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Agenda:
1. Inleiding
2. Procedure
3. Beoordelingscriteria
4. PIRLS 2021: onderdelen
5. Vragen
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Inleiding
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Inleiding
Geclassificeerd als opdracht voor onderzoek & ontwikkeling
Deze presentatie en een kort verslag van deze infosessie
verschijnen op de website als toevoeging bij de oproep
Deelname aan infosessie niet verplicht
Ook anderszins aan kandidaat-indiener verstrekte informatie zal
op website worden geplaatst of via mail bezorgd worden aan wie
interesse betoond heeft
Vormelijke vereisten:
- inschrijvingsformulier gebruiken
- tijdig indienen: uiterlijk op 28 augustus
- datumstempel van aangetekende zending/taxipost/… is bepalend

O&O-opdracht: enkel universiteiten en hogescholen komen in aanmerking om een
voorstel in te dienen; een samenwerking tussen instellingen is daarbij mogelijk als de
meerwaarde van die samenwerking aangetoond wordt in het voorstel. Dit wil niet
zeggen dat de opdrachthouder bepaalde onderdelen niet zou kunnen uitbesteden.
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Procedure
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Procedure
Open oproep gepubliceerd op 2 juli; website & mail
Infosessie op 9 juli
Vragen stellen mogelijk tot en met finaliseren van voorstel
Uiterste indieningsdatum voorstellen: 28 augustus
Beoordelingscommissie voorzien in eerste week september;
hou rekening met eventuele bijkomende vragen in deze periode
Onderhandelingen met één of meerdere kandidaatopdrachthouders mogelijk
1 oktober is streefdatum voor toekenning

- Verdere vragen kunnen gericht worden aan isabelle.erauw@ond.vlaanderen.be met
sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be in cc.
- In de voorbereiding of als gevolg van de bijeenkomst van de beoordelingscommissie
kunnen aan de indieners bijkomende vragen worden gesteld aangaande hun voorstel.
Dit betreft zuiver verduidelijkende vragen.
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Beoordelingscriteria
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1) Inhoudelijke en technische kwaliteit van het
voorstel
- Alle aspecten van de uitvoering
- Respons & responsbevordering
- Communicatie- en valorisatievoorstellen
- Valorisatie na afloop van het project
- ….

- 30 punten

Er worden in dit project hoge eisen gesteld qua respons. Deze worden internationaal
bepaald.
Vraag: is het bedoeling voorstellen van secundaire analyse op te nemen in het voorstel?
Antwoord: de valorisatievoorstellen mogen breed worden opgevat; zowel wat betreft de
vorm als de doelgroep.
Secundaire analyse is een mogelijke vorm van valorisatie.
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2) Kwalificaties & ervaring van personeel
- Aanwezigheid van expertise m.b.t. alle onderdelen
- Ervaring met soortgelijke projecten
- Zowel projectmedewerkers als promotoren
- 20 punten

Inhoudelijk, methodologisch, management
Personeel zoveel mogelijk benoemen; met concreet CV. Indien niet mogelijk: beschrijven
hoe men zal werven, welk profiel men vooropstelt.
NRC verplicht bij naam aan te duiden
Vraag: In het voorstel dient te worden aangegeven of een promotor effectief leiding
geeft aan het project. Kan de daarbijhorende loonkost worden aangerekend?
Antwoord: de loonkost van Zelfstandig Academisch Personeel (of de overeenkomstige
statuten in de hogescholen; het betreft hier in principe de personeelsleden die een vaste
aanstelling hebben en wiens loon ten laste is van de door de overheid hiervoor
toegekende middelen) kan niet worden aangerekend op het project; een personeelslid
dat slechts gedeeltelijk een ZAP-statuut heeft kan voor het resterende aandeel
eventueel wel op het project worden aangerekend ingeval er taken worden uitgevoerd
in het kader van het project; het loutere promotorschap komt hiervoor niet in
aanmerking.
Als een 100% ZAP-personeelslid toch effectief taken uitvoert binnen het project kan de
loonkost van de vervanger worden aangerekend op het project.
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3) Prijscriterium
- Prijsvork: €703.917 - €860.109
- Absoluut prijscriterium:

- goedkoopste voorstel krijgt het maximum
- overige voorstellen gescoord relatief t.o.v. het
goedkoopste voorstel
- 50 punten

De prijs van de ingediende voorstellen moet binnen de opgegeven prijsvork vallen;
zoniet is het voorstel onontvankelijk.
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PIRLS 2021
Onderdelen
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PIRLS 2021 in Vlaanderen - Onderdelen
Kerncomponenten (internationaal)
- Test begrijpend lezen
- Leerlingenvragenlijst
- Schoolvragenlijst
- Leraarvragenlijst
- Oudervragenlijst
Vlaamse toevoegingen:
- Pedagogische aanpak begrijpend lezen in kaart brengen
- Resonantiegroep
!Worden bekeken als deel van criterium 1
Opmerking: Vlaanderen neemt niet deel aan PIRLS Literacy

