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Jongeren Beginbeeldinstrument
Instroom SO

Meisje… P. (+/-10 jaar)

Aandachtspunten
 Dyslectisch
 Zwakke rekenaar
 ADHD
 Moeder is overleden
 Vader kan niet goed
voor haar zorgen
 Wil niet naar school

Meisje… P. (+/-10 jaar)

Aandachtspunten
 Dyslectisch
 Zwakke rekenaar
 ADHD
 Moeder is overleden
 Vader kan niet goed
voor haar zorgen
 Wil niet naar school

Positief
 Zelfstandig
 Ondernemingszin
 Vrolijk

Twee manieren van kijken
 Welke punten haalt ze op
taal?
 Welke punten haalt ze op
rekenen?
 Is ze stipt of volgzaam?

 Hoe ondernemend is dit
kind?
 Hoe creatief?
 Waar is ze goed in?
 Hoe komt ze tot
oplossingen?
 Hoe zelfgestuurd is ze?

 Wat zijn haar
competenties?

De vraag is niet óf je slim bent,
maar hóe je slim bent.
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van de
fysische
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Abstract
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Breed kijken
 Capaciteiten in kaart brengen
 Werken aan zelfvertrouwen
 Nadien remediëren van tekorten

 Breed beeld vormen via verschillende soorten
evaluatie





Breed observeren
Verschillende toetssituaties
Variatie in evaluatiemethodieken
Verschillende aspecten/domeinen meten

 Holistisch beoordelen
 Geen aankliklijsten
 Geen optelsommen

8 principes bij anders evalueren
(Vanuit een constructivistische visie op leren)

Permanente evaluatie
1. Integreren in instructie
2. Continu gebeuren
3. Belang van feedback
Ownership van de leerlingen
4. Aangepast aan de leerlingen
5. Leerlingen als actieve participanten

Breed evalueren
6. Verschillende domeinen, niet
eenzijdig
7. Levensechte situaties
8. Kennisconstructie

JONGEREN
BEGINBEELDINSTRUMENT

Jongeren Beginbeeld Instrument
 Competentiegericht evalueren
 Voorbeeldfunctie:






rond breed observeren
rond kansen geven via evalueren
rond eerlijke evaluatie
rond betrekken van leerlingen
..

 Startmoment voor SO
 Waar staan de leerlingen en waar kunnen we op inspelen?
 Wordt opgebouwd door leerling en de leerkracht samen.
 Hoe kunnen we beter ondersteuning bieden?

Vier luiken
 Beginbeeld opmaken(deel 1)
 Talentenboekje: vragenlijsten & zelfinschatting
 Opdrachten: zelfinschatting & zelfevaluatie
 Assessmentsituaties & sleutelcompetenties
evalueren
 Achtergrondkenmerken?

 Communicatie (deel 2)
 Ondersteuning
 Leerkracht (deel 3)
 Leerling (Deel 4)

Vier doelen
(1) Afstemming school - leerling. Wie zit er
op onze school? Hoe moeten we
begeleiden/ondersteunen?
(2) Inzicht bieden aan leerlingen. Wie ben
ik? Leerlingen stem geven.
(3) Communicatie over vaststellingen
(4) Vorderingen bijhouden (instrument kan
op latere tijdstippen aangevuld worden
met nieuwe info)

Deel 1
Talentenboekje vragenlijsten&
zelfinschatting
 Vragenlijsten






1.A. Waar ben ik goed in? (Sterktes en zwaktes)
1.B. Wat doe ik liefst? (Motivaties & interesses)
1.C. Wat wil ik met mijn studies?(Voorkeuren)
2.A. Wie ben ik?
2.B. Hoe sta ik tegenover de school?

 Laat zien wat je kan!
 Open opdracht

voorbeelden
1.A. Mijn sterktes en zwaktes
Waar ben ik goed in?
Wat kan ik het best?
Waar ben ik goed in?
Welke talenten heb ik ?

Buiten de school
Noem minstens 1 (maximum 3) sterke kant(en) van jezelf waarmee je vooral buiten de school
bezig bent.
...
...
...
Binnen de school
Noem minstens 1 (maximum 3) sterke kant(en) van jezelf waarmee je vooral binnen de
school bezig bent.
...
...
...

Wat kan ik niet?
Waar ben ik niet goed in?

