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INLEIDING 
 
 
 
De conferentie naar aanleiding van de peiling informatieverwerving en -verwerking in de A-
stroom van de eerste graad secundair onderwijs is een stap in een proces van kwaliteitsborging 
en –verbetering. We willen immers de resultaten van de peiling aangrijpen om het gesprek over 
het onderwijs m.b.t. informatieverwerving en -verwerking in de eerste graad aan te gaan. Het 
handelt hier niet alleen over de vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’, maar ook 
vakgebonden eindtermen van verschillende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, 
Nederlands, wiskunde, technologische opvoeding en natuurwetenschappen. Wat zijn sterke 
punten? Wat kan beter? 
 
In deze conferentiemap worden een aantal bevindingen gebundeld die als insteek voor de 
conferentie zijn bedoeld.  
 
In deel I worden de belangrijkste bevindingen uit de peiling gepresenteerd en worden de 
resultaten van deze peiling getoetst aan een aantal andere onderzoeksgegevens, voor zover dat 
mogelijk is. Dit is een poging om bijkomende referentiegegevens aan te reiken en zo de eigen 
resultaten te interpreteren.  
 
Deel II omvat een synthese van de reacties uit de consultatieronde. Via diverse kanalen werd in 
de loop van juni 2007 immers een oproep gelanceerd. Het was een uitnodiging aan een zeer ruim 
publiek om te antwoorden op een aantal vragen over de resultaten. De resultaten waren 
ondertussen via een brochure en via de webstek van de entiteit Curriculum bekend gemaakt. De 
consultatievragen peilen naar opinies en naar suggesties voor verbeteracties. Een synthese van 
de opbrengst van deze consultatieronde bevindt zich in deze conferentiemap. De reacties voor 
het voorliggende onderwerp waren zeer beperkt. 
 
Deel III tenslotte reikt een aantal elementen aan voor het debat. Het is een selectie van thema’s 
die opgevallen zijn in de onderzoeksgegevens en in de reacties uit de consultatieronde. 
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DEEL I : ONDERZOEKSGEGEVENS 
 
In deel I van deze bundel worden een aantal onderzoeksgegevens gepresenteerd die de Vlaamse 
peilingresultaten in een ruimer perspectief plaatsen. De zoektocht naar onderzoeksmateriaal dat 
voldoende herkenbaar en relevant is voor de Vlaamse context verliep moeizaam. Vergelijkbaar 
buitenlands onderzoek is immers schaars en enkel het TIMSS-onderzoek en het PISA onderzoek 
lijken in aanmerking te komen. Het zijn twee internationaal vergelijkende onderzoeken waaraan 
Vlaanderen in het verleden heeft deelgenomen. Hun relevantie voor het behalen van de 
eindtermen is beperkt, maar zij leveren wel informatie op over de verschillen tussen leerlingen 
en de mate waarin alle leerlingen bepaalde basisvaardigheden, zoals ze internationaal 
beschreven worden, verwerven. 
 
Deel I bestaat uit vier onderdelen. Eerst wordt de Vlaamse peiling besproken. Vervolgens worden 
het TIMSS- en PISA - onderzoek op dezelfde punten beschreven zodat gelijkenissen en verschillen 
duidelijker worden. Na een korte situering van het onderzoek in zijn context, volgt telkens de 
beschrijving van de doelstelling, het instrumentarium, de steekproef en de belangrijkste 
resultaten. Deze informatie stelt de lezer in staat om de mogelijkheden en de grenzen van de 
onderzoeken beter in te schatten.  
 
In het laatste onderdeel is de centrale uitgangsvraag: worden de resultaten van onze Vlaamse 
peiling bevestigd of genuanceerd door andere ervaringen of onderzoek? Er zal blijken dat deze 
koppeling niet altijd voor de hand ligt. Elk onderzoek werkt immers met andere conceptuele 
kaders, vaardigheidsschalen en toetsopgaven. Resultaten kunnen dus niet zomaar vergeleken 
worden. Rekening houdend met deze beperkingen, is het toch relevant om te gaan kijken wat 
ander onderzoek zegt over aspecten die opvallen in de peilingresultaten. Op die manier kan een 
bijdrage geleverd worden in de opbouw van evidentie als basis voor mogelijke acties. 
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1 DE PEILING INFORMATIEVERWERVING EN -VERWERKING 2004 
 
VLAANDEREN 
 
PEILING INFORMATIEVERWERVING EN –VERWERKING  
in de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) 
2004 
 
1.1 Situering 
 
Sinds 2002 worden in opdracht van de Vlaamse minister van onderwijs en vorming periodieke 
peilingonderzoeken afgenomen. In Vlaanderen focussen peilingen uitsluitend op de beheersing 
van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het gewoon onderwijs. Daarom worden peilingen 
altijd uitgevoerd op het einde van een onderwijsniveau (bv. het einde van de eerste graad van 
het secundair onderwijs). Sinds oktober 2006 heeft de Vlaamse regering een overeenkomst met 
een onderzoeksteam van de KULeuven voor de ontwikkeling, afname, analyse en rapportering 
van de Vlaamse peilingen. Met deze overeenkomst bouwt de overheid het systeem van 
onderwijspeilingen ook verder uit door peilingen te herhalen, door de frequentie van peilingen 
te verhogen (naar minimum 2 per schooljaar), door te werken met een rijke variatie aan toetsen 
voor eindtermen en ontwikkelingsdoelen uit verschillende leergebieden, vakken, leergebied- en 
vakoverschrijdende thema’s. Er zullen peilingen worden afgenomen op het einde van het 
basisonderwijs en op het einde van de verschillende graden in het secundair onderwijs.  
 
In mei 2004 vond de allereerste peiling in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs 
plaats. Toen werden bij leerlingen van het tweede leerjaar A schriftelijke toetsen afgenomen 
over informatieverwerving en -verwerking. Het ging niet om het toetsen van eindtermen uit één 
specifiek vak, wel om eindtermen uit het vakoverschrijdend thema ‘leren leren’ en uit de vakken 
Nederlands, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en technologische 
opvoeding. De B-stroom was bij deze peiling niet betrokken: voor de leerlingen van het 
beroepsvoorbereidend leerjaar worden afzonderlijke peilingtoetsen ontworpen. Zo zal in mei-
juni 2008 een peiling wiskunde in de B-stroom van de eerste graad worden afgenomen. 
 
 
1.2 Doelstelling 
 
Om de onderwijskwaliteit in heel Vlaanderen te evalueren, te bewaken en te verbeteren, wil de 
Vlaamse overheid op het niveau van het onderwijssysteem weten in welke mate de leerlingen de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen werkelijk bereiken. Daarom moet de overheid beschikken 
over betrouwbare landelijke prestatiegegevens van leerlingen. Onderwijspeilingen moeten een 
objectief en betrouwbaar antwoord geven op vragen als:  

 
• Hebben onze leerlingen op het einde van een bepaald onderwijsniveau bepaalde 

eindtermen of ontwikkelingsdoelen onder de knie? 
• Welke eindtermen zitten goed? 
• Met welke eindtermen hebben leerlingen het moeilijk? 

 
Deze gegevens kunnen sterke en zwakke punten van ons onderwijs in beeld brengen.  
 
De overheid wil via de peilingen niet alleen nagaan of het Vlaams onderwijssysteem ervoor zorgt 
dat voldoende leerlingen de eindtermen beheersen. Ze laat daarnaast ook onderzoeken of er 
systematische verschillen zijn tussen scholen in het percentage leerlingen dat de eindtermen 
haalt. Centrale vragen hierbij zijn: 

 
• Presteren alle leerlingen even goed? 
• In welke mate hangen prestatieverschillen samen met bepaalde school-, klas- of 

leerlingenkenmerken?  
 

Om de evoluties in de tijd in beeld te brengen en eventuele beleidseffecten te kunnen meten is 
het belangrijk peilingen periodiek te herhalen.  
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1.3 Instrumentarium 
 
Het peilingonderzoek werd uitgevoerd door een team van methodologen, psychologen en 
pedagogen. In diverse fasen van het peilingonderzoek werd een beroep gedaan op verschillende 
deskundigen uit de onderwijspraktijk (leerkrachten van de eerste graad, pedagogisch 
begeleiders, leerplanmakers, inspecteurs, lerarenopleiders). 
 
1.3.1 De toetsmatrijs 
 
De peiling informatieverwerving en –verwerking was om verschillende redenen een complexe 
opdracht voor de onderzoekers. Het was ten eerste pionierswerk omdat het de eerste peiling in 
het secundair onderwijs was. Bovendien was het geen peiling naar eindtermen van een bepaald 
vak, maar een peiling van eindtermen die te vinden zijn in verschillende vakken en in een 
vakoverschrijdend thema. De onderzoekers dienden daarom eerst een selectie te maken van 
mogelijke eindtermen en eindtermonderdelen die verwijzen naar het verwerven en verwerken 
van informatie. Een eerste ruime selectie leidde tot meer dan honderd eindtermen. Op deze 
eindtermen werd door een groep experten een clusteranalyse uitgevoerd. In een volgende stap 
werd de toetsmatrijs ontwikkeld. De ontwikkeling van een toetsmatrijs is een essentiële stap 
voor de constructie van het uiteindelijke peilinginstrument. De toetsmatrijs is gebaseerd op een 
inhoudelijke analyse van de eindtermen. Ze geeft aan welke leerinhouden in de eindtermen aan 
bod komen en over welke vaardigheden de leerlingen moeten beschikken om de eindtermen te 
halen. De toetsmatrijs vormt de blauwdruk van de te ontwikkelen toetsen. De toetsopgaven 
moeten immers zo goed mogelijk de verschillende aspecten van de eindtermen weerspiegelen.  
 
Om tot een toetsmatrijs te komen werden de eindtermen over informatieverwerving en –
verwerking geclassificeerd op basis van twee dimensies, namelijk de soort informatie (bv. 
verbale informatie, numerieke informatie, …) en het verwerkingsniveau. Op basis van deze 
matrix gebeurde een verdere selectie in de te toetsen eindtermen. De verschillende fasen van 
analyse, classificatie en selectie van eindtermen leidden tot een toetsmatrijs die uit drie grote 
delen bestond, namelijk raadplegen van referentiewerken, raadplegen van tabellen en grafieken 
en raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten (Tabel 1).  
 
 
Tabel 1. Toetsmatrijs peiling informatieverwerving en –verwerking 
 

Raadplegen van referentiewerken Eindtermen 

Een documentatiecentrum of een bibliotheek raadplegen ET LL 7 

Databanken, referentiewerken, interactieve media 
raadplegen 

ET GE 17 

Een handleiding raadplegen ET TO 11 

Een atlas raadplegen ET GE 17 
ET AA 3 

Informatiebronnen 
als geheel 

Een woordenboek raadplegen ET NL 20.3 
ET NL 11 
ET NL 20.4 

Een inhoudstafel algemeen raadplegen ET LL 7 
ET GE 17 

Inhoudstafel 

Een inhoudstafel van een (geschiedenis)atlas raadplegen ET GE 17 
ET AA 3 

Een register algemeen raadplegen ET LL 7 Register 

Een register van een (geschiedenis)atlas raadplegen ET GE 20 
ET AA 3 
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Raadplegen van tabellen en grafieken  

Tabellen raadplegen ET WI 25 
ET NL 91 

Tabellen opstellen ET WI 25 
ET NL 91 

Interpreteren van gegevens uit tabellen ET NW 21 
ET WI 17 

Tabellen 

Berekenen mediaan of gemiddelde vanuit tabellen ET WI 17 

Grafieken raadplegen ET WI 25 
ET NL 91 

Grafieken opstellen ET WI 25 

Grafieken 

Interpreteren van gegevens uit grafieken ET NW 21 

Raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten  

Raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten: aflezen van betekenis, 
onderdelen aanduiden 

ET TO 16 
ET TO 11 
ET AA 2 
ET GE 20 

Functioneel gebruik van plannen, tekeningen en kaarten ET GE 20 
ET AA 2 
ET AA 14 
ET AA 6 
ET TO 41 
ET TO 34 
ET TO 11 
ET WI 32 

Maten, afstanden en hoeken: aflezen, meten, construeren ET TO 41 
ET WI 32 

Schaalgebruik ET WI 33 
ET GE 20 
ET AA 2 

AA=Aardrijkskunde, GE=Geschiedenis, LL=Leren Leren, NL=Nederlands, NW=Natuurwetenschappen TO=Technologische 
Opvoeding, WI=Wiskunde, 
 
1.3.2 De peilinginstrumenten 
 
In elke school was er een externe toetsassistent aanwezig die de toetsafname binnen de school 
coördineerde volgens een uitgewerkt draaiboek en die ook toezag op het correcte verloop van de 
toetsafnames. De meeste toetsassistenten waren deeltijds werkzaam in het onderwijs of hadden 
een onderwijsloopbaan achter de rug.  
 
De toetsen 
 
Op grond van een inhoudsanalyse van de eindtermen werden in totaal drie schriftelijke toetsen 
ontworpen (Tabel 2). Elke toets evalueert het kunnen raadplegen en functioneel gebruik maken 
van informatiebronnen. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen (a) referentiewerken, (b) 
tabellen en grafieken en (c) plannen, tekeningen en kaarten. Deze peiling toetst dus een aantal 
competenties die essentieel zijn in onze informatiemaatschappij. Met het oog op de validiteit 
werden de opgaven zowel in een pilootstudie als in een kalibratieonderzoek uitgetest bij 
leerlingen. Bovendien werden ze door een twintigtal leerkrachten beoordeeld, onder andere op 
het vlak van relevantie voor de eindtermen, praktijkrelevantie voor het onderwijsleerproces in 
de eerste graad secundair onderwijs, moeilijkheidsgraad, aanbiedingswijze en formulering. De 
toetsen bestonden vooral uit korte open antwoordvragen en meerkeuzevragen. De toetsboekjes 
van de leerlingen bevatten naast de toetsopgaven ook enkele korte vragen over de leerling zelf 
(geslacht, geboortedatum en basisoptie).  
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Tabel 2. Overzicht van de samenstelling van elke toets: getoetste vakken, vakoverschrijdende 
thema’s, eindtermen of eindtermonderdelen (cursief) per toets. 

RAADPLEGEN VAN REFERENTIEWERKEN 

Vak/Vakoverschrijdend Thema Eindtermen 

Leren leren ET LL 7 De leerlingen kunnen informatiebronnen adequaat 
raadplegen: inhoudstafel en register gebruiken; 
elementen uit audiovisuele en geschreven media 
gebruiken; een documentatiecentrum of een 
bibliotheek raadplegen.   

