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Onderwijsverslag 2009/2010

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Voor u ligt het Onderwijsverslag over het schooljaar 2009/2010. In dit verslag bundelt de
Inspectie van het Onderwijs cijfers en informatie, schetst positieve en negatieve ontwikkelingen
en doet aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren. Het verslag geeft een beeld van de staat
van het onderwijs over de volle breedte.
De meest opvallende, gunstige ontwikkelingen zijn de volgende. Er zijn minder zwakke en zeer
zwakke scholen in de meeste sectoren. Leerlingen op de basisschool presteren iets beter. Meer
leerlingen gaan naar hogere vormen van onderwijs. Daardoor stijgt het opleidingsniveau.
Meer jongeren halen hun startkwaliﬁcatie en er zijn minder voortijdig schoolverlaters. Scholen
en besturen worden zich meer bewust van het belang van goede prestaties.
De inspectie signaleert ook minder gunstige ontwikkelingen. Juist leerlingen die goed onderwijs
hard nodig hebben, zitten vaak op zwakke en zeer zwakke scholen. Leerlingen in het voortgezet
onderwijs halen bij het centraal examen lagere cijfers voor wiskunde, Nederlands en Engels dan
enkele jaren geleden. Scholen en opleidingen waarborgen de kwaliteit van diploma’s
onvoldoende. Ze verschillen ook sterk in de opbrengsten die ze bereiken. Daardoor zijn
leerlingen op de ene school veel beter af dan op de andere. Leerlingen hebben recht op goede
leraren, maar een deel van de leraren schiet tekort.
De inspectie is vooral bezorgd over de daling van de prestaties in het voortgezet onderwijs.
Met name in het vmbo halen leerlingen op het centraal examen lagere cijfers voor wiskunde,
Nederlands en Engels. Het percentage zwakke en zeer zwakke scholen in havo en vwo stijgt.
Bovendien groeit de uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs en halen steeds meer
leerlingen hun diploma in het volwassenenonderwijs, waar ze met lagere cijfers slagen. Doordat
er vooral in het vwo grote verschillen in cijfers zijn tussen het schoolexamen en het centraal
examen, is de kwaliteit van diploma’s onvoldoende gewaarborgd.
De teruglopende prestaties zijn des te zorgelijker omdat de komende jaren veel van het
voortgezet onderwijs wordt gevraagd. Er komen aangescherpte exameneisen en er worden
reken- en taaltoetsen ingevoerd. Ook de maatregelen op het gebied van Passend onderwijs
vragen extra inspanningen van scholen.
Alle leerlingen verdienen onderwijs van goede kwaliteit, dat hen voorbereidt op hun rol in de
samenleving. Dat is de uitdaging waar het onderwijs voor staat en waar de Inspectie van het
Onderwijs zich voor inzet.
De inspecteur-generaal van het Onderwijs,

Mevrouw drs. A.S. Roeters
Utrecht, april 2011
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De staat van het onderwijs
In dit eerste hoofdstuk van het Onderwijsverslag over 2009/2010 beschrijft de Inspectie van
het Onderwijs hoeveel scholen voldoen aan de normen voor basiskwaliteit. Gunstige en
zorgelijke ontwikkelingen in het stelsel komen aan de orde, evenals aangrijpingspunten
voor verbetering.
Waarborgen en stimuleren De inspectie wil waarborgen dat alle leerlingen onderwijs van
voldoende kwaliteit krijgen. Dat gebeurt door zwakke en zeer zwakke scholen op te sporen en
besturen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Daarnaast wil de inspectie stimuleren dat de
kwaliteit van het hele onderwijs verbetert, ook op scholen en opleidingen die niet zwak of zeer
zwak zijn. Dat gebeurt door ontwikkelingen in het onderwijsstelsel te onderzoeken op basis van
representatieve steekproeven en analyses van landelijke gegevensbestanden. In dit hoofdstuk
komen die beide functies van de inspectie naar voren bij het beschrijven van gunstige en
zorgelijke ontwikkelingen in het onderwijs, naast de aangrijpingspunten voor verbetering.
Gunstige ontwikkelingen De meest opvallende gunstige ontwikkelingen zijn:
\iq`aed`e[\iqnXbb\\eq\\iqnXbb\jZ_fc\e`e[\d\\jk\j\Zkfi\e2
c\\ic`e^\efg[\YXj`jjZ_ffcgi\jk\i\e`\kjY\k\i2
d\\ic\\ic`e^\e^XXeeXXi_f^\i\mfid\emXefe[\in`aj\e[XXi[ffijk`a^k_\k
fgc\`[`e^je`m\Xl2
d\\iafe^\i\e_Xc\e_lejkXikbnXc`ÏZXk`\\e\iq`aed`e[\imffik`a[`^jZ_ffcm\icXk\ij2
jZ_fc\e\eY\jkli\enfi[\eq`Z_Y\nljk\imXe_\kY\cXe^mXe^f\[\gi\jkXk`\j%
Redenen tot zorg De belangrijkste redenen tot zorg zijn:
al`jkc\\ic`e^\e[`\^f\[fe[\in`aj_Xi[ef[`^_\YY\e#q`ɝ\emXXbfgqnXbb\\eq\\iqnXbb\
jZ_fc\e2
c\\ic`e^\e`e_\kmffik^\q\kfe[\in`aj_Xc\eY`a_\kZ\ekiXXc\oXd\ecX^\i\Z`a]\ijmffi
n`jble[\#E\[\icXe[j\e<e^\cj[Xe\eb\c\aXi\e^\c\[\e2
jZ_fc\e\efgc\`[`e^\enXXiYfi^\e[\bnXc`k\`kmXe[`gcfdXÆjfemfc[f\e[\2
jZ_fc\e\efgc\`[`e^\em\ijZ_`cc\ejk\ib`e[\fgYi\e^jk\e[`\q\Y\i\`b\e\e[XXi[ffiq`ae
c\\ic`e^\efg[\\e\jZ_ffcm\\cY\k\iX][Xefg[\Xe[\i\2
c\\ic`e^\e_\YY\ei\Z_kfg^f\[\c\iXi\e#dXXi\\e[\\cmXe[\c\iXi\ejZ_`\kk\bfik%
Verbetering van het onderwijs Om het onderwijs te verbeteren moeten besturen en
schoolleiders in actie komen en zullen leraren moeten professionaliseren. De inspectie pleit
daarbij net als vorig jaar voor opbrengstgericht werken: meer aandacht voor prestaties door
duidelijke doelen te stellen en systematisch na te gaan of die worden gehaald. Verder moeten
onderwijssectoren hun leerstofaanbod beter op elkaar afstemmen om een doorgaande lijn voor
leerlingen tot stand te brengen.
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste gunstige ontwikkelingen in het onderwijs (1.1 en 1.2), de
zorgpunten (1.3 tot en met 1.5) en de belangrijkste aangrijpingspunten voor verbetering (1.6 tot
en met 1.8).

De staat van het onderwijs

1.1 Meer scholen met voldoende kwaliteit
Op 1 januari 2011 voldoen meer scholen aan de inspectienormen voor voldoende kwaliteit
dan op 1 januari 2010. Dat geldt voor het basisonderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en
het (voortgezet) speciaal onderwijs. Er zitten in totaal 137.000 leerlingen op zwakke en zeer
zwakke scholen in het funderend onderwijs; vorig jaar waren dat er nog 145.000.
Praktijkonderwijs Vooral het praktijkonderwijs verbeterde sterk: twee jaar geleden was een op
de vijf praktijkscholen zwak of zeer zwak, op 1 januari 2011 zijn er geen zeer zwakke praktijk
scholen meer en het percentage zwakke scholen is het laagst van alle sectoren.
Sneller verbeteren Nieuw is dat de inspectie zwakke en zeer zwakke scholen na een jaar
opnieuw beoordeelt, want het is de bedoeling dat scholen snel verbeteren. Als dat lukt, stelt de
inspectie het toezichtarrangement bij.
Q\\iqnXbb\jZ_fc\eblee\eeX\\eaXXi`eqnXbb\jZ_fc\em\iXe[\i\e%Q\df\k\e[Xe`e`\[\i
geval hun onderwijsproces of de opbrengsten op orde hebben.
QnXbb\jZ_fc\eblee\eeX\\eaXXiXcjmfc[f\e[\Y\ffi[\\c[nfi[\e#d`kj_lefgYi\e^jk\e
op niveau zijn.
Door deze nieuwe werkwijze neemt het aantal zeer zwakke scholen af. Gelukkig komen er ook
minder nieuwe zeer zwakke scholen bij. Besturen en schoolleiders letten beter op de opbreng
sten en grijpen sneller in als die dalen. Nog steeds heeft echter, variërend per sector, een kwart
tot ruim een derde van de besturen met zwakke of zeer zwakke scholen te maken (ﬁguur 1.1).

Teruggang in speciaal basisonderwijs, havo en vwo
Speciaal basisonderwijs Voor het speciaal basisonderwijs heeft de inspectie de beoordelings
normen op het gebied van werken met ontwikkelingsperspectieven de afgelopen jaren aan
gescherpt. In 2010 zijn vooral scholen bezocht die vier jaar geleden voldoende kwaliteit hadden.
Van deze groep haalde een derde die nieuwe normen niet. Dat laat onverlet dat een andere groep
scholen, die vier jaar geleden zwak of zeer zwak was, zich onder druk van de inspectie intussen
behoorlijk heeft verbeterd.
Havo en vwo In het havo, maar vooral in het vwo, zijn er vergeleken met 2010 meer zwakke en
zeer zwakke scholen. Deze scholen hebben vaak een te groot verschil tussen de cijfers voor het
schoolexamen en voor het centraal examen, naast één of meer onvoldoendes op andere
opbrengstindicatoren (het rendement van de onderbouw of de bovenbouw of het cijfer voor het
centraal examen).

Andere werkwijze in het mbo
Oordeel per opleiding Op 1 januari 2010 waren er 44 zeer zwakke en 411 zwakke mboopleidingen. Deze aantallen zijn op 1 januari 2011 gedaald naar respectievelijk 20 en 226 (ofwel
0,4 en 4,2 procent van het totaal, waarbij opleidingen met minder dan twaalf studenten niet zijn
meegerekend). De daling komt mede door een andere werkwijze van de inspectie. Vroeger
kregen groepen opleidingen in een cluster allemaal hetzelfde toezichtarrangement als er een
zwakke of zeer zwakke opleiding tussen zat. Nu krijgt alleen die ene opleiding een strengere
vorm van toezicht. De zwakke en zeer zwakke opleidingen hebben samen ruim 21.000 studenten
(4 procent van het totaal). Van de 66 instellingen in het mbo hebben er 10 een of meer zeer
zwakke opleidingen, 36 hebben zwakke opleidingen.
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Figuur 1.1
Percentages scholen met basistoezicht,
zwakke en zeer zwakke scholen en
betrokken leerlingen en besturen per
sector (peildata 1 januari 2010 en 1 januari
2011)

Percentage besturen per sector betrokken bij zwakke en zeer
zwakke scholen

Basis, 1 januari 2010

Zwak, 1 januari 2010
Zwak, 1 januari 2011
Zeer zwak, 1 januari 2010
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Zeer zwak, 1 januari 2011

25 23

1 januari 2011

Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
Voortgezet (speciaal) onderwijs
Praktijkonderwijs
Voortgezet onderwijs

Basis, 1 januari 2011

38

1 januari 2010

1,3

1,2

27,9 25,4

9,8

0,0
4,5
95,5

89,0

1,4
7,2

0,5
6,5

91,4 93,0

8 8

1,1
7,7

0,7
8,0

91,2 91,3

6 7

1,1
8,3

9

6 7

0,9
8,4

90,6 90,7

0,6
6,4

0,8
7,5

0,8
1,2
12,4 16,0

93,0 91,7
86,8
82,8

77,8

74,8
70,4

2010

2011

Basisonderwijs

2010

2011

Speciaal
basisonderwijs

2010

73,3

2011

Speciaal
voortgezet
onderwijs

2010

2011

Praktijkonderwijs

2010

2011

Vmbo
basisberoepsgericht

2010

2011

Vmbo
kaderberoepsgericht

2010

2011

Vmbo
gemengd/
theoretisch

2010

2011

Havo

2010

2011

Vwo

De inspectie schakelt bij het presenteren van toezichtarrangementen over van de peildatum 1 januari naar 1 september. Op 1 september is de jaarlijkse cyclus van risicoanalyse tot
bevestiging of aanpassing van het toezichtarrangement afgerond en zijn alle arrangementen geactualiseerd. In dit hoofdstuk is omwille van de vergelijkbaarheid met het Onderwijsverslag
van vorig jaar nog 1 januari aangehouden. In de sectorhoofdstukken is 1 september al als peildatum gehanteerd.

