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Reflectie & gesprek

Een reflectiemoment in een
bredeschoolproject
Bron: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Wat en hoe?

Zeker aan het einde van het schooljaar is het zinvol in je brede school een reflectiemoment
te organiseren. Door verschillende aspecten van de werking onder de loep te nemen, krijgen
de verschillende partners een duidelijk beeld van de sterktes en de zwaktes.

Wie deelneemt, kan je zelf bepalen. Alle partners kunnen deelnemen. Een reflectiemoment
wordt uiteraard sterker naarmate meer betrokkenen de werking mee kunnen evalueren.

Het reflectiemoment vraagt ongeveer twee uur. Als er meer tijd is, kunnen de zaken
grondiger besproken worden. Denk eraan de deelnemers zeer concreet te vertellen wat
de doelstellingen zijn van de evaluatie, zodat ze zich kunnen motiveren om actief deel te
nemen.

De brochure biedt negen reflectiemethodieken die op verschillende manieren te combineren
zijn, in functie van de behoeften en de beschikbare tijd. Je vindt deze brochure op de cd
(zie ‘fiche 1’).
Voor elke methodiek worden achtereenvolgens doel, verloop, voordelen en valkuilen helder
beschreven.
Om het reflectieproces te ondersteunen vind je achteraan de brochure het referentiekader
van een brede school van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, waarin doel, inhoud en
organisatie van de brede school visueel worden voorgesteld.

Goed om weten!

• De brochure bevat een helder schema van mogelijke combinaties van de negen
methodieken, met voor elke methodiek de tijdsduur.
• Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een vlot verloop van het reflectiemoment.
Een lijstje van belangrijke stappen vind je op de cd onder ‘fiche 1’.
• De deelnemers aan het gesprek hoeven niets voor te bereiden.
• Als ouders deelnemen aan de evaluatie kan het interessant zijn om welbevinden en
participatie te bevragen, eerder dan de ‘filosofie’ achter de brede school te evalueren.
Tenzij de ouders natuurlijk evenzeer bij deze grondgedachten betrokken worden.

fiche 1

Meer info?

www.vlaanderen.be/bredeschool
> in de praktijk > “Een reflectiemoment in een bredeschoolproject. Beschrijving van
methodieken.”
www.steunpuntgok.be
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Reflectie & gesprek

Babbelbox
Bron: Samenlevingsopbouw Vlaanderen (eindredactie)

Waarom?

De babbelbox betrekt mensen bij de evaluatie van (een aspect van) het schoolgebeuren op
een ludieke en laagdrempelige manier.

Wie?

De babbelbox is zeer geschikt om leerlingen en leerkrachten te bevragen, maar minder
interessant voor ouders en buurtbewoners. Voor sommigen zal de aanwezigheid van een
camera een stimulans zijn, voor anderen misschien eerder een hindernis. Ongetwijfeld
weten schoolteams zelf het best of deze werkvorm geschikt is voor hun doelpubliek of niet.

Hoe lang?

Je kunt de babbelbox éénmalig en kortstondig gebruiken, bijvoorbeeld op een opendeurdag
van de school of tijdens een speeltijd. Wie meer (diverse) reacties wil verzamelen, kan de
babbelbox langere tijd opstellen.
De doelstellingen van de evaluatie, de vraagstelling en het aantal reacties zullen
bepalen hoe tijdrovend de gegevensverwerking is. Het kan handig zijn om reeds in de
voorbereidingsfase een verwerkingsschema op te stellen.

De babbelbox is een instrument waarbij je op een heel laagdrempelige manier uitgebreid
informatie kunt verzamelen.
Via een camera of audio-recorder verzamel je uitspraken of informatie. Die informatie
registreer je als audio- en/of videomateriaal. Er is geen menselijke ‘vraagsteller’ aanwezig –
dat verlaagt voor sommigen de drempel. Ook het feit dat er gefilmd wordt, verhoogt bij een
aantal mensen de zin om te participeren.

Wat en hoe?

In de voorbereidingsfase beslis je eerst wat en wie je wil evalueren. Op basis hiervan bepaal
je de vraagstelling en de plaats waar de babbelbox wordt opgesteld. Je kan mensen ‘lokken’
met een teaser (een lokvraag) die zich op de box bevindt, waarna ze gewoon hun ding doen.
Je kan ook werken met een gesystematiseerde vragenlijst en hen via geluids- en/of
beeldapparatuur van de ene vraag naar de andere leiden. Kies je voor die laatste invulling,
dan zul je een computer nodig hebben om de participanten van vraag naar vraag te loodsen.
Als alternatief kan je iemand in de box stoppen die, onzichtbaar voor de deelnemers, de
bevraging stuurt. De keuze van de doelgroep is ook bepalend voor het uitzicht en de vorm
van de box. Maak de babbelbox aantrekkelijk voor de doelgroep die je wil bereiken.

Goed om weten!

• Een camera lokt op een directe manier reacties van voorbijgangers uit. Vooral kinderen
vertellen graag iets voor de camera. Geef hen best enkele gerichte vragen, zodat je
relevante informatie bekomt.
• In principe bevindt zich niemand in of achter de installatie. Als iemand zich onzichtbaar
kan opstellen, kan je dat principe uiteraard doorbreken. Een ‘babbelbox-begeleider’ die
mensen naar de installatie leidt en eventueel het doel of de werkwijze toelicht, kan zeker
wel interessant zijn. Deze persoon kan de installatie ook bewaken als dat nodig is.
• Technisch vereist opnameapparatuur wel wat opvolging. Je moet nagaan of de cassettes
niet vol zijn, de kwaliteit van de opname controleren, de computer starten enzovoort.
• De techniek vereist naast opnameapparatuur ook een box die de apparatuur op een
aantrekkelijke manier inkleedt. Je past het decor aan naargelang de doelgroep en de
informatie die je wil verkrijgen.
• Een babbelbox te veel werk of te technisch voor jouw school? Met een aantrekkelijke
ideeënbus op de speelplaats behaal je gelijkaardige resultaten!

De methodiek werd aangepast aan de doelgroep.

Meer info?

www.samenlevingsopbouw.be
> samenlevingsopbouw Vlaanderen > ons aanbod > publicaties >De participatiekoffer> De
participatiehefboom > Download ‘handvatten’
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Reflectie & gesprek

Café Dialoog
Bron: Samenlevingsopbouw Vlaanderen (eindredactie)

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Deelnemers kunnen op een toegankelijke, informele manier hun mening over de
schoolwerking of het beleid met elkaar delen.

Deze gespreksmethodiek kan ingezet worden om collega’s of partners informeel van
gedachten te laten wisselen maar de laagdrempelige aanpak biedt ook een ideale kans om
eens in gesprek te gaan met ouders of buurtbewoners.

Café dialoog vraagt ongeveer twee uur maar naarmate er meer gespreksrondes gedaan
worden, kan dit sterk uitlopen. Trek zeker ook voldoende tijd uit voor de inrichting van de
ruimte en de voorbereiding en verwerking van de gesprekken.

Aan de toog van hun stamcafé komen mensen gemakkelijker voor hun mening uit. Café
dialoog vertrekt vanuit dit gegeven en plaatst het gesprek in een aangename, informele
setting. De deelnemers schuiven in verschillende rondes aan bij een aantal gesprekstafels.
De wisselende samenstelling van de gesprekstafels creëert een snelle informatie- en
ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

Voorbereiding

Wat en hoe?

• Bereid over het onderwerp een aantal vragen, deelthema’s of deelaspecten voor
die relevant zijn voor de deelnemers en dicht genoeg aansluiten bij hun leefwereld.
Formuleer een heldere, eenduidige vraag of stelling die aanzet tot discussie.
• Zorg voor een aantrekkelijke uitnodiging. De deelnemers moeten meteen aanvoelen dat
het om een gezellige bijeenkomst zal gaan. Zorg voor een gastvrije ruimte.
• Creëer een informele, feestelijke, gezellige sfeer met een aangepast achtergrondmuziekje.
Zet verschillende kleinere tafels (voor vier tot acht personen) in het lokaal met wat
hapjes en drankjes. Posters of foto’s aan de muur die iets te maken hebben met je thema,
stimuleren de gesprekken.
• Leg op alle tafels een papieren tafellaken waarop de deelnemers kunnen schrijven.
Vergeet de stiften niet.