Technologische Opvoeding ET TO 11 De leerlingen raadplegen een handleiding, plan of 
schema.  

Geschiedenis ET GE 17 De leerlingen kunnen informatie opzoeken over 
het verleden en het heden op basis van concrete 
opdrachten, zoals het raadplegen van 
inhoudstafels van handboeken, gebruiken van een 
geschiedenisatlas, opzoeken van trefwoorden in 
referentiewerken, gebruiken van interactieve 
media, gebruiken van databanken.   

 ET GE 20 De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte 
vragen kaarten lezen en de essentie ervan 
interpreteren, zoals het gebruik van het register 
van de geschiedenisatlas, het gebruiken van de 
legende, oriëntatie en schaal, het in verband 
brengen met elkaar van titel en inhoud van een 
kaart. 

Aardrijkskunde ET AA 3 De leerlingen kunnen een kaart en een 
aardrijkskundig element in een atlas vinden en 
lokaliseren aan de hand van de inhoudstafel en het 
namenregister. 

Nederlands ET NL 20.3 De leerlingen hebben weet van volgende 
communicatiebevorderende middelen, wat 
betekent dat ze die op hun niveau kunnen 
toepassen m.b.t. leesdoel bepalen: aanwijzingen 
binnen de communicatiesituatie gebruiken, 
aandacht concentreren, gericht informatie 
zoeken, onduidelijke passages herlezen, niet 
bekende woorden: context bevragen c.q. 
woordenboek raadplegen. 

 ET NL 11 Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun 
leestaken kunnen de leerlingen volgende middelen 
gebruiken: aanwijzingen binnen de 
communicatiesituatie gebruiken, aandacht 
concentreren, gericht informatie zoeken, 
onduidelijke passages herlezen, niet bekende 
woorden c. q. woordenboek raadplegen. 

 ET NL 20.4 De leerlingen hebben weet van volgende 
communicatiebevorderende middelen, wat 
betekent dat ze die op hun niveau kunnen 
toepassen m. b. t. schrijfdoel bepalen: informatie 
verzamelen, schrijfplan opstellen, woordenboek 
gebruiken, eigen tekst reviseren. 
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RAADPLEGEN VAN TABELLEN EN GRAFIEKEN 

Vak/Vakoverschrijdend Thema Eindtermen 

Wiskunde ET WI 17 De leerlingen kunnen vanuit tabellen met 
cijfergegevens het rekenkundig gemiddelde en de 
mediaan (voor niet-gegroepeerde gegevens) 
berekenen en hieruit relevante informatie afleiden. 

 ET WI 25 De leerlingen kunnen functioneel gebruik maken 
van eenvoudige schema’s, figuren, tabellen en 
diagrammen. 

Natuurwetenschappen ET NA 21 De leerlingen kunnen eenvoudige grafische 
voorstellingen en tabellen interpreteren. 

Nederlands ET NL 9 De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor 
leeftijdgenoten lezen (verwerkingsniveau: 
structureren): schema’s en tabellen, de 
ondertiteling bij informatieve en ontspannende 
televisieprogramma’s, studieteksten, fictionele 
teksten. 

RAADPLEGEN VAN PLANNEN, TEKENINGEN EN KAARTEN 

Vak/Vakoverschrijdend Thema Eindtermen 

Aardrijkskunde ET AA 2 De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden 
lezen door gebruik te maken van legende, schaal 
en oriëntatie. 

 ET AA 14 De leerlingen kunnen op kaarten hoogten en 
hoogtezones aflezen aan de hand van 
hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. 

 ET AA 6 De leerlingen kunnen elementaire begrippen 
aangaande de bevolking, inclusief culturele 
aspecten, verwoorden en desbetreffende 
bevolkingsgegevens aflezen van kaarten en 
grafieken. 

Geschiedenis ET GE 20 De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte 
vragen kaarten lezen en de essentie ervan 
interpreteren, zoals het gebruik van het register 
van de geschiedenisatlas, het gebruiken van de 
legende, de oriëntatie en schaal, het in verband 
brengen met elkaar van de titel en de inhoud van 
een kaart. 

Technologische Opvoeding ET TO 41 De leerlingen lezen de afmetingen van een 
voorwerp op een tekening af. 

 ET TO 16 De leerlingen duiden de onderdelen aan van een 
technisch systeem met behulp van een eenvoudig 
schema (stuklijst en/ of symbolen). 

 ET TO 34 De leerlingen monteren en demonteren een 
eenvoudig samengesteld voorwerp met behulp van 
een schema. 

 ET TO 11 De leerlingen raadplegen een handleiding, een 
plan of een schema. 

Wiskunde ET WI 33 De leerlingen gebruiken het begrip schaal om 
afstanden in meetkundige figuren te berekenen. 

 ET WI 32 De leerlingen kiezen geschikte eenheden en 
instrumenten om afstanden en hoeken te meten 
of te construeren met de gewenste 
nauwkeurigheid. 
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Het raadplegen van referentiewerken 
 
De eindtermen over het raadplegen van referentiewerken omvatten verschillende aspecten die in 
de toetsopgaven vertaald werden. Sommige toetsopgaven vereisten dat leerlingen de juiste 
informatiebron kiezen: in een bibliotheek, een databank, een encyclopedie, een referentiewerk, 
een handleiding … In deze opgaven werd bijvoorbeeld een stukje tekst, een korte 
probleemomschrijving, een figuur of een kaart gegeven, samen met een aantal mogelijke 
informatiebronnen of titels van boeken. De leerlingen moesten aangeven in welke 
informatiebron zij de vereiste informatie het meest waarschijnlijk kunnen terugvinden of welke 
informatiebron het meest geschikt is om de oplossing te vinden. Andere opdrachten peilden 
vooral naar het kunnen hanteren van een inhoudstafel of register. 
 
Het raadplegen van tabellen en grafieken 
 
Bij deze eindtermen gaat het erom dat leerlingen de juiste gegevens kunnen terugvinden in 
tabellen en grafieken. In de toets werd voorts aan leerlingen gevraagd om tabellen en grafieken 
aan te vullen of zelf op te stellen. Naast het functioneel gebruik werd ook nagegaan of 
leerlingen gegevens uit tabellen en grafieken kunnen interpreteren. Tot slot moesten de 
leerlingen in een aantal opgaven aan de hand van tabelgegevens het gemiddelde en/of de 
mediaan berekenen. De inhouden van de opgaven werden zo gekozen dat vakspecifieke kennis 
niet meespeelde bij het beantwoorden van de vragen. 
 
Het raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten 
 
Voor de eindtermen over het raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten werden vier 
soorten toetsopgaven opgesteld. De eerste groep opgaven ging over het aflezen van de betekenis 
en het aanduiden van onderdelen op een (technische) tekening, plan of kaart. In enkele opgaven 
werd aan de leerlingen gevraagd om hoogtezones en bevolkingsgegevens af te lezen (cf. enkele 
eindtermonderdelen uit aardrijkskunde). Een tweede soort opgaven richt zich op het correcte 
gebruik van plannen, tekening en kaarten. Ook de relatie tussen verschillende voorstellings-
wijzen, zoals een stukje tekst en een plattegrond, hoort hierbij, net als het interpreteren van 
kaarten. Ten derde zijn een aantal opgaven gericht op het lezen en meten van maten, afstanden 
en hoeken en het construeren van een lijnstuk en hoeken. Ten slotte zijn er ook enkele opgaven 
over het gebruik van een schaal op een plan, kaart of tekening. 
 
 
1.4 Steekproef 
 
Er werd een representatieve steekproef van leerlingen uit het tweede leerjaar A van het 
secundair onderwijs getrokken. Daarbij hielden de onderzoekers rekening met schooltype, 
onderwijsnet en verstedelijkingsgraad. In totaal namen 122 (75%) van de 162 aangeschreven 
secundaire scholen deel aan de peiling. De meeste scholen die niet toezegden hadden op de dag 
van de afname een facultatieve verlofdag of een buitenschoolse activiteit gepland.  
 
Aan de schriftelijke toetsen namen per school alle leerlingen van twee, drie of vier klassen deel. 
Er werd gezorgd voor een representatieve spreiding van de leerlingen over de basisopties. In 
totaal waren dat 341 klassen en 5964 leerlingen van het tweede leerjaar A.  
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1.5 Resultaten 
 
1.5.1 Het bepalen van de toetsnorm (cesuur) 
 
Voor elke toets werd een meetschaal opgesteld. Elke meetschaal rangschikt opgaven in verband 
met een groep eindtermen. Op deze meetschaal worden zowel de toetsopgaven als de leerlingen 
weergegeven. Een meetschaal kan je vergelijken met een ladder: de sporten van de ladder 
verwijzen naar de toetsopgaven. Hoe hoger de opgaven op de ladder staan, hoe moeilijker ze 
zijn. De sporten van de toetsladder staan niet altijd op dezelfde afstand, sommige opgaven 
liggen qua moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld erg dicht bij elkaar. Op de meetschaal staan ook de 
leerlingen in toenemende mate van vaardigheid. Ze staan op die sport van de toetsladder die het 
best hun vaardigheid in het domein weerspiegelt. Opgaven die op de meetschaal onder de 
leerling staan, heeft de leerling onder de knie. Opgaven die op de meetschaal boven de leerling 
staan, gaan op dat moment zijn of haar petje te boven. Hoe goed een leerling in dit model een 
opgave beheerst, wordt uitgedrukt in kansen. Zo houdt het model rekening met de mogelijkheid 
dat een vaardige leerling ook wel eens een makkelijke opgave foutief oplost. 
 
Door leerlingen te situeren op de meetschaal is echter de vraag of de leerlingen de eindtermen 
beheersen niet beantwoord. Daarvoor is een toetsnorm (cesuur) nodig die het minimale niveau 
aangeeft dat een leerling dient te behalen op de meetschaal, om over voldoende beheersing van 
de eindterm te kunnen spreken.  
 
De eindtermen bepalen voor een bepaald vak wat leerlingen minstens moeten beheersen op het 
einde van de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs. Ze beschrijven dit minimumdoel 
in algemene bewoordingen. Daarbij is echter niet meteen duidelijk hoe dit minimumdoel zich 
vertaalt in concrete toetsopgaven. Voor elk vakgebied en elke eindterm kan men immers heel 
gemakkelijke opgaven formuleren, maar ook heel moeilijke. De eindtermen zelf geven niet aan 
tot welke moeilijkheidsgraad leerlingen de opgaven uit het vakgebied of vakoverschrijdend 
thema moeten beheersen. Daarom is er na het samenstellen van de meetschalen een volgende 
stap nodig: de cesuurbepaling.  
 
Eén cesuur 
 
Om na te gaan hoeveel leerlingen de eindtermen beheersen moet er op elke meetschaal een 
toetsnorm worden aangeduid. Die norm bepaalt hoe hoog leerlingen ten minste moeten scoren, 
welke opgaven ze ten minste goed moeten beheersen om de eindtermen te bereiken. De 
toetsnorm verdeelt de meetschaal in twee groepen van opgaven: basisopgaven en bijkomende 
opgaven (Tabel 3). 
 
Tabel 3. Kenmerken van basisopgaven en bijkomende opgaven op de meetschaal. 

Basisopgaven  - Deze opgaven geven het minimumniveau van de eindtermen weer. 
- De leerlingen moeten deze opgaven beheersen om de eindtermen te 

behalen. 

Bijkomende opgaven  - Deze opgaven zijn moeilijker dan het vereiste minimumniveau. Ze 
gaan dus verder dan wat de eindtermen beogen. 

- Leerlingen die de eindtermen net halen, hoeven deze opgaven niet 
te beheersen. 

 
 
 
Omdat ook de leerlingen op dezelfde meetschaal worden weergegeven, verdeelt de toetsnorm 
hen ook in twee groepen. Leerlingen die boven de toetsnorm zitten, halen de eindtermen. De 
andere leerlingen halen de eindtermen nog niet. Figuur 1 geeft de logica van de toetsnorm, met 
een opdeling van opgaven en leerlingen, schematisch weer. 
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BEPALING VAN HET MINIMUM

Deze opgaven moeten de 
leerlingen nog niet
beheersen

Deze opgaven moeten
de leerlingen beheersen

Behalen
eindterm
nog niet

Behalen
eindterm

toetsnorm

bijkomend

basis

 
 
Figuur 1 – De toetsnorm met een opdeling van toetsopgaven en leerlingen. 

 
 
De methode van cesuurbepaling 
 
Als methode van cesuurbepaling wordt in het Vlaams peilingonderzoek gewerkt met een 
aangepaste versie van de internationaal beproefde Bookmarkmethode (bladwijzermethode). Bij 
deze methode moet een groep van beoordelaars op basis van een inhoudelijke analyse van de 
opgaven een toetsnorm aanduiden op de meetschaal. Bij de Bookmarkmethode bestaat de taak 
van de beoordelaars erin om (figuurlijk gesproken) een bladwijzer te plaatsen tussen de twee 
opgaven die de overgang aanduiden tussen opgaven die wel beheerst moeten worden en opgaven 
die leerlingen nog niet hoeven te beheersen om de eindtermen te behalen.  
 
Voor de cesuurbepaling van deze peiling werd een groep van 25 beoordelaars samengesteld 
bestaande uit leerkrachten, directeurs, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, inspecteurs 
en beleidsmedewerkers. Er werd gestreefd naar een optimale verdeling over de beroeps- en 
vakgebieden. 
 
De beoordelaars kregen eerst een uitvoerige toelichting over het doel en opzet van de 
cesuurbepaling. Daarbij werd benadrukt dat elk individueel oordeel even zwaar weegt voor het 
bepalen van de uiteindelijke cesuur. Een consensus tussen de beoordelaars over de cesuur was 
dus geen doel op zich. De cesuurbepaling verliep in drie rondes. 
 
Eerste ronde 
 
In deze ronde kregen de beoordelaars eerst de opdracht om zelf de toetsen op te lossen om zo 
een goed zicht te krijgen op de concrete inhoud en cognitieve vereisten van de opgaven. De 
beoordelaars kregen tevens een visuele weergave van de meetschaal met daarop de posities van 
de opgaven volgens stijgende moeilijkheidsgraad. Als tweede opdracht dienden de beoordelaars 
de scoringsvoorschriften te bekijken, zodat ze de criteria kenden die gehanteerd werden bij de 
beoordeling van de antwoorden van de leerlingen. Deze criteria bepalen mee de moeilijk-
heidsgraad van de opgave. Deze beide opdrachten werden individueel uitgevoerd. Vervolgens 
dienden de beoordelaars een eerste oordeel uit te brengen over de cesuur. Elke beoordelaar 
bracht zijn of haar oordeel rechtstreeks aan op de meetschaal. De gegevens over de individuele 
oordelen werden in een elektronisch databestand ingevoerd ter voorbereiding van de tweede 
ronde. 
 