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011

De staat van het onderwijs

Kwetsbare groepen leerlingen het meest getroffen
Zorgleerlingen Een kwart van de scholen in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs heeft onvoldoende kwaliteit. Leerlingen op deze scholen hebben
specialistische hulp nodig, maar een deel van de scholen kan die onvoldoende leveren. Het is de
bedoeling dat de snelle groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs stopt door de invoering van
Passend onderwijs. Reguliere en speciale scholen moeten er dan samen voor zorgen dat ieder
kind een passende onderwijsplek krijgt. Hierdoor krijgen scholen in het speciaal onderwijs meer
rust, en moet het voor hen mogelijk zijn om snel te verbeteren. Vergeleken met enkele jaren
geleden, toen de helft van de scholen onvoldoende kwaliteit had, is de situatie al behoorlijk
verbeterd. Maar de leerlingen op de huidige zwakke en zeer zwakke scholen zijn daar nog niet
mee geholpen.
Achterstandsleerlingen Veel zwakke en zeer zwakke scholen liggen, evenals vorig jaar, in de
noordelijke provincies en de grote steden. Op deze scholen zitten relatief veel autochtone en
allochtone achterstandsleerlingen, die goed onderwijs hard nodig hebben om zich te
ontwikkelen. Gemeentelijke en provinciale acties tot verbetering lijken enig succes te boeken,
maar ook hier geldt dat de leerlingen op de huidige zwakke en zeer zwakke scholen daar nog niet
van proﬁteren.
Mbo-studenten niveau 2 In het mbo zijn opleidingen op niveau 2 relatief vaak zwak of zeer
zwak, terwijl het voor studenten op dit niveau juist zo belangrijk is om een diploma (en daarmee
een startkwaliﬁcatie) te halen.
Leerlingbevolking geen excuus De hardnekkigheid van deze situatie kan de gedachte doen
postvatten dat de inspectie te hoge eisen stelt of dat bepaalde achterstanden gewoonweg niet te
verhelpen zijn. Die gedachte is niet terecht. De meeste scholen en opleidingen bieden immers
wél basiskwaliteit. Bij elke zeer zwakke school met achterstandsleerlingen ligt wel een school in
de buurt die het prima doet, terwijl er vergelijkbare leerlingen naartoe gaan. Leerlingen zijn
nooit een excuus voor slechte onderwijskwaliteit, want het ligt niet aan leerlingen dat scholen
slecht presteren: dat ligt aan de scholen zelf.

Bestuurlijke samenwerking nodig in krimpregio’s
Kleine scholen vaker zwak De komende jaren daalt het leerlingenaantal in het basisonderwijs
in sommige regio’s mogelijk met 12 procent (Vrielink, Jacobs en Hogeling, 2010). In Groningen,
Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg – de provincies die nu al krimp ervaren – steeg het aantal
heel kleine basisscholen (minder dan vijftig leerlingen) sinds vorig jaar van 180 naar 201. De
kwaliteit van die kleine scholen blijft verhoudingsgewijs achter: een op de zes is zwak of zeer
zwak. Deze scholen hebben vaak combinatieklassen van drie leerjaren. Voor veel leraren is het
lesgeven aan dergelijke klassen moeilijk.
Overleg noodzakelijk Het is de vraag of het altijd wenselijk is zeer kleine scholen in stand te
houden, vooral als er een andere school in de buurt is. Dat is in bijna de helft van de gevallen zo.
Sommige besturen slaan de handen al ineen en werken samen aan schaalvergroting, of ze
komen tot een verdeling van hun scholen over dorpen. Besturen moeten in ieder geval
voorkomen dat ouders en leerlingen de dupe worden van gebrek aan overleg en samenwerking
op bestuurlijk niveau.
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Stijging van het opleidingsniveau

Steeds meer leerlingen gaan naar hogere vormen van onderwijs en daardoor stijgt het
opleidingsniveau van de bevolking. Meisjes doen het beter dan jongens. Allochtone leer
lingen hebben nog een achterstand op autochtone leerlingen, maar lopen die langzaam in.
Basisonderwijs presteert beter De afgelopen jaren stijgt de gemiddelde leerlingscore op de
Eindtoets Basisonderwijs licht. In 2010 was de gemiddelde score (535,4) iets hoger dan in 2009
,*,#(2:`kf#)'(' %;\gi\jkXk`\jmffikXXc\ei\b\e\e`e^if\g+^XXeffbnXkfd_ff^?\db\i#
Kordes en Van Weerden, 2011).
Meer leerlingen in havo en vwo In 2009 zit 44 procent van de leerlingen in het derde leerjaar
van het voortgezet onderwijs in havo en vwo, tegen 51 procent in het vmbo. In 2000 ging het om
respectievelijk 39 en 58 procent. De resterende leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs en het
mffik^\q\kjg\Z`XXcfe[\in`ajF:N#)'('X %?\kmffik^\q\kjg\Z`XXcfe[\in`aj`jj`e[j)'''jk\ib
gegroeid.
Meer doorstroom van vmbo naar havo Meer vmbo-leerlingen gaan na het behalen van hun
diploma door naar het havo. In 2004 ging het om ongeveer 4 procent van de leerlingen in de
gemengde leerweg en 15 procent in de theoretische leerweg, in 2008 om 8 respectievelijk 21
gifZ\ekMXe<jZ_\eE\lm\c#)'('2:9J#)''.2)'(' %
Meer mbo-gediplomeerden In het mbo halen steeds meer studenten hun diploma. Van de
studenten die het onderwijs verlaten is weliswaar nog 30 procent niet gediplomeerd, maar dat
nXj+'gifZ\ek`e_\kY\^`emXe[\aXi\e)'''F:N#)''0 %
Meer doorstroom van mbo naar hbo Van de mbo-studenten gaat 13 procent verder in het hbo,
\\ec`Z_k\jk`a^`e^k\efgq`Z_k\mXem`a]aXXi^\c\[\e#kf\e('gifZ\ekeXXi_\k_Yf^`e^F:N#
2010a).
Meer studenten in het hoger onderwijs Het hoger onderwijs groeide van 466.900 studenten in
2000 naar ruim 630.000 in 2009. Het aandeel van het wetenschappelijk onderwijs nam toe van
34 naar 37 procent. Overigens is het slaagpercentage in het hoger onderwijs niet veranderd. In
het hbo ligt het al jaren rond 73 procent, in het wetenschappelijk onderwijs rond 70 procent. De
noodzaak tot verbetering van het rendement blijft daardoor onverminderd sterk.
Meisjes op voorsprong Meisjes doen het beter in het onderwijs dan jongens. De vrouwelijke
beroepsbevolking onder 35 jaar is inmiddels hoger opgeleid dan de mannelijke (Hartgers en
Portegijs, 2009). Een eenduidige verklaring hiervoor is er niet. Sommigen denken dat jongens op
achterstand komen door de tweede fase in het voortgezet onderwijs: zij zouden minder goed
q\c]jkXe[`^blee\en\ib\e:f\e\e#D\e^\eMXe[\iM\c[\e#)'(( %DXXiafe^\ejjkXXeffb`e
andere schoolsoorten dan havo en vwo op achterstand en bovendien is die achterstand geen
speciﬁek Nederlands verschijnsel (Driessen en Van Langen, 2010).
Allochtone leerlingen nog op achterstand Niet-westerse allochtone leerlingen lopen hun
achterstanden langzaam in. Toch blijven hun taalvaardigheden achter bij die van autochtone
leerlingen, ook als beide groepen leerlingen ouders hebben met een vergelijkbaar opleidings
niveau (Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld en Van Veen, 2009). Allochtone leerlingen zijn nog
steeds ondervertegenwoordigd in havo en vwo, de hogere mbo-niveaus en het hoger onderwijs.
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Prestatiedaling in het voortgezet onderwijs

Weliswaar gaan meer leerlingen naar hogere vormen van onderwijs, maar in het voortgezet
onderwijs dalen de prestaties op het gebied van wiskunde, Nederlands en Engels.
Internationaal vergelijkend onderzoek wees daar al op en de cijfers voor het centraal
examen laten nu hetzelfde zien.
Lagere scores in internationaal onderzoek De scores van Nederlandse vijftienjarige leerlingen
uit het voortgezet onderwijs dalen in internationaal vergelijkend onderzoek, al liggen ze nog
altijd boven het internationaal gemiddelde. Bij wiskunde is de daling ten opzichte van 2003
j`^e`ÏZXek>`cc\#Cf`a\ej#Ef`afej\eQn`kj\i#)'('2Ï^lli(%*X %;ffi[XkXe[\i\cXe[\ejkXY`\c
presteren of zich verbeteren, daalt de positie van Nederland op de internationale ranglijsten. Bij
wiskunde stond Nederland in 2003 op de vierde plaats, in 2009 op de elfde. Bij lezen ging
Nederland van de negende naar de tiende plaats.

Figuur 1.3a
Prestaties van Nederlandse
vijftienjarige leerlingen voortgezet
onderwijs in de periode 2003-2009,
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Student Assessment)
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Bron: Scheerens, Luijten en Van Ravens, 2010; Gille, Loijens, Noijons en Zwitser, 2010

Lagere cijfers op het centraal examen De cijfers voor de kernvakken op het centraal examen
van het voortgezet onderwijs dalen (ﬁguur 1.3b). De ﬁguur laat de gemiddelde cijfers zien, maar
zowel jongens als meisjes zijn tussen 2006 en 2010 minder gaan presteren.
@em\i^\c`ab`e^d\k)''-_Xc\emdYf$c\\ic`e^\e`e)'('cX^\i\Z`a]\ijmffin`jble[\\e
Nederlands. Ook Engels gaat achteruit (in de beroepsgerichte leerwegen).
@e_\k_Xmf_Xc\ec\\ic`e^\ecX^\i\Z`a]\ijmffi<e^\cj#`e_\kmnfmffiE\[\icXe[j\e<e^\cj%
;\\oXd\eZ`a]\ij^XXeXcc\\eY`a<e^\cj`e[\^\d\e^[\&k_\fi\k`jZ_\c\\in\^mXe_\kmdYf`\kj
omhoog.
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Cijfers kernvakken centraal examen
per schoolsoort

Score

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo gemengde/
theoretische leerweg

Havo

Vwo

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011

Cijfers hadden in 2010 nog lager kunnen zijn
Vmbo De examenkandidaten van 2006 zijn niet helemaal vergelijkbaar met die van 2010. In de
gedragsproblemen) verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs, dat groeide van 27.100 naar
34.100 leerlingen. Als deze leerlingen mee hadden gedaan aan het examen waren de cijfers in het
vmbo (waar verwijzingen het meeste plaatsvinden) waarschijnlijk nog lager uitgevallen.
Havo en vwo De cijfers bij havo en vwo zouden lager zijn als de leerlingen meegerekend waren
die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) examen doen. In vergelijking met
2006 is deze groep sterk gegroeid: van 1.700 naar ruim 4.000 leerlingen voor het havo en van 700
naar 2.500 leerlingen voor het vwo. Van alle havo-examenkandidaten komt 8 procent uit het
vavo, bij het vwo gaat het om 6 procent. De gemiddelde cijfers van vavo-leerlingen zijn veel lager
dan die van leerlingen in het regulier onderwijs. Ook leerlingen in het niet-bekostigd havo en
vwo presteren slechter, maar zij zijn met 1.800 examenkandidaten veel minder talrijk dan de
vavo-leerlingen.

