedenkingen 

• Resultaten lezen en luisteren ook afhankelijk 
van: 

–  motivatie 

–  tekstcomplexiteit 

–  school- en instructietaal 

 

–  omgaan met instructies 

–  gebruik Standaardnederlands 

–  gebruik leesstrategieën 

–  het één-juist-antwoord-syndroom 

 

 

 