Tweede ronde 
 
In de tweede ronde werden de beoordelaars opgedeeld in drie groepen. Deze groepen waren op 
voorhand door de onderzoekers samengesteld. Daarbij werd gestreefd naar een evenwichtige 
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verdeling in beroepsachtergrond en onderwijsnet. Vervolgens kreeg elke groep feedback over het 
gezamenlijk oordeel voor de cesuur uit de eerste ronde. Deze feedback bestond uit informatie 
over de mediaan en de minima en maxima van de oordelen die werden uitgebracht in de eerste 
ronde. Vervolgens kregen de deelnemers de tijd om inhoudelijk te overleggen. Dit overleg stelde 
hen in staat om hun oordeel te beargumenteren en om hun eigen oordeel te toetsen aan dat van 
hun collega’s. Na dit overleg gaf elke beoordelaar – opnieuw individueel – een tweede oordeel. 
Deze gegevens werden in een elektronisch databestand ingevoerd zodat ook in de derde ronde 
feedback over de gegeven oordelen kon verschaft worden. 
 
Derde ronde 
 
De derde ronde vond opnieuw plaats in de grote groep. Er werd gestart met de feedback over de 
mediaan van de oordelen voor de minimumleerling van de drie verschillende groepen. Daarbij 
werd aan de woordvoerders van elke groep de mogelijkheid geboden enige toelichting te geven. 
Daarna werd informatie gegeven over het percentage leerlingen dat volgens de cesuur uit de 
tweede ronde de eindtermen van de meetschaal behaalt. Vervolgens was er opnieuw ruimte voor 
overleg. Deze derde ronde werd afgesloten met het uitbrengen van een derde en laatste 
oordeel. Dit oordeel werd als basis genomen voor het vastleggen van de cesuur. Deze definitieve 
cesuur werd vastgelegd op de mediaan van de individuele oordelen. Op basis van die cesuur werd 
bij de peiling bepaald hoeveel procent van de Vlaamse leerlingen de onderzochte eindtermen 
voldoende beheerst. 
 
1.5.2. Resultaten 
 
Hoeveel leerlingen halen de eindtermen? 
 
Resultaten voor het Vlaams onderwijs in zijn geheel 
 
Figuur 2 geeft het percentage leerlingen weer dat de eindtermen haalt voor de drie toetsen. Er 
blijken grote verschillen tussen de meetschalen. Het resultaat voor het raadplegen van 
referentiewerken is goed. Dit kan echter niet gezegd worden van de resultaten voor het 
raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten en van tabellen en grafieken. 
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Figuur 2 - Percentage leerlingen dat de eindtermen haalt per toets
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Resultaten per optiegroep 
 
De resultaten in Figuur 2 zijn op het niveau van het gehele Vlaamse onderwijs en geven een 
globaal beeld van de prestatie van alle leerlingen op het einde van de eerste graad. In Figuur 3 
worden de resultaten weergegeven voor drie optiegroepen, namelijk (a) klassieke talen 
(basisopties Latijn en Grieks-Latijn); (b) moderne wetenschappen en (c) technische opties (de 
overige basisopties, namelijk agro-en biotechnieken, artistieke vorming, bouw- en 
houttechnieken, creatie en vormgeving, grafische technieken, handel, hotel-voeding, industriële 
wetenschappen, techniek-wetenschappen, mechanica-electriciteit, sociale en technische 
vorming). Deze optiegroepen zijn samengesteld aan de hand van de gevolgde basisoptie van de 
leerlingen.  

Figuur 3 - Percentage leerlingen dat de eindtermen beheerst, opgesplitst naar optiegroep
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De resultaten in Figuur 3 geven een meer gedifferentieerd beeld dan de globale resultaten voor 
het Vlaams onderwijs. Voor de optiegroep klassieke talen behaalt de grote meerderheid van de 
leerlingen de eindtermen voor de drie toetsen. De resultaten van de leerlingen uit de basisoptie 
moderne wetenschappen lijken sterk op de resultaten van de totale groep. Veel minder 
leerlingen uit de technische opties behalen de eindtermen. Daarbij moet echter worden 
opgemerkt dat deze optiegroep bestaat uit een zeer heterogene groep leerlingen. Zo 
presteerden bijvoorbeeld de leerlingen uit de basisoptie industriële wetenschappen samen met 
de leerlingen uit de basisopties klassieke talen beduidend beter dan hun jaargenoten voor 
referentiewerken en plannen, tekeningen en kaarten.  
 
Leerlingverschillen binnen de optiegroepen 
 
Figuur 3 geeft een beeld van de gemiddelde leerlingresultaten per optiegroep. De grote 
verschillen in gemiddelden sluiten echter niet uit dat er tussen de optiegroepen een overlapping 
is in het bereik van de leerlingscores. In elke optiegroep zijn er leerlingen met een hoge en 
leerlingen met een lage score. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 4, waar voor de toets over het 
raadplegen van referentiewerken voor de drie optiegroepen de verdeling staat van de 
leerlingscores op de toets. Deze leerlingscores werden daarbij omgezet in een score op 10. Die 
score geeft de kans weer dat een leerling een toetsopgave die overeenkomt met het niveau van 
de eindtermen juist oplost. Een leerling met een score van 5 op 10 haalt de toetsnorm en slaagt 
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dus net voor de eindtermen. Leerlingen met een score lager dan 5 op 10 halen de eindtermen 
nog niet. Leerlingen met scores boven 5 op 10 beheersen de eindtermen in toenemende mate.  
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Moderne wetenschappen
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Technische opties
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Figuur 4 – Spreiding van de leerlingscores voor de toets over het 
raadplegen van referentiewerken binnen de drie optiegroepen 

 
Verschillen meisjes en jongens van elkaar? 
 
In Figuur 5 worden de verschillen tussen meisjes en jongens in kaart gebracht. Bij de toets over 
tabellen en grafieken is er geen wezenlijk verschil tussen het percentage meisjes en jongens dat 
de eindtermen haalt. Voor de toets over het raadplegen van referentiewerken halen iets meer 
meisjes dan jongens de eindtermen. Jongens presteren duidelijk beter dan meisjes voor de toets 
over het raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten.  
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Figuur 5 - Percentage jongens en meisjes dat de eindtermen haalt per toets
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Waaraan zijn verschillen tussen leerlingen in prestaties toe te schrijven? 
 
Tijdens het peilingonderzoek werd nagegaan of er voor informatieverwerving en –verwerking 
verschillen bestaan tussen scholen en klassen. 
 
De meerderheid van de prestatieverschillen (60 %) is toe te schrijven aan verschillen tussen 
leerlingen (Tabel 4). De overige 40 procent van de prestatieverschillen is zowat gelijk verdeeld 
tussen het klasniveau en het schoolniveau, al verschillen de resultaten lichtjes van toets tot 
toets. Zo situeert bij de toets over referentiewerken ongeveer 25 procent van de 
prestatieverschillen zich op klasniveau en 14 procent op schoolniveau. Bij de toets over tabellen 
en grafieken is 18 procent van de prestatieverschillen toe te schrijven aan verschillen tussen 
klassen en 23 procent aan verschillen tussen scholen.  
 
Tabel 4 - Verdeling van prestatieverschillen over leerling-, klas- en schoolniveau per toets 

Toets Leerlingniveau Klasniveau Schoolniveau 

Referentiewerken 61,2 % 25,2 % 13,6 % 

Tabellen en grafieken 60,0 % 17,5 % 22,5 % 

Plannen, tekeningen en kaarten 66,5 % 15,7 % 17,8 % 

 
De gemiddelde prestaties van leerlingen verschillen dus tussen scholen en klassen onderling. Er 
zijn ook aanwijzingen dat de school- en klasverschillen in belangrijke mate samenhangen met 
achtergrondkenmerken van leerlingen. Met andere woorden, school- en klasverschillen hangen 
wellicht voor een groot deel samen met verschillen in leerlingenpubliek, met name de gevolgde 
basisoptie van de leerlingen.   
Om de school- en klasverschillen te verklaren, is meer informatie nodig over diverse factoren die 
zowel te maken hebben met het onderwijs als met de leerlingen. En dat was bij deze eerste 
peiling in het secundair onderwijs nog niet het geval. Bij latere peilingen hebben de 
onderzoekers meer informatie verzameld over achtergrondkenmerken van leerlingen en over 
school- en klaskenmerken. Dit laat meer diepgaande analyses en een betere duiding van de 
prestatieverschillen toe.  
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2 VLAANDEREN IN TIMSS 2003 
 
 
2.1 Situering 
 
TIMSS of ‘Trends in International Mathematics and Science Study’ is een studie die de 
leerlingprestaties voor wiskunde en wetenschappen internationaal in kaart brengt. Het 
onderzoek wordt opgezet door de IEA (International Association of International Achievement). In 
2003 vond het onderzoek plaats in 50 landen verspreid over de wereld. Voor de uitvoering van 
het onderzoek in Vlaanderen werkten de universiteiten van Leuven en Gent samen en het 
departement Onderwijs stelde de nodige middelen ter beschikking. De toetsen worden 
afgenomen bij leerlingen uit leerjaar 4 en leerjaar 8. In Vlaanderen komt dit overeen met het 
vierde leerjaar van het basisonderwijs en het tweede jaar van het secundair onderwijs. Het lager 
onderwijs nam voor de eerste keer deel in 2003, leerlingen van het tweede leerjaar secundair 
onderwijs werden getest in 1995, 1999 en 2003.  
 
 
2.2 Doelstelling 
 
Deze internationaal vergelijkende studie heeft tot doel voor een bepaald domein de 
leerresultaten van een bepaalde groep leerlingen tussen landen te vergelijken. TIMSS bevordert 
zo internationale samenwerking en overleg over leerprestaties wiskunde en wetenschappen. Op 
die manier voorziet het de onderwijsministers van referentiecriteria en van regelmatige 
feedback over hoe de leerlingen van hun land presteren. De doelstelling is dus internationale 
vergelijking op basis van voornamelijk kwantitatieve gegevens. De resultaten van deze studie 
worden best met de nodige voorzichtigheid gebruikt: zij beschrijven, maar verklaren niet. 
Alhoewel er achtergrondinformatie verzameld wordt om de prestatieverschillen tussen leerlingen 
en scholen te interpreteren, is het niet gemakkelijk te verklaren waarom welk land op welke 
plaats staat. “Dat vraagt om meer en ander onderzoek. “ Een breed gamma van andersoortige 
research voor vergelijkingen over landen heen, is nodig. Het gaat dan om etnografische studies, 
gevalstudies, kleinschalige studies die kwalitatief en kwantitatief onderzoek combineren en 
historische studies” (Standaert, 2007, p. 135). 
 
 
2.3 Instrumentarium 
 
2.3.1. Het conceptueel kader 
 
Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van toetsopgaven wordt eerst een conceptueel kader 
gemaakt. Voor het TIMSS-onderzoek worden daarvoor de verschillende nationale curricula 
samengenomen en wordt met de grootste gemene deler van de inhoud van de verschillende 
curricula gewerkt. Dit is een eerder beschrijvend uitgangspunt voor de opmaak van een 
conceptueel kader (en niet een ideaaltypisch of normatief uitgangspunt zoals in PISA 
bijvoorbeeld). 
 
De leergebieden/vakken worden in TIMSS georganiseerd aan de hand van twee dimensies. De 
inhoudelijke dimensie bevat domeinen, die zelf worden onderverdeeld in thema's. In deze 
thema’s worden een aantal streefdoelen geformuleerd. De keuze van de inhoud wordt bepaald 
door de doelen die aan bod komen in een meerderheid van de deelnemende landen. De 
resultaten worden gerapporteerd per inhoudsdomein. De verschillende cognitieve aspecten 
worden bij TIMSS samengevat in van drie overkoepelende domeinen:  
 

• feitenkennis 
• conceptueel begrip  
• redeneer- en analysevermogen.  

 

Feitenkennis komt in de toetsen aan bod omdat een sterke basiskennis een voorwaarde is om 
problemen op te lossen en verklaringen te kunnen geven. Conceptueel begrip verwijst naar de 
vaardigheid van de leerling om verbanden te leggen en om op die manier het gedrag van de 
fysische wereld te verklaren en het observeerbare te verbinden aan het meer abstracte of aan 
meer algemene wetenschappelijke concepten. Redeneer- en analysevermogen zijn belangrijk om 
probleemoplossend te werken, hypothesen te ontwikkelen, conclusies te trekken, beslissingen te 
nemen en kennis uit te breiden naar nieuwe situaties (Van Nijlen, e.a.,2006 p.14) 
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Wetenschappen 
 
De inhoudelijke dimensie van het vakgebied wetenschappen in TIMSS omvat vijf domeinen die 
niet expliciet aan informatieverwerving en -verwerking kunnen gelinkt worden. Naast de 
inhoudelijke dimensie wordt ook een cognitieve dimensie gebruikt om het vakgebied te 
organiseren. Ook deze dimensie bestaat uit verschillende componenten, die een centrale rol 
spelen in de ontwikkeling van de opgaven. De cognitieve domeinen zelf worden verbonden met 
de processen, die er een rol in spelen. Bij het domein ‘Conceptueel begrip’ staat o.a. vermeld 
‘Informatie uitlichten en toepassen (uit teksten, tabellen of figuren)’. In het domein ‘redeneer -
en analysevermogen’ vermeldt men o.a. ‘verzamelen/analyseren/interpreteren van data’. 
 
Ondanks het feit dat deze cognitieve domeinen en hun processen een belangrijke rol spelen bij 
het al dan niet succesvol oplossen van de opgaven, zijn ze zelf niet zichtbaar in de resultaten, 
omdat deze per inhoudelijke domein/ thema gepresenteerd worden. Wel geeft hun vermelding 
aan dat informatieverwerving en – verwerking belangrijk zijn voor het behalen van goede 
resultaten op de toetsen. Niet alleen kennis en vaardigheden die gerelateerd zijn aan het 
domein wetenschappen worden getest, ook informatievaardigheden. Omdat deze laatste niet 
expliciet zichtbaar zijn in de resultaten, wordt in dit dossier alleen verder ingegaan op de 
resultaten van wiskunde, meer bepaald het inhoudelijke deelgebied ‘data (gegevens)’.  
 