Schooladviezen verklaren de lagere prestaties niet
Geen grote veranderingen De prestatiedaling in het voortgezet onderwijs lijkt niet samen te
hangen met te hoge adviezen van basisscholen. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen
leerlingen naar een lagere schoolsoort sturen als blijkt dat het advies van de basisschool te hoog
was, maar dat gebeurt niet. Integendeel, er gaan juist meer leerlingen van een lagere naar een
hogere schoolsoort in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De adviezen zijn ook niet
ingrijpend veranderd. In 2005 kreeg bijvoorbeeld 40 procent van alle leerlingen een advies voor
havo of vwo, tegen 44 procent in 2009. Tussen 2006 en 2010 groeide wel de stroom leerlingen die
na het vmbo- examen naar het havo gaat. Deze leerlingen kunnen echter alleen de havo-examen
cijfers beïnvloeden en die bleven juist redelijk stabiel.
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De kwaliteit van het voortgezet onderwijs kan omhoog
Knelpunten aanpakken De prestatiedaling kan te maken hebben met een afnemende kwaliteit
van het voortgezet onderwijs. Besturen en scholen moeten hoe dan ook bestaande knelpunten
aanpakken om een verdere teruggang te voorkomen (zie ook 1.6 en 1.7).
MXZXkli\jdf\k\efg^\mlc[nfi[\e%MXeXcc\fg\ejkXXe[\mXZXkli\j`e_\kmffik^\q\kfe[\i
wijs betrof 16 procent het vak Nederlands, 9 procent Engels en 7 procent wiskunde (derde
kwartaal van 2009). Deze percentages zijn hoger dan bij andere vakken en vergroten de kans op
lesuitval (Brukx, Hogeling, Jacobs, Kurver, Vrielink, Van der Boom en Vlasakker, 2010).
C\iXi\edf\k\eY\mf\^[q`ae#c`\]jkXcc\dXXc%;Xk`j`e[\giXbk`ab\Z_k\ijk\\[jd`e[\i_\k
geval. Het percentage onbevoegd gegeven lessen groeide in het voortgezet onderwijs naar ruim
(/F:N#)''-2)'('Y %;XkbXeeX[\c`^l`kgXbb\emffigi\jkXk`\jmXec\\ic`e^\e;ifeb\ij#
2010).
C\iXi\edf\k\e^f\[c\j^\m\e%L`kc\jfYj\imXk`\jmXe[\`ejg\Zk`\Yc`abk\Z_k\i[Xk\\efg[\
tien leraren in het voortgezet onderwijs geen goede instructie geeft en dat een op de vijf leraren
de tijd in de les niet eﬃciënt gebruikt. De helft van de leraren kan het onderwijs niet
afstemmen op verschillen tussen leerlingen.
C\\ic`e^\edf\k\emfc[f\e[\li\edXb\e%<iq`aed\\ijZ_fc\e[Xemffi_\\e[`\mfc[f\e[\
onderwijstijd inroosteren, maar toch doet een op de vijf scholen dit nog steeds niet. Ook op de
scholen die voldoende tijd plannen, vallen veel lessen uit. Op een derde van de vwo-scholen
valt bijvoorbeeld meer dan 5 procent van de ingeroosterde tijd uit.
JZ_fc\edf\k\eY\k\ifd^XXed\k^\[iX^jgifYc\d\e%?\cXXjc`abk[Xkjk\\[jd`e[\i^f\[k\
lukken: veel leerlingen ‘verdwijnen’ in reboundvoorzieningen of opvangprojecten, zitten thuis
of worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs verwezen (Inspectie van het Onderwijs,
)''02)'('Y2EXk`feXc\FdYl[jdXe#)'(( %
Hogere eisen Het wegwerken van deze knelpunten is belangrijk, omdat besturen en scholen de
komende tijd te maken krijgen met hogere eisen. Zo moeten ze hun methoden, toetsen en
leerlijnen aanpassen aan de nieuwe, wettelijk vastgelegde referentieniveaus (die beschrijven wat
de leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen/wiskunde). Verder
krijgen ze te maken met aangescherpte exameneisen en Passend onderwijs. Het voortgezet
onderwijs is het voorportaal van het mbo en het hoger onderwijs. Het moet die functie de
komende jaren goed waar kunnen maken, anders komt het streven naar een hoger opgeleide
bevolking in de knel.

1.4

Kwaliteit van examens onvoldoende gegarandeerd

De samenleving moet vertrouwen kunnen hebben in diploma´s en daarmee in examen
resultaten. Maar het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs waarborgen de
kwaliteit van hun examens onvoldoende. Dat heeft niet alleen maatschappelijke gevolgen,
maar schaadt ook het vertrouwen tussen sectoren onderling.
Schoolexamens voortgezet onderwijs De kwaliteit van het centraal examen in het voortgezet
onderwijs is landelijk gewaarborgd, maar voor de kwaliteit van het schoolexamen zijn scholen
zelf verantwoordelijk. Als de cijfers voor het schoolexamen sterk afwijken van de cijfers op het
centraal examen – en die afwijking verschilt van school tot school – dan leidt dat tot ongelijkheid
tussen leerlingen. Op sommige scholen compenseren leerlingen dan veel gemakkelijker cijfers
voor het centraal examen met het schoolexamen dan op andere scholen.

15

16

Inspectie van het Onderwijs

I

Onderwijsverslag 2009/2010

?\km\ijZ_`ckljj\e[\Z`a]\ijfg_\kjZ_ffc\oXd\e\e_\kZ\ekiXXc\oXd\e`jk\^iffkfgY`aeX
een kwart van de scholen voor kaderberoepsgericht en gemengd/theoretisch vmbo en op ruim
een derde van de vwo-scholen.
;`kgifYc\\djg\\ckfgef^^ifk\i\jZ_XXc`e_\ke`\k$Y\bfjk`^[fe[\in`aj\e_\kmXmf%@e_\k
regulier vwo is het gemiddelde cijfer voor het centraal examen 6,3. Het schoolexamen ligt daar
0,4 boven. In het vavo-vwo is het gemiddeld cijfer op het centraal examen 5,6. Het school
examen ligt daar 0,7 boven. Dit is een onaanvaardbare situatie (Inspectie van het Onderwijs,
2009).
Examens mbo De examenkwaliteit is bij een derde van de mbo-opleidingen in een
representatieve steekproef onvoldoende. Het gaat daarbij deels om ingekochte examens die niet
goed genoeg zijn en door de opleidingen niet worden gecorrigeerd.
Examens hoger onderwijs Ook in het hoger onderwijs moet de borging van onderwijskwaliteit
en eindniveau verbeteren. Hier gaat het vooral om een versterking van de positie van examen- en
opleidingscommissies.
Verantwoordelijkheid nemen De inspectie heeft al vaak benadrukt hoe belangrijk betrouwbare
examens zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2009). Omdat overtuigende verbeteringen uitblijven,
benadrukt zij opnieuw en met klem dat scholen en besturen hun verantwoordelijkheid hiervoor
moeten nemen. Dat is ook van belang in het licht van de stijging van het opleidingsniveau: dat
niveau moet immers voldoende gewaarborgd worden.

1.5

Verschillen tussen scholen: ongelijke kansen voor leerlingen

De voorgaande paragrafen geven een beeld van de gemiddelde kwaliteit van het onderwijs.
Achter die gemiddelde cijfers gaan grote opbrengstverschillen tussen scholen en
instellingen schuil. Voor leerlingen kan het daardoor erg veel uitmaken op welke school ze
zitten.
Benchmarks De variatie in opbrengsten komt voor in alle onderwijssectoren. De inspectie
brengt een klein deel hiervan in beeld door het opsporen van zwakke en zeer zwakke scholen. De
resterende scholen presteren weliswaar boven een ondergrens, maar de een zit daar verder boven
dan de ander. De inspectie kan dit in de toekomst duidelijker in kaart brengen aan de hand van
maten voor leerwinst en excellentie. Besturen en scholen kunnen nu al bepalen waar ze staan,
omdat elke sector benchmarks heeft. Die worden echter nog te weinig gebruikt.
Kleine ingrepen, grote verbeteringen De verschillen tussen scholen geven veel ruimte voor
verbetering. Als een deel van de scholen onder het gemiddelde zich verbetert, stijgen de
prestaties van het hele stelsel al. Die stijging neemt verder toe als ook scholen die nu gemiddeld
presteren vooruitgaan. Het is belangrijk om daarbij in de gaten te houden dat onderwijs
verbetering geen langdurige, complexe kwestie hoeft te zijn. Op zwakke en zeer zwakke scholen
ziet de inspectie vaak dat simpele, doelgerichte ingrepen (zoals het bewaken van de onderwijstijd
en het consequent gebruiken van het model voor directe instructie) al snel grote eﬀecten
hebben. Dit soort verbeteringen is op veel scholen mogelijk én nodig.
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Voorbeelden van verschillen
Basisonderwijs Scholen met veel achterstandsleerlingen presteren gemiddeld lager dan scholen
zonder achterstandsleerlingen. Er zijn echter scholen mét veel achterstandsleerlingen die ver
boven het landelijk gemiddelde presteren, en er zijn scholen zónder achterstandsleerlingen die
daar juist ver onder zitten (ﬁguur 1.5a).