Uitvoering
De deelnemers nemen met vier tot acht personen plaats aan een tafel. Aan elke tafel zit een
gastheer die optreedt als moderator. Aan elke tafel wordt één van de voorbereide vragen,
deelthema’s of -aspecten behandeld. De gastheer leest de vraag voor en verduidelijkt. Hij
moedigt de deelnemers aan om hun mening en ideeën over de vragen te geven en ze op het
tafellaken te schrijven, te krabbelen of te tekenen. De gastheer stimuleert de deelnemers om
hun ideeën te verduidelijken en probeert verschillende ideeën en meningen met elkaar te
verbinden. Na twintig minuten tot een halfuur wordt er gewisseld en nemen de deelnemers
plaats aan een nieuwe tafel naar keuze. Je mag maximaal twee gespreksrondes aan dezelfde
tafel doorbrengen.
(zie ommezijde)

(vervolg)

De gastheer blijft aan zijn tafel en vat voor de nieuwe tafelgasten kort samen wat in de
vorige rondes werd gezegd. Vervolgens ontstaat er opnieuw een gesprek. Je kan in principe
zoveel gespreksrondes houden als je maar wil, maar hou zeker rekening met de interesses en
het aandachtsniveau van de deelnemers. In de praktijk blijkt drie gespreksrondes een mooi
gemiddelde.

Wat en hoe?

Aan het einde van de laatste ronde bundelen de gastheren in overleg met de laatste
deelnemersgroep de resultaten van alle gespreksrondes. Ze maken een samenvatting van
wat er per vraag, deelaspect of deelthema is gezegd. Per tafel stelt iemand (gastheer of
deelnemer) de samenvatting voor aan de grote groep.
De laatste stap is het stellen van prioriteiten. Na de samenvatting krijgen de deelnemers de
kans om aan te geven welke vragen of deelaspecten voor hen het belangrijkst zijn. Je kan
daarvoor werken met stickers. Elke deelnemer krijgt een aantal stickers en mag deze plakken
bij de thema’s of vragen die voor hem of haar het belangrijkst zijn. De items met de meeste
stickers krijgen prioriteit.
Het is ideaal als deze evaluatie afgerond kan worden met een informele babbel, waarbij
iedereen vrij is om wat rond te lopen en bij te praten bij een hapje en een drankje.

Goed om weten!

• Een sterke gespreksleider is een must. In het beste geval is deze persoon een
vertrouwensfiguur, bij wie de deelnemers zich op hun gemak voelen. Misschien is het
interessant om deze personen bij de betrokken doelgroep(en) zelf te zoeken, zodat zij
kunnen fungeren als sleutelfiguur. Deze personen kunnen mensen ook motiveren om deel
te nemen.
• Besteed veel aandacht aan een gezellige, informele sfeer.
• Voor sommige doelgroepen kan de benaming ‘café’ een afknapper zijn. Als je vreest dat
deze kans bestaat, gebruik dan een andere naam zoals ‘praatmoment’, ‘koffiebabbel’…
Om dezelfde reden moet je soms opletten met wat je serveert. Soms is het veiliger om het
bij thee en koffie te houden en alcoholische dranken te mijden.
• In latere rondes kan je aan bepaalde tafels eventueel een nieuwe vraag formuleren.
Zo voorkom je dat het gesprek verzandt in nog meer van hetzelfde en kun je een
verdiepingsslag maken.
• Een belangrijke troef van deze participatievorm is dat ze gedeelde kennis kan opleveren.
Het is dan ook van groot belang deelnemers aan te moedigen om de verschillende
perspectieven, ervaringen en ideeën met elkaar te verbinden.
• Indien er te weinig deelnemers zijn om verschillende tafels te bevolken en door te
schuiven, kun je aan eenzelfde tafel achtereenvolgens een aantal thema’s bespreken.
• Deze werkvorm levert de beste resultaten als hij geregeld wordt toegepast.

De methodiek werd aangepast aan de doelgroep.

Meer info?

www.samenlevingsopbouw.be
> Samenlevingsopbouw Vlaanderen > publicaties > De participatiekoffer >
De participatiehefboom > Download ‘handvatten’
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Reflectie & gesprek

PSP-analyse: Probleem-, situatie- en
positieanalyse
Bron: Samenlevingsopbouw Vlaanderen (eindredactie)

Waarom?

Wie?

Een ‘Probleem-, Situatie- en Positieanalyse’ helpt je om op een snelle en eenvoudige manier
zicht te krijgen op een situatie, op de aard van een probleem, de context en de verschillende
betrokkenen. Eerst wordt nagegaan welk beeld de betrokkenen hebben van de situatie,
het project of het probleem. Vervolgens wordt de objectieve situatie geanalyseerd, om
uiteindelijk de positie van de verschillende betrokkenen ten opzichte van het probleem of de
situatie te onderzoeken.

Het is interessant om een PSP-analyse uit te voeren met vertegenwoordigers van de
verschillende betrokken partijen die goed op de hoogte zijn van de schoolwerking en
bovendien geconfronteerd worden met een gemeenschappelijke situatie of probleem. Bij
een PSP-analyse wordt iedereen van bij het begin actief betrokken. Deelnemers krijgen
dan ook een beter begrip van de situatie, eventuele problemen, de mogelijke oorzaken
en oplossingen, de standpunten en mogelijkheden van de verschillende partijen en de
omgevingsfactoren die een rol spelen.
Een school die bijvoorbeeld problemen ondervindt met de naschoolse kinderopvang en
hiervoor (meer) ouders wenst in te zetten, kan erg gebaat zijn bij een PSP-analyse waarbij
enkele leerkrachten, ouders en eventuele partnerorganisaties betrokken zijn. Indien gewenst
kan een oudergroep ook eerst onderling samenkomen en bevindingen doorgeven aan
leerkrachten of directie.

Hoe lang?

De benodigde tijd hangt af van de aard en de diepgang van de PSP-analyse. Om alle
betrokkenen voldoende aan bod te laten komen en de drie fases van de analyse te volgen, is
het aangewezen om minstens twee bijeenkomsten van enkele uren te voorzien. De periode
tussen deze bijeenkomsten kan gebruikt worden om de objectieve gegevens te verzamelen.

Verschillende partijen ervaren een situatie of probleem op een andere manier.

(1)

Wat en hoe?

In een eerste stap worden de verschillende definities van de betrokkenen op een rij gezet. Je
gaat op zoek naar de subjectieve kant van de situatie of het probleem aan de hand van drie
verschillende vragen:
• Hoe ervaren de verschillende betrokkenen de situatie?
• Wat ervaren ze als onwenselijk?
• Waarom ervaren ze dit zo?
Welke wegen zien de verschillende betrokkenen om de situatie te optimaliseren? (Aan welke
concrete activiteiten denken ze? Wie heeft de macht om eventuele problemen op te lossen?
Welke rol zien ze voor zichzelf weggelegd?)

(2)
In de situatieanalyse ga je op zoek naar de objectieve kant van het probleem en ga je objectieve feiten en cijfers verzamelen. Het soort feitenmateriaal dat je verzamelt, is uiteraard
afhankelijk van het onderwerp van de PSP-analyse.

(vervolg)

(3)

Wat en hoe?

Goed om weten!

De laatste stap in een PSP-analyse is de positieanalyse. Daarbij ga je de kenmerken, intenties
en mogelijkheden van de verschillende betrokkenen na. Je checkt wat hun antwoord is op de
volgende vragen:
• Wie zijn ze? (Kenmerken van de doelgroep(en), macht, structuur en imago van de oplossingsinstanties.)
• Wat weten ze? (Probleembesef, visie en ervaringen van de doelgroep(en), probleemdeskundigheid en ervaring, vertrouwdheid met de situatie en de doelgroep(en).)
• Wat willen ze? (Verwachtingen, behoeften, interesses en belangen van de verschillende
betrokkenen.)
• Wat kunnen ze? (Draagkracht en capaciteiten van de betrokkenen.)

• Zorg voor een toegankelijke uitnodiging, waaruit de doelstelling van de PSP-analyse
helder blijkt (pas de benaming ‘PSP’ aan indien nodig).
• Voorzie (vertrouwde) begeleiding en tolken indien nodig. Zorg ervoor dat de taal voor
iedereen toegankelijk is.
• Hou het aantal deelnemers per betrokken partij beperkt, zodat er voldoende ruimte is
voor interactie tussen deze partijen.
• Deze methode kan erg geschikt zijn bij de opstart van een brede school, om tot een
gedeelde visie te komen over de toekomstige brede school met alle betrokken partijen.

De methodiek werd aangepast aan de doelgroep.