Wiskunde 
 
De inhoudelijke dimensie van het vakgebied wiskunde in TIMSS omvat vijf domeinen.  
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inhoudsdomeinen; voor elk domein 
wordt aangegeven welke thema's erin aan bod komen. Een aantal van de thema's komt enkel in 
leerjaar 8 (2de leerjaar secundair onderwijs) aan bod. Deze thema's worden aangeduid met een 
asterisk*. Voor informatieverwerving en – verwerking is vooral het onderdeel ‘Data (gegevens’ 
relevant. Het begrijpen hoe data verzameld worden, het organiseren van verzamelde data en het 
voorstellen ervan in tabellen en grafieken om zo vragen te beantwoorden wordt hier getoetst 
(Van Nijlen, e.a., 2006, p. 16). 
 
Inhoudsdomeinen en thema’s wiskunde TIMSS 
 
 

Inhoudsdomein 
 

Thema 
 

Getallen 
 

Natuurlijke getallen 
Breuken en decimalen 
Gehele getallen 
Verhouding proportie en percentage 
 

 

Algebra 
 

Patronen 
Algebraïsche uitdrukkingen* 
Vergelijkingen en formules 
Verbanden 
 

 

Meten 
 

Attributen en eenheden 
Materiaal, technieken en formules 
 

 

Geometrie 
 

 

Rechten en hoeken 
2 en 3 dimensionale figuren 
Congruentie en gelijkvormigheid 
Locaties en ruimtelijke relaties 
Symmetrie en transformaties 
 

 

Data 
 

Dataverzameling en –organisatie 
Datawergave 
Interpreteren van data 
Onzekerheid en waarschijnlijkheid* 
 

* Dit thema komt enkel aan bod in leerjaar 8 (= tweede leerjaar secundair onderwijs) 
 (Van Nijlen, 2006, p. 16) 
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2.3.2 De instrumenten 
 
De leerlingen worden getoetst op kennis en inzicht in begrippen, denkprocessen en beheersing 
van vaardigheden. Daarnaast vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun attitudes tegenover 
en hun waardering voor wiskunde en wetenschappen. De onderzoekers verzamelen ook 
informatie over een aantal leerling, leerkracht- en schoolvariabelen. Bijvoorbeeld over de socio-
economische achtergrond van de leerlingen, de beschikbaarheid van computers, het gebruik van 
handboeken en dergelijke. Uit de resultaten blijkt dat vooral het opleidingsniveau van de ouders 
en de spreektaal thuis een invloed heeft op de scores.  
 
 
2.4. Steekproef 
 
De omvang van de steekproeven in 1995, 1999 en 2003 wordt in onderstaande tabel 
weergegeven. In elke school werkten twee volledige klassen mee uit de A-stroom van het tweede 
leerjaar secundair onderwijs. In een beperkt aantal scholen werkten ook klassen uit het 
beroepsvoorbereidend leerjaar mee. Er werden geen leerlingen uit het buitengewoon secundair 
onderwijs geselecteerd. De leerlingen werden gedurende 90 minuten getoetst. 
 
Jaar Aantal deelnemende scholen (Vlaanderen) Aantal leerlingen 

1995 141 2979 

1999 135 5259 

2003 148 4970 

 
 
2.5. Resultaten 
 
Globale resultaten voor het tweede jaar secundair onderwijs wiskunde 
In de groep van 5O landen neemt Vlaanderen de zesde plaats in op de ranglijst voor wiskunde. 
Vijf Oost-Aziatische landen scoren significant beter. Vlaanderen haalt hetzelfde niveau als 
Nederland, Estland en Hongarije. De Vlaamse leerlingen zijn wel gemiddeld 1 tot 5 maanden 
jonger dan de leerlingen uit de hoger gerangschikte landen. 
 
Percentage leerlingen dat de internationale standaarden halen 
 
Het TIMSS-onderzoek rapporteert haar resultaten op basis van een meetschaal. Om te weten wat 
een schaalpunt betekent - bijvoorbeeld wat betekent een score van 536 op een meetschaal, - 
wordt in TIMSS een procedure van schaalverankering gebruikt. Bij deze procedure worden 
schaalpunten (benchmarks) vastgelegd die leerlingenprestaties beschrijven op basis van een 
inhoudelijke interpretatie van opgaven die leerlingen op deze ankerpunten beheersen. Deze 
procedure wordt enkel toegepast voor de algemene schaal en niet voor de inhoudspecifieke 
schalen. Deze werkwijze levert een omschrijving op van de kennis en vaardigheden die een 
leerling op een bepaald punt beheerst.  
 
Om een zinvolle beschrijving te kunnen geven van de leerprestaties wiskunde en wetenschappen 
werden immers vier schaalscores aangeduid: de gevorderde internationale standaard ligt zowel 
voor de leerlingen van het lager als voor de leerlingen van het secundair onderwijs op 625 
scorepunten, de hoge internationale standaard op 550 scorepunten, de tussenliggende 
internationale standaard op 475 en de lage internationale standaard op 400. In de hierna 
volgende figuur wordt een voorbeeld gegeven van de omschrijvingen van de verschillende 
ankerpunten voor wiskunde in het tweede leerjaar secundair onderwijs.  
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(Uit: Mullis e. a. , 2004, p. 62) 
 
De volgende tabellen geven het percentage Vlaamse leerlingen in het tweede leerjaar secundair 
onderwijs aan dat een internationale standaard minstens bereikt, en dit zowel voor wiskunde als 
voor wetenschappen. 
 

 
(Vlaanderen in TIMSS 2003 (2004) p. 14) 
 
Uit deze spreiding blijkt dat Vlaanderen in vergelijking met alle andere landen (samen met 
Hongkong, Taipei en Nederland) er in slaagt zo veel mogelijk leerlingen minstens de lage 
standaard te doen bereiken (95% voor wiskunde en 94% voor wetenschappen). Het internationale 
gemiddelde bedraagt respectievelijk 74% en 78%.  
 

 24 



Aangezien leerlingen secundair onderwijs reeds drie maal getest werden, kan men nagaan welke 
de trends zijn in de globale resultaten en binnen de deelgebieden. In de volgende tabel staat het 
percentage leerlingen vermeld dat deze trenditems juist oplost. Vlaanderen volgt hier de 
internationale trend met een significante daling in 2003 ten opzichte van 1995. 
 
 

 
De naar beneden gerichte pijltjes geven aan dat het % significant lager is in 2003 
(Vlaanderen in TIMSS 2003 (2004) p. 14) 
 
Resultaten op de deelgebieden wiskunde TIMSS 2003 
 
De peilingsproef informatieverwerving en- verwerking werd afgenomen in het tweede leerjaar 
secundair onderwijs. Daarom zijn vooral de gegevens in verband met de deelgebieden wiskunde 
tweede leerjaar secundair onderwijs relevant om te vermelden. Voor informatieverwerving en – 
verwerking is specifiek het deelgebied data (gegevens) interessant. Dit deeldomein omvat in  
TIMSS voor groep 8 (het tweede leerjaar secundair onderwijs) vier onderdelen: verzameling en 
organisatie van gegevens; voorstelling van gegevens; interpretatie van gegevens; onzekerheid en 
waarschijnlijkheid. De opgaven zijn vergelijkbaar met sommige opgaven uit de peilproef 
informatieverwerving en –verwerking (zie verder voorbeelditems). 
 

 
(Vlaanderen in TIMSS 2003 (2004) p. 12) 
 
Voor het deelgebied ‘data (gegevens)’ scoren de leerlingen hoog vergeleken met het 
internationale gemiddelde. Binnen de deelgebieden getallen, algebra, metingen, meetkunde en 
data zijn de beste resultaten zelfs te vinden bij data. In de publicatie Vlaanderen in TIMSS 
worden per deelgebied voorbeelditems gegeven, met het verbeterschema en het percentage 
juiste antwoorden in Vlaanderen en internationaal. Ter informatie volgen twee voorbeelditems 
uit TIMSS 2003. Het eerste voorbeeld is een toetsitem voor tweede leerjaar secundair onderwijs 
uit het deelgebied data (gegevens). Het item wordt geklasseerd bij de gevorderde standaard 
(>625). Het internationaal gemiddelde juiste antwoorden is 21%. Voor Vlaanderen wordt dat 38%. 
Dit percentage geeft dus informatie over de grootte van de kopgroep in Vlaanderen en 
internationaal, maar zegt ons niets over het peloton of de staart. In het kader van ‘gelijke 
onderwijskansen’ is er meer en misschien ook andere informatie nodig. 
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Voorbeelditem ‘data (gegevens)’2de leerjaar S.O. 

 
(Vlaanderen in TIMSS 2003 (2004) p. 41) 
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Trends in de resultaten op de deelgebieden wiskunde 
 
Net zoals voor wetenschappen werden ook voor wiskunde een aantal trenditems geformuleerd. 
Dit zijn toetsitems die zowel in TIMSS 1999 als TIMSS 2003 werden bevraagd. In onderstaande 
tabel zijn de resultaten voor Vlaanderen weergegeven en worden de resultaten vergeleken met 
het internationale gemiddelde (een pijltje in neerwaartse richting verwijst naar een significante 
daling van het resultaat van TIMSS 2003 t. o. v. het resultaat van TIMSS 1999; een opwaarts 
gericht pijltje betekent een significante stijging). Hieruit blijkt dat Vlaanderen voor alle 
deelgebieden behalve data (gegevens) in 2003 significant slechter scoorde dan in 1999. Hierin 
volgt Vlaanderen weer de internationale trend.  
 

 

(Vlaanderen in TIMSS 2003 (2004) p. 13) 
 
Het TIMSS onderzoek in relatie tot de Vlaamse eindtermen 
 
De deelname van Vlaanderen aan internationaal vergelijkend onderzoek is waardevol. Het levert 
vergelijkende informatie op en plaatst het onderwijssysteem in een internationale context. 
Naast deze ‘relatieve’ informatie levert het ook feedback op die eerder ‘absoluut’ van aard is, 
bijvoorbeeld voor welke domeinen presteren leerlingen beter of slechter dan voor andere en 
kunnen we dat verklaren? Een bijkomende vraag is hoe de resultaten van een internationaal 
onderzoek zoals TIMSS kunnen geïnterpreteerd worden in relatie tot de Vlaamse doelstellingen 
en evaluaties. 
 
Alhoewel het TIMSS-onderzoek in het ontwerp van het conceptueel kader werkt met de 
zogenaamde grootste gemene deler van de curricula van de deelnemende landen, is het nog 
maar de vraag hoe groot de overeenkomst is tussen wat onderzocht wordt in TIMSS en wat 
beoogd wordt in de Vlaamse eindtermen. Om die vraag te beantwoorden heeft de minister een 
onderzoek laten uitvoeren met de vraag hoe groot de congruentie is tussen TIMSS en PISA en de 
eindtermen (Van Nijlen, 2006). Er werd onder meer onderzocht in welke mate de conceptuele 
kaders en opgaven uit PISA en TIMSS aansluiten bij de Vlaamse eindtermen en peilingen. De 
achterliggende vraag was of het überhaupt mogelijk is om aan de hand van internationaal 
onderzoek een uitspraak te doen over het bereiken van de eindtermen.  
 
Aan een groep van beoordelaars werd gevraagd om de overeenkomst aan te geven tussen de 
conceptuele kaders en de opgaven van PISA en TIMSS enerzijds en een selectie uit de Vlaamse 
eindtermen anderzijds. De beoordeling gebeurde voor TIMSS wetenschappen en wiskunde 
basisonderwijs (leerjaar 4) en voor PISA wetenschappelijke geletterdheid, wiskundige 
geletterdheid en leesvaardigheid (15-jarigen).  
 
Voor TIMSS Wiskunde (leerjaar 8) levert dit samengevat het volgende beeld op. In totaal meten 
149 TIMSS-opgaven of 81% van de opgaven kennis en vaardigheden die ook in de eindtermen 
verondersteld worden. Dit kunnen eindtermen uit het domein aardrijkskunde, 
natuurwetenschappen, technologische opvoeding en wiskunde van de 1ste graad zijn. Voor het 
deeldomein ‘data (gegevens) in wiskunde sluit 88% van de opgaven aan bij de eindtermen. Een 
inhoudelijke analyse toont aan dat sommige zaken uit de eindtermen niet gemeten worden in 
TIMSS maar ook omgekeerd dat in TIMSS zaken gemeten worden, die niet voorkomen in de 
eindtermen. Voor wiskunde en meer specifiek het deelgebied data is de overeenkomst vrij groot. 
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3 VLAANDEREN IN PISA 
 
 
3.1 Situering 
 
PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) wordt ingericht door de OESO 
en werd voor het eerst georganiseerd in 2000. Het volgt een 3-jarige cyclus waarbij telkens een 
leergebied als hoofddomein centraal staat. In 2000 was dit leesvaardigheid, in 2003 wiskundige 
geletterdheid en in 2006 wetenschappelijke geletterdheid. Naast het hoofddomein worden ook 
andere leergebieden als minor getest.  
In 2003 namen 30 OESO landen en 11 partnerlanden aan dit onderzoek deel. Er worden toetsen 
afgenomen van 15-jarige leerlingen, verspreid over verschillende leerjaren van de eerste en 
tweede graad secundair onderwijs. De leerlingen worden op basis van leeftijd geselecteerd 
onafhankelijk van het leerjaar waarin ze zich bevinden.  
 
 
3.2 Doelstelling 
 
Net als TIMSS heeft ook de PISA studie tot doel voor een bepaald domein de leerresultaten van 
een bepaalde groep leerlingen tussen landen te vergelijken. Het bevordert zo internationale 
samenwerking en overleg over leerprestaties wiskunde, wetenschappen en leesvaardigheid. Op 
die manier voorziet het de onderwijsministers van referentiecriteria en van regelmatige 
feedback over de leerprestaties van de leerlingen in hun land. 
 
Ook in het PISA-onderzoek proberen onderzoekers informatie te verzamelen met het oog op 
beleidsontwikkeling door een beeld te schetsen van trends doorheen de tijd. Enerzijds gaat het 
om internationaal vergelijkende informatie, waarbij een onderwijssysteem in de internationale 
context wordt geplaatst. Anderzijds streven deze onderzoeken ook een relevantie op het 
nationaal niveau na door aan te geven op welke domeinen leerlingen beter of slechter presteren 
dan op andere, en door de achtergrondinformatie te verzamelen om de prestatieverschillen 
tussen leerlingen en scholen te interpreteren. In de praktijk komt de klemtoon vaak sterk te 
liggen op het vergelijkende ('relatieve') aspect van deze onderzoeken, meer bepaald de plaats 
die een land in kwestie inneemt op de ranglijst. Anderzijds is een belangrijk deel van de 
verzamelde informatie van grote waarde voor de betrokken landen. Zo maakt het PISA onderzoek 
voor Vlaanderen duidelijk dat ons onderwijssysteem er niet in slaagt de sociaal economische 
achtergrond van leerlingen te neutraliseren wat hun resultaten betreft. 
 
