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Betrefl Aanvraag advies onderwijskwal iteit

Geachte mevrouw de Voorzitter,
Geachte mevrouw de Ad m in istrateur-generaal,

Vlaamse scholen genieten een ruime autonomie op het vlak van

leerlingenevaluatie en interne kwaliteitszorg. onze regelgeving stelt terecht
dat de school zelf de eerste verantwoordelijke is voor haar kwaliteitszorg,
maar het huidige systeem komt- gezÍen de knipperlichten over een dalende
onderw[jskwaliteit - onder druk. ln het masterplan hervorming secundair
onderwijs (p.25) is bovendien voorzien dat - met het oog op feedback op
schoolniveau én met het oog op het verzamelen van gegevens op
systeemniveau - in de loop van het secundair onderwijs meetmomenten
zullen ingevoerd worden voor taal, wiskunde en wetenschappen.
Vandaar dat ik de VLOR graag om een advies vraag, steunend op de meest
recente onderzoeken, over hoe, zowel op schoolniveau als op systeemniveau,
het beleid rond interne kwaliteitszorg én leerlingenevaluatie kan worden
versterkt en welke spelers hier welke actie kunnen ondernemen.
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Het spreekt voor zich dat dit advies aanvullend is bij het advies dat u zal uitbrengen over het gebruik van
gevalideerde proeven in het basisonderwijs.
Mag ik vragen een dergelijk advies voor te bereiden tegen het kerstreces.

Met vriendel ijke groeten,

Hilde Crevi
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