
Visie op evaluatie en rapportering 

 

Evalueren is ... 

 

Evalueren is het verzamelen van betrouwbare gegevens over wat leerlingen KENNEN, 

KUNNEN en ZIJN, en met deze gegevens komen tot een beoordeling van de leeruitkomsten 

of vorderingen, met als doel de leerlingen verder op weg te helpen. 

 

Het is van belang de leerlingen te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces, en hen 

stap voor stap mee eigenaar te maken van dit proces. 

 

Door systematisch met kinderen te reflecteren, krijgen ze zelf inzicht in de onderdelen waar 

ze goed in zijn, die ze gemakkelijk of leuk vonden, maar ook waar ze minder goed in zijn en 

waar ze wellicht meer aandacht aan moeten besteden. 

 

We maken dus een onderscheid tussen evalueren en reflecteren: 

 

Bij evalueren: 

 Beoordeel je de resultaten van je acties. 

 Kijk je welke eventuele storende factoren een rol hebben gespeeld. 

 Trek je conclusies voor de werkwijze in soortgelijke situaties. 

 

Bij reflecteren: 

 Omschrijf je de situatie en omgeving. 

 Onderzoek je je gedrag. 

 Stel je vragen over je eigen vaardigheden. 

 Achterhaal je je motivatie of overtuigingen. 

 Sta je stil bij je identiteit. 

 Is er oog voor je dieperliggende drijfveren. 

 

Evaluatie houdt rekening met verschillen van kinderen 

 

Een goede evaluatie zorgt er voor dat alle kinderen kunnen tonen dat ze bepaalde kennis, 

vaardigheden en attitudes beheersen. Het gebruik van diverse evaluatievormen is hierbij 

noodzakelijk. We denken niet alleen aan het afnemen van toetsen (methode gebonden, 

methode onafhankelijke of zelf opgestelde toetsen), maar ook het beoordelen van eerder 

creatieve momenten (toonmomenten, presentaties, …) 

 

Het is van groot belang om de leerwinsten van het kind zelf te onderzoeken en in kaart te 

brengen, en daarnaast het behaalde niveau van het kind te bekijken in verhouding tot 

leeftijdsgenoten of leerlingen in eenzelfde niveaugroep. 



Waar nodig en in overleg met alle betrokkenen (kind, ouders, school, eventueel externen) 

maken we gebruik van STICORDI-maatregelen. 

 

STICORDI staat voor: 

 Stimulerende maatregelen = zelfbeeld ondersteunen, probleem erkennen, begrip 

tonen, motiveren, aanmoedigen 

 Compenserende maatregelen = hulpmiddelen geven die het lezen, spellen, rekenen, 

leren en studeren vereenvoudigen 

 Remediërende maatregelen = extra oefening en begeleiding van het leerprobleem 

 Dispenserende maatregelen = vrijstellen van bepaalde opdrachten 

 

Evaluatie is gericht op alle doelen. 

 

De doelen zoals vooropgesteld in de leerplannen zijn richtinggevend. We evalueren de 

kinderen op het realiseren van alle soorten leerdoelen. Naast kennis, regels en technieken, 

hebben we oog voor leerstrategieën, manieren van aanpak, vaardigheden en attitudes. 

Evaluatie is niet enkel productgericht, nl. het peilen naar specifieke kennis en vaardigheden. 

Even essentieel is terug te blikken op het proces of de weg die werd afgelegd om het 

product te bereiken. 

 

Evaluatie is levensecht, motiverend en gericht op transfer 

 

Het is belangrijk dat kinderen vooraf kunnen verwoorden wat ze al weten, kennen of 

kunnen, en nadien wat ze bijgeleerd hebben en wat ze ermee kunnen doen. Dit werkt niet 

alleen motiverend, het zorgt er ook voor dat het kind een realistische kijk krijgt op de eigen 

mogelijkheden en beperkingen. 

 

Door leerlingen actief te betrekken in het evalueren helpt de leerkracht de leerlingen om 

gaandeweg besluiten te trekken over zijn verdere leren. 

 

De leerkracht probeert samen met de kinderen de oorsprong te achterhalen van goede en 

zwakke prestaties. Leren reflecteren over het eigen leerproces stimuleert de zelfsturing, en 

zorgt ervoor dat wat ze geleerd hebben ook in andere omstandigheden kan toegepast of 

gebruikt worden. 

 

Evaluatie vraagt een passende communicatie 

 

Bij evalueren vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten voldoende 

kansen krijgen om zowel formeel als informeel met elkaar te communiceren. 

 

We willen aandacht besteden aan de communicatie met de leerling individueel en in groep. 

Tijd maken voor kindergesprekken is daarbij noodzakelijk. In deze gesprekken komen 



onderwerpen als welbevinden, werkhouding, betrokkenheid, competenties, attitudes, leren 

leren aan bod. Zo kunnen afspraken over toekomstgerichte aanpak groeien. 

 

We willen communiceren met ouders over hun persoonlijke ervaringen en over de 

verzamelde gegevens uit alle vormen van evaluatie in de school. Dit geeft een vollediger en 

meer betrouwbaar beeld over het kind. De ouders zien we als een belangrijke partner en de 

eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kind. 

 

We willen dat ouders een goed zicht krijgen op de ontwikkeling van hun kind. Naast de 

voorziene oudercontacten kan op vraag van de ouders of de leerkrachten een bijkomend 

gesprek voorzien worden om het rapport te bespreken. 

 

Om de communicatie met ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden bij 

oudercontacten tolken ingezet. Het overleg, zowel met kinderen als met ouders is 

opbouwend, eerlijk en toekomstgericht. Het gaat verder dan alleen praten over cijfers op 

een rapport. 

 

Communicatie binnen het team over evalueren zorgt voor een zorgvuldig evaluatiebeleid. 

Dit leidt tot een doordacht rapporteringsbeleid, aangepast aan de noden van kinderen, 

ouders en teamleden. 