 
3.3 Het instrumentarium 
 
3.3.1.  Het conceptueel kader PISA 
 
PISA gaat voor de ontwikkeling van haar toetsen uit van een dynamisch model van levenslang 
leren. Kennis en vaardigheden, die nodig zijn om zich aan te passen aan een veranderende 
wereld, worden continu verworven. Op basis van dit uitgangspunt worden de toetsen wel gevoed 
vanuit gemeenschappelijke elementen van de nationale curricula, maar ze worden er niet toe 
beperkt. PISA meet zowel kennis, reflectievaardigheden als het toepassen van kennis en 
vaardigheden in ‘echte wereld’-problemen. Centraal staat dus het functionele van kennis en van 
vaardigheden. Om de link met dit dynamische model te leggen wordt voor de beschrijving van de 
leergebieden de term ‘geletterdheid’ gehanteerd. In de volgende tabel worden de definities voor 
de drie leergebieden gegeven.  
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Definities leergebieden PISA 
 

 
Leergebied Definitie 

 
Wetenschappelijke 
geletterdheid 

 
De vaardigheid om wetenschappelijk kennis te gebruiken, om vragen te 
herkennen en om gefundeerde conclusies te trekken met als doel het 
begrijpen en helpen nemen van beslissingen over de natuurlijke omgeving 
en de veranderingen die de mens erin heeft aangebracht. 

 
Wiskundige 
geletterdheid 

 
Het vermogen om de rol van wiskunde in het dagelijkse leven in te schatten, 
om goed gefundeerde beslissingen te nemen en om wiskunde te gebruiken 
op manieren die tegemoet komen aan de noden van het leven van een 
persoon als constructieve, betrokken en denkende burger. 

 
Leesvaardigheid 

 
Het begrijpen, het gebruiken van en het reflecteren op geschreven teksten, 
zodat iemand zijn doelen kan bereiken, zijn kennis en capaciteiten kan 
ontwikkelen en kan participeren in de maatschappij. 
 

 (uit De Meyer, Pauly & Van de Poele, 2004) 
 
 
Waar bij TIMSS voor het het thema ‘informatieverwerving en – verwerking’ de aandacht vooral 
naar data binnen wiskunde ging, worden voor PISA de resultaten leesvaardigheid van naderbij 
bekeken. Voor leesvaardigheid in PISA zijn er namelijk drie subschalen: het lokaliseren van 
informatie, het interpreteren van informatie en het reflecteren over informatie. In onderstaande 
tabel worden de subschalen beschreven en gekoppeld aan de vaardigheidsniveaus. 
 
De betekenis van de vaardigheidsniveaus voor de subschalen van leesvaardigheid 
 

  
Lokaliseren 
 

 
Interpreteren 

 
Reflecteren 

Niv.5 
 
 
Meer 
dan 
625 
punten 
 

Terugvinden van meerdere 
stukken verdoken 
informatie in een tekst, 
waarvan sommige niet 
terugvallen op de 
hoofdlijnen van de tekst, 
en deze informatie 
gebruiken en combineren. 
Omgaan met een grote 
hoeveelheid tegenstrijdige 
info die bestaat uit 
allemaal zeer 
aanvaardbare gegevens. 
 

De betekenis van 
genuanceerd taalgebruik 
toelichten of een volledig 
en gedetailleerd begrijpen 
van een tekst 
demonstreren. 

Kritisch evalueren of 
veronderstellingen 
formuleren op basis van 
gespecialiseerde kennis. 
Omgaan met concepten die 
tegengesteld zijn aan de 
verwachtingen en 
voortbouwen op een 
grondig begrijpen van 
lange en complexe 
teksten. 

Niv.4 
 
 
553 
tot 
625 
punten 
 

Terugvinden van 
verscheidene stukken 
verdoken informatie in een 
tekst met onvertrouwde 
inhoud of vorm en indien 
mogelijk deze stukken 
combineren. Beslissen 
welke informatie in een 
tekst relevant is om een 
taak uit te voeren. 

Redeneringen van een 
hoogstaand niveau 
gebruiken om categorieën 
in een tekst te begrijpen 
en toe te passen op een 
onbekende context. De 
bedoeling van een 
onderdeel van de tekst 
toelichten door de tekst in 
zijn geheel in beschouwing 
te nemen. Omgaan met 
dubbelzinnigheden en met 
ideeën die negatief 
verwoord worden. 

Formele of publieke kennis 
gebruiken om 
veronderstellingen te 
formuleren op basis van 
een tekst of om een tekst 
kritisch te evalueren. Het 
accuraat begrijpen van 
lange of complexe teksten 
aantonen. 
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Lokaliseren 
 

 
Interpreteren 

 
Reflecteren 

Niv.3 
 
 
 
 
481 
tot 
552 
punten 
 

Terugvinden van het 
verband tussen 
verschillende stukken 
informatie in een tekst en 
in sommige gevallen dat 
verband kunnen 
verduidelijken. Met een 
grote hoeveelheid aan 
tegenstrijdige informatie 
omgaan. 

Verschillende delen tekst 
integreren om een 
onderliggend idee te 
identificeren, een verband 
te begrijpen of de 
bedoeling van een woord 
of zin toe te lichten. 
Vergelijken, tegenover 
elkaar plaatsen of in 
categorieën onderverdelen 
van gegevens met 
verschillende soorten 
informatie. Met 
tegenstrijdige informatie 
omgaan. 
 

Verbanden of 
vergelijkingen maken, 
verklaringen geven, of de 
hoofdgedachte van een 
tekst evalueren. Degelijk 
begrip van een tekst 
aantonen in relatie met 
vertrouwde alledaagse 
kennis of voortbouwen op 
minder vertrouwde kennis. 

Niv.2 
 
408 
tot 
480 
punten 

Terugvinden van één of 
meerdere stuken 
informatie in een tekst. 
Met tegenstrijdige 
informatie omgaan. 

Het onderliggende idee in 
een tekst terugvinden, 
verbanden begrijpen, 
eenvoudige categorieën 
vormen of toepassen. De 
bedoeling van een deel van 
de tekst toelichten 
wanneer er eenvoudige 
verbanden moeten worden 
gelegd. 
 

Een vergelijking of verband 
tussen een tekst en de 
eigen kennis maken, of een 
hoofdpunt uit een tekst 
verklaren door persoonlijke 
ervaringen en attitudes te 
gebruiken. 

Niv.1 
 
335 
tot 
407 
punten 

Terugvinden van één of 
meerdere onafhankelijke 
stukken expliciet 
geformuleerde informatie 
in een tekst. 

De hoofdlijnen of de 
hoofdbedoeling van een 
auteur in een tekst over 
een vertrouwd onderwerp 
terugvinden, als de 
noodzakelijke informatie 
opvalt binnen de tekst. 
 

Een eenvoudig verband 
leggen tussen informatie 
uit een tekst en algemene, 
alledaagse kennis. 

Minder 
dan 
335 
punten 

   

 
(uit De Meyer e.a., 2002, p.7) 
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De operationalisering van de omschrijving ‘leesvaardigheid’ gebeurt aan de hand van inhoud (= 
tekstsoorten), processen die verband houden met een volledig begrip van een tekst en situaties 
waarin tekstsoorten kunnen voorkomen. Onderstaande tabellen verduidelijken dit. 
 
Overzicht tekstsoorten leesvaardigheid PISA 
 
 
Overkoepelende tekstsoort Tekstsoort 

 
Doorlopende tekst 

Verhalende teksten  
Uiteenzetting  
Beschrijvende teksten  
Argumentatieve teksten  
Instructies 
 

 
Niet – doorlopende tekst 

 
Grafieken 
Tabellen en matrices 
Schema’s 
Kaarten 
Formulieren 
Oproepen en advertenties 
 

 
(uit Van Nijlen e.a., 2006, p. 24) 
 
 
Processen leesvaardigheid PISA 
 
 
Proces Omschrijving 

Informatie terugvinden 
 

Het terugvinden van relatief geïsoleerde informatie. Het is 
gebaseerd op de tekst zelf en expliciete informatie in de tekst. 
 

Breed algemeen begrip 
vormen 
 

Dit proces verwijst naar het herkennen van het hoofdonderwerp, - 
boodschap of het algemene doel of nut van de tekst. 

Interpreteren In dit proces wordt van de lezers verwacht de initiële indrukken uit 
te breiden zodat ze een meer specifiek of volledig begrip bereiken. 
Ze moeten de logica en de organisatie van de tekst verwerken. 
 

Inhoud van een tekst 
beoordelen en erover 
reflecteren 

Het verbinden van informatie uit de tekst met kennis uit andere 
bronnen: eigen kennis, andere beschikbare teksten of ideeën die in 
de vraag zijn opgenomen. 

 
Structuur van een tekst 
beoordelen en erover 
reflecteren. 

 
Voor dit proces moeten de leerlingen afstand nemen van de tekst en 
kwaliteit en geschiktheid beoordelen. In deze opgaven spelen begrip 
van tekststructuur, tekstgenre en register een belangrijke rol. 
 

 
 (uit Van Nijlen e.a., 2006, p. 24) 
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Situaties leesvaardigheid PISA 
 
 

Situatie: Lezen voor..... Omschrijving 
Persoonlijk gebruik 
 

Lezen gebeurt in dit geval met het oog op voldoening van 
persoonlijke interesses, zowel op praktisch als intellectueel 
gebied. Het omvat ook het lezen met het oog op persoonlijke 
contacten. Typische inhouden zijn persoonlijke brieven, fictie, en 
informatieve teksten, die vanuit interesse gelezen worden. 
 

Publiek gebruik Lezen gebeurt nu om deel te kunnen uitmaken van de 
maatschappij. Het gaat om het gebruik van officiële documenten, 
maar ook om informatie over openbare gebeurtenissen. 
 

Professioneel gebruik Het lezen heeft nu als doel het uitvoeren van een of ander 
onmiddellijke taak. 
 

 

Opleiding 
 

Dit lezen heeft betrekking op het verwerven van informatie in het 
kader van een bredere leertaak. Het materiaal wordt over het 
algemeen niet gekozen door de lezer, maar opgelegd door de 
leerkracht. De inhoud is meestal specifiek opgemaakt met het oog 
op ‘aanleren’. 
 

 

(uit Van Nijlen e.a. (2006), p. 25) 
 
3.3.2 De instrumenten 
 
Bij PISA worden de leerlingen getest in hun eigen schoolomgeving. De 15-jarigen worden 
geselecteerd ongeacht de klas of het leerjaar waarin ze les volgen. Gedurende twee uur vullen 
ze een testboekje in met vragen. Daarna vullen alle leerlingen ook een achtergrondvragenlijst in 
over zichzelf, hun leergewoontes en attitudes en hun school. Ook de directies van de 
deelnemende scholen vullen een achtergrondvragenlijst in over hun school. De informatie uit de 
vragenlijsten wordt gebruikt om verschillen in prestaties te helpen verklaren. 
 
 
3.4 Steekproef 
 
Internationaal werden in PISA 2000 over heel de wereld 265.000 leerlingen getest, in PISA 2003 
waren er dat 276.000. Voor leesvaardigheid is het mogelijk de leerlingprestaties te vergelijken 
over beide testen heen. 
De Vlaamse steekproef van PISA 2000 bestond uit 124 scholen waarin 3890 15-jarigen werden 
getest. De Vlaamse steekproef was volledig representatief naar net, onderwijsvorm en 
studierichting. Ook uit het BuSo werden een aantal scholen opgenomen. Aan PISA 2003 namen in 
Vlaanderen iets meer dan 5.000 leerlingen uit 162 verschillende scholen deel aan het onderzoek. 
Ook deze PISA-steekproef is volledig representatief voor het Vlaamse secundair onderwijs en 
opnieuw werd het BuSO er expliciet in opgenomen.  
 
 
3.5 De resultaten 
 
Voor leesvaardigheid zijn er zijn vijf vaardigheidsniveaus omschreven waarbij vijf het hoogste 
niveau is. Voor Vlaanderen zijn de resultaten voor leesvaardigheid in PISA 2000 en PISA 2003 
gelijklopend: er zijn geen significante verschillen. 
In PISA 2003 scoorden in Vlaanderen gemiddeld drie op vier leerlingen (72%) in de drie hoogste 
vaardigheidsniveaus voor leesvaardigheid. In geen enkel ander land behalen zoveel leerlingen 
deze niveaus. Maar in Vlaanderen behoort wel ongeveer 12% tot de risicoleerlingen van 15-
jarigen, die op niveau één of lager terecht komen. Zij hebben problemen om dagdagelijkse 
teksten en documenten te begrijpen. Ze vormen een risicogroep o.a. voor deelname aan hoger 
onderwijs en levenslang leren. Wat dat inhoudt kan afgeleid worden uit de hierboven gegeven 
omschrijving van de subniveaus. 
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Het PISA-onderzoek in relatie tot de Vlaamse eindtermen 
 
In het eerder vermelde congruentieonderzoek (Van Nijlen e.a., 2006) werd ook de relatie 
onderzocht tussen PISA en de eindtermen. De algemene conclusie van dat onderzoek in verband 
met de conceptuele kaders (o.c., p. 65) is de volgende: “ De overeenkomst tussen de 
conceptuele kaders uit beide internationale onderzoeken en de eindtermen blijkt eerder 
onvolledig te zijn. Wel zijn er verschillen voor de verschillende leergebieden, waarbij de 
eindtermen die enkel gaan over lezen en omschrijving van leesvaardigheid binnen het 
conceptuele kader van PISA het grootst is.” Daaruit blijkt in elk geval dat de internationale 
onderzoeken hun beperkingen hebben en niet geschikt zijn om een uitspraak te doen over het 
behalen van de eindtermen door de leerlingen. Men kan wel stellen dat een onderzoek zoals 
leesvaardigheid binnen PISA een goed zicht geeft op één van de basisvoorwaarden voor deelname 
aan de samenleving. Omdat de leesvaardigheid wordt getest van leerlingen van 15 jaar, 
onafhankelijk van leerjaar of klas waarin zij zich bevinden, geeft het een beeld van de grootte 
van de groep, die later moeilijkheden kan ondervinden zowel in hun persoonlijk leven als in het 
arbeidscircuit. De relatie tussen leesvaardigheid en informatieverwerving en –verwerking wordt 
daarbij niet expliciet uitgeklaard, maar is duidelijk afleesbaar uit de beschrijving van de 
subschalen. 
 
