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NASCHOLINGSTRAJECT VERANTWOORD DATAGEBRUIK
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Projectdoelen

Het doel is om scholen1 of scholengemeenschappen vaardiger te maken in het leren lezen van data
(meer datageletterd te maken) en in het maken van de koppeling naar het eigen beleid. Dit vertaalt zich in de volgende algemene doelstellingen voor het project:
1.
2.
3.
4.
5.

2

De deelnemers kunnen het belang van het aanwenden van verschillende data voor het scholen/scholengemeenschapsbeleid onderschrijven.
Ze verzamelen (relevante) databronnen i.f.v. de gekozen focus en kunnen deze naar waarde evalueren.
Ze kunnen de verschillende databronnen (kwantitatief en kwalitatief) correct lezen en interpreteren.
Ze kunnen de databronnen aanwenden in functie van het schoolbeleid en de kwaliteitsontwikkeling.
Ze verspreiden het geleerde naar het schoolteam.

Plenaire sessies en schoolsessies

In de plenaire sessies bieden we een aantal generieke zaken aan. De voormiddagen richten zich
op het ontwikkelen van datageletterdheid. In de namiddag bieden we – facultatief – werkwinkels
aan op basis van vragen en noden van scholen, waarbij we bijv. instrumenten ontwikkelen, analyses in Excel uitvoeren, ...
De schoolsessies zijn geïndividualiseerde schooltrajecten, waarbij de concrete uitwerking kan afwijken van de vooropgestelde planning. Dit omdat we rekening houden met de context en ervaring van elke individuele school en zo maatwerk willen leveren. De doelen van de plenaire sessies
worden naar de schoolsituatie vertaald. In de schoolsessies willen we kennis opbouwen, vaardigheden toepassen en beleidsopties verkennen. Daarvoor gaan we aan de slag met kernteams, die
binnen het project groeien in datagebruik en zo de rol als ‘datateam’ opnemen. Het datateam kan
een bestaand kwaliteitsteam zijn of men kan kiezen voor een nieuwe samenstelling op basis van
competenties. De schoolleiding speelt een belangrijke rol bij het functioneren van het datateam.
In het datateam is tevens een pedagogisch begeleider betrokken. Deze ondersteunt het traject
vanuit zijn ervaring en kan na afloop van het traject voor opvolging zorgen.

1

De term ‘school’ kan betrekking hebben op verschillende (organisatie)niveaus zoals scholenge-

meenschap, scholengroep, campus, schoolvestiging, afdeling, etc. In wat volgt hanteren we enkel
de term ‘school’.
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Case ‘huiswerkbeleid’

School X is een basisschool in een middelgrote stad met 60 leerkrachten en twee vestigingsplaatsen. De school stelt vast dat ze een meer diverse instroom krijgen. Vorig jaar zetten ze in op differentiatie. Ze dachten na over mogelijkheden op vlak van flexibele klassamenstelling, ze volgden
een vormingstraject om met een grotere variatie aan werkvormen aan de slag te gaan. Er werd
nagegaan hoe er (nog meer) kan ingezet worden op zelfstandig werk.
Vorig jaar stuurden ze de klaswerking bij in functie van de meer diverse instroom. Vanuit die achtergrond wil de school dit jaar hun huiswerkbeleid onder de loep nemen.

3.1

ONDERZOEKSCYCLUS ‘VRAAG’

CENTRALE VRAAG:
Hoe kunnen we een huiswerkbeleid opzetten dat rekening houdt met de stijgende diversiteit van
onze leerlingenpopulatie?
DEELVRAGEN:
1. Hoe gaan de gezinnen van onze kinderen op dit ogenblik om met huiswerk?
2. Hoe ervaren onze leerlingen het huiswerk?
3. Welke invulling en betekenis geven de leerkrachten aan huiswerk?

3.2

ONDERZOEKSCYCLUS ‘ONTWERP EN VERZAMEL’

Oefening: Welke benaderingen herkent u in volgende beschrijving? Gaat het over eerder kwantitatieve of eerder kwalitatieve benaderingen?
In een school leeft de vraag of zittenblijven een zinvolle interventie is of niet. Het aantal zittenblijvers werd in kaart gebracht en vergeleken met gelijkaardige scholen, de schoolloopbaan van
zittenblijvers en niet-zittenblijvers werd in kaart gebracht en vergeleken, er werd gekeken naar
de afstudeerkansen, kans op uitstroom, etc. Dit geeft ons heel wat informatie, maar er blijven
vragen onbeantwoord. We doen hier heel wat uitspraken over leerlingen, maar zonder het perspectief van de leerlingen mee te nemen: Wat betekent het nu om te moeten blijven zitten? Wat
ging er in u om toen u het vernam? Hoe hebt u dit extra jaar aangepakt? Wat betekende het voor
u om bij jongere leerlingen te zitten? Heeft het zittenblijven u geholpen?
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Oefening: Kies uit volgende methoden van dataverzameling:
A. Bestaande documenten bestuderen
B. Observeren
C. Bevragen met een vragenlijst
D. Bevragen met een interview of focusgroep
Dataver-

Probleemstelling

zamelings
methode
Een aantal jaar geleden is er door de school een nieuw speeltoestel geplaatst op
de speelplaats en u hebt gemerkt dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Met
het oog op het aanschaffen van een nieuw toestel wilt u weten of er een bepaalde groep leerlingen is die gebruik maakt van het toestel tijdens de pauze.
Ook wilt u weten op welke verschillende manieren er door de leerlingen op het
toestel gespeeld wordt.
U las in een artikel in Klasse dat leraren bij examens meer vragen stellen die gericht zijn op reproductie van kennis dan op toepassen van kennis. U wilt uitzoeken hoe dat zit op uw school, binnen uw vakwerkgroep. U gaat samen met de leden van de vakwerkgroep de examens van de afgelopen twee jaar bekijken.
Sinds vorig schooljaar maken jullie gebruik van een nieuwe aardrijkskundemethode. Samen met de vakcollega’s hebt u dit ingevoerd om meer aandacht te
kunnen besteden aan het onderzoekend leren van de leerlingen. Jullie willen
nagaan of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. U gaat in de lessen na of de door
jullie geformuleerde criteria van onderzoekend leren worden toegepast.
Op een personeelsvergadering wordt geopperd dat veel leerlingen moeite hebben met het gebruik van de elektronische leeromgeving die vorig jaar werd ingevoerd. U besluit om een aantal onderzoeksactiviteiten uit te voeren om na te
gaan bij alle leerlingen hoe ze de elektronische leeromgeving gebruiken en waar
ze tegen aan lopen.
Verschillende leraren op school geven aan dat ze moeite hebben met het voeren
van slechtnieuwsgesprekken met ouders. U weet dat er op school een aantal ervaren leraren zijn die dit soort gesprekken op een goede manier voeren. U wilt
voor de startende leraren een navorming ontwikkelen op basis van de inbreng
van die ervaren leraren.
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toepassing casus huiswerkbeleid:
Formuleer een voorbeeld van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen bij de (deel)vraag van
de casus huiswerkbeleid. Welke onderzoeksmethodiek zou je kiezen om een antwoord te krijgen
op de deelvragen? Ga kwaliteitseisen na.
VRAAG

ONDERZOEKSMETHODIEK

KWALITEITSEISEN
Formuleer bedenkingen bij de validiteit en bij de betrouwbaarheid

1. Hoe gaan de
gezinnen van
onze kinderen
op dit ogenblik
om met huiswerk?
2.Hoe ervaren
onze leerlingen
het huiswerk?

3.Welke invulling en betekenis geven de
leerkrachten aan
huiswerk?

Verantwoord datagebruik

J. de Bilde N. Goethals D. Jacobs

4 van 7

3.3

ONDERZOEKSCYCLUS ‘ANALYSEER’

Welk soort bewerkingen kun je maken op de volgende items (uit de vragenlijst voor ouders):
Hoeveel tijd spendeert uw kind gemiddeld aan huiswerk in het weekend? … minuten

Welke begeleiding krijgt je kind meestal tijdens het maken van het huiswerk?
o
o
o
o
o

3.4

Ik volg mee
Ik help als mijn kind het vraagt
Ik moedig mijn kind aan om verder te werken
Mijn kind maakt zijn / haar huiswerk alleen
Andere: …
ONDERZOEKSCYCLUS ‘INTERPRETEER COMMUNICEER GEBRUIK’

Welke vaststellingen kun je maken uit de volgende grafieken die het resultaat zijn van analyses
van de vragenlijst van leerlingen?
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Ik krijg hulp bij het maken van mijn huiswerk (%)
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Tot welke beleidsopties zou de school kunnen komen na afloop van het traject?
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De onderzoekscyclus

Figuur 1 beschrijft de cyclus die we doorheen het schooljaar doorlopen hebben. De concrete uitwerking van deze stappen over schoolsessies kan verschillen van traject tot traject. Toch zijn er
enkele gemeenschappelijke fasen te onderscheiden. We starten met het brainstormen over en het
specifiek formuleren van onderzoeksvragen. Vervolgens werken we een plan uit: welke data gaan
we verzamelen en wat is de betrouwbaarheid en validiteit van deze gegevens, hoe gaan we deze
gegevens verwerken en wie is hiervoor verantwoordelijk? Na de eigenlijke verzameling van de gegevens volgt de analysefase waarbij de gegevens worden verwerkt zoals gepland. Deze resultaten
worden gezamenlijk besproken en geïnterpreteerd. In de interpretatiefase gaan we op zoek naar
mogelijke verklaringen voor de resultaten, koppelen we deze verklaringen aan andere aspecten
van de school, stellen we bijkomende vragen en denken we hier en daar al over mogelijke acties
na. In een volgende fase stellen we een communicatieplan op om het geleerde (over de resultaten, interpretaties of nieuwe vragen) of het proces van het nascholingsproject te verspreiden naar
anderen (schoolteam, ouders, leerlingen, etc.). In de laatste fase, gebruik, denken we na over de
verdere stappen: welke beleidsopties gaan we nemen, dienen er eerst nieuwe vragen beantwoord
te worden, worden er bepaalde prioriteiten geformuleerd, zal men op bepaalde vlakken actie willen ondernemen, etc.
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Figuur De gehanteerde onderzoekscyclus
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