Buiten de school
Noem minstens 1 (maximum 3) zwakke kant(en) van jezelf waarmee je vooral buiten de
school bezig bent.
...
...
...
Binnen de school
Noem minstens 1 (maximum 3) zwakke kant(en) van jezelf waarmee je vooral binnen de
school bezig bent.
...
...
...

1.B. Mijn voorkeuren
Wat doe ik het liefst!

-

Wat doe ik heel graag?

Wat doe ik helemaal niet
graag?
Welke vakken vond ik leuk
in de lagere school?

Omcirkel wat je leuk vond:
godsdienst/zedenleer
lichamelijke opvoeding/turnen
muzische opvoeding (tekenen, muziek, beeldende vorming, …)
nederlands
frans
wiskunde
wereldoriëntatie

Wat vond ik nog leuk op de
lagere school buiten de
vakken?

(Bijvoorbeeld het hoekenwerk/contractwerk of het middagspel, het werken in groep, de leerkracht
van de tweede klas, het niveaulezen...)

Van welke verenigingen
ben ik lid?

Duid aan van welke verenigingen je lid bent:
jeugdbeweging
1 sportvereniging (voetbal, zwemmen, basket, volley, judo, tennis, paardenclub, … )
meerdere sportverenigingen
fitnessclub
muziekvereniging (muziekschool, koor, harmonie, …)
eigen muziekgroepje
beeldende-kunstvereniging (tekenschool, toneelschool, …)
dans- of balletschool
andere: welke?
geen lid van een vereniging

1.C. Mijn toekomst
Wat wil ik met mijn studies?

Heb je al een idee van het
beroep dat je later wil
uitoefenen?

Omcirkel wat voor jou juist is en vul aan.
ja
welk beroep?
ongeveer
welk beroep?
Nee

Welke richting denk je te
kiezen in het derde jaar
middelbaar onderwijs?

Omcirkel wat voor jou van toepassing is:
een richting binnen het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) zoals Latijn-Grieks, economie-wiskunde,
menswetenschappen…
een richting binnen het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) zoals ballet, audiovisuele vorming,
woordkunst-drama…
een richting binnen het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) zoals hout- en bouwtechnieken,
industriële wetenschappen, hotel…
een richting binnen het Beroepssecundair onderwijs (BSO) zoals houtbewerking, kantoor, slagerij…

Wil je na het middelbaar
onderwijs nog verder
studeren?

Omcirkel wat voor jou van toepassing is en vul aan:
ja
waarom wel?
nee
waarom niet?
misschien
waarom twijfel je?

Wat wil je leren in het
middelbaar onderwijs?

Omcirkel wat je wil leren:
Ik wil veel weten theorie (geschiedenis, aardrijkskunde…)
Ik wil veel kunnen doen met mijn handen (houtbewerking, bouw…)
Ik wil veel talen kunnen spreken
Ik wil weten hoe iets in elkaar steekt
Ik wil weten waarom iets gebeurt
Ik wil discussiëren over de actualiteit
Ik wil (vul zelf aan) ………………………………..
Ik wil (vul zelf aan)………………………………..

2.A. Wie ben ik?

Zet een kruisje bij wat het
best bij je past.
Meestal
wel
Ik ben iemand die hard werkt. Ik moet hard werken om er te komen, maar doe dit graag.

Ik ben iemand die graag hard werkt, ook als het niet nodig is.

Ik kan mijn werk goed plannen.

Ik kan me lang op iets concentreren. Ik ben niet snel afgeleid.

Ik ben meestal ontspannen op school. Ik heb geen last van stress.

Ik ben gevoelig. Ik voel me snel geraakt.

Ik heb voldoende zelfvertrouwen.

Ik studeer graag.

Ik lees graag (tijdschriften, boeken, internetpagina’s, ...).

Ik ben goed in zelfstandig werken. Ik kan een (grote) opdracht makkelijk zelfstandig uitvoeren

Meestal niet

2.B. Hoe sta ik tegenover de school?

Zet een kruisje bij
wat het best bij je
past.
Meestal wel

De school

Ik voel me goed op school.
Ik vind de school leuk. Het is er prettig.
Ik vind de school boeiend.
Ik werk graag mee tijdens de lessen.
Ik kan lang met plezier bezig zijn met school.

Ik leer veel op school en heb niet het gevoel er mijn tijd te verdoen.

Wiskunde

Ik vind wiskunde leuk.

Ik vind wiskunde makkelijk.