Meer info?

www.samenlevingsopbouw.be
> Samenlevingsopbouw Vlaanderen > publicaties >De participatiekoffer >
De participatiehefboom > Download ‘handvatten’
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Reflectie & gesprek

Stellingenspel
Bron: Schoolopbouwwerk Brussel

Waarom?

Met het stellingenspel kan je het voorbije werkjaar evalueren met alle betrokkenen, in
gemengde groepen. De informatie die tijdens het spel verkregen wordt, wordt nadien
gebruikt om de werking bij te sturen.
Het spelbord is een instrument om alle aanwezigen actief te betrekken, om interactie en
dynamiek te creëren en om ervaringen met projecten en/of activiteiten van de school te
visualiseren.

Wie?

Het stellingenspel kan met alle betrokken partijen gespeeld worden. Het is aan te raden om
te werken met een gemengde groep (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, buurtbewoners en
directie), maar je moet wel goed bewaken dat alle deelnemers zich in deze context veilig
voelen.
Als het spel voldoende begeleid wordt en de doelstellingen helder geformuleerd zijn, kan het
stellingenspel ook een boeiend gesprek met de leerlingen op gang brengen.
In principe kun je het spel met acht deelnemers spelen. Wie wil, kan verschillende groepjes
van acht spelers elk met een eigen bordspel laten spelen.

Hoe lang?

Het stellingenspel kan in ongeveer anderhalf uur gespeeld worden. Wie een meer uitvoerige
evaluatie wenst, kan de periode langer maken, wie bondiger wil evalueren, kan de tijdsduur
eventueel inkorten.

In de speldoos vind je verdere uitleg bij het spel, alle benodigdheden en zes mogelijke
evaluatie-onderwerpen met bijhorende kenmerken en richtvragen. Let wel:deze
onderwerpen zijn ontworpen door Schoolopbouwwerk Brussel voor een stellingenspel met
ouders; je bent vrij om je eigen onderwerpen te bepalen!
Het spelbord is verdeeld in acht taartpunten. Elke deelnemer krijgt één taartpunt
toebedeeld. In het midden van het spelbord wordt een stapeltje kaarten gelegd. Op deze
kaarten staan de onderwerpen die geëvalueerd worden, verduidelijkt met een tekening.
Per onderwerp hebben de kaarten een andere kleur. Iedere deelnemer beschikt over een
aantal pionnen, in dezelfde kleuren als de kaarten.

Wat en hoe?

De spelleider neemt de bovenste kaart van het stapeltje en geeft uitleg bij het onderwerp op
de kaart. Voor die uitleg kan de spelleider gebruik maken van kenmerken en richtvragen die
vooraf bij elk onderwerp voorzien worden.
Daarna plaatst elke deelnemer de pion met de overeenstemmende kleur binnen het eigen
taartdeel: op groen (om tevredenheid aan te duiden), op rood (om ontevredenheid aan te
duiden) of op oranje (om twijfel aan te duiden).
Als alle pionnen van dezelfde kleur op het spelbord staan, vindt een gesprek plaats waarin
iedereen vertelt waarom hij of zij zijn of haar pion op een bepaalde plaats heeft neergezet.
Om dat gesprek een beetje te structureren, maakt de spelleider gebruik van een aantal
richtvragen. Deze vragen dienen slechts als leidraad om een gesprek op gang te brengen.
Er kunnen door de spelleider altijd meer/minder vragen gesteld worden dan er op papier
staan.
Na het gesprek krijgen de deelnemers de kans om hun mening bij te stellen en hun pionnen
te verplaatsen. De evaluatie van het eerste onderwerp is daarmee afgerond. De pionnen
blijven echter op het spelbord staan tijdens de volgende spelrondes.

(vervolg)

Wat en hoe?

Goed om weten!

Meer info?

Voor de volgende spelronde wordt het onderwerp op de volgende kaart uit het stapeltje
geëvalueerd. Een tweede pion, in de kleur van de nieuwe kaart, wordt op het spelbord
geplaatst. Omdat de pionnen voor de verschillende onderwerpen de hele tijd op het spelbord
blijven staan, krijg je op het einde van het spel een goed totaalbeeld van de ervaringen met
de projecten en/of activiteiten van de school.
Op deze manier worden alle onderwerpen afgehandeld. De spelleider bepaalt in welke
volgorde ze worden behandeld en rangschikt de kaartjes vooraf in die volgorde.

• Zorg voor sterke begeleiding! Leerkrachten of schoolopbouwwerkers kunnen deze rol op
zich nemen.
• Deze werkvorm is erg geschikt om verschillende betrokken partijen (bv. Ouders, leerlingen
en leerkrachten) bij elkaar te brengen en met elkaar in dialoog te leren gaan. Verzeker
hierbij wel dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en hun zegje durven doen.

www.sowbrussel.be
Het stellingenspel bestellen? Mail naar: info@sowbrussel.be
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Reflectie & gesprek

Ideeën verzamelen, delen en prioriteren
Bron: Participatie Wijzer

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Door deelnemers te laten reflecteren over verschillende aspecten van de schoolwerking
(het gevoerde beleid, het verloop van een project, de samenwerking met partners…) en hen
hierover ideeën te laten generen, sta je stil bij het schoolgebeuren en kan je nieuwe kansen
voor optimalisering creëren.

Deze methodiek is breed toegankelijk. Naarmate meer verschillende invalshoeken aan
bod komen, zal ook een genuanceerder beeld van het schoolgebeuren gevormd worden.
Anderzijds is het ook mogelijk om bijvoorbeeld enkel het lerarenteam op te nemen, zodat
een aantal schoolinterne zaken uitgebreid onder de loep genomen kunnen worden.
Misschien is het interessant om zeker die mensen te betrekken die al een tijdje met de
school te maken hebben, omdat ze goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in en rond
de school.
De methodiek kan zeker ook met leerlingen gebruikt worden in een kleine klasgroep.

Een uur of langer, afhankelijk van de doelstellingen van de evaluatie en het aantal
deelnemers.

Bepaal vooraf welke aspecten van het schoolgebeuren je wil evalueren. Schrijf elk aspect
afzonderlijk bovenaan op een groot blad papier en verspreid deze over een (grote) ruimte.
In een eerste ronde verspreiden de deelnemers zich over de zaal en vullen ze naar eigen
wens de flappen aan met concrete persoonlijke bevindingen.
Voorbeeld: Een leerkracht lichamelijke opvoeding werkte het voorbije schooljaar samen
met een sportorganisatie in de buurt. Ze ondervond echter nogal wat problemen bij
deze samenwerking. Op de flap ‘Samenwerking met partners’ schrijft ze: “Geregeld
misverstanden. Er is een gebrek aan heldere afspraken en gezamenlijke doelstellingen”.
De tweede ronde is gericht op de verdere aanpak van de besproken aspecten. Iedereen
wordt uitgenodigd om de flappen aan te vullen met ideeën ter verbetering, vernieuwing of
continuering.

Wat en hoe?

Voorbeeld: Een collega vult de flap ‘Samenwerking met partners’ aan met volgende
opmerking: “Aan het begin van de samenwerking kan een gezamenlijk werkplan opgesteld
worden, waarin concrete doelstellingen en afspraken opgenomen worden.”
In een laatste ronde worden de flappen opgehangen aan een waslijn (of op stoelen) in de
zaal en krijgen alle deelnemers enkele wasknijpers (of stickers, magneten…) in twee kleuren
(bv. groen en rood). De groene wasknijpers worden opgehangen achter de ideeën die het
meeste aanspreken. De rode geven aan welke ideeën weinig bijval krijgen. Een wasknijper
kan ook achter het besproken schoolaspect zelf gehangen worden, om aan te tonen dat men
zeker wel of net niet aan dit aspect wil verder werken.
Voorbeeld: Eén van de deelnemers hangt een rode wasknijper achter ‘Project taalklas voor
ouders’ omdat hij/zij dit project als erg moeizaam ervaarde en een continuering niet ziet
zitten.

(vervolg)

Wat en hoe?

Goed om weten!

Meer info?

Tot slot kan in een open gesprek naar argumenten pro of contra worden gevraagd. Verplicht
de deelnemers niet om hun keuze te verantwoorden, maar biedt de mogelijkheid hiertoe.
Geef zeker ook aan wat er met de uitkomsten gaat gebeuren en hoe de deelnemers hierbij
betrokken zullen worden.