Achterstandsleerlingen en prestatieniveaus op basisscholen
scholen die van elkaar verschillen in percentage achterstandsleerlingen. De paarse lijn is de
gemiddelde schoolscore op de Eindtoets Basisonderwijs. De donkerroze lijn is het prestatie
niveau dat 75 procent van alle leerlingen haalt (referentieniveau 1F). Er zijn in alle vier groepen
scholen die dit niveau niet halen, ook in de groep scholen zonder achterstandsleerlingen. De
lichtroze lijn is het niveau dat 50 procent van alle leerlingen haalt (referentieniveau 1S). Elk van

Spreiding Eindtoets Basisonderwijs
leerlingen
-

lukt. De prestaties van een school hangen dus, zoals duidelijk te zien is, niet alleen af van het
percentage achterstandsleerlingen. Het is de kwaliteit van de school die ertoe doet.

aantal
scholen
percentage
achterstands
leerlingen

aantal
scholen
percentage
achterstands
leerlingen

aantal
scholen
percentage
achterstands
leerlingen

aantal
scholen
percentage
achterstands
leerlingen

Score Eindtoets Basisonderwijs

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011
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Voortgezet onderwijs
Jfdd`^\mdYf$jZ_fc\ecXk\e0,gifZ\ekmXe[\c\\ic`e^\e`e[\YXj`jY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^
doorstromen naar het mbo-niveau 2, op andere scholen is dat slechts 75 procent.
Fgjfdd`^\jZ_fc\e^XXe\m\em\\cc\\ic`e^\ed\k\\e_Xmf$X[m`\jl`k\`e[\c`abeXXi\\e
hogere schoolsoort (opstroom) als naar een lagere (afstroom). Er zijn echter ook scholen waar
de opstroom 25 procent hoger is dan de afstroom, en er zijn scholen waar dat omgekeerd is.
<iq`ae_Xmf$jZ_fc\enXXi)-gifZ\ekmXe[\c\\ic`e^\em\ikiX^`e^fgcffgk`e[\Yfm\eYfln#
maar ook scholen waar dat percentage 48 is.
Middelbaar beroepsonderwijs
9`ajfdd`^\ifZÆjm\icXXk,*gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\e[\`ejk\cc`e^d\k\\e[`gcfdX#Y`aXe[\i\
is dit 86 procent.
9`a[\fgc\`[`e^\efge`m\Xl(_XXck`e[\j\Zkfi\Zfefd`\*0gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\e\\e
diploma, in de sector groen is dat 73 procent.
<iq`aeYiXeZ_\jnXXifgdYf$e`m\Xl*jc\Z_kj*,gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\em\iki\bkd\k\\e
diploma (sport), terwijl er ook branches zijn waar dit percentage 94 is (bouw en infrastructuur).
Hoger onderwijs
>\d`[[\c[jkfgk(+gifZ\ekmXe[\_Yf$jkl[\ek\eeX\\eaXXid\k[\jkl[`\#dXXiY`a^\qfe[
heidszorg ligt dat percentage op 13 en bij de lerarenopleidingen op 18. De ene opleiding houdt
de studenten dus beter vast dan de andere.
@e_\k_YfY\_XXckXXe[\\e\`ejk\cc`e^+0gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\eeXm`a]aXXi\\e[`gcfdX#
tegen 76 procent aan de andere instelling (www.hbo-raad.nl). Het verwachte slaagpercentage
mXi`\\ikmXe,/mffi[\c\iXi\efgc\`[`e^\e kfk--cXe[Yfln2F:N#)'('X %
@e_\kn\k\ejZ_Xgg\c`abfe[\in`ajjkfgk.gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\eeX\\eaXXi#dXXiY`a
gezondheidszorg gaat het om 4 procent en bij taal en cultuur om 11 procent. Het verwachte
jcXX^g\iZ\ekX^\mXi`\\ikkljj\e+*kXXc\eZlcklli \e/'cXe[Yfln2F:N#)'('X %

1.6

Verbetering door professionalisering van besturen

Besturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun scholen. Voor goed onderwijs
moeten besturen zorgen dat hun scholen opbrengstgericht werken. Ze moeten de juiste
informatie over de kwaliteit van hun scholen opvragen én benutten, de ﬁnanciën op orde
hebben en de wet- en regelgeving naleven. Op al deze punten kunnen besturen zich
verbeteren.
Hogere eisen Het is al eerder opgemerkt: de komende tijd zal veel van besturen vragen. Ze
moeten niet alleen de kwaliteit van hun scholen bewaken en verbeteren, maar ook voldoen aan
hogere eisen, bezuinigingen opvangen, en zich voorbereiden op dalende leerlingaantallen. Ook
de ontwikkelingen rond Passend onderwijs vragen veel van besturen. Voor het succesvol
vervullen van die taken is professionalisering nodig.

Opbrengstgericht werken: de sleutel tot verbetering
Besturen en schoolleiders In 2010 schreef de inspectie dat opbrengstgericht werken de belang
rijkste sleutel is tot onderwijsverbetering. Besturen, maar vooral schoolleiders spelen daarbij een
cruciale rol, omdat zij dit proces op hun scholen moeten aansturen. Opbrengstgericht werken
betekent dat scholen:
[l`[\c`ab\[f\c\ejk\cc\e2
qfi^\e[Xkc\iXi\en\k\enXkq\_lec\\ic`e^\edf\k\ec\i\e2
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_\kfe[\in`ajX]jk\dd\efgnXkc\\ic`e^\eef[`^_\YY\efdk\gi\jk\i\e2
gifYc\d\emXec\\ic`e^\eXeXcpj\i\e[`\[\[f\c\ee`\k_Xc\e2
gifYc\d\em\i_\cg\e[ffi\\e^f\[\c\\ic`e^\eqfi^2
aXXic`abjeX^XXe_f\^if\g\ec\\ic`e^\e\e[\jZ_ffcXcj^\_\\cgi\jk\i\e2
je\cm\iY\k\i\eXcjgi\jkXk`\jk\^\emXcc\e@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('X %
Geen toename Het onderwijsveld let meer op prestaties en onderwijskwaliteit, en er lopen
projecten op het gebied van opbrengstgericht werken. Toch werkt in het basisonderwijs nog
geen derde van de scholen op deze manier en vergeleken met vorig jaar is dit percentage gedaald.
Scholen voor voortgezet onderwijs werken nog minder vaak opbrengstgericht. In alle onderwijs
sectoren is deze aanpak op het gebied van sociale opbrengsten nog ongebruikelijker.
Ambitieuze doelen stellen Dat scholen niet vorderen met opbrengstgericht werken, komt mede
doordat besturen te weinig of te lage doelen stellen. De inspectie ziet vaak dat besturen zich
richten op de inspectienormen, maar die geven ondergrenzen aan voor prestaties. De meeste
scholen kunnen daar ruimschoots boven presteren. Als besturen het streefniveau of het
fundamentele niveau van de referentieniveaus taal en rekenen gaan gebruiken als normen,
stappen ze in dezelfde valkuil. Besturen en schoolleiders moeten zich realiseren dat hun
leerlingen vaak veel meer kunnen, als ze maar goed onderwijs krijgen.

Informatie over de kwaliteit van scholen opvragen én gebruiken
Verantwoordelijk voor kwaliteit De inspectie spreekt besturen aan als de verantwoordelijke
partij voor de kwaliteit van scholen. De aandacht voor deze taak groeit (Hofman, Van Leer, De
Boom en Hofman, 2010). Sectorraden en besturenorganisatie bevorderen dat, bijvoorbeeld door
initiatieven als ‘Vensters voor verantwoording’ in het voortgezet onderwijs.
Kwaliteitszorg Besturen moeten weten hoe hun scholen presteren. Een kwaliteitszorgsysteem
kan die informatie leveren. De meeste schoolleiders doen wel iets aan kwaliteitszorg, maar de
ontwikkelingen gaan traag. Minder dan de helft van de basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs heeft een voldoende beoordeling op alle indicatoren voor kwaliteitszorg. In het mbo
heeft eveneens krap de helft van de opleidingen een voldoende beoordeling op dit punt. Dit
wijst erop dat het onderwijskundig leiderschap van veel schoolleiders nog te wensen overlaat en
dat besturen dit te gemakkelijk accepteren.
Voldoende informatie Besturen blijven zelf ook in gebreke: ze vragen niet altijd om de goede
informatie. Schoolleiders van basisscholen leveren informatie over de prestaties van groep 8,
maar besturen vragen vaak geen gegevens over eerdere leerjaren of over de kwaliteit van leraren.
Het mbo beschikt vaak over veel prestatiegegevens, maar er gebeurt weinig mee. Dat komt
doordat instellingen geen duidelijke kwaliteitsnormen stellen. De informatie blijft dus liggen en
dient niet als impuls voor verbetering (Inspectie van het Onderwijs, 2010a).

De financiën moeten op orde zijn
Risicobesturen Voor goed onderwijs is het nodig dat besturen hun ﬁnanciën op orde hebben.
Er zijn 58 besturen met risico’s op ﬁnancieel gebied:
e\^\ek`\eY\jkli\e`e_\kYXj`jfe[\in`aj2
m`\iY\jkli\e`e_\kmffik^\q\k jg\Z`XXcfe[\in`aj2
e\^\ek`\eY\jkli\e`e_\kmffik^\q\kfe[\in`aj2
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In het mbo is de problematiek verhoudingsgewijs het grootst, omdat de vijftien instellingen
ongeveer 20 procent van het totaal omvatten. Vorig jaar waren er 51 besturen met ﬁnanciële
problemen. Ongeveer de helft daarvan heeft die problemen nog.
Geen goed beleid Risicobesturen beschikken over onvoldoende planning en control , missen een
meerjarenperspectief, beheersen hun kosten onvoldoende als de inkomsten tegenvallen,
investeren te veel of houden onrendabele opleidingen in stand. De komende periode zal vooral
lastig zijn voor besturen in krimpgebieden. Zij moeten tijdig inspelen op de teruglopende
bekostiging en ook algemene bezuinigingen opvangen.
Rijke besturen Een vooronderzoek onder vijftig besturen met een zeer hoog vermogen maakte
duidelijk dat het merendeel geen goede meerjarenbegroting had en dat de helft te weinig in het
onderwijs investeerde. De besturen hebben toegezegd dat te veranderen. De inspectie gaat na of
dat gebeurt. Het onderzoek is voortgezet bij een grotere groep besturen.

Wet- en regelgeving naleven
Vorig jaar besteedde de inspectie extra aandacht aan de mate waarin scholen en besturen wet- en
regelgeving naleven. Onvoldoende naleving is vooral ernstig als leerlingen daardoor geschaad
worden. Dat is op enkele punten het geval.
Onderwijstijd plannen In het voortgezet onderwijs haalt 80 procent van de scholen de nieuwe
norm van duizend uur onderwijstijd. De situatie is in vergelijking met een paar jaar geleden
verbeterd, maar een deel van de scholen biedt leerlingen nog te weinig onderwijstijd. In het mbo
onderzocht de inspectie 129 opleidingen van instellingen waar eerder geconstateerd was dat ze
niet aan de eisen voldeden. Een kwart daarvan had wederom onvoldoende tijd geprogrammeerd.
Met de scholen en opleidingen zijn afspraken gemaakt om de onderwijstijd op orde te brengen.
Bij grotere tekorten in het voortgezet onderwijs en bij tekorten in het mbo die opleidingen ook
na een geboden herstelmogelijkheid nog niet hebben weggewerkt, wordt een deel van de
bekostiging teruggevorderd. In het mbo kan bij herhaling de opleidingslicentie worden
ingetrokken.
Verzuim tegengaan Ongeoorloofd verzuim is een voorspeller van voortijdig schoolverlaten.
Daarom moet elke mbo-instelling het verzuimbeleid op orde hebben. Van de 23 mboinstellingen die de inspectie onderzocht, was er echter maar één die de zaken op alle afdelingen
goed geregeld had. Ook na drie hercontroles bleven nog 16 van de 23 instellingen in gebreke. De
inspectie heeft afspraken met de instellingen gemaakt om dit alsnog op orde te brengen. In de
toekomst kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.
Verklaring Omtrent het Gedrag vragen Een kwart van de besturen heeft niet van alle
personeelsleden een Verklaring Omtrent het Gedrag, terwijl dit verplicht is. De inspectie heeft de
besturen geïnformeerd dat ze dit op orde moeten brengen en voert controles uit.
Leerlinggewichten bepalen Besturen van basisscholen maken zo veel fouten bij de gegevens die
nodig zijn voor het bepalen van leerlinggewichten, dat naar schatting € 26 miljoen ten onrechte
is ontvangen. Dit is 6 procent van het totale bedrag van € 450 miljoen voor de gewichtenregeling.
Bijna alle besturen die vorig jaar fouten maakten, deden dat nu weer. De inspectie heeft het
ministerie voorgesteld het proces rond de opgave van leerlinggewichten te vereenvoudigen, om
fouten in de toekomst te voorkomen.
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1.7