Voor leesvaardigheid werd in elk geval vastgesteld (Van Nijlen, 2006, p. 72) dat de aansluiting 
met de eindtermen in de eerste graad eerder beperkt is: 54% van de opgaven kon verbonden 
worden met de eindtermen. In de tweede graad aso, kso en tso is een grote overeenkomst 
vastgesteld (93%). Er moet opgemerkt worden dat om de congruentie tussen leesvaardigheid in 
PISA en de eindtermen voor de 1ste graad te onderzoeken, alleen de eindtermen Nederlands en 
Leren leren in rekening werden genomen. De peilingproef informatieverwerving en –verwerking 
neemt de eindtermen mee van andere vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, technologische 
opvoeding, wetenschappen en wiskunde. 
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2004). Vlaanderen in TIMMS 2003. Brussel: 
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4 BESPREKING VAN DE VLAAMSE ONDERZOEKSGEVENS 
 
 
4.1 Worden de resultaten op de schriftelijke toetsen bevestigd of genuanceerd? 
 
 

Raadplegen van referentiewerken 
 

Resultaat op de peiling: 77 % van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen 
 

Resultaat per optiegroep:  
- klassieke talen: 97 % 
- moderne wetenschappen: 81 % 
- overige basisopties: 57 % 

 

 
Getoetste eindtermen: 
 
Leren leren 
7  De leerlingen kunnen informatiebronnen adequaat raadplegen: inhoudstafel en register 
gebruiken; elementen uit audiovisuele en geschreven media gebruiken; een 
documentatiecentrum of bibliotheek raadplegen. 
 
Technologische opvoeding 
11  .De leerlingen raadplegen een handleiding, plan of schema.  
 
Geschiedenis 
17  De leerlingen kunnen informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis van 
concrete opdrachten, zoals het raadplegen van inhoudstafels van handboeken, gebruiken van een 
geschiedenisatlas, opzoeken van trefwoorden in referentiewerken, gebruiken van interactieve 
media, gebruik  van databanken. 
 
20  De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte vragen kaarten lezen en de essentie ervan 
interpreteren zoals het gebruik van een register van een geschiedenisatlas, het gebruiken van de 
legende, oriëntatie en schaal, het in verband brengen met elkaar van titel en inhoud van een 
kaart. 
 
Aardrijkskunde 
3  De leerlingen kunnen een kaart en een aardrijkskundig element in een altlas vinden en 
lokaliseren aan de hand van de inhoudstafel en het namenregister. 
 
Nederlands 
20.3  De leerlingen hebben weet van de volgende communicatiebevorderende middelen, wat 
betekent dat ze die op hun niveau kunnen toepassen m.b.t leesdoel bepalen: aanwijzingen 
binnen de communicatiesituatie gebruiken, aandacht concentreren, gericht informatie zoeken, 
onduidelijke passages herlezen, niet bekende woorden: context bevragen c.q. woordenboek 
raadplegen. 
 
16/ 20.4  Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun leestaken kunnen de leerlingen de 
volgende middelen gebruiken: aanwijzingen binnen de communicatiesituatie gebruiken, 
aandacht concentreren, gericht informatie zoeken, onduidelijke passages herlezen, niet bekende 
woorden: context bevragen c.q. woordenboek raadplegen. 

20.4 De leerlingen hebben weet van de volgende communicatiebevorderende middelen wat 
betekent dat ze die op hun niveau kunnen toepassen m.b. t. schrijfdoel bepalen: informatie 
verzamelen, schrijfplan opstellen, woordenboek gebruiken, eigen tekst reviseren. 
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Een voorbeeldopgave  

De peiling Informatieverwerving  en – verwerking, onderdeel raadplegen van referentiewerken. 

De voorbeeldopgave is een basisopgave die de leerlingen volgens de beoordelaars in de peiling 
moeten beheersen om de eindtermen te behalen. De tweede voorbeeldopgave is een bijkomende 
opgave, die volgens de beoordelaars verder gaat dan wat leerlingen minimaal moeten beheersen.  
Bij meerkeuzevragen vindt u de spreiding van de antwoorden over de alternatieven. Daarbij 
wordt met de code ‘OG’ aangegeven hoeveel procent van de leerlingen een ongeldig antwoord 
gaven. 

De meeste opgaven uit de peiling worden niet vrijgegeven, zodat ze bij een herhaling van de 
peiling opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit is ook het geval voor internationale onderzoeken. 
 
Basisopgave 
 

 
”Zijn woede werd gesublimeerd in zijn schilderkunst.” 
Als je de betekenis van het woord gesublimeerd wil kennen, welk woord ga je dan best opzoeken 
in het woordenboek? 
 
 O gesublimeerd 
 O gesublimeren 
 O sublimeren 
 O subliminatie 
 

5 % 
 

1 % 
 

88 % 
 

6 % 

 
Bijkomende opgave 
 

 

Als je snel te weten wilt komen of je in het boek “25 jaar Popmuziek” iets kan 
lezen over K3, waarin kijk je dan best eerst?  

 O het voorwoord 

 O de inhoudstafel 

 O het register 

 O de korte samenvatting op de rug van het boek 

%

 
Commentaar uit de brochure over de peiling: 

 
Leerlingen die klassieke talen of moderne wetenschappen studeren, weten over het 
welke informatiebron het meest geschikt is om de vereiste informatie te vinden. Ze 
gericht informatie zoeken in een bibliotheek, handleiding, atlas, encyclopedie, woor
enz. De meeste leerlingen springen ook efficiënt met deze bronnen om. Leerlingen u
technische opties hebben het wat moeilijker. Ligt het aan het feit dat leerlingen me
technische interesses minder taalvaardig zijn? Wordt het gebruik van referentiewerk
ingeoefend in de klas?  

Leerlingen uit klassieke opties vinden meestal hun weg in een referentiewerk aan de
de inhoudstafel of het register. Hun collega’s uit moderne wetenschappen hebben da
wat moeite mee. Voor veel leerlingen uit de technische opties is het blijkbaar niet e
om iets terug te vinden in een inhoudstafel of register. Ook hier stelt zich de vraag o
opvallende verschil niet vooral iets zegt over de klaspraktijk in de verschillende basi
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Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Hierover is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Het handelt over instrumentele 
vaardigheden, die aan de basis van elke informatiegeletterdheid liggen. Over 
informatiegeletterdheid bestaat meer onderzoek, maar dit wordt doorgaans veel breder ingevuld 
dan het raadplegen van referentiewerken. Het omvat dikwijls ook het besef informatie nodig te 
hebben, het kiezen van (de gepaste) informatiebron in functie van het probleem, het evalueren 
en zelfs presenteren van de gevonden informatie. Informatiegeletterdheid toegepast op ICT is 
een onderdeel op zich: het gebruiken van zoekmachines, het evalueren van de herkomst en 
betrouwbaarheid van informatie. 
 
De meeste publicaties vertrekken vanuit jarenlange praktische ervaring van de auteur in het 
werken met leerlingen en studenten. Dat kunnen zowel leerkrachten als bibliothecarissen zijn.  
De afgelopen jaren komen ICT-informatiezoekvaardigheden ook in de onderzoeken meer en meer 
in het licht te staan. 
 
Een onderzoek naar ‘reference skills areas’ zoals het raadplegen van een inhoudstafel, 
encyclopedie, woordenboek en index uit 1987 vermeldt wel dat proces georiënteerde wijze van 
aanleren betere resultaten oplevert. Leerlingen, die de zoekvaardigheden nodig hadden voor het 
uitvoeren van een concrete schrijfopdracht, presteerden beter dan de controlegroep van 
leerlingen die traditionele instructie over informatie opzoeken kregen. 
 
Uit de onderzoeksliteratuur in verband met ‘Information literacy’ blijkt bovendien dat in vele 
Europese landen er een goede samenwerking bestaat tussen scholen en bibliotheken of dat 
talrijke samenwerkingsprojecten opgestart worden. 
 
 
 

Raadplegen van tabellen en grafieken 
 

Resultaat op de peiling: 50 % van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen 
 

Resultaat per optiegroep:  
- klassieke talen: 78 % 
- moderne wetenschappen: 53 % 
- overige basisopties: 27 % 

 

 
Getoetste eindtermen: 
 
Wiskunde 
17  De leerlingen kunnen vanuit tabellen met cijfergegevens het rekenkundig gemiddelde en de 
mediaan (voor niet-gegroepeerde gegevens) berekenen en hieruit relevante informatie afleiden. 
 
25  De leerlingen kunnen functioneel gebruik maken van eenvoudige schema’s, figuren, tabellen 
en diagrammen. 
 
Natuurwetenschappen 
21  De leerlingen kunnen eenvoudige grafische voorstellingen en tabellen interpreteren 
 
Nederlands 
9  De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor leeftijdsgenoten lezen 
(verwerkingsniveau: structureren): schema’s en tabellen, de ondertiteling bij informatieve en 
ontspannende televisieprogramma’s, studieteksten, fictionele teksten. 
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Commentaar uit de brochure over de peiling: 
 
De meeste leerlingen (ook leerlingen uit technische opties) zijn in staat om de nodige gegevens 
terug te vinden in tabellen en grafieken. Het “lezen” van deze informatie is voor hen geen 
probleem. Ze scoren veel minder goed wanneer informatie niet rechtstreeks kan worden 
afgelezen uit tabel of diagram. Tabellen en grafieken functioneel kunnen gebruiken vereist 
immers vaak oplossingsstrategieën waarbij, naast het aflezen van informatie, nog één of meer 
stappen noodzakelijk zijn (bv. een aantal gegevens aflezen en vergelijken of combineren).  

De meerderheid van de leerlingen uit klassieke talen en moderne wetenschappen kan een tabel 
invullen. Leerlingen uit technische opties maken hier vaker fouten bij. Leerlingen kunnen 
blijkbaar beduidend minder goed grafieken aanvullen dan tabellen vervolledigen. Dit geldt voor 
leerlingen uit alle optiegroepen. Leerlingen houden onvoldoende rekening met de voorwaarden 
waaraan een duidelijke grafiek moet voldoen. Wordt in de klas nog te weinig aandacht besteed 
aan het vervolledigen en zelf maken van diagrammen en grafieken?  

De opgaven over het berekenen van gemiddelde en mediaan vanuit tabellen worden enkel in de 
optiegroep klassieke talen goed opgelost. Een groot aantal leerlingen uit de andere 
optiegroepen heeft hier duidelijk problemen mee. Misschien begrijpen leerlingen nog 
onvoldoende de relevantie van deze statistische waarden.  

Jongeren moeten in het dagelijkse leren correct kunnen omspringen met tabellen en grafieken 
en beseffen dat dezelfde informatie op verschillende manieren kan worden voorgesteld. 
Waarom laten we hen er niet meer zelf mee experimenteren? Zeker in het dagelijks leven 
worden ze geconfronteerd met informatie die – bewust of onbewust - misleidend wordt 
voorgesteld.  

Fouten bij het omgaan met tabellen en grafieken hebben soms te maken met het niet of 
onnauwkeurig lezen van het assenstelsel van een grafiek of van de kolom- en rijtitels van een 
tabel. Leerlingen gaan misschien te weinig na welke gegevens wel en welke gegevens niet uit 
een bepaalde tabel of diagram kunnen worden afgeleid.  

 
Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Het lezen en interpreteren van grafieken, tabellen, kaarten en schalen staat in het TIMSS 
onderzoek vermeld in de tussenliggende internationale standaard van wiskunde, d.w.z. de score 
van minstens 475 punten. Voor wiskunde in zijn globaliteit behaalt 82% van de Vlaamse 
leerlingen deze score. 18% van de Vlaamse leerlingen behaalt deze standaard dus niet. Volgens 
het vermelde onderzoek (Van Nijlen, 2006) meten 81% van TIMSS-opgaven kennis en 
vaardigheden die ook in de eindtermen voorkomen, specifiek voor data is dit zelfs 88%. 
 
Wat het deelgebied data(gegevens) betreft zijn geen percentages juiste antwoorden 
beschikbaar, maar wel het gemiddelde: Vlaamse leerlingen halen voor dit deelgebied gemiddeld 
546 punten, d.i. net niet de hoge standaard (minstens 550 punten). Het percentage leerlingen 
dat de trenditems voor wiskunde  in zijn geheel juist oplost is in 2003 60% en voor data 79%. 
 
Vergelijken we dit met de resultaten van de peilingproef dan lijken alleen de leerlingen van de 
optie klassieke talen resultaten te behalen, die in de buurt komen. Voor moderne 
wetenschappen en de andere opties zijn de resultaten opvallend slechter. Ondanks het feit dat 
beide, TIMSS en de peilingen, niet volledig vergelijkbaar zijn, roept dit toch vragen op.  
In TIMSS wordt evenwel geen cesuur bepaald zoals dat voor de peilingproef wel gebeurde. Verder 
is het de vraag of de concrete eindtermen die geselecteerd werden voor de peiling dezelfde zijn 
als diegene waar de TIMSS opgaven bij aansluiten. Het onderzoeksrapport van Van Nijlen (2006) 
geeft daar geen uitsluitsel over. 
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Voorbeelditem Wetenschappen (Aardrijkskunde) 2de leerjaar S.O. 
 
Ter informatie wordt ook een voorbeelditem uit wetenschappen, meer bepaald aardrijkskunde, 
opgenomen. In dit voorbeeld zijn informatieverwerving en - verwerking basisvoorwaarden. Om 
onderstaand aardrijkskundig probleem op te lossen, moet een leerling immers de informatie uit 
de tabel kunnen halen. 
 
 

 
(Vlaanderen in TIMSS 2003 (2004) p. 45) 
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Ook het voorbeeld item uit PISA Probleem oplossen toont de noodzaak van informatieverwerving 
en-verwerking aan. 
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uit: De Meyer e. a. , 2004, p. 42 - 43 
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Raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten 
 

Resultaat op de peiling: 57 % van de leerlingen in Vlaanderen bereikt de eindtermen 
 

Resultaat per optiegroep: 
- klassieke talen: 85 % 
- moderne wetenschappen: 58 % 
- overige basisopties: 34 % 

 

 
Getoetste eindtermen 
 
Aardrijkskunde 
2  De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, 
schaal en oriëntatie. 
 
14  De leerlingen kunnen op kaarten hoogten en hoogtezones aflezen aan de hand van 
hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. 
 
6  De leerlingen kunnen elementaire begrippen aangaande de bevolking, inclusief culturele 
aspecten, verwoorden en desbetreffende bevolkingsgegevens aflezen van kaarten en grafieken. 
 
Geschiedenis 
20  De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte vragen kaarten lezen en de essentie ervan 
interpreteren, zoals het gebruik van het register van de geschiedenisatlas, het gebruiken van de 
legende, de oriëntatie en schaal, het in verband brengen met elkaar van de titel en de inhoud 
van een kaart. 
 