Naast de internationaal verplichte componenten van PIRLS 2021 worden er in
Vlaanderen twee toevoegingen gevraagd: het in kaart brengen van de pedagogische
aanpak van begrijpend lezen en de oprichting van een resonantiegroep. Beide extra
componenten worden beoordeeld als onderdeel van criterium 1.
Vraag: Wat is de functie van de resonantiegroep? Dient er met deze resonantiegroep vb.
te worden gewerkt naar een intentieverklaring toe?
Antwoord: De resonantiegroep dient enerzijds input te geven op relevante/cruciale
punten in het project en geeft anderzijds ook kansen om belanghebbenden nauwer te
betrekken bij het project. Bij de uitwerking hiervan in het voorstel dient duidelijk te zijn
wat de voorgestelde samenstelling van de resonantiegroep is en op welke wijze deze zal
betrokken worden bij het project. Het werken aan een intentieverklaring valt niet binnen
de scope van dit project.
De resonantiegroep treedt niet in de plaats van de stuurgroep.
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PIRLS 2021 in Vlaanderen - Onderdelen

Vooronderzoek (schatting: april-mei 2020)
- schatting: 1.000 leerlingen in 35 scholen (gerealiseerde
respons)
Hoofdonderzoek (schatting: april-mei 2021)
- schatting: 6.500 leerlingen in 185 scholen (gerealiseerde
respons)

Vroegst mogelijke start van voor- en hoofdonderzoek is maart; de effectieve periodes
zullen het resultaat zijn van overeenstemming met het internationaal consortium en
dient rekening te houden met het verloop van het schooljaar in Vlaanderen.
Ook het aantal te betrekken scholen dient samen met het internationaal consortium te
worden bekeken; we wijzen erop dat basisscholen in Vlaanderen vaak relatief klein zijn.
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PIRLS 2021 in Vlaanderen - Afnamemodus
- Voor het eerst computergestuurd
- DigitalPIRLS2021Player – online, USB of LAN
- Computergestuurde afname van de test; afnamemodus

vragenlijsten nog niet bepaald
(oudervragenlijst!)
- Paperbridge booklets: extra sample van 1.500 leerlingen in

MS; ideaal scenario is in iedere school een extra klas
(standaard sample 5.000 leerlingen)

Vlaanderen volgt de internationale trend en schakelt bij PIRLS 2021 over van pen &
papier naar een computergestuurde test.
De afnamemodus van de vragenlijsten is niet bepaald. De keuze vormt dus onderdeel
van het onderzoeksvoorstel.
Bij de oudervragenlijst lijkt het aangewezen deze op papier af te nemen.
De DigitalPIRLS2021Player wordt per onderwijssysteem opgemaakt door het
internationaal consortium en bezorgd aan het nationale team voor de implementatie.
De precieze timingen beschikbare hulpmiddelen worden weergegeven in het
overzichtsdocument dat beschikbaar zal worden gesteld aan de kandidaat-indieners.
We willen erop wijzen dat de keuze voor online, USB- of LAN-afname
consequenties/risico’s genereert die moeten meegenomen worden in het voorstel. Het
is ook niet ondenkbaar dat zich kinderziektes zullen voordoen. We wijzen er eveneens
op dat het nuttig kan zijn in de personeelssamenstelling rekening te houden met het
voorzien van ICT-competenties.
De overschakeling naar computer brengt mee dat er 1,500 extra leerlingen bevraagd
moeten worden die de toets op papier zullen afleggen (zoals hij gebeurde in PIRLS
2016). Voor het samplen van deze leerlingen zullen de nodige afspraken gemaakt
moeten worden met het internationaal consortium. De gemiddeld eerder kleine
Vlaamse basisscholen zullen waarschijnlijk verhinderen dat het ideale scenario in
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Vlaanderen uitvoerbaar is.
V: Waarom vindt de mode effectstudie plaats in het hoofdonderzoek? Wordt de mode
effectstudie internationaal uitgevoerd of doen we daarrond zaken in Vlaanderen?
A: Het internationaal consortium heeft beslist de mode effectstudie te doen in het
hoofdonderzoek; het gevolg is dat de resultaten ervan gebruikt zullen worden om te
bekijken hoe de afnamemodus samenhangt met de resultaten maar niet om te bepalen
of we kiezen voor een computergestuurde test. Die keuze is op dat moment al
onomkeerbaar gemaakt.
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PIRLS 2021 in Vlaanderen – Reeds gestart
- Momenteel lopend: opmaak van het steekproefkader
- Algemene info onderwijssysteem doorgegeven
- Vertaalactiviteiten nog op te starten

(in theorie mogelijk vanaf begin september)

Bij het doorgeven van het steekproefkader wordt uiteraard aangegeven dat wat
stratificatie en oversampling betreft we graag nog de mogelijkheid openhouden om
aanpassingen te doen.
Vraag: Zijn er mogelijkheden om de items te becommentariëren?
Antwoord: Er werden al Vlaamse commentaren bezorgd bij de ontwerpitems; deze
commentaren zullen worden meegegeven aan de succesvolle bieder. De mogelijkheden
om nog bijkomende opmerkingen te geven zullen allicht beperkt zijn.
Vraag: Kan er voor de vertaling worden samengewerkt met Nederland? Betreft het een
technische of een culturele vertaling?
Antwoord: Dat kan; hierbij zal dan door Nederland allicht gevraagd worden een deel van
hun vertaalkost te dragen. De Nederlandse vertaling zal niet volledig overgenomen
kunnen worden maar moet ‘vervlaamst’ worden om te vermijden dat in Vlaanderen
ongekende woorden zouden voorkomen in de toets.
De vertaling is een technische vertaling met een culturele component. De vertaling zal
worden geverifieerd door het internationaal consortium.
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