Ik vind wiskunde interessant en zet me in voor de lessen wiskunde.

Ik vind wiskunde nuttig. Ik merk dat ik heel veel heb aan wiskunde.

Ik voel me altijd heel zeker van mezelf wanneer ik een opdracht moet uitvoeren tijdens
de les wiskunde.

Mees
tal
niet

Deel 1
Opdrachten: zelfinschatting en zelfevaluatie
 Keuze uit drie opdrachten
 Opdracht 1 - Fuiven maar!
 Opdracht 2 - We gaan quizzen!
 Opdracht 3 – Een nieuwe school yiha!

 Geintegreerde opdracht
(taal/wiskunde/technologie/muzische)

5 stappen






Instructies lezen
Jezelf inschatten: zou ik dit kunnen?
Aan de slag (fuif organiseren)
Zelfreflectie: ging het goed? Was het leuk?
Uitvoeren (quiz uitvoeren en spelen )

Voorbeeld opdracht “Fuiven maar!”
Je zit nu in de middelbare school. Je wilt dat vieren met je
nieuwe vrienden. Je nodigt ze uit voor een fuif.
Je gaat nu je fuif organiseren.
Wat ga je allemaal doen?
 een uitnodiging schrijven.
 een cake maken.
 muziek draaien.
 een klein cadeautje maken dat je vrienden kunnen
meenemen als herinnering. Je mag mag de zaal ook
versieren of een act voor op de fuif maken.

Voorbeeld opdracht “Een nieuwe school
yiha!”
Je bent net aanbeland in een nieuwe school. En, wat denk je?!
Waauuuw, tof,… of misschien toch niet helemaal?
Je mag met je klasgenoten de directeur overtuigen om de school heel wat cooler
te maken.
Jullie voorstel moet duidelijk zijn dus maak er een maquette van zodat de
directeur het zich goed kan inbeelden.
Je mag hiervoor in groepen van 4 leerlingen werken.
 Wat staat jullie allemaal te doen:
 Kiezen tussen het bedenken van de:
 ideale school
 ideale klas
 ideale speelplaats
 ideale refter
 ideale sporthal
 Opstellen van een korte vragenlijst om de mening van anderen te horen
 Een schets maken
 Een echte maquette maken
 De maquette met jullie voorstel toelichten aan de directeur
 Samenwerken met je klasgenoten

Je zelf inschatten
 Uitnodiging schrijven

 Cake bakken
 Muziek spelen
 Versiering maken

Dit kan ik niet,
ik moet dit nog leren

Dit kan ik, maar niet echt
heel goed,
ik moet diep nadenken om
de oplossing te vinden en er
kan ook nog wel een foutje in
zitten.

Dit kan ik goed,
ik moet misschien wel een
beetje nadenken. De oplossing
is waarschijnlijk wel juist.

Dit kan ik heel goed,
dit is spotgemakkelijk voor
mij. De oplossing is juist.

Taak 4: een act, een cadeautje of een versiering maken
Noteer hieronder wat je zelf van je act, cadeautje of versiering vindt.
Vraag ook de volgende mensen om te noteren wat ze van je act, cadeautje of versiering vinden:
je mama of papa,
3 klasgenootjes,
je klastitularis of de leerkracht muzikale opvoeding of plastische opvoeding of artistieke opvoeding.
Wat ik er zelf van vind
Het leukste aan dit cadeautje vind ik ….
want
Ik werkte vooral hard aan …..
omdat
Ik hoop dat je ziet dat ….
want
Het moeilijkste vond ik…..
want

Zelfde voor de ouders, de klasgenoten, de leerkracht,…….

Deel 1
Competenties in assessmentsituaties
 opdrachten in kleine groepen
 keuze uit tiental situaties
 van gezelschapsspel tot heus project

 observeren van sleutelcompetenties
 zelfsturende competenties
 leercompetenties
 sociale competenties
 functionele competenties

overzicht
assessmentsituatie: 1
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voorbeelden










videoreportage maken
stoelendamspel
enveloppespel
zoektocht
tangram
NASA-oefening
gezamenlijke opdracht
reis rond de wereld / hindernissenparcours
gezelschapsspellen

voorbeelden
kritische zin (zelfsturende competentie)
De leerling stelt standpunten, gedrag of methoden van zichzelf en zijn/haar omgeving
in vraag, alvorens een stelling in te nemen.