Technologische opvoeding 
41  De leerlingen lezen de afmetingen van een voorwerp op een tekening af 
 
16  De leerlingen duiden de onderdelen van een technisch systeem met behulp van een 
eenvoudig schema (stuklijst en/of symbolen) 
 
34  De leerlingen monteren en demonteren een eenvoudig samengesteld voorwerp met behulp 
van een schema. 
 
11  De leerlingen raadplegen een handleiding, een plan of een schema. 
 
Wiskunde 
33  De leerlingen gebruiken het begrip schaal om afstanden in meetkundige figuren te 
berekenen. 
 
32  De leerlingen kiezen geschikte eenheden en instrumenten om afstanden en hoeken te meten 
of te construeren met de gewenste nauwkeurigheid. 
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Een voorbeeldopgave  

De peiling Informatieverwerving  en – verwerking, onderdeel raadplegen van plannen, tekeningen 
en kaarten. 

De voorbeeldopgave bestaat uit een basisopgave die de leerlingen volgens de beoordelaars in de 
peiling moeten beheersen om de eindtermen te behalen. De tweede voorbeeldopgave is een 
bijkomende opgave, die volgens de beoordelaars verder gaat dan wat leerlingen minimaal 
moeten beheersen. Ter informatie vindt u hoeveel leerlingen het juiste antwoord hebben 
gegeven. 

Basisopgave 
 

Jarne wil deze kraan op het aanrecht bij de gootsteen plaatsen. Hij heeft een werktekening van 
de kraan. 

Om de kraan te bevestigen, moet hij een gat boren door het aanrecht. Hoe groot moet het gat 
zijn dat hij boort in het aanrecht? 
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Bijkomende opgave 
 

Hieronder vind je zes grondplannetjes van badkamers. Het zijn mogelijke indelingen met daarbij 
de minimaal vereiste grootte van het lokaal. 

Betsy en Bob willen een badkamer met een bad, een toilet, een dubbele wastafel en een 
douche. De kamer waarin ze dit willen plaatsen is 2m50 lang en 2m10 breed. De 
deur zit aan de kant van de langste muur. 

Welke indeling(en) kunnen ze kiezen? 

 
 

Legende

toilet ligbad

wastafel douche

dubbele wastafel

28
0
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20
0

250

21
0

250
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4 5 6

 
 

18 % 

 
 

Commentaar uit de brochure over de peiling: 
 
In het algemeen kunnen leerlingen bepaalde onderdelen op een (technische) tekening, een plan 
of een kaart aanduiden en de betekenis van bepaalde onderdelen correct aflezen, gebruik 
makend van de legende. Ook het functioneel gebruiken van kaarten en plannen om de vereiste 
informatie te vinden, verloopt vaak goed.  

De meeste leerlingen kunnen zich goed oriënteren op eenvoudige grondplannen en kaarten. 
Informatie op een kaart combineren met informatie in een bijhorende tekst en deze 
gecombineerde informatie interpreteren, is voor iedereen moeilijk, ook voor de leerlingen uit 
de optiegroep klassieke talen. Nochtans worden alle leerlingen vaak met dit soort informatie 
geconfronteerd, zowel in hun leermateriaal op school als in kranten of tijdschriften. 
Veronderstellen we te gemakkelijk dat zij vlot informatie kunnen combineren? 
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Opgaven over de wiskunde-eindterm over schaalgebruik worden goed opgelost door leerlingen 
uit de optiegroep klassieke talen. Leerlingen uit de technische opties hebben daarentegen nog 
veel problemen bij het omrekenen van schalen, net als met opgaven over het meten en 
construeren van afstanden en hoeken. Nochtans gaat het hier om vaardigheden die voor veel van 
deze leerlingen belangrijk zijn, in hun studie of in praktische toepassingsituaties.  

Wat zegt ons ander onderzoek? 
 
Raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten is dikwijls het startpunt voor het oplossen van 
problemen of het beantwoorden van eerder vakspecifieke vragen. Zo vindt men bijvoorbeeld bij 
de vrijgegeven vragen van TIMSS een fysica item dat op basis van een tekening moet beantwoord 
worden. De gestelde vraag (zie hieronder) is niet oplosbaar zonder de bijhorende tekening. 
 

Fysica 

De eerste tekening links op het blad toont een bal die aan het einde van een touw vast hangt en 
rondgedraaid wordt. Op de tekening rechts zie je de draaiende bal van bovenaf. Na verschillende 
draaiingen wordt de bal losgelaten in het punt Q. Welke tekening geeft de richting aan van de 
wegvliegende bal op het ogenblik dat die losgelaten wordt? 
 
uit TIMSS in Vlaanderen p. 44 
 
 
Het item wordt geklasseerd bij de tussenliggende standaard (minstens 475 punten). 76% procent 
van de Vlaamse leerlingen geeft hier een juist antwoord, internationaal gemiddelde is 60%. 
Ondanks het feit dat er geen eindtermen fysica geformuleerd zijn voor de 1ste graad secundair 
onderwijs, halen Vlaamse leerlingen dus een zeer goed resultaat.  
 
Leesvaardigheid, zoals in het PISA onderzoek opgevat is breder dan de puur talige informatie, 
die men in doorlopende teksten vindt. Ook schema’s en kaarten horen bij de tekstsoorten die 
gebruikt worden bij het opstellen van toetsvragen. Een voorbeeld item in dat verband is hier niet 
opgenomen. Wel volgt een voorbeeld van een toetsitem uit PISA onderdeel Probleem oplossen, 
waar vertrokken wordt van een plannetje om een probleem op te lossen. 
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4.2 Worden de verschillen in leerlingenprestaties bevestigd of genuanceerd door 
ander onderzoek? 

 
 
Uit de analyses van de Vlaamse peilingresultaten blijken een aantal opvallende effecten van 
leerling-, klas- en schoolkenmerken. Worden de effecten van een aantal van deze variabelen, 
zoals taal en geslacht, ook bevestigd door ander onderzoek?  
 
Taal 
 

De PISA-resultaten van 2003 (De Meyer e.a., 2004) onderstrepen het belang van taal voor de 
schoolprestaties van de Vlaamse leerlingen. Het onderzoek richt zich naar ongeveer dezelfde 
doelgroep (15-jarigen) als het peilingonderzoek informatieverwerving en -verwerking. Het PISA-
onderzoek wijst eveneens op de kloof tussen de schoolprestaties van leerlingen die thuis 
Nederlands spreken en deze die een andere thuistaal spreken. De kloof blijkt nergens groter dan 
in Vlaanderen. Hier moet wel een niet onbelangrijke nuancering worden gemaakt: leerlingen die 
thuis Nederlands spreken presteren uitzonderlijk hoog waardoor de kloof met de anderen 
versterkt wordt. 
 
Ook uit de proeven georganiseerd door TIMSS blijkt duidelijk dat de groep leerlingen die thuis 
altijd Nederlands spreekt hogere gemiddelde scores behaalt dan de leerlingen die thuis soms of 
nooit Nederlands spreken (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004). 
 
Een rapport van de Nederlandse Taalunie (2004) meldt dat 16% van de volwassenen in 
Vlaanderen veel moeite heeft met alledaagse taken zoals het invullen van een werkbriefje of het 
lezen van een gebruiksvoorschrift bij hun medicijnen. Deze groep bestaat niet alleen uit oudere 
volwassenen, maar ook uit langdurig werkloze jongeren. Basiseducatie meldt trouwens dat 21% 
van hun cursisten behoort tot de leeftijdsgroep van 25 – 45 jaar.  
 
 
Prestatieverschillende tussen de verschillende optiegroepen 
 

Leerlingen uit een basisoptie klassieke talen presteren aanzienlijk beter dan leerlingen uit de 
andere opties. Daarbij scoren leerlingen uit de technische opties het laagst. Hier dient een 
kanttekening te worden gemaakt. Uit de resultaten op de praktische proeven in de peiling 
natuurwetenschappen biologie 1ste graad blijkt namelijk dat de verschillen in prestaties tussen de 
verschillende opties verdwijnen wanneer leerlingen proeven uitvoeren buiten de klasomgeving. 
Dit kan erop wijzen dat leerlingen buiten de vertrouwde schoolomgeving anders presteren dan 
erbinnen of dat zij dan beroep doen op andere vaardigheden en/of attitudes. De resultaten van 
de peilingproeven geven hierover geen uitsluitsel, maar de resultaten zijn voldoende interessant 
om dit aspect verder te onderzoeken.  
 
In een recent onderzoek in verband met de schoolloopbanen van allochtone jongeren ( Duquet, 
2006, p. 99) wordt als conclusie geformuleerd dat het Vlaamse onderwijssysteem zo 
gestroomlijnd is dat een vroege achterstand nooit meer goed gemaakt wordt. Het systeem 
waarbij men voortdurend kanaliseert en selecteert leidt ertoe dat verschillen tussen leerlingen 
(of studenten) binnen eenzelfde onderwijsvorm kleiner worden naarmate men vordert in de 
scholloopbaan. Het opleidingsniveau van de ouders en het geen Nederlands spreken thuis 
oefenen een belangrijke invloed uit . Het cultureel kapitaal is al van bij de start van de 
onderwijsloopbaan ongelijk verdeeld. 
 
Tot slot stelt het Verslag van de Hoge Raad werkgelegenheid 2003 p. 42 het volgende: 
 

“ Meer algemeen stemmen de resultaten van het PISA-onderzoek, en vroegere internationale 
onderzoeken tot nadenken over de manier waarop leerlingen worden gegroepeerd, en dit op 
verschillende niveaus: de klassen, de instellingen en de schoolstructuren. {…….} Voor België 
dient men zich eerst af te vragen wat er gebeurt in elke instelling, en met name welke criteria 
men hanteert voor het samenstellen van de klassen. De onderwijsinstellingen beschikken over 
een ruime manoeuvreermarge op dit vlak en ieder bepaalt zijn eigen criteria (Dupriez, 2002). 
Verscheidene onderzoeken tonen aan dat de samenstelling van niveauklassen of van homogene 
klassen niet gunstig is voor de zwakste leerlingen. Men weet immers dat de ‘peer group effects’ 
(het belang van de groep) een invloed uitoefenen op de slaagkansen van leerlingen (Duru-Bellat 
en Mingat, 1997; Crahay, 2000; OESO, 2001; Vandenberghe, 2001).” 
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DEEL II: RESULTATEN VAN DE CONSULTATIE 
 
Op de vraag om te reageren op de resultaten van de peiling en zo deel te nemen aan het 
kwaliteitsdebat, ontvingen we reactie van de inspectie als organisatie en van een individuele 
persoon. Vergeleken met de conferenties na de peiling WO en Natuurwetenschappen – biologie, 
die handelden over vakspecifieke inhouden, kwamen voor de conferentie na peiling 
informatieverwerking en- verwerving zeer weinig reacties binnen. Wordt informatieverwerving 
en -verwerking als vreemd aan het vakgebied aangevoeld? De getoetste eindtermen van de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, technologische opvoeding, 
natuurwetenschappen en wiskunde beogen nochtans essentiële vaardigheden waaraan al deze 
vakken bijdragen. 
 
Hierna volgt een overzicht van de inzendingen. De reacties werden gepresenteerd per vraag.  
 
Het overzicht geeft opinies en suggesties aan van een organisatie en een respondent. Het gaat 
dus om kwalitatieve gegevens die ook zo moeten worden gelezen: ze geven opinies en meningen 
weer, enerzijds op basis van observaties in talrijke scholen, anderzijds op persoonlijke ervaring 
in klas en school. Zowel de beperktheid van de reacties als de reacties zelf kunnen een aanzet 
leveren voor het debat. 
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Vraag 1 
 

Hoe beoordeelt u de resultaten van deze peiling? Liggen ze in de lijn van uw verwachtingen 
of niet?  
 
De zwakke resultaten in informatieverwerving en –verwerking sporen globaal genomen met de 
vaststellingen tijdens de doorlichtingen.  
 
 
Vraag 2 
 

Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door 
resultaten van eigen of andere evaluatie- of onderzoeksgegevens? 
 
Uit de doorlichtingverslagen voor het vak wiskunde blijkt dat het onderdeel ‘tabellen en 
grafieken raadplegen’ niet of minimaal behandeld wordt in het vak wiskunde. Het vak 
Nederlands biedt ook geen soelaas, want tekstsoorten zoals schema’s, tabellen, 
informatiebronnen ontbreken in de lessen Nederlands. 
 
De observaties van de inspectie wijzen uit dat in aardrijkskunde deze tekstsoorten wel frequent 
en op een functionele manier aan bod komen. Tijdens deze lessen presteren de leerlingen goed 
voor deze opdrachten. Anderzijds corresponderen de resultaten voor ‘plannen, tekeningen, en 
kaarten raadplegen’ niet met wat tijdens het vak technologische opvoeding wordt vastgesteld? 
 

Vraag 3 
 

Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door uw 
praktijkervaringen?

Op deze vraag zijn geen reacties binnengekomen, wel een eerder algemene opmerking dat 
gebrek aan kennis tot haperende vaardigheden leidt. Over welke vaardigheden het precies gaat, 
wordt door de respondent niet gespecificeerd. 

 

Vraag 4 
 

Hoe verklaart u de positieve resultaten?  
 
Volgens de inspectie heeft de meerderheid van de leraren aardrijkskunde zicht op het bereiken 
van de eindtermen. Ook in geschiedenis en Nederlands groeit de expertise om leerlingen te 
evalueren op hun vermogen om kennis en vaardigheid te integreren en toe te passen op nieuwe 
contexten.  
 
 
Vraag 5 
 

Hoe verklaart u de negatieve resultaten? 
 
Wellicht is de vraagstelling in de proef meer gericht op leerlingen met een hoog 
abstraheervermogen, meent de inspectie, en te weinig op de ‘doeners’, die via doe activiteiten 
(met een realisatiefase) wel zouden kunnen aantonen dat ze deze eindtermen onder de knie 
hebben. 
 
Globaal genomen is de vertaalslag van eindtermen naar leerplandoelstellingen en verder naar 
een concretisering in school- en groepswerkplannen, niet altijd vlot verlopen. De 
‘leerplanmakers’ hebben de invulling van ontwikkelingsdoelen en eindtermen degelijk 
onderbouwd, maar visie, uitgangspunten en didactische wenken zijn nog niet voldoende 
doorgedrongen tot in de dagelijkse onderwijspraktijk.  
 