• De methode maakt gebruik van schriftelijke communicatie: hou hier rekening mee bij het
samenstellen van de doelgroep en werk indien nodig met icoontjes.
• Leg duidelijk uit wat de doelstellingen zijn van deze workshop en hoe alles in zijn werk
gaat alvorens de deelnemers binnen te leiden in de ruimte met de flappen.
• Aan deze werkvorm kunnen deelnemers individueel deelnemen, hun eigen ideeën
formuleren en hun eigen prioriteiten aangeven. Dit kan voordelen hebben omdat er dan
een soort anonimiteit optreedt. Het kan echter ook wenselijk zijn om de deelnemers
in groepen in te delen en hen als groep te vragen met een paar ideeën te komen
(bij voorkeur minder ideeën dan er groepsleden zijn). De groepen kunnen vooraf zijn
samengesteld of gekozen worden door de deelnemers.

De methodiek werd aangepast aan de doelgroep.
www.participatiewijzer.nl

Op maat
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Leidraad + instrumenten

Een Europees instrument voor zelf-evaluatie
van Europese onderwijsprojecten op school
Bron: Alden Biesen (coördinator)

MICE-T is een Socrates/Comenius 2 project dat scholen en Comenius 1 partnerschappen een
leidraad en gebruiksklare instrumenten wil bieden om hun projecten zelf te evalueren. De
materialen zijn in verschillende talen beschikbaar en kunnen dus in eenzelfde project door
partnerscholen over de grenzen heen gebruikt worden.

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Als je de evaluatiemethodiek gebruikt van bij het begin van een project kan deze helpen om
• De opzet van je project en het overleg met de partnerscholen te vereenvoudigen.
• De ontwikkeling van je project te vereenvoudigen.
• De invulling en de resultaten van het project te verantwoorden.
• De resultaten van wat je bereikt hebt beter naar buiten te brengen.
• De aanvraagformulieren en de eindverslagen die ieder jaar voor het project moeten
worden ingestuurd gemakkelijker in te vullen.
• Het lopende project te verbeteren.

De instelling of school beslist zelf wie aan de zelfevaluatie meedoet. Er kunnen verschillende
personen aan deelnemen (docenten, directie, leerlingen, de coördinatoren van het project,
samen of apart).

De evaluatie loopt van het prille begin tot het einde van een project. Evaluatie moet dus
een deel zijn van het project en op alle belangrijke momenten in het verloop van het
project een plaats krijgen: aan het begin en tijdens het project, bij tussentijdse rapportage,
tijdens bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de partnerscholen, in het eindverslag,
enz. Daarnaast hangt de tijdsduur ook af van de diepgang die je nastreeft en de gebruikte
instrumenten.

Op bijgevoegde cd (zie: ‘fiche 7’) vind je de volledige handleiding voor zelfevaluatie.
De handleiding bevat een tabel voor scholen om prioriteiten vast te stellen voor hun projectdoelen en een reeks instrumenten om het project te evalueren in het licht van deze doelen.
Achtereenvolgens vind je volgende onderdelen terug:

Wat en hoe?

1. De tabel van aantoonbare resultaten geeft een overzicht van mogelijke effecten van een
Europees project in de school, verdeeld over vier categorieën (leerlingen, docenten, de
school en het netwerk) en diverse gebieden (bijvoorbeeld taalvaardigheid, vakgebonden
vaardigheden, sociale vaardigheden, Europees burgerschap…). Deze tabel kan je helpen
om prioriteiten te stellen wanneer je doelstellingen vastlegt, zowel binnen je eigen school
als binnen het partnerschap. Gebruik deze tabel om die gebieden uit te kiezen die binnen
het project (en de evaluatie) centraal staan. Het ‘Europese team’ kan dit doen voor jouw
school; voor de partnerscholen kan dit gebeuren tijdens een internationale bijeenkomst
van vertegenwoordigers van de partnerscholen. Zorg ervoor dat iedere partnerschool op
de hoogte is van de doelen, prioriteiten en evaluatieplannen van de andere scholen binnen het netwerk.

(vervolg)

2. De lijst met instrumenten geeft een overzicht van mogelijke instrumenten voor evaluatie.
Als je een evaluatie-instrument wilt samenstellen voor een bepaald onderdeel van het
project, kan je een keuze maken uit deze lijst.

Wat en hoe?

Goed om weten!

Meer info?

3. Modelinstrumenten voor evaluatie zijn praktische voorbeelden van instrumenten voor
de evaluatie van een project. Uit de tabel kan je afleiden welke instrumenten je kan
gebruiken om een bepaald aspect van een project te evalueren. Iedere bladzijde geeft een
lijst van indicatoren (mogelijke bewijzen voor de resultaten van het project) en mogelijke
manieren om daarover informatie te verkrijgen. Wie een eigen evaluatie-instrument wil
samenstellen, kan ook combinaties maken van de voorbeelden en die aanpassen aan de
eigen behoeften.

• Al het materiaal is beschikbaar op het internet (www.mice-t.net) in vier talen (Engels,
Frans, Roemeens en Nederlands) en kan eveneens door partnerscholen gebruikt worden.
• Het MICE-T team organiseert ook internationale nascholingscursussen over zelfevaluatie
van projecten, vaak in Alden Biesen maar ook elders in Europa. Tijdens deze seminaries
worden leraren en projectcoördinatoren opgeleid om hun project te evalueren binnen de
context van het partnerschap. Kandidaat-deelnemers kunnen voor deze seminaries een
Comenius 2.2 beurs krijgen via het Socrates-agentschap in hun land.
• De instrumenten die worden aangeboden zijn geen ‘ijzeren wetten’. Het zijn ‘suggesties
voor evaluatie’.
• Al het materiaal kan op school worden gebruikt voor evaluatie

fiche 7 (Nederlandse versie)
www.mice-t.net
www.alden-biesen.be

Kant en klaar
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Vragenlijsten

Evaluatiemodel brede school
Bron:

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Stichting Oberon (Nederland)

Aan de hand van vragenlijsten voor de verschillende betrokken actoren kan je de brede
school uitgebreid in kaart brengen. De vragenlijsten zijn ook toegankelijk voor wie met een
brede school wil starten.

Er zijn vragenlijsten opgenomen voor het kernteam (directie, centrale schoolpartners…)
van de brede school, voor personeel, leerlingen (kinderen en jongeren), ouders en
buurtbewoners.

Schriftelijk
Mondeling
Groepsdiscussie
Stellingenspel

Kernteam
(directie,
partners…)
30 minuten
1, 5 uur
2 uur
/

Personeel
30 minuten
1.5 uur
2 uur
/

Kinderen
15 minuten
25 minuten
/
45 minuten

Jongeren
10 minuten
20 minuten
0.5 uur
/

Ouders &
buurtbewoners
20 minuten
0.5 uur
40 minuten
/

Op bijgevoegde cd (zie: ‘fiche 8’) vind je alle vragenlijsten. Bij elke vragenlijst worden
richtlijnen gegeven voor de afname.

Wat en hoe?

De vragenlijsten voor het kernteam en het personeel komen grotendeels overeen, wat
het mogelijk maakt om bevindingen van beide groepen te vergelijken. De vragen willen
de wensen, opinies en ideeën over de brede school (in ontwikkeling) in kaart te brengen.
Thema’s die aan bod komen zijn:
• vraaggericht werken,
• overlegstructuren,
• samenwerking,
• functioneren beroepskrachten,
• sfeer,
• afstemming en doorgaande lijn,
• overdracht,
• ruimtegebruik,
• de meerwaarde van de brede school voor kinderen, ouders en buurtbewoners.

! Aan de respondenten uit het kernteam wordt in eerste instantie gevraagd een overzicht te
maken van het aanbod en netwerk van de brede school, aan de hand van formulier 1
(zie cd: fiche 8).
De vragenlijsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk afgenomen worden.
Een groepsdiscussie of eventueel individueel mondelinge afname verdient de voorkeur
omdat dit veel extra informatie kan opleveren. Geef de respondenten de ruimte om hun
antwoorden toe te lichten. Een combinatie van mondelinge en schriftelijke afname is ook
mogelijk, bijvoorbeeld schriftelijke afname gevolgd door een groepsdiscussie.

(vervolg)

Voor de kinderen en jongeren is telkens een korte vragenlijst met stellingen ontwikkeld.
Thema’s die hierin aan bod komen zijn o.a. de behoefte, deelname en tevredenheid over de
brede school.

Wat en hoe?