Verbetering door professionalisering van leraren

Goed onderwijs begint met goede leraren. De inspectie heeft in 2009/2010 in representatieve
steekproeven bijna tweeduizend lessen van leraren op basisscholen en ruim elfhonderd
lessen van havo- en vwo-leraren geobserveerd. Daaruit blijkt op welke punten leraren zich
kunnen en moeten verbeteren.
Basiscompetenties ontwikkelen De meeste leraren kunnen orde houden, uitleg geven en
leerlingen bij de les betrekken. Ongeveer een op de tien basisschoolleraren kan dit niet. In het
voortgezet onderwijs is dat aantal nog groter. Leraren in opleiding, zij-instromers en onbevoeg
den hebben deze basiscompetenties minder ontwikkeld, maar er zijn ook leraren met meer dan
dertig jaar ervaring die tekort schieten.
Onderwijs afstemmen op de leerling Een derde van de leraren op de basisschool en de helft
van de havo- en vwo-leraren stemt de instructie niet af op verschillen tussen leerlingen. Dit is al
jaren de achilleshiel van het onderwijs (Van de Grift, 2011). Aan de methoden ligt het niet: die
bieden leraren vaak de mogelijkheid leerlingen in te delen in een middengroep, een groep die
extra instructie nodig heeft en een groep die meer aankan. Maar ook als leerlingen duidelijk van
elkaar verschillen, stemmen leraren het onderwijs vaak niet af. Een voorbeeld is groep 3 van de
basisschool, waar sommige leerlingen al kunnen lezen, terwijl andere nog geen letter kennen.
Een ander voorbeeld is het onderwijs in de Friese taal in klassen waar sommige leerlingen altijd
Fries spreken en andere nooit (Inspectie van het Onderwijs, 2010c).
Beter omgaan met zorgleerlingen Twee jaar geleden constateerde de inspectie dat het onder
wijs aan zorgleerlingen vaak onvoldoende kwaliteit had en te weinig opleverde (Inspectie van het
Onderwijs, 2009). Dat heeft te maken met het gebrek aan afstemming, waardoor leerlingen die
extra aandacht nodig hebben in de knel komen. Dat kunnen leerlingen zijn die achterblijven,
maar ook hoogbegaafde leerlingen. Scholen zien wel steeds beter welke leerlingen speciﬁeke
onderwijsbehoeften hebben, maar passen het aanbod daar niet voldoende op aan. Dit geldt ook
voor het speciaal onderwijs. Passend onderwijs moet zowel reguliere als speciale scholen beter in
staat stellen goed onderwijs aan zorgleerlingen te geven. Daarbij gaat het niet alleen om
prestaties, maar ook om de aanpak van gedragsproblemen. Veel leraren zullen hiervoor scholing
nodig hebben.

Scholing en begeleiding
Lerarenopleidingen verbeteren Vorig jaar constateerde de inspectie dat pabo’s weinig aandacht
besteden aan opbrengstgericht werken. Er lopen nu projecten om dat te veranderen (PO-raad,
2010). Afgestudeerden van lerarenopleidingen zijn niet tevreden: 40 procent vindt de opleiding
geen goede basis voor de start op de arbeidsmarkt, mede omdat die te weinig diepgang heeft
(ROA, 2010). Een derde van de studenten stopt binnen een jaar met de opleiding of stapt over
naar een andere opleiding.
Beginnende leraren begeleiden Startende leraren in het voortgezet onderwijs hebben recht op
20 procent lesvrije tijd, bedoeld voor begeleiding en voorbereiding. Voor een fulltimer komt dat
neer op een dag per week. Uit gegevens van de inspectie blijkt dat in de praktijk slechts zes uur
per maand besteed wordt aan begeleiding. Minder dan de helft van de starters is tevreden over de
begeleiding (Van Leenen en Berndsen, 2009). Er is te veel aandacht voor het welbevinden van de
startende leraar en te weinig voor de professionele ontwikkeling (Kessels, 2010).
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Bijscholen van ervaren leraren In Nederland hebben leraren, net als in de meeste landen, recht
op bijscholing, maar het is geen plicht (Hovius en Van Kessel, 2010). Dit kan ertoe leiden dat
vooral gemotiveerde leraren zich bijscholen (Van der Steeg, Van Elk en Webbink, 2010). Het is de
bedoeling dat er een beroepsregister komt dat inschrijving verbindt aan de verplichting tot
periodiek bijscholen. De inspectie zal de professionalisering van leraren in de toekomst
nadrukkelijker in het toezicht betrekken.

De rol van het bestuur en de schoolleider
Professionaliseren van personeel Besturen en schoolleiders kunnen de professionalisering van
hun personeel beter aanpakken. Ze moeten bekwaamheidsdossiers bijhouden, maar die
ontbreken op een kwart van de scholen voor voortgezet onderwijs. Intervisie en onderlinge
klassenbezoeken op scholen zijn eenvoudige middelen voor professionalisering, maar worden
zelden benut. Als dat wel gebeurt, is het soms een probleem dat schoolleiders en collega’s niet
kritisch tegen elkaar durven te zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2011).
Keurmerk voor begeleiders Besturen kunnen kiezen uit een grote schare begeleiders en
consultants: vooral voor zwakke en zeer zwakke scholen. Inspecteurs zien grote kwaliteitsver
schillen tussen begeleiders. Soms doen ze goed werk, soms komen ze nauwelijks verder dan het
overschrijven van inspectierapporten. Besturen moeten zich afvragen of het altijd nodig is een
externe deskundige in te huren en ze moeten nagaan welke kwaliﬁcaties de persoon in kwestie
heeft. Een keurmerk voor begeleiders is gewenst om het kaf van het koren te scheiden. De
sectorraden kunnen hierin het voortouw nemen.
Selectie van personeel Een strenge selectie van (aanstaande) leraren en schoolleiders kan, naast
professionalisering van het huidige personeel, een hefboom zijn voor onderwijsverbetering
Dflij_\[#:_`afb\\e9XiY\i#)'(' %?`\i`j`eE\[\icXe[ef^n\`e`^XXe[XZ_kmffi%

1.8

Verbetering door meer aandacht voor de leerstof

De professionalisering van besturen, schoolleiders en leraren kan prestaties in het
onderwijs verbeteren. Maar er is meer nodig. De inspectie wijst op het belang van een goed
leerstofaanbod en een doorgaande lijn in dat aanbod om ambitieuze doelen te bereiken.

Kader voor verbetering: referentieniveaus
Informatie bij overdracht leerlingen Op 1 augustus 2010 trad de Wet referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen in werking. Voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en
het mbo is beschreven welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten verwerven. De wet
beoogt de aansluiting tussen sectoren en de overdracht van leerlingen te verbeteren, onder meer
door informatie beter uit te wisselen. Dat is nodig: de inspectie constateerde al eerder dat
basisscholen gegevens uit de voorschoolse periode niet altijd gebruiken, dat het voortgezet
onderwijs weinig doet met informatie van basisscholen en dat het mbo informatie uit het
voortgezet onderwijs laat liggen (Inspectie van het Onderwijs, 2009).

Lacunes wegwerken
Doorgaande lijn Naast een betere informatieoverdracht moet in de programma’s van sectoren
ook ruimte komen voor een doorgaande lijn in het aanbod. Leerlingen krijgen anders te weinig
kans ontbrekende kennis en vaardigheden alsnog te verwerven of de kennis en vaardigheden die
ze al wel hebben op peil te houden.
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Aandacht voor lezen Leerlingen die op de basisschool niet goed genoeg hebben leren lezen,
leren dat in het voortgezet onderwijs ook niet, tenzij ze leerstof krijgen die hen helpt de achter
standen te overbruggen (Mijs en Vernooy, 2010). Omdat die leerstof vaak ontbreekt, heeft
Nederland nog steeds 14 procent laaggeletterden, merendeels in het vmbo. Deze leerlingen
begrijpen eenvoudige teksten over alledaagse zaken niet (Gille, Loijens, Noijons en Zwitser, 2010)
of kunnen hun eigen leerboeken nauwelijks zelfstandig lezen (Inspectie van het Onderwijs,
2006).
Aandacht voor rekenen Ook rekenvaardigheden verbeteren leerlingen in het voortgezet
onderwijs niet. Een gericht aanbod om leerlingen bij te spijkeren is gewenst, bijvoorbeeld in de
vorm van extra lessen. Overigens moet mogelijk voor alle leerlingen in het vmbo meer aandacht
komen voor rekenen/wiskunde. De eerste resultaten van de toetsen in het mbo wijzen uit dat
mbo-studenten in het eerste jaar meer problemen hebben met rekenen/wiskunde dan met taal
9li\Xl@:<#)'(' %
Methoden en niveaus afstemmen In het basisonderwijs hebben methoden voor taal en
rekenen/wiskunde een andere inhoud dan in het voortgezet onderwijs, waardoor leerlingen
vaardigheden kunnen verliezen. Van de Gein (2010) constateerde dat leerlingen in het basis
onderwijs beter spellen dan aan het eind van het voortgezet onderwijs. Dat komt mede doordat
spelling in het voortgezet onderwijs geen herkenbaar vakonderdeel is. Het niveau van het
taalaanbod in methodes van de bovenbouw van de basisschool ligt soms hoger dan in de
onderbouw van het vmbo (Ekens en Jager, 2009).
Klachten vanuit het hoger onderwijs Het hoger onderwijs klaagt over de beheersing van
basisvaardigheden door studenten. Ook dat maakt aandacht voor het aanbod in het voortgezet
onderwijs noodzakelijk.