De leerling neemt zonder nadenken een stelling in. Hij stelt zijn eigen standpunten,
gedrag of methoden of die van zijn/haar omgeving niet of zelden in vraag.

plannen (leercompetentie)
De leerling bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en koppelt hieraan een
optimale benutting van acties, tijd en middelen waarbij de voortgang wordt bewaakt.


De leerling slaagt er niet in doelen en prioriteiten te bepalen. Hij kan de
werkzaamheden, tijdsindeling en hulpmiddelen voor de taakuitvoering niet of zelden
systematisch en ordelijk plannen.

Hoe JBI aanbieden?
 Wanneer?
 tijdens eerste week of eerste twee weken
van het schooljaar of tijdens
introductiedagen

 Wie?
 alle leerlingen eerste jaar

 Door wie?
 klastitularissen

Organisatorisch
 Hoe?
 vragenlijsten, zelfinschatting & zelfevaluatie:
 individueel
 papier
 zelfevaluatie via beoordelingsmodellen
 observatiemomenten in assessmentsituaties
 opdrachten in kleine(re) groepjes
 observatie door klastitularis
 school kiest zelf welke assessmentsituaties (min. 2)
 achtergrondkenmerken:gegevens van CLB
 aangewezen?
 haalbaar: hoe?

Organisatorisch
 Hoe lang?
 Vragenlijsten en zelfinschatting
 1tot 2 lesuren
 eventueel op te splitsen

 Opdrachten
 3 tot 6 lestijden

 Observeren in assessmentsituaties
 duur afhankelijk van gekozen opdrachten,
 max. 1 dag/groepje, evt. te spreiden over 2 halve
dagen
 min. 15 à 20 min/groepje

JBI na de afname (Deel 2)
 We kennen de competenties
Wat nu?

rapportage en communicatie

JBI: het rapport
 Betrokkenheid van alle partijen






Algemeen
Luik leerling
Luik leerkracht
Luik ouders
Synthese

 Instrument om met elkaar in gesprek te gaan
 Inspiratiebron
 Tips voor het opstellen van een rapport

JBI: communicatie
 Met de leerling
 Tweerichtingscommunicatie
 Actief en bewust betrokken
 Voornamelijk op vlakken waar er een
verschil is tussen de inschatting van de
leerling en deze van de leerkracht

 Tips voor het communiceren met een
leerling

JBI: communicatie
 Met het lerarenteam
 Door de begeleidende leerkrachten van de
beginanalyse
 Aan alle betrokken leerkrachten
(klassenraad)
 Hoe onderwijsleerproces bijsturen op maat
van de leerlingen

 Tips voor het communiceren binnen het
schoolteam

JBI: communicatie
 Met de ouders
 Na de bespreking met de leerling en het
leerkrachtenteam
 Bvb bij de startavond JBI toelichten

 Tips voor het communiceren met ouders

JBI: ondersteuning leerkrachten (Deel 3)
 Tips en manieren om rekening te houden
met de bevindingen van het JBI
 Voor leerkrachten
 Te doen en te laten
 Werken rond specifieke competenties

 Achtergrondinformatie

JBI: ondersteuning leerlingen (Deel 4)
 Tips en manieren om rekening te houden
met de bevindingen van het JBI
 Te doen en te laten
 Werken rond specifieke competenties
 Portfolio

Andere evaluatiemethoden
In het JBI en aansluitend op de visie van breed evalueren)
geven we tips om ‘anders’ les te geven. (Samenwerkend leren,
zelfsturend leren, hoeken- en contractwerk, probleemgestuurd leren, …)

Hierdoor ook anders evalueren.
 evaluatievoorbeelden bij bronnenboeklessen
 evaluatiefiches
 Peer-/zelfevaluatie
 Taken
 Toetsen
 Logboek
 Portfolio
 Observeren
 …
www.steunpuntgok.be

Observatie-instrument (even voorstellen)





Evalueren van sleutelcompetenties
Leerlingen breed in kaart brengen
Verschillende contexten, beoordelaars, tijdstippen
Vier clusters:





Functionele competenties
Sociale competenties
Leercompetenties
Zelfsturende competenties

 Globale omschrijving + een aantal indicatoren per
competentie
 Vierpuntschaal (er wordt meer verwacht - benadert de

verwachtingen – voldoet aan de verwachtingen – overtreft de
verwachtingen)

 Observatieschema
 Competentierapport
 Inbreng ouders

 Nog vragen?