De leerlingen kunnen de vragenlijst tijdens de les na een korte instructie zelf invullen. Om
een goed beeld te krijgen van de behoeften en ideeën van leerlingen van verschillende
leeftijden is het zinvol de vragenlijst in verschillende groepen af te nemen. Voor kinderen
kan na de schriftelijke afname gebruik gemaakt worden van een stellingenspel (zie cd: fiche
8) om dieper op de evaluatie door te gaan. In het spel worden dezelfde vragen behandeld als
in de vragenlijst. Met jongeren kan aansluitend een groepsgesprek gevoerd worden over de
knelpunten en succesfactoren van de brede school.
Voor ouders en wijkbewoners is er een korte gesloten vragenlijst. Thema’s die in de
vragenlijst aan bod komen zijn o.a. de behoeften, deelname en tevredenheid van ouders en
wijkbewoners over de activiteiten op de brede school.
Afhankelijk van achtergrond en bereikbaarheid van de ouders en buurtbewoners, kan je
kiezen tussen een individuele mondelinge afname (eventueel door een vertrouwensfiguur),
een individuele schriftelijke afname of een begeleide afname in groep (bijvoorbeeld in een
moedergroep of oudercomité). Op de cd (zie: fiche 8 > gesprek met ouders en de wijk) vind je
verdere informatie over deze werkwijzen, met eventuele voor- en nadelen.

Goed om weten!

• Je kan naar wens vragenlijsten selecteren en aanpassen
• Je hoeft de evaluatie niet helemaal alleen op je schouders te nemen. Zo hebben
organisaties als Kids of De Schoolbrug erg veel ervaring in het samenwerken met ouders.
Vaak spelen zij voor deze doelgroep een waardevolle rol als vertrouwensfiguur. Het is
zeker de moeite om eens na te gaan of deze partners bereid zijn om een deel van de
bevraging op zich te nemen. Hun expertise zal de evaluatie ongetwijfeld ten goede
komen!
• De evaluatie kan een interessante basis bieden voor ervaringsuitwisselingen tussen
verschillende scholen. Wanneer blijkt dat bepaalde zaken nog niet uitstekend lopen, is
het vaak eenvoudiger om ergens anders je oor te luister te leggen dan om zelf het warme
water uit te vinden. Op dezelfde manier kan je andere scholen een heuse lijdensweg
besparen door hen te informeren over sterke actiepunten binnen jouw school.
• Stichting Oberon ontwikkelde eveneens een handleiding voor evaluatie, een toelichting
voor gegevensverwerking met bijhorende bestanden en een voorbeeldrapportage van
evaluatieresulaten. Je kan deze documenten downloaden op www.bredeschool.nl

  Het instrument werd aangepast aan de doelgroep.

Meer info?

  fiche 8
www.bredeschool.nl
> ondersteuning

Kant en klaar
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Vragenlijst

Het grote schoolexamen:
test je eigen school!
Evalueren om te evolueren
Bron: Vlaamse Scholierenkoepel

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Deze vragenlijst is ontwikkeld om te achterhalen hoe leerlingen het reilen en zeilen op
school ervaren.

De vragenlijst is enkel gericht op leerlingen. Er zijn twee versies: een voor kinderen en een
voor jongeren.

De vragen kunnen binnen een uur beantwoord worden. De duur van de verwerking hangt
natuurlijk sterk af van het aantal leerlingen dat bevraagd wordt.

Wat?
Op de cd (zie: ‘fiche 9’) vind je zowel een vragenlijst voor kinderen als voor jongeren terug.
De vragenlijsten bevatten vragen over alle aspecten van het schoolleven: de toestand van de
toiletten (blijkbaar op veel scholen een pijnpunt), de kwaliteit van het eten, de prijs van een
schooluitstap, tot de sfeer in de klassen.
Deze test kan door alle leerlingen worden ingevuld, om zo een beeld te krijgen van de situatie op school.
Er zijn vijftig vragen voor kinderen en zeventig vragen voor jongeren. Het is echter niet de
bedoeling om al deze vragen te gebruiken! Pas de vragenlijst zeker aan aan de context van je
school.

Wat en hoe?

Volgende onderwerpen worden bevraagd:
• schoolgebouw, infrastructuur, speelplaats en omgeving
• kostprijs voor de school: activiteiten, materialen, …
• het samenleven op school
• schoolorganisatie en schoolreglement
• inspraak en participatie op school

Hoe?
De kinderen geven een score op de vragen door gezichtjes aan te kruisen. De gezichtjes staan
voor: ‘goed’, ‘neutraal’, ‘niet goed’. Jongeren kiezen tussen ‘goed’, ‘matig’ en ‘niet goed’.
Wie geen mening heeft over een bepaalde vraag kan ‘?’ aankruisen.
Wie wil, kan op basis van de antwoorden een ‘schoolscore’ te berekenen: (niet goed:1,
matig: 2, goed: 3, weet niet: 0). Op het einde van het onderzoek tel je dan al de punten
van alle deelnemers samen op. Dat totaal deel je door de totaal te behalen score (maal het
aantal deelnemers) en deze uitkomst vermenigvuldig je met 100. Zo krijg je het uiteindelijke
percentage. Die puntentoekenning vormt natuurlijk geen objectieve weergave van je school,
maar een persoonlijk oordeel van de leerlingen.
Ook zonder deze kwantitatieve berekening kunnen de vragenlijsten interessante informatie
opleveren. Zo kun je een overzichtstabel maken waaruit blijkt hoe vaak elke antwoordoptie
werd aangekruist en hieruit conclusies trekken voor eventuele aanpassingen op school.

Goed om weten!

• Pas de vragenlijst zeker aan aan je school. Je kan vragen schrappen en toevoegen waar
nodig.
• Wanneer je de vragenlijst voorlegt aan jongeren, laat dan duidelijk blijken dat hun
mening gewaardeerd wordt. Wees ook zeer duidelijk over de concrete bedoelingen van
de vragenlijst. Wanneer je hier te weinig aandacht aan besteedt, loop je het risico dat
jongeren onvoldoende gemotiveerd zijn om de vragenlijst in te vullen en er hun voeten
aan vegen of oneerlijk antwoorden.
• Soms zal het nodig zijn om een extra woordje uitleg te geven bij de vragen. Let er op
dat deze uitleg genuanceerd is en de antwoordkeuze van de leerlingen zo min mogelijk
beïnvloedt.

Het instrument werd aangepast aan de doelgroep.

Meer info?

fiche: 9
www.vsknet.be
> Typ ‘schoolevaluatie’ in het zoekvenster om de oorspronkelijke vragenlijst op te vragen.

Kant en klaar
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Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Leidraad + instrumenten

Werkmap welbevinden op school		
Samen werk maken van meer welbevinden in
de klas en op school

Bron: Provincie Limburg in samenwerking met CEGO – Leefsleutels – Relatiestudio Verbondenheid
Deze werkmap beoogt “meer welbevinden voor alle kinderen én leerkrachten”. De map
laat toe om aanvullend en/of verdiepend te werken op meer omvattende werkpunten zoals
eindtermen, het eigen pedagogisch project, kwaliteitszorg, GOK…
Volgende vragen komen in de werkmap uitgebreid aan bod:
• Hoe zit het met het welbevinden van de kinderen? En van het team?
• Scoor je hier goed als leerkracht en/of als school? Of zijn er belangrijke leemtes?
• Hoe kan je dit beter in kaart krijgen?
• Wat kan je doen om het welbevinden van de kinderen en/of het team te verhogen?
• Hoe kan je preventief werken aan sfeer en relaties of aan sociale competenties?
• Hoe kan je problemen voorkomen of beter (leren) aanpakken?
• Hoe kan je binnen de school beter samenwerken?
• En hoe kunnen schoolexternen hier een rol spelen?

Elke school, leerkracht, ondersteuner, directie, begeleider… kan met de werkmap aan de
slag vanuit eigen vragen, noden en verantwoordelijkheid.

Elke school is anders en gaat op een eigen manier te werk. De gangbare praktijk in kaart
brengen en sterke punten, nieuwe uitdagingen en werkpunten benoemen, resulteert telkens
in een ander proces en andere uitkomsten. Duurzaam werken aan het welbevinden op
school vergt echter meer dan enkele probleemoplossende initiatieven. De werkmap wil dan
ook tegemoetkomen aan de vraag naar een fundamentele aanpak (leefklimaatbevorderende
initiatieven, probleemvoorkomende initiatieven én probleemaanpakkende initiatieven).
Zulke aanpak werpt vruchten af, maar betekent natuurlijk ook een werk van lange adem.

De werkmap Welbevinden op School (WOS) wil scholen op verschillende manieren
ondersteunen. Ze is opgebouwd uit drie bouwstenen.

Deel 1: visietekst
Deze tekst beschrijft de visie die het samenwerkingsverband Welbevinden op School
schraagt. De tekst gaat uit van de Limburgse Provinciale Dienst Welzijn en Gezondheid en
wordt onderschreven door alle partners van het samenwerkingsverband. Kenmerkend zijn
onder meer de ervaringsgerichte kijk op onderwijs en de keuze voor fundamentele preventie.

Wat en hoe?

Deel 2: stappenplan
Het stappenplan biedt een kader om als school initiatieven te plannen, uit te voeren, te
evalueren en zo nodig bij te sturen. Volgende ondersteunende materialen helpen een
duidelijk zicht te krijgen op verwezenlijkingen enerzijds en op groeipunten anderzijds:
•
•
•
•

klasscreening welbevinden
inschatting van het eigen welbevinden en de groepssfeer door de leerkracht
inschatting van het welbevinden door de kinderen
analyse-instrument: welbevinden in de klas en op school

Deze instrumenten stellen het schoolteam in staat om tot een gefundeerde vraag te komen
over nascholing, ondersteuning en/of het benutten van praktijkgerichte materialen.

(vervolg)

Wat en hoe?

Goed om weten!

Meer info?

Deel 3: Welbevinden op School-gids
Deze gids helpt scholen op zoek te gaan naar bekende en minder bekende (zorg)
deskundigen, vormingsorganisaties of instanties. Uitgaand van haar eigen zorgvraag kan
elke school op zoek gaan naar gepaste ondersteuning of hulp. Het concrete aanbod van elke
partner wordt overzichtelijk weergegeven.

De werkmap Welbevinden op School kost 32 euro en kan besteld worden op onderstaande
site.
De werkmap is niet als geheel ‘te nemen of te laten’. Elke school, leerkracht, directie…kan
de map hanteren vanuit eigen vragen, noden en verantwoordelijkheid.

www.cego.be
www.limburg.be/welbevinden

Kant en klaar
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Survey voor leraren
Bron:

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Vragenlijst

Proefschrift Leen Dom, K.U. Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen

Door middel van een vragenlijst voor leerkrachten kom je meer te weten over de werking
van de school en de wijze waarop leraren hun functioneren in de school ervaren.

De vragenlijsten zijn enkel gericht aan leraren.

Het invullen van de vragenlijst vraagt niet veel tijd (40 vragen met antwoordselectie), de
duur van de verwerking is afhankelijk van het aantal bevraagde leerkrachten.

Op de cd (zie: ‘fiche 11’) vind je de vragenlijst voor leerkrachten en uitleg voor de verwerking
van de antwoorden.
De vragenlijst bevraagt zes onderwerpen die betrekking hebben op de werking van de school
en de wijze waarop de leerkrachten hun functioneren in de school ervaren:

Wat en hoe?

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Doelgerichtheid: een gedeelde visie en doelstellingen (6 vragen)
Professionele samenwerking tussen leraren (7 vragen)
Tevredenheid over de job (jobsatisfactie) (4 vragen)
Innovatie of vernieuwing (7 vragen)
Leerlinggerichtheid  (10 vragen)
Prestatiegerichtheid (9 vragen)

Opgelet! De vragenstructuur mag niet gekend zijn door de respondent!
De vragenlijst wordt schriftelijk  ingevuld. Voor de verwerking worden de vragen opgesplitst
per onderwerp (A -> F), tenzij je enkel een globaal beeld wil van de schoolwerking en de
manier waarop de leerkrachten hun functioneren ervaren. Meer uitleg over de verwerking
van de vragenlijsten vind je op de cd (zie: ‘fiche 11’).
Zie je een dergelijke aanpak binnen jouw leerkrachtenteam niet zitten? Misschien kan de
vragenlijst dan een handige leidraad zijn voor een groepsdiscussie.

Goed om weten!

• Op het eerste zicht biedt de vragenlijst weinig structuur en lijken de vragen vaag.
Deze zaken dragen echter net bij aan de waarde van het instrument. De antwoorden
van respondenten zijn soms betrouwbaarder wanneer de precieze doelstelling van de
bevraging niet gekend is.
• Deze vragenlijst werd ontwikkeld binnen een onderzoek over de relatie tussen ouders
en scholen in het lager onderwijs. De vragenlijst peilt echter in eerste instantie naar de
werking en het welbevinden van het schoolteam. Hij kan dus ook perfect gebruikt worden
als de school een ander samenwerkingsverband aangaat.

  zie fiche 11

Meer info?

Dom, L.(2006). Ouders en scholen:partnerschap of (ongelijke) strijd?
Een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen ouders en scholen in het lager onderwijs.
Ongepubliceerde doctoraatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven.
Bibliotheek Sociale Wetenschappen, Leuven

Kant en klaar
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Invulbladen

Jeugdactiviteiten in de brede school		
Werkboek voor kwaliteitsontwikkeling:
doelen, methodiek, evaluatie.
Bron: NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Aan de hand van de invulbladen kan je op drie niveaus gericht plannen en evalueren:
• één bijeenkomst binnen een welbepaalde activiteit (bv. een uurtje knutselen in het
knutselatelier),
• een gehele (afgeronde) activiteit (bv. de knutselactiviteit voor de 7-jarigen gedurende
heel het schooljaar)
• een geheel aan activiteiten (bv. de bredeschoolactiviteiten van het hele schooljaar).

Formulier
Plandocument: voor het geheel aan
activiteiten
Ontwerp voor een activiteit
Evaluatieformulier gehele activiteit
Interview met begeleider per bijeenkomst
Vragenlijst directie/coördinatoren
Reflectie over alle afgeronde activiteiten

Voor wie?
Centrale bredeschoolcoördinatoren
Centrale coördinatoren van de activiteit
Begeleiders van de activiteit
Coördinator of begeleiders van de evaluatie
Directie, (centrale) coördinatoren
Alle nauw betrokken actoren

Het staat je vrij om voor een meer of minder uitgebreide evaluatie te kiezen, alsook om
één activiteit te evalueren of een geheel aan activiteiten. Om een idee te krijgen van de
eventuele tijdsinvestering, kijk je best even op deze fiche bij ‘wat en hoe’.

Volgende invulbladen vind je terug op de cd, met telkens een korte toelichting:

PLANNING

Wat en hoe?

Plandocument: voor het geheel aan activiteiten
Het plandocument kan je helpen om bredeschoolactiviteiten uit te denken en te plannen.
Je kan dit plandocument best samen met de betrokken partners invullen. Op deze manier
werk je aan een gemeenschappelijke visie over de opzet en de aanpak van de activiteiten.
Als er zich in de loop van het schooljaar problemen voordoen of als er vragen rijzen over
de zinvolheid van een activiteit kan je ook terugvallen op dit document. De oorspronkelijke
doelstellingen kunnen dan even opgefrist worden en activiteiten kunnen bijgestuurd worden
waar nodig.
De afspraken over de globale doelen binnen dit plandocument vormen ook het uitgangspunt
voor de evaluatie.
Ontwerp voor een activiteit
Het document ‘ontwerp voor een activiteit’ ondersteunt je bij de concrete uitwerking van
een bredeschoolactiviteit. Je kan het best laten invullen door de centrale coördinatoren
van de activiteit. Het is wel belangrijk om doelen en indicatoren naar alle betrokkenen
(begeleiding, leerkrachten,…) te communiceren en indien nodig in overleg te gaan tot
iedereen zich in het ontwerp kan vinden. Ook dit document is interessant om op terug te
vallen als er zich problemen of onzekerheden voordoen over doelstellingen, taakverdeling,
enz.

(vervolg)

EVALUATIE
Evaluatieformulier gehele activiteit
Met het evaluatieformulier voor een afgeronde activiteit kan nagegaan worden in hoeverre
de vooropgestelde doelstellingen van de activiteit werden bereikt en hoe de begeleiders
de activiteit en de taakverdeling ervaren hebben. Het evaluatieformulier kan ook gebruikt
worden om de activiteit waar nodig bij te sturen voor het volgende schooljaar.

Wat en hoe?

Gegevens per bijeenkomst op basis van bevraging of ingevuld door begeleider
Dit formulier evalueert de activiteit terwijl deze nog in uitvoering is. Op deze manier kan de
activiteit eventueel meteen bijgestuurd worden.
Vragenlijst directie/coördinatoren voor de evaluatie van een afgeronde activiteit
Deze vragenlijst geeft de directie en/of de coördinatoren een beeld van het verloop en
de resultaten van de activiteit. Het is een leidraad om – op basis van de evaluatie van de
begeleiders– over de afgeronde activiteit te reflecteren. Zeker voor de organisatie van
bredeschoolactiviteiten in de toekomst, kan een dergelijke diepgaande reflectie erg zinvol
zijn.
Met het oog op de toekomst: reflectie over alle afgeronde activiteiten
Aan het einde van een schooljaar worden heel wat bredeschoolactiviteiten afgerond. Dit
document biedt dan enkele kapstokken om de bevindingen over de afgelopen activiteiten
op een constructieve manier om te buigen naar een stevige basis voor activiteiten in de
toekomst.

Goed om weten!

• Op bijgevoegde cd werd een sterk aangepaste en ingekorte versie van de oorspronkelijke
invulbladen opgenomen. Wie structureel aan kwaliteitsvolle jeugdactiviteiten wil
werken raden we zeker aan het werkboek ‘Jeugdactiviteiten in de brede school’ te
kopen. Dit werkboek bevat goede achtergrondinformatie over het inhoudelijk kader
van de bredeschoolactiviteiten en de evaluatie-instrumenten. Verder vind je er ook veel
praktische tips om de oorspronkelijke invulbladen te gebruiken.
• Je kan zelf bepalen welke invulbladen – en welke items van deze invulbladen – je wil
gebruiken. Indien gewenst kun je ook items toevoegen.

Het instrument werd aangepast aan de doelgroep.
fiche 12

Meer info?

Nederlands Jeugd Instituut
Postbus 19221
3501 DE UTRECHT
tel: 030 230 63 44
www.nji.nl
Werkboek bestellen? (19 euro) < producten < publicaties < brede school
Oorspronkelijke invulbladen: www.swpbook.com
< Typ ‘jeugdactiviteiten’ in het zoekvenster rechts bovenaan.

Kant en klaar
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Leidraad + checklist

Kwaliteitscriteria brede school
Bron: Oberon & OOG onderwijsondersteuning (Nederland)

Waarom?

De lijst met kwaliteitscriteria kan worden ingezet om sturing te geven aan de ontwikkeling
en de dagelijkse werking van brede scholen. Hij is bruikbaar voor verschillende doeleinden:
opiniepeiling, kwaliteitszorg of beleidsontwikkeling.

Wie?

De lijst met kwaliteitscriteria kan ingevuld worden door de directie of (leden van) het
kernteam van de brede school. Deze methodiek is bijzonder geschikt om ook partners bij de
evaluatie te betrekken.

Hoe lang?

De lijst is vlot in te vullen omdat het gaat om een checklist met gesloten vragen. Daarnaast
moet je nog wel tijd uittrekken voor de bespreking van de resultaten.

Op bijgevoegde cd (zie: ‘fiche 13’) is de volledige brochure ‘Kwaliteitscriteria brede school’
opgenomen.
Achteraan in de brochure vind je een checklist met kwaliteitscriteria.
In de brochure zelf vind je meer achtergrond bij deze kwaliteitscriteria en een handleiding bij
de checklist. De kwaliteitscriteria zijn niet bedoeld als keurslijf maar als leidraad.
De lijst bestaat uit tien kwaliteitscriteria:

Wat en hoe?

- gezamenlijke visie
- het kind staat centraal
- betrokkenheid van de ouders
- maatwerk in de wijk
- multidisciplinaire samenwerking

- doorgaande lijn
- nieuwe professionele houding
- structurele aanpak
- geschikte en beschikbare ruimte
- zichtbaar maken van resultaten

Uit de ingevulde lijst zal blijken aan welke criteria je extra aandacht kan besteden en op
welke punten je best actie onderneemt om de brede school verder te ontwikkelen. Je zou
jaarlijks kunnen nagaan of de criteria behaald zijn en of het haalbaar is om ze binnen een
afgesproken termijn te bereiken. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of de criteria
die al bereikt zijn ook gerealiseerd blijven en wat daar in termen van organisatie, personeel
en financiën voor nodig is.
De criteria geven vooral aan hoe meerdere organisaties uit verschillende disciplines samen
een aantal gemeenschappelijke doelen kunnen realiseren en niet zozeer wat de uiteindelijke
opbrengst van de brede school zou moeten zijn.

Goed om weten!

• Door de lijst in te vullen krijg je slechts een globaal beeld van (de opinie over) de huidige
kwaliteit van de brede school en van de onderdelen die naar eigen bevinding ondermaats
functioneren. We spreken hier eerder van een opiniepeiling dan van een evaluatie.

fiche 13

Meer info?

Onderzoek & Advies voor de Onderwijs- en Welzijnssector
Postbus 1423
3500 BK Utrecht
tel: 030 –230 60 90
e-mail: info@oberon-o-a.nl
www.oberon-o-a.nl

Kant en klaar
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Gelijke onderwijskansen op school 		

Instrument voor de analyse van de beginsituatie van de school
omtrent GOK
Bron:

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Leidraad + instrumenten

Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Met behulp van dit screeningsinstrument kunnen schoolteams hun acties in het kader
van het gelijke-onderwijskansenbeleid zelf in kaart brengen. Het instrument kan het team
helpen om tot twee concrete resultaten te komen:
1. een synthese van de gelijkekansensituatie op jouw school
-> In welke mate ben je tevreden over het onderwijs dat je biedt, over het schoolbeleid,
over de schoolorganisatie, over de klaspraktijk enz., met betrekking tot de verschillende
thema’s van het gelijke-onderwijskansenbeleid?
2. een concreet actieplan
-> Wat kan en wil je verbeteren?

In het ideale geval doorloopt elk individueel lid van het schoolteam de verschillende stappen
van het stappenplan. Als het niet lukt om het hele denkproces door het hele team te laten
uitvoeren, draag er dan wel zorg voor dat de synthese en het actieplan door het hele team
aanvaard en onderschreven worden.

Streef ernaar de screening op een redelijk korte termijn uit te voeren. Het is beter er op een
relatief korte termijn intensief werk van te maken, dan dit te spreiden over verschillende
maanden. In principe moet een schoolteam in staat zijn om in een periode van vier à zes
weken de analyse uit te voeren en tot een actieplan te komen. Scholen die helemaal nieuw
instappen moeten tijd vrijmaken om de thema’s te leren kennen en rekenen dus best een
trimester.

Het volledige screenings-instrument is opgenomen op de cd (zie: ‘fiche 14’). Het bevat
invulbladen voor het lager en voor het secundair onderwijs.
In acht stappen kom je met het schoolteam tot een synthese en een actieplan. In elke stap
wordt een centrale vraag gesteld. Als het antwoord op die vraag gegeven is, kan je naar de
volgende stap.

Wat en hoe?

Stap 1: De doelgroepleerlingen
Stap 2: De eigenlijke problematiek

Stap 5: De prioritaire thema’s
Stap 6: De prioritaire thema’s grondig
doorgelicht
Stap 3: De kwaliteit van ons huidig onderwijs Stap 7: Concrete doelstellingen en acties
Stap 4: Eerste conclusies
Stap 8: Algemeen besluit
Voor elke stap zijn er uitgewerkte screeningsdocumenten.

(vervolg)

Wat en hoe?

‘De kwaliteit van ons huidig onderwijs’ (stap 3) beslaat het eigenlijke evaluatie-instrument:
de andere stappen zijn eerder voorbereidend of verdiepend. Concreet bevat stap 3 een
evaluatieve checklist rond volgende onderwerpen:
• preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
• taalvaardigheidsonderwijs
• intercultureel onderwijs
• doorstroming en ontwikkeling
• leerlingen- en ouderparticipatie
• preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen (2e en 3e graad secundair
onderwijs)
Elke checklist bevraagt achtereenvolgens de situatie op leerling-, leerkracht- en
schoolniveau.

Goed om weten!

Meer info?

• Dit instrument is bedoeld als inspiratiebron. Je hoeft het dus niet strikt van de eerste
tot de laatste letter te volgen. Laat je zeker wel leiden door de denkstappen die worden
gemaakt, en de volgorde waarin dat gebeurt.
• Een gelijke-kansenanalyse maken moet een teamgebeuren zijn. Voor een schoolteam is
dit een uitgelezen kans om in overleg stil te staan bij het onderwijs dat de school biedt en
om fundamentele vragen te stellen.

fiche 14
www.steunpuntgok.be
> lager (of secundair) > materiaal > screeningsinstrumenten

Kant en klaar
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Leidraad + instrumenten

Gelijke onderwijskansen op school 		
Themaspecifieke screeningsinstrumenten
Bron: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Waarom?

Wie?

Hoe lang?

Met deze screeningsinstrumenten krijgen leerkrachten en schoolteams een scherper
zicht op hun praktijk. Daarbij wordt telkens gefocust op een thema uit het geïntegreerde
ondersteuningsaanbod van het gelijke-onderwijskansenbeleid.

De instrumenten zijn gericht op leerkrachten en schoolteams van het basis- en secundair
onderwijs. Ze zijn duidelijk en goed toepasbaar maar vereisen wel een begeleider die zorgt
voor de voorbereiding, coördinatie en terugkoppeling. Een teamlid kan deze rol op zich
nemen. De ondersteuning van een externe begeleider kan een meerwaarde bieden.

De tijd die een themaspecifiek screeningsinstrument in beslag neemt, is afhankelijk
van je aanpak. Onder ‘Wat en hoe?’ vind je een overzicht van de verschillende
gebruiksmogelijkheden.

Wat?
Op de website van Steunpunt GOK (www.steunpuntgok.be) kun je ,zowel voor lager- als
secundair onderwijs, volgende themaspecifieke screeningsinstrumenten downloaden:

Wat en hoe?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden
taalvaardigheidsonderwijs
intercultureel onderwijs
socio-emotionele ontwikkeling
leerlingen- en ouderparticipatie
doorstroming en oriëntering

Elk instrument analyseert de beginsituatie binnen één van bovenstaande thema’s en
bevraagt in hoeverre je de gestelde doelen gerealiseerd hebt. Er zijn doelstellingen
uitgewerkt op leerling-, leerkracht-, en schoolniveau.
Per doelstelling worden alle scores overgenomen in een tabel zodat je een overzicht krijgt
van de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd zijn in de praktijk.
Er wordt een synthese gemaakt van de resultaten van alle deelnemers, op basis waarvan een
gezamenlijke visie en concrete actieplannen omtrent het geëvalueerde thema ontwikkeld
kunnen worden.

(vervolg)

Hoe?

Wat en hoe?

De specifieke screeningsinstrumenten kunnen op twee manieren ingezet worden:
- Na een korte individuele reflectie overloop je de vragenlijst interactief, aan de hand van
een gesprek met het hele schoolteam.
- De vragenlijst wordt individueel (of per vakgroep) ingevuld, waarna één persoon of een
kernteam een synthese van de resultaten terugkoppelt aan het hele schoolteam. Op basis
van een bespreking van deze synthese kunnen een gezamenlijke visie en een actieplan
opgesteld worden.
! Het screeningsinstrument omtrent leerlingen- en ouderparticipatie, kent twee versies:
- Teamversie: Door je met het hele schoolteam gezamenlijk over twee coöperatieve
opdrachten omtrent leerlingen- en ouderparticipatie te buigen, kom je tot een breed
gedragen actieplan. Bovendien wordt zo meteen aan de participatie van de leerkrachten
gewerkt. De opdrachten duren elk 1.5 à 2 uur en kunnen gespreid worden over twee
personeelsvergaderingen en een gezamenlijke bespreking van het effectieve plan nadien.
- Korte versie: Deze versie is bedoeld voor enkele kernpersonen, die de vragen individueel
of gezamenlijk kunnen overlopen en vervolgens hun ideeën en mogelijke acties
voorleggen aan het hele schoolteam. Deze versie duurt 3 uur.

Goed om weten!

Meer info?

• Ook andere externen (bijvoorbeeld CLB) kunnen bij het proces betrokken worden.
• Je kan de verschillende onderdelen van een instrument (doelstellingenniveaus) ook los
van elkaar gebruiken, in een andere volgorde of op een ander moment.
• Deze vragenlijsten individueel invullen kan voor de eigen praktijk al één en ander
opleveren. Maar eigenlijk krijgt het instrument pas zijn volle impact als je je eigen
analyses met die van collega’s kan confronteren. Van die uitwisseling en discussie op
schoolniveau kan je verwachten dat ze aanleiding geeft tot een (nog) meer doelgerichte
aanpak .
• Je kan de themaspecifieke instrumenten gelijktijdig met het algemeen
screeningsinstrument (fiche 14) gebruiken om een beter beeld te krijgen van het thema
dat je overweegt te kiezen. De instrumenten kunnen ook gebruikt worden nadat je al
twee thema’s gekozen hebt. In dat geval helpen ze je om de actiepunten te bepalen
binnen de thema’s waaraan de school de komende drie jaar zal werken.

www.steunpuntgok.be
> lager (of secundair) > materiaal > themaspecifieke screeningsinstrumenten

Kant en klaar
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Werkboek

Puur uit de buurt 		

Werken aan de relatie tussen school en buurt
Bron: Steunpunt Diversiteit en Leren, in samenwerking met Universiteit Gent

Waarom?

Het werkboek Puur uit de buurt wil schoolteams in basisscholen helpen om gericht na te
denken over de relatie tussen school en buurt en hen op weg helpen om deze relatie op een
constructieve manier uit te bouwen.

Het werkboek is bedoeld voor het schoolteam (directie en leerkrachten), maar via de
opdrachten in de werkbladen kunnen ook leerlingen, ouders en buurtbewoners betrokken
worden.

Wie?

Hoe lang?

Voorbeeld: Opdracht 6.1 (Het schoolgebouw), B:
Ga na hoe leerlingen, ouders en buurtbewoners denken over het schoolgebouw.
“Of buurtbewoners de school als school herkennen en wat ze van het schoolgebouw
vinden, kan je vaak opmaken uit reacties wanneer je op straat, bij de bakker of…praat
over de school. Je kan ook straatinterviews afnemen (met de leerlingen) over hoe de
buurtbewoners de school graag zouden zien. Een andere mogelijkheid is contact op te
nemen met een buurtvereniging en het eventueel als punt op de agenda te plaatsen. Op die
manier leg je eveneens contacten die je kunnen helpen bij het onder handen nemen van het
schoolgebouw.”

‘Puur uit de buurt’ kan je niet op een vooraf bepaalde of beperkte tijd toepassen. De inhoud
is veelomvattend en je kan niet alles tegelijk aanpakken. Je bent echter vrij om in het aanbod
te selecteren en te werken aan de prioriteiten van jouw school.

Puur uit de buurt reikt een aantal mogelijkheden aan om als school deel uit te maken van
het leven in de buurt en zicht te krijgen op de diversiteit in de school en de buurt, deze te
benutten en te integreren in het leerproces.

Wat en hoe?

Op de cd (zie: ‘fiche 16’) vind je drie hoofdstukken uit het werkboek:
• De schoolpoort openen (over de buurt van je school)
• Naar links en naar rechts kijken (over je school zelf)
• Naar buiten stappen (over concrete acties)
Een vierde hoofdstuk bevat twee uitgewerkte voorbeelden die de inhoud van ‘Puur uit de
buurt’ concreter maken (niet opgenomen op cd, zie contactadres onderaan) .
Per hoofdstuk krijg je na een theoretisch kader telkens een reeks werkbladen, gevolgd door
een aantal concrete suggesties.

Goed om weten!

• Vooraleer je de acties, activiteiten of projecten uit hoofdstuk 3 uitwerkt, is het
noodzakelijk om de stappen in hoofdstuk 1 en 2 door te nemen.
• De gesuggereerde acties vergen wel wat tijd en inspanning. Het staat je dan ook vrij
om de acties te selecteren die het best aansluiten bij de noden en interesse van jouw
schoolteam.
• Aarzel niet om partners als Kids of De Schoolbrug aan te spreken voor ondersteuning!
• De opdrachten kunnen ook uitgevoerd worden door een kerngroep. Voorzie in dit geval
zeker een moment waarop de verzamelde informatie wordt doorgegeven aan collega’s.
• Zoek je nog materiaal rond diversiteit en participatie? Brede SchOUDERS is een andere
boeiende publicatie van het Steunpunt Diversiteit en Leren waarvan je de gegevens vindt
in de brochure (zie: ‘Voor wie meer wil).

fiche: 16

Meer info?

Steunpunt Intercultureel Onderwijs
www.diversiteitenleren.be
Werkboek bestellen? (13.50 euro) > materiaal basisonderwijs