Een goed leerstofaanbod voor iedereen
Specifieke onderwijsbehoeften Voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en in het
(voortgezet) speciaal onderwijs is het gebrek aan passende methoden een dagelijkse hindernis.
Ook hoogbegaafde leerlingen krijgen vaak geen passend leerstofaanbod. Verder hebben
allochtone leerlingen betere leermiddelen nodig om hun taalachterstand in te kunnen lopen
(Bonset en Hoogeveen, 2010).
Leraren moeten de stof wel aanbieden Hoe goed methoden ook zijn, uiteindelijk hebben
leerlingen er pas iets aan als hun leraren de inhouden ook daadwerkelijk aanbieden. Dit lijkt een
open deur, maar het komt voor dat leraren onderdelen overslaan of methoden niet helemaal
doorlopen (Vernooy, 2010). In het basisonderwijs slaagt 6 procent van de scholen er niet in
voldoende leerlingen van groep 8 het aanbod dat voor die groep bedoeld is te geven, omdat ze
achter zijn in de methode.
Autonomie Het leerstofaanbod is in Nederland zelden onderwerp van gesprek of object van
onderzoek. Als resultaten in internationale peilingen tegenvallen, wordt doorgaans naar de
leraren gewezen, maar het aanbod blijft onbesproken. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het
feit dat Nederland ‘wereldkampioen schoolautonomie’ is (Scheerens, Luijten en Van Ravens,
2010). De overheid bemoeit zich, op de examenprogramma’s na, niet met de inrichting van het
onderwijs en met de leerinhouden.
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Richtlijnen nodig De prestaties in de basisvakken moeten verbeteren, zeker in het voortgezet
onderwijs. De referentieniveaus kunnen daarbij helpen, maar doelen en toetsen zijn niet
genoeg. Besturen, scholen en leraren hebben ook richtlijnen nodig voor een goed leerstofaan
bod, evenals richtlijnen voor de tijd die nodig is om dat aanbod door te werken. Op deze punten
bestaat nog te veel onduidelijkheid. Daar moeten de overheid en de onderwijssectoren snel
verandering in brengen.
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Samenvatting
Meer basiskwaliteit Van de basisscholen voldoet 93 procent aan de eisen voor basiskwaliteit
(peildatum 1 september 2010). Het aantal zeer zwakke basisscholen daalde sinds de vorige
peildatum van 96 naar 69. Het aantal zeer zwakke scholen voor speciaal basisonderwijs daalde
van zes naar vijf.
Stad en regio Vorig jaar waren vooral scholen in het noorden en in de vier grote steden (G4) vaak
zwak of zeer zwak. In Friesland en Drenthe hebben scholen zich nu verbeterd, in Groningen en
Flevoland niet. In Amsterdam en Den Haag, de grote steden die afweken van het landelijk beeld,
zijn kleine verbeteringen te zien. Nog steeds geldt echter dat scholen met veel achterstands
hard nodig hebben.
Opbrengstgericht werken Het percentage scholen dat opbrengstgericht werkt, liep terug van 37
naar 30 procent. Te weinig scholen gebruiken de informatie over prestaties van leerlingen om
instructie en verwerking voldoende af op wat leerlingen nodig hebben.
Peuters en kleuters
aan oudere leerlingen. Leraren in de groepen 1 en 2 werken minder doelgericht en stemmen de
instructie minder vaak af op hun leerlingen. Doelen stellen is ook een probleem in de voor- en
vroegschoolse educatie in de 27 middelgrote steden (G27). Daardoor kunnen opbrengsten bij
jonge kinderen niet vastgesteld worden en komt de kwaliteitszorg niet uit de verf.
Krimp en kleine scholen Doordat het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt, komen er
meer kleine scholen. Dat is niet zonder meer goed voor de kwaliteit van het onderwijs, want
kleine scholen zijn vaker zwak of zeer zwak. Besturen werken soms samen aan schaalvergroting.
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2.1 Toezichtarrangementen
Meer basistoezicht Steeds meer scholen voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Het
percentage scholen met basistoezicht stijgt langzaam en het percentage zeer zwakke scholen
daalt. De daling van het percentage zwakke scholen zet in vergelijking met de vorige peildatum
niet door (tabel 2.1a). De peildatum voor de toezichtarrangementen verschuift van 1 januari naar
1 september, omdat de inspectie op dat moment de jaarlijkse cyclus van risicoanalyse tot bevesti
ging of aanpassing van het toezichtarrangement afrondt.
Tabel 2.1a
Toezichtarrangementen basisonderwijs op 1 januari 2008, 2009 en 2010 en op 1 september 2010
(in percentages, n=7.173)
1 januari 2008

1 januari 2009

1 januari 2010

1 september 2010

89,4
9,2
1,4

91,1
7,4
1,5

92,8
5,9
1,3

93,0
6,0
1,0

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

100

100

100

100
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Regionale verschillen
Provincies Sommige provincies hebben veel zwakke en zeer zwakke scholen. Vooral Flevoland
en Groningen vallen op met respectievelijk 22 en 14 procent zwakke en zeer zwakke scholen. Daar
staan provincies als Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant tegenover, waar ruim 95
procent van de scholen basistoezicht heeft. Dat was vorig jaar ook al zo. Friesland en Drenthe
hoorden vorig jaar nog bij de provincies met de meeste zwakke en zeer zwakke scholen, maar
daar is de onderwijskwaliteit nu verbeterd (ﬁguur 2.1a-1).
Grote steden Utrecht heeft 7 procent zwakke basisscholen, evenveel als vorig jaar. Evenals vorig
jaar telt Utrecht geen zeer zwakke scholen. Rotterdam heeft 6 procent zwakke scholen, tegenover
8 procent vorig jaar. Die verbetering is deels te danken aan het feit dat enkele zeer zwakke
scholen zijn gesloten. De situatie in Amsterdam en Den Haag is iets verbeterd. Amsterdam heeft
nog enkele zeer zwakke scholen, Den Haag niet meer. Vanwege het aantal zwakke scholen wijken
deze twee steden nog wel ongunstig af van het landelijk beeld (ﬁguur 2.1a-1).
Leerlingen Van alle leerlingen in het basisonderwijs zitten er 88.000 (bijna 6 procent) op een
zwakke of zeer zwakke school. Vorig jaar ging het om 6 procent. De situatie per provincie is te
zien in ﬁguur 2.1a-1.
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Percentage scholen met basistoezicht, zwakke en zeer

landelijk
% scholen met basistoezicht
% zwakke scholen
% zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Aantal leerlingen op scholen met basistoezicht, zwakke
en zeer zwakke scholen naar provincie en stad,

Aantal leerlingen op scholen met basistoezicht
Aantal leerlingen op zwakke scholen
Aantal leerlingen op zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

32

Inspectie van het Onderwijs

I

Onderwijsverslag 2009/2010

Maatregelen Groningen, Friesland en Drenthe hebben kwaliteitsakkoorden afgesloten tussen
het rijk, provincie en schoolbesturen met als doel het onderwijs te verbeteren en het ontstaan
van nieuwe zwakke en zeer zwakke scholen te voorkomen. Wetenschappelijke evaluaties van
deze akkoorden zijn er niet en daarom is niet te zeggen of de verbeteringen in Friesland en
Drenthe daarmee te maken hebben. Amsterdam werkt al enkele jaren aan kwaliteitsverbetering
en Almere doet dat ook, via de Lokale Educatieve Agenda (Emmelot, Karsten en Roeleveld, 2010).

Samenstelling leerlingbevolking
Nieuwe indeling;\e`\ln\^\n`Z_k\ei\^\c`e^:Ï#)''- `jXcc\\e^\YXj\\i[fg_\k
opleidingsniveau van ouders, niet meer op de etnische herkomst. De vroegere indeling in zeven
schoolgroepen, gebaseerd op de oude gewichtenregeling, is daardoor niet meer bruikbaar. De
`ejg\Zk`\fe[\ijZ_\`[kelm`\iZXk\^fi`\ejZ_fc\e2mXejZ_fc\ed\kn\`e`^XZ_k\ijkXe[j$
leerlingen tot scholen met veel achterstandsleerlingen uit de groep met zeer laag opgeleide
ouders (ﬁguur 2.1b).
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Verschillen Bij het beoordelen van opbrengsten houdt de inspectie rekening met de samenstel
ling van de leerlingbevolking. Toch leveren scholen met veel gewogen leerlingen, evenals vorig
jaar, minder vaak basiskwaliteit. Van de scholen uit de derde en vierde categorie, waar meer dan
een kwart van de leerlingen relatief laag opgeleide ouders heeft, is een op de tien zwak of zeer
zwak. Daarbij valt het op dat scholen uit de vierde categorie (meer 1.2-leerlingen dan
0.3-leerlingen) het beter doen dan die uit de derde categorie, waar leerlingen met het gewicht 0.3
in de meerderheid zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat scholen met veel allochtone leerlingen
(voorheen schoolgroepen 5, 6 en 7) nu in de vierde categorie vallen. De vroegere schoolgroepen
5 en 6 sprongen er vorig jaar ook al beter uit dan de vroegere schoolgroep 4, de scholen waar
voornamelijk autochtone achterstandsleerlingen zaten. Schoolgroep 4 is nu het best te
vergelijken met de derde categorie (Inspectie van het Onderwijs, 2010d).
Kwaliteit leraren De conclusie luidt onveranderd dat juist de leerlingen die goed onderwijs zo
hard nodig hebben, het meest het risico lopen dat niet te krijgen (Inspectie van het Onderwijs
)'('[2)'('\ %FgjZ_fc\ed\km\\cXZ_k\ijkXe[jc\\ic`e^\eq`aee`\kXcc\\e[\fgYi\e^jk\emXb\i
onder de maat, maar ook de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De kwaliteit van leraren
schiet dus tekort (Ladd en Fiske, 2009), misschien omdat meer ervaren en beter geschoolde
leraren liever op scholen werken met minder achterstandsleerlingen (Emmelot, Karsten en
Roeleveld, 2010). Vacatures op achterstandsscholen zijn ook moeilijker te vervullen.

Het onderwijs in sectoren

I

Primair onderwijs

33

Schoolgrootte
Kleine scholen vaak zwak Kleine scholen zijn, evenals vorige jaren, vaker zwak of zeer zwak dan
grotere scholen (ﬁguur 2.1c). Dit komt niet alleen doordat kleine scholen vaker onvoldoende
opbrengsten hebben, ze leveren ook vaker onvoldoende kwaliteit op cruciale kenmerken van het
onderwijsleerproces. Eerder wees de inspectie er al op dat de combinatiegroepen op kleine
scholen (die soms uit drie of vier leerjaren bestaan) van leraren eisen dat zij hun onderwijs goed
afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. Afstemming is nu echter juist voor veel leraren
een probleem (zie ook hoofdstuk 11). Verder zijn de eﬀecten van een zieke of incompetente leraar
veel groter op een kleine school (Inspectie van het Onderwijs, 2010d). Zulke nadelen van het
gebrek aan schaalgrootte kunnen prestaties negatief beïnvloeden (De Haan, Leuven en
Oosterbeek, 2010).
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Context De omgeving van kleine scholen speelt soms een rol bij de zwakkere kwaliteit. Ouders
en personeel hebben vooral op kleine scholen in plattelandsgebieden met een laagopgeleide
beroepsbevolking vaak lage verwachtingen van de leerlingen. Soms vinden ze het behoud van
het eigen karakter van de school en de positie in het dorp belangrijker dan het vernieuwen en
m\iY\k\i\emXefe[\in`ajbnXc`k\`k@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('\2Bff`adXe#?l`aYi\^kj\e
Gerrits, 2009). Gebrek aan concurrentie kan ook een oorzaak zijn voor achterblijvende kwaliteit
EfX`ccp#Mla`ĸ\e8fliX^_#)''02q`\m\i[\i)%, %
Overlap Regionale verschillen in onderwijskwaliteit hangen samen met de verdeling van
achterstandsleerlingen over scholen en de schoolgrootte. In Groningen, Friesland, Drenthe en
Zeeland zijn kleine scholen met veel autochtone achterstandsleerlingen oververtegenwoordigd.
Scholen met veel achterstandsleerlingen uit de zwaarste categorie liggen vaker in de grote
steden.