In het leerplan technologische opvoeding is bijvoorbeeld het verband tussen eindtermen en 
leerplandoelstellingen niet steeds éénduidig. Verscheidene leerplandoelstellingen zijn 
onvoldoende gebaseerd op eindtermen. Verder ligt in technologische opvoeding vreemd genoeg 
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de klemtoon van de evaluatie op het declaratieve aspect en op reproductie: vaardigheden en 
realisaties worden weinig of niet geëvalueerd. 
In het vak aardrijkskunde zijn de leerplannen te veel gericht op inhouden. In het vak Nederlands 
meldt de inspectie een zekere vaagheid in de terminologie en een gebrek aan concretisering van 
de verwachte beheersingsgraad. Ook in biologie knelt het schoentje: te weinig gericht op het 
leerproces en een bevestiging van louter kennisgericht biologieonderwijs.  
 
In veel gevallen heeft men de eindtermen louter toegevoegd aan het bestaande leerstofaanbod 
zonder ze te integreren. Scholen hebben de maatschappelijke opdracht om, rekening houdend 
met de leerlingenkenmerken, de eindtermen te bereiken. De wijze waarop scholen nagaan of ze 
deze opdracht tot een goed einde brengen, is op dit ogenblik vaak ontoereikend.  
 
Het feit dat scholen onvoldoende zicht hebben op de mate waarin hun leerlingen de eindtermen 
bereiken, legt een hypotheek op de kwaliteit van het onderwijs. Ze zijn zich niet bewust van de 
tekorten en kunnen hun beleid en acties er niet op afstemmen. 
 
 
Vraag 6 
 

Waar zitten volgens u hefbomen voor verbetering van de resultaten?  
 
In de reactie die van de respondent binnenkwam worden hoofdzakelijk hefbomen voor 
verbetering van de resultaten op klas en –schoolniveau vermeld, die onderwijs in het algemeen 
betreffen zoals duidelijk omlijnde deliberatieafspraken, gebruik van studieschema’s, normen en 
waarden herwaarderen, enz.. De relatie met de resultaten van de peiling informatieverwerving 
en -verwerking wordt niet gelegd. 
 
6a: In de didactische aanpak van de leerkracht?  
 
Meer samenwerking en uitwisseling zou de resultaten ten goede komen net zoals een website 
met lesvoorbereidingen, meent de respondent.  
 
6b: In het ontwikkelen van andere leermiddelen?  
 
Geen reacties in verband met leermiddelen. 
 
6c: In de aanpassing van de eindtermen?  
 
Er moet werk gemaakt worden van een haalbare afstemming van eindtermen en leerplannen op 
de onderwijspraktijk. Hiervoor zullen verantwoorde keuzes moeten gemaakt worden zo stelt de 
inspectie. 
 
De respondent vindt een omschrijving van kennis en vaardigheden per graad nodig, maar 
specificeert niet waar dat moet gebeuren. 
 
6d: In de aanpassing van de leerplannen?  
 
Op dit ogenblik worden initiatieven genomen om nieuwe leerplannen te schrijven voor (de eerste 
graad van) het secundair onderwijs. Het nieuwe BVR op leerplanadvisering1 stelt op dit vlak 
duidelijke verwachtingen. Bij de beoordeling van een leerplan zal de onderwijsinspectie 
rekening houden met het criterium ‘transparantie’. Dit begrip wordt als volgt omschreven: een 
goedgekeurd leerplan bevat ten minste herkenbaar de doelstellingen die noodzakelijk zijn om de 
eindtermen of basiscompetenties te bereiken of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. De 
herkenbaarheid van de doelstellingen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen 
zou het voor leraren eenvoudiger moeten maken om met hun leerlingen doelgericht te werken 
aan het bereiken van de eindtermen.  

                                                 
1 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van 

de leerplannen (B.S. 15/12/2006) 
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6e: In de opleiding van de kandidaat-leraren?  
 
Geen reacties op deze vraag. 
 
6f: In de begeleiding of nascholing van de leraren?  
 
Volgens de inspectie moeten de overheid en de onderwijsverstrekker de introductie van nieuwe 
doelen (in casu eindtermen) voor het onderwijs beleidsmatig aanpakken. Het in kaart brengen 
van en tegemoetkomen aan de verschillende leerbehoeften van leraren en schoolleiders is hierbij 
essentieel.  
 
Op basis van haar lesobservaties stelt de inspectie verder vast dat de didactische en 
pedagogische inzichten om op een beklijvende manier les te geven, verder ontwikkeld dienen te 
worden. Aandacht voor transfer, voor het werkelijkheidsgerichte, voor het zien van relaties en 
het leggen van verbanden, voor het ontwikkelen van de autonomie van de lerende en voor 
andere attitudevaardigheden, is nog niet sterk aanwezig. Ook het inspelen op de voorkennis, de 
leerstijl, de motivatie en betrokkenheid van de leerling kan nog meer aan bod komen.  
 
6g: In het beleid van de school?  
 
Geen reacties op deze vraag. 
 
6h: In de gerichte ondersteuning van doelgroepen? 
 
Geen reacties op deze vraag. 
 
6i: In … ?  
 
Bij de implementatie van leerplannen kan naast de aandacht voor de leerdoelen en de 
didactische aanpak beter evenwaardig en gelijktijdig aandacht besteed worden aan een daarbij 
aansluitende evaluatiepraktijk. 
 
 
Vraag 7 
 

Welke acties zijn volgens u prioritair? 
 
Het ontwikkelen van methodieken om eindtermen te bereiken, in samenhang met methodieken 
om het bereiken van eindtermen te evalueren, moet volgens de inspectie, prioritair aangepakt 
worden. 
 
 
Vraag 8 
 

Wat kan u zelf doen om mee te werken aan een verbetering van de resultaten? 
 
De inspectie zal bewaken dat in de toekomst de eindtermen niet langer ondergesneeuwd worden 
door een overmaat aan andere doelstellingen en inhouden. De onderwijsinspectie zal tijdens het 
doorlichten van scholen gerichter inzoomen op de realisatie van leerplandoelstellingen 
noodzakelijk voor het bereiken van eindtermen. Ze zal hierover regelmatig rapporteren.  
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Kanttekeningen 
 
Onderwijsinspectie  

De wijze waarop de onderwijsinspectie inzicht verwerft in de kwaliteit van het Vlaams onderwijs 
verschilt van de peilingproeven. De peilingproef onderzoekt de prestaties (bereiken van de 
eindtermen) van de individuele leerlingen om een uitspraak te kunnen doen over het landelijke 
niveau (Vlaamse gemeenschap). De interpretatie van de beschikbare informatie laat de 
onderzoekers ook toe om op schoolniveau zicht te krijgen op het bereikte studiepeil. 

Tijdens een schooldoorlichting onderzoekt de onderwijsinspectie steekproefsgewijze op het 
niveau van leergroepen, onderwijsvormen, graden en studierichtingen het bereikte studiepeil in 
de school. Het studiepeil, gerelateerd aan het volgen van goedgekeurde leerplannen is immers 
één van de voorwaarden voor erkenning.  

Er zijn dus belangrijke verschillen in de onderzoeksmethodes van peilingproeven en 
doorlichtingen. Schooldoorlichtingen gaan op een meer holistische wijze te werk en leiden tot 
meer algemene beoordelingen (rekening houdend met context, input en proces), terwijl 
peilingproeven inzoomen tot op het (absolute) niveau van afzonderlijke eindtermen.  

Het is zinvol om de vaststellingen van beide ‘instrumenten voor toezicht’ naast elkaar te leggen. 
Daarom werd in een interne bevraging gepeild naar de bevindingen van de inspecteurs ten 
aanzien van de aandachtspunten die de peilingproeven (wereldoriëntatie, informatieverwerving 
en –verwerking en biologie) aan het licht hebben gebracht. 
  

 53 



 
 

 54 



 

DEEL III: ELEMENTEN VOOR HET DEBAT 
 
In deel I van deze bundel hebben we de peilingresultaten voor informatieverwerving en –
verwerking in een breder kader gezet door middel van een aantal buitenlandse 
onderzoeksgegevens. In deel II verzamelden we de opinies van personen en organisaties die 
deelnamen aan de consultatiefase. De combinatie van beide levert een aantal opvattingen en 
suggesties op die als input voor de conferentie kunnen fungeren. Wat volgt is geen synthese van 
het voorgaande maar zijn een aantal ideeën die we tot enkele thema’s hebben geclusterd. Ze 
zijn louter bedoeld als insteek voor het debat. 
 
Basisvorming is belangrijk 
 
Leerlingen – ook 14-jarigen - hebben vaardigheden nodig om levenslang te kunnen leren en om 
goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook zij moeten hun weg kunnen vinden aan de 
hand van een stadsplan, een tabel van het openbaar vervoer kunnen lezen of informatie zoeken 
aan de hand van interactieve media. De resultaten van deze peiling geven aan dat nog 
onvoldoende 14-jarigen op die basisvaardigheden kunnen terugvallen. Verder zitten de getoetste 
eindtermen in veel vakken verweven. Het ontbreken van essentiële vaardigheden die toelaten 
functioneel om te gaan met informatie, bemoeilijkt dan ook het leren en onderwijzen in die 
vakken. 
 
Vragen: 
 

Hoe kan men de transfer van de geleerde vaardigheden inbouwen in het leerproces van de 
leerlingen zodat ze zelf ondervinden dat wat ze leren in de ene situatie (een vak, een inhoud, 
bij een leerkracht?) ook bruikbaar is in een andere situatie?  
 

Welke mogelijkheden tot samenspraak en samenwerking tussen leerkrachten zijn er? 
 
Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 
 
Het valt op dat een groot deel van de verschillen tussen de leerlingen verklaard kan worden door 
de basisopties die ze in de eerste graad kiezen. Mogelijk leggen we ons te veel neer bij de 
verschillen die er tussen leerlingen zijn en koesteren we te lage verwachtingen ten opzichte van 
bepaalde leerlingengroepen, zodat we bij die groepen de basisvaardigheden die in deze peiling 
aan de orde zijn onvoldoende inoefenen. Kansengelijkheid betekent dat het onderwijs ervoor 
zorgt dat alle leerlingen de nodige competenties verwerven. De eindtermenclusters omvatten 
bijvoorbeeld vaardigheden die sommige leerlingen spelenderwijs leren, andere niet. 
 
Vraag: 
 

Hoe kan men inspelen op de verschillen in de (begin)situatie van groepen leerlingen? 
 
Aandacht voor het toepassen van kennis 
 
De getoetste eindtermen in deze peiling handelen over het functioneel omgaan met informatie. 
Ook in de peiling over wiskunde in het basisonderwijs bleek dat leerlingen minder goed presteren 
als de opgaven peilen naar eindtermen die een toepassing vereisen in praktische situaties, 
betekenisvolle situaties of contexten. Misschien zijn leerlingen nog onvoldoende vertrouwd met 
dat soort opgaven of misschien is het onderwijs nog te abstract. In het onderwijs wordt vaak 
meer nadruk gelegd op kennis dan op het toepassen ervan. In de klas wordt vaak meer 
gedemonstreerd dan ingeoefend. Sommige leerlingen hebben het moeilijk om het geleerde 
effectief toe te passen in situaties die verschillen van de context die in de klas werd 
aangeboden. 
 
Bovendien merkten een aantal personen die gereageerd hebben op de consultatieoproep voor de 
conferentie natuurwetenschappen 1ste graad secundair onderwijs op dat veel opgaven in die 
peiling beroep doen op kennis die in het eerste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs 
werd behandeld. Op het einde van de tweede graad zouden de leerlingen een groot gedeelte van 
deze kennis reeds vergeten zijn. Wat leren we uit deze uitspraak? 
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Vragen: 
 

Is het wel wenselijk dat leerlingen grote hoeveelheden kennis verwerven als men er vanuit gaat 
dat deze kennis na misschien minder dan een jaar toch verloren gaat?  
 

Kan dit een aanleiding zijn om te pleiten voor meer tijd en aandacht voor 
informatievaardigheden? 
 

Zijn activerende werkvormen een oplossing?  
 

Kan men leerlingen laten observeren, zelf dingen laten uitproberen, echt laten werken met 
diverse informatiebronnen?  
 
Ook complexe vaardigheden inoefenen ? 
 
De betere resultaten komen voor bij rechttoe-, rechtaanvragen, zoals opgaven waarbij leerlingen 
een woord moeten opzoeken of één getal moeten aflezen uit een tabel. Bij complexere opgaven 
die meerdere stappen vereisen om tot een adequate oplossing te komen, liggen de scores 
meestal beduidend lager. Bij dergelijke opgaven moet de leerling bijvoorbeeld een aantal 
getallen aflezen en daar een berekening op uitvoeren, of informatie combineren of vergelijken, 
of gegevens aflezen én interpreteren (en eventueel verantwoorden). Om dergelijke opdrachten 
aan te kunnen, moeten de leerlingen de kennis en de vaardigheden op een hoger niveau 
beheersen. 
In de reacties op de consultatie stelt men dat leerlingen nog te weinig kansen krijgen om 
ontdekkend en onderzoekend te leren. De onderwijspraktijk zou op dat punt nog veel kunnen 
verbeteren. En dan wordt er gekeken in de richting van een andere didactiek, een meer 
probleemgerichte aanpak, andere accenten in de opleiding van leraren en bijkomende 
begeleiding en nascholing over gepaste methodieken. 
 
Leerlingen springen niet altijd even nauwkeurig om met de gegeven informatie. Ze presteren 
vaak minder goed als er veel informatie is, of als deze uit diverse bronnen komt. Het selecteren 
van relevante informatie is een belangrijk aspect van het informatieverwerkingsproces. 
Leerlingen laten zich nog te gemakkelijk misleiden door informatie die niet relevant is 
 
Vragen: 
 

Kan met een andere didactiek het vermogen van leerlingen beter aangesproken worden?  
 

Hoe leren we hen omgaan met diverse bronnen? 
 

Hoe moeten leermiddelen er dan uitzien?  
 

Wat betekent dit voor de evaluatiepraktijk op scholen? 
 
Onderwijs is een systeem, waar alles samenhangt. 
 
De inspectie wijst erop dat leerkrachten weinig besef hebben van de filters die worden 
ingebouwd tussen eindtermen en klaspraktijk. Er worden heel wat interpretaties gemaakt en 
betekenissen toegekend bij de vertaalslag van eindtermen naar leerplannen en van leerplannen 
naar handboeken. Ook de leraren zelf functioneren als filter vanuit hun persoonlijke opvatting 
over goed onderwijs. 
 
Vragen: 
 

Moeten de leerplannen transparanter zijn en duidelijk de relatie leerplandoelstellingen - 
eindtermen aangeven? 
 

Moet de lerarenopleiding meer aandacht besteden aan de relatie eindtermen –leerplannen –
handboeken?  
 

Wat met de handboeken? 
 

 56 