Denominatie
Bekend beeld Kwaliteitsverschillen zijn deels terug te voeren op de denominatie van scholen
(ﬁguur 2.1d). Het algemene beeld, waarbij katholieke scholen het gunstigst naar voren komen, is
grotendeels vergelijkbaar met vorige jaren. Algemeen bijzondere scholen (vooral schoolvereni
gingen en scholen met een bepaald didactisch concept) en islamitische scholen hebben iets
vaker dan voorheen basistoezicht. Toch blijft de kwaliteit van islamitische scholen nog steeds
beduidend achter bij scholen van andere denominaties. Ook hier overlappen factoren die
samenhangen met kwaliteit. Zo hebben islamitische scholen en openbare scholen meer achter
standsleerlingen dan scholen van andere denominaties.
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Figuur 2.1d
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Didactisch concept
Verbeteringen Anders dan in voorgaande jaren (Inspectie van het Onderwijs, 2010d) verschilt de
kwaliteit van het onderwijs van scholen met een speciﬁek didactisch concept nauwelijks meer
van het landelijk beeld (ﬁguur 2.1e). Vooral de vrijescholen hebben zich in de afgelopen jaren, na
acties van de Vereniging voor vrijescholen (Steenbergen, 2009), sterk verbeterd. Op 1 januari 2010
had 84,5 procent van de vrijescholen basistoezicht (Inspectie van het Onderwijs, 2010d). Op 1
september 2010 geldt dat voor 91,3 procent.
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

2.2

Zwakke en zeer zwakke basisscholen

Beslisregels De inspectie bepaalt aan de hand van beslisregels welk arrangement een school
krijgt. Daarbij gaat het niet alleen om de opbrengsten, maar ook om de kwaliteit van het
onderwijsleerproces.
Q\\iqnXbb\jZ_fc\e_\YY\efemfc[f\e[\\`e[fgYi\e^jk\e\e[XXieXXjkq`aekn\\f]d\\i
normindicatoren van het onderwijsleerproces onvoldoende.
JZ_fc\eblee\efdm\ijZ_`cc\e[\i\[\e\e_\kkf\q`Z_kXiiXe^\d\ekÅqnXbÆbi`a^\eq`\mffi
meer informatie www.onderwijsinspectie.nl). De meeste zwakke scholen hebben onvoldoende
eindopbrengsten en maximaal een onvoldoende normindicator (zie ﬁguur 2.2a).
Normindicatoren verwijzen naar cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces, die in
principe alle tien op alle scholen in orde moeten zijn.
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Figuur 2.2a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Vaker onvoldoende Op zwakke en zeer zwakke scholen zijn alle normindicatoren vaker als
onvoldoende beoordeeld dan op andere scholen (zie 2.3). Meer dan de helft van de zwakke
scholen en 90 procent van de zeer zwakke scholen slaagt er niet in de leerlingenzorg planmatig
uit te voeren. Op zeer zwakke scholen geven leraren vaak geen goede uitleg en is het leerstofaan
bod niet op orde. Zwakke en zeer zwakke scholen laten ook op andere indicatoren vaak onvol
doende kwaliteit zien. Vooral kwaliteitszorg, analyse en evaluatie voor zorgleerlingen en de
afstemming zijn vaak onder de maat (ﬁguur 2.2b).
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Zeer zwakke scholen
Minder zeer zwakke scholen Het aantal zeer zwakke scholen daalt sinds 2009 en is in een jaar
tijd bijna gehalveerd. Op 1 januari 2010 waren er 96 zeer zwakke basisscholen, op 1 september
2010 waren dat er 69 en op 1 januari 2011 is dit aantal verder gedaald naar 49 (ﬁguur 2.2c). Dat ligt
ten eerste aan het feit dat er minder nieuwe zeer zwakke scholen bij komen en ten tweede aan de
meer intensieve wijze van toezicht houden. De inspectie voert na een jaar een tussentijds
kwaliteitsonderzoek uit, dat tot bijstelling van het toezichtarrangement kan leiden. Zeer zwakke
scholen kunnen dan het arrangement ‘zwak’ krijgen, als daar aanleiding toe is.

Figuur 2.2c
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Risicofactoren Onderzoek van de inspectie maakt duidelijk dat bepaalde groepen factoren vaak
samenhangen met onvoldoende opbrengsten en onvoldoende kwaliteit van het onderwijsleer
proces (Inspectie van het Onderwijs, 2010e). Het gaat om de volgende factoren:
jZ_ffc^iffɝ\bc\`e\jZ_fc\eq`aemXb\iq\\iqnXb 2
^\jfc\\i[\gfj`k`\n\`e`^`emcf\[\e`dglcj\emXeYl`k\e[\jZ_ffc 2
jXd\ejk\cc`e^c\\ic`e^Y\mfcb`e^jZ_fc\ed\km\\cXZ_k\ijkXe[jc\\ic`e^\eq`aemXb\iq\\iqnXb 2
jZ_ffcc\`[`e^\eY\jklliq\\iqnXbb\jZ_fc\e_\YY\emXb\ik\dXb\ed\k^\Yi\bb`^
fe[\in`ajble[`^c\`[\ijZ_Xg\e\\eqnXbY\jklli 2
bnXc`k\`kc\iXi\e\eg\ijfe\\cjY\c\`[q\\iqnXbb\jZ_fc\e_\YY\emXb\ic\iXi\e[`\e`\k^f\[
c\j^\m\e\e\\ee`\k$gif]\jj`fe\\cg\ijfe\\cjY\c\`[ 2
bnXc`k\`kc\\ic`e^\eqfi^\ec\\ijkf]XXeYf[Y\`[\q`aemXb\ife[\i[\dXXkfgq\\iqnXbb\
scholen).
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De inspectie zag op veel scholen al in een eerder stadium tekortkomingen in de opbrengsten, het
leerstofaanbod en de leerlingenzorg. Ook waren er vaak al signalen van gebrekkig management
en klachten van ouders. Toch slagen scholen en besturen er ondanks die signalen soms onvol
doende in zich bijtijds te verbeteren. Dat ligt vaak aan het feit dat ze onvoldoende opbrengst
gericht werken en te weinig aandacht hebben voor de kwaliteit.
Aanpak?\kd`e`jk\i`\mXeFe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_XgF:N _\\ɘX]jgiXb\e^\dXXbk
met sectororganisaties, provincies en gemeenten met veel zeer zwakke scholen om de onderwijs
kwaliteit snel te verbeteren. Voor datzelfde doel heeft de PO-raad het programma ‘Goed worden,
goed blijven’ opgesteld (PO-raad, 2010). Een tweede doel van dat programma is voorkomen dat
de kwaliteit van scholen achteruitgaat. Zeer zwakke scholen kunnen een uitgebreide probleem
analyse aanvragen en risicoscholen kunnen zich laten koppelen aan een door de PO-raad
aangewezen sterke school (twinning). Voor schoolbesturen zijn instrumenten voor vroegsignale
ring beschikbaar. Projecten voor het verbeteren van het onderwijs in taal en rekenen/wiskunde
en projecten op het gebied van opbrengstgericht werken kunnen de kwaliteit van het onderwijs
ffbY\mfi[\i\e#mfc^\ej\\ijk\XeXcpj\jmXe[\GF$iXX[%@efg[iXZ_kmXe_\kd`e`jk\i`\mXeF:N
zijn daarnaast ‘vliegende brigades’ in het leven geroepen, die zeer zwakke scholen ondersteunen
om zo snel mogelijk te verbeteren.
Weinig terugval Zeer zwakke scholen weten na een verbeteringsproces, waarin ze van zeer zwak
naar zwak naar basistoezicht gaan, praktisch altijd te voorkomen dat ze opnieuw zeer zwak
worden. Drie scholen lukte dat niet: zij gingen vooruit, maar werden later weer zeer zwak
(Inspectie van het Onderwijs, 2010e).

2.3 De kwaliteit van het basisonderwijs
Steekproef In 2009/2010 onderzocht de inspectie, zoals ieder schooljaar, de kwaliteit van het
onderwijs bij een representatieve steekproef. Deze keer bestond die uit 379 basisscholen (zie
bijlage, tabel 1 voor algemene gegevens over het basisonderwijs en tabel 2 voor gegevens over de
steekproef ).
Veranderingen in de tijd De ontwikkelingen in onderwijskwaliteit, zoals vastgesteld met tien
normindicatoren, zijn weergegeven voor de afgelopen vijf schooljaren (ﬁguur 2.3a). De norm
indicatoren bepalen de beslissing over het toezichtarrangement (zie www.onderwijsinspectie.
nl). De inspectie beoordeelt jaarlijks de meeste normindicatoren als voldoende op de scholen in
de steekproef. De verschillen in percentages van jaar tot jaar zijn klein en zijn waarschijnlijk
vooral het gevolg van steekproeﬄuctuaties. De kwaliteit van de uitleg is door de jaren heen het
meest gedaald. Rond de helft van de scholen heeft op alle normindicatoren een voldoende
beoordeling.
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Zorg Ruim 30 procent van de scholen voert de leerlingenzorg niet planmatig uit. De inspectie
beoordeelt deze indicator van alle normindicatoren het vaakst als onvoldoende. Deze scholen
slagen er niet in om leerlingen die niet genoeg vorderen doelgericht en planmatig te helpen. In
de afgelopen vijf jaar is dit niet verbeterd (zie hoofdstuk 12).
Afstemming Scholen slagen er niet goed in het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen
leerlingen en dat verbetert evenmin (ﬁguur 2.3b). Integendeel: de meeste afstemmingsindicato
aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd voldoende aan afstemming. Vooral met het
afstemmen van de instructie hebben veel scholen moeite.

Figuur 2.3b
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Kwaliteitszorg Scholen blijven op kwaliteitszorg ook nog vaak achter (Inspectie van het
Onderwijs, 2010d). Krap een derde van de scholen voldoet aan alle indicatoren van de inspectie,
een achteruitgang vergeleken met 2008/2009 (ﬁguur 2.3c). Veel scholen evalueren de resultaten
van hun leerlingen niet jaarlijks en het aantal dat dit wel doet, groeit ook niet. Dit type evaluatie
is essentieel voor opbrengstgericht werken, maar de aandacht die veel onderwijsorganisaties en
de overheid hiervoor hebben gevraagd, is niet op de scholen terug te zien.

Figuur 2.3c
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Sociale veiligheid en burgerschap
Vormende taak Scholen hebben een belangrijke vormende taak. Die inspectie kijkt daarom niet
alleen naar opbrengsten bij taal en rekenen/wiskunde, maar ook naar de sociale kwaliteit van
scholen (zie hoofdstuk 8).
Sociale veiligheid Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen
leren en leraren hebben een veilige school nodig om goed te kunnen werken. De meeste scholen
(90 procent) hebben beleid waarmee ze de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel
waarborgen. Dat betekent niet dat er nooit incidenten zijn, maar wel dat scholen het nodige
doen om incidenten te voorkomen en om die, als ze zich toch voordoen, goed af te handelen.
Verder zorgen de leraren op alle scholen in de steekproef er voldoende voor dat leerlingen
respectvol met elkaar omgaan.
Sociale competenties De inspectie beoordeelt sinds enige tijd ook in hoeverre leerlingen op de
basisschool voldoende sociale competenties hebben ontwikkeld. Dat kan alleen op scholen die
competenties vaststellen met een landelijk genormeerd instrument (Inspectie van het Onderwijs,
2010e). Een klein deel van de scholen (14 procent) gaat niet na hoe de leerlingen zich op dit
gebied ontwikkelen. Een grote groep doet dat wel, maar niet aan de hand van een genormeerd
instrument. Daardoor kan de inspectie op slechts 28 procent van de scholen een beoordeling van
sociale competenties geven, waarbij 2 procent van de scholen een onvoldoende beoordeling
krijgt.
Burgerschap Sinds 2006 behoort burgerschapsonderwijs tot de wettelijk verplichte aandachts
velden van basisscholen. De inspectie volgt al enkele jaren de ontwikkelingen rond burgerschap.
Evenals vorig jaar voldoet het onderwijsaanbod op dit gebied op vrijwel alle scholen aan de
minimale kwaliteitseisen. Die eisen houden in dat scholen een aanbod hebben dat:
Y`a[iXX^kXXe[\Y\mfi[\i`e^mXejfZ`Xc\Zfdg\k\ek`\j2
c\\ic`e^\ecXXkb\ee`jdXb\ed\k[\jXd\ec\m`e^\e[\[`m\ij`k\`k[XXi`e2
YXj`jnXXi[\eY\mfi[\ik%
De school geeft leerlingen de gelegenheid om in de praktijk te oefenen met elementen van
burgerschap.
Resultaten burgerschap De zorg voor de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs is, net als
vorig jaar, op twee van de drie scholen voldoende. Deze scholen hebben een visie, geven daar
planmatig vorm aan (67 procent) en verantwoorden het burgerschapsonderwijs in het schoolplan en de schoolgids (57 procent). Ook hebben ze bijna allemaal oog voor risico’s in opvattin
^\e#_fl[`e^\ef]^\[iX^`e^\emXec\\ic`e^\eife[Yli^\ijZ_Xg2Xcj[Xkef[`^`j#i\X^\i\eq\
daarop. Maar weinig scholen (19 procent) evalueert de resultaten van leerlingen bij burger
schapsonderwijs. Dat komt ook doordat er nog niet zo veel bruikbare toetsen zijn. De inspectie
concludeert, evenals vorig jaar, dat de kwaliteitszorg voor burgerschapsonderwijs zich niet verder
heeft ontwikkeld.
Overgewicht en lichamelijke opvoeding Bij de scholen uit de steekproef is nagegaan hoeveel
leerlingen met overgewicht ze hebben. Slechts 4 procent van de scholen heeft geen enkele
c\\ic`e^d\kfm\i^\n`Z_k2Xcc\Xe[\i\_\YY\eq\n\c\e[Xe^XXk_\kfd^\d`[[\c[/gifZ\ekg\i
school. De helft van de scholen probeert een gezonde leefstijl te bevorderen door schoolbrede
activiteiten (sporten, fruit eten) en door individuele acties naar leerlingen en ouders.
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De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs

Toezichtarrangementen
Basistoezicht september 2010 Op 1 oktober 2009 zaten 43.300 kinderen (2,7 procent van het
totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs) op een school voor speciaal basisonderwijs
F:N#)'(' %Fg(j\gk\dY\i)'('nXi\e\id\\ijZ_fc\emffijg\Z`XXcYXj`jfe[\in`ajd\k
basistoezicht dan op 1 januari 2010 (tabel 2.4a).

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

1 januari 2010

1 september 2010

77,8
20,5

84,8
13,6

1,7
100

1,6

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Heronderzoeken Na 1 september 2010 daalde het percentage scholen met basistoezicht. Dat
hangt samen met de planning van onderzoeken van de inspectie in 2010.
@e)'',&)''-fe[\iqfZ_k[\`ejg\Zk`\Xcc\jZ_fc\emffijg\Z`XXcYXj`jfe[\in`aj%;XXieXi`Z_ɝ\
de aandacht zich op scholen die onvoldoende kwaliteit lieten zien. Deze groep is twee jaar
^\c\[\efge`\lnfe[\iqfZ_k@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''0X2)'('[ %Il`d[\_\cɘmXe[\
scholen had zich verbeterd en kreeg basistoezicht.
M\imfc^\ej_\\ɘ[\`ejg\Zk`\`e)'('[\^if\gmXe(*/jZ_fc\efe[\iqfZ_k[`\m`\iaXXi^\c\[\e
voldoende kwaliteit had. Van deze groep kreeg 68 procent opnieuw basistoezicht, maar 30
procent bleek zwak en 2 procent zeer zwak.
Situatie begin 2011 Op 1 september 2010 waren de onderzoeken in de groep van 138 scholen nog
niet afgerond, maar op 1 januari 2011 wel. Het beeld van het speciaal basisonderwijs in zijn
geheel is minder positief dan op 1 september: 74,8 procent van alle scholen voor speciaal
basisonderwijs heeft basistoezicht, 23,9 procent is zwak en 1,3 procent is zeer zwak.
Groeimodel In de beslisregels voor het toezichtarrangement in het speciaal basisonderwijs zijn
de indicatoren rond het ontwikkelingsperspectief doorslaggevend. Na de introductie van het
ontwikkelingsperspectief in 2003 heeft de inspectie de beoordeling van deze indicatoren in de
loop der jaren aangescherpt. In het toezicht heeft de inspectie een groeimodel gebruikt.
@e)'',&)''-#kf\e[\`ejg\Zk`\Xcc\jZ_fc\emffijg\Z`XXcYXj`jfe[\in`ajfe[\iqfZ_k#jkfe[
het denken over en het werken met het ontwikkelingsperspectief nog in de kinderschoenen.
Daar hield de inspectie rekening mee door het werken met ontwikkelingsperspectieven als
voldoende te beoordelen als een school voor alle leerlingen het instroomniveau bepaalde en
het verwachte uitstroomniveau vaststelde.
@e)''/m\inXZ_ɝ\[\`ejg\Zk`\mXejZ_fc\e[Xkq`a_\ke`\kqfl[\ecXk\eY`a_\kY\gXc\emXe_\k
instroomniveau en het uitstroomniveau, maar dat ze ook een relatie tussen beide zouden
leggen.
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@e)'('df\jk\ejZ_fc\e`eXXemlcc`e^_`\ifgffbmffid`e`dXXc\\emXb^\Y`\[_\km\inXZ_k\
prestatieniveau voor een half jaar of een jaar hebben uitgewerkt. Verder keek de inspectie
scherper hoe scholen ontwikkelingsperspectieven vaststelden. Oorspronkelijk was het
voldoende als scholen op basis van de cognitieve capaciteiten van leerlingen het uitstroom
niveau vaststelden, nu stelde de inspectie de eis dat scholen andere belemmerende en
bevorderende factoren van de leerling daarbij zouden betrekken.
Achterblijvende kwaliteit Een derde van de 138 scholen die in 2005/2006 voldoende kwaliteit
liet zien, heeft sindsdien te weinig vorderingen gemaakt bij de verbetering van de ontwikkelings
perspectieven of de vertaling daarvan in een leerstofaanbod. De scholen hebben niet voor al hun
leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld of het te verwachten niveau voor de komende
periode ontbreekt. Het is ook mogelijk dat het leerstofaanbod niet naar aanleiding van het
ontwikkelingsperspectief is bepaald of dat scholen niet minimaal eens per jaar nagaan of hun
leerlingen tussendoelen hebben behaald. Twee derde van de 138 scholen die de inspectie in 2010
bezocht, voldoet wel aan de criteria.
Vervolg In 2011 doet de inspectie nader onderzoek naar de opbrengsten van het speciaal basis
onderwijs (zie hoofdstuk 8). Het is de bedoeling aan de hand van het instroomniveau en het
uitstroomniveau zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van scholen.

Toelating
Indicatie;\g\idXe\ek\Zfdd`jj`\jc\\ic`e^\eqfi^G:CÆj mXejXd\en\ib`e^jm\iYXe[\enXXi
basisscholen bij zijn aangesloten, beslissen over toelating tot het speciaal basisonderwijs.
Ouders en scholen ervaren het aanvragen van een indicatie vaak als bureaucratisch en tijdrovend
C\[flo#BXijk\e#9i\\km\ck#<dd\cfk\e?\`d#)''.2F:N#)''0 %;\`ejg\Zk`\_\\ɘfe[\iqf\b
gedaan naar de onderzoeks- en plaatsingslijsten per 1 oktober 2009 van de 235
samenwerkingsverbanden.
Onderzoekslijsten Op de onderzoekslijsten staan leerlingen van wie het dossier in behandeling
`j^\efd\e#dXXifm\in`\[\G:Cef^^\\e`e[`ZXk`\Y\jcl`k_\\ɘ^\efd\e%Fg(fbkfY\i
stonden 478 leerlingen op zulke lijsten (in 58 procent van de samenwerkingsverbanden). Dat is
minder dan in eerdere jaren (ﬁguur 2.4a).
Wachttijd De permanente commissie leerlingenzorg moet binnen acht weken besluiten of een
leerling een beschikking krijgt. In 2008/2009 hadden de commissies hier gemiddeld zes weken
voor nodig. In een kwart van de samenwerkingsverbanden moesten leerlingen langer dan acht
weken wachten op een beschikking. Het gaat daarbij om 283 leerlingen. Een klein deel van hen,
96 leerlingen, wachtte langer dan drie maanden.
Plaatsingslijsten Het speciaal basisonderwijs laat leerlingen op drie momenten in het school
jaar toe: de eerste dag na de zomervakantie, de eerste dag na de kerstvakantie en op 1 april. De
Wet op het primair onderwijs schrijft voor dat leerlingen met een beschikking op de eerst
volgende plaatsingsdatum toegelaten moeten worden. Op 1 oktober 2009 stonden 21 leerlingen
op plaatsingslijsten, in 2008/2009 ging het om tien leerlingen, het jaar daarvoor om negen.
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Figuur 2.4a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

2.5 Ontwikkelingen in het basisonderwijs
Opbrengstgericht werken
Definitie De inspectie deﬁnieert opbrengstgericht werken als ‘het systematisch en doelgericht
werken aan het maximaliseren van prestaties’.
Geen verbeteringen De inspectie bracht de afgelopen jaren in kaart in hoeverre scholen
opbrengstgericht werken, op basis van vijf indicatoren uit het waarderingskader (Inspectie van
het Onderwijs, 2010d). Vorig jaar werkte volgens die berekening 37 procent van de scholen
opbrengstgericht, nu 30 procent. De teruggang ligt voor een deel aan een scherpere beoordeling
van een indicator, het volgen en analyseren van vorderingen. De inspectie verwacht namelijk niet
alleen meer dat scholen vorderingen volgen, maar ook dat ze aantoonbaar foutenanalyses
maken en conclusies trekken voor de inrichting van het onderwijs. Dat gebeurt veel minder vaak:
een derde van de scholen slaagt hier niet in.
De andere vier indicatoren zijn op dezelfde manier beoordeeld als in 2008/2009, maar die laten
ook geen vooruitgang zien. Scholen hebben dus op het gebied van opbrengstgericht werken
geen verbeteringen bereikt (tabel 2.5a).
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Percentage sch

2008/2009

2009/2010

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen.

95

94

De leraren volgen en analyseren de vorderingen van hun leerlingen
systematisch.

94

65

De school gaat de effecten van de zorg na.
De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten.
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.
Alle indicatoren voldoende.
Alle indicatoren voldoende, behalve ‘volgen en analyseren’.

66
67
74
37
39

65
66
70
30
35

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Relatie met prestaties Tabel 2.5a laat zien dat scholen op het gebied van opbrengstgericht
werken nog geen verbeteringen bereikt hebben. Dat is te betreuren, want opbrengstgericht
n\ib\ebXekfkm\iY\k\i`e^mXefe[\in`ajgi\jkXk`\jc\`[\e@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('Z2
Hattie en Timperly, 2007). Dat blijkt ook uit de toezichtarrangementen van scholen: naarmate ze
meer opbrengstgericht werken, zijn ze minder vaak zwak of zeer zwak (tabel 2.5b).

Toezichtarrangement naar mate van opbrengstgericht werken
Steekproef (n=379)

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

%
95,5
4,0
0,5
100

n
362
15
2
379

0 of 1 indicatoren
voldoende (n=27)
%
88,9
7,4
3,7
100

n
24
2
1
27

2 of 3 indicatoren
voldoende (n=137)
%
92,7
6,6
0,7
100

n
127
9
1
137

4 of 5 indicatoren
voldoende (n=215)
%
98,1
1,9
0,0
100

n
211
4
0

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Trainingen en onderzoek Diverse advies- en begeleidingsorganisaties bieden trainingen en
cursussen voor opbrengstgericht werken aan en veel scholen houden zich er inmiddels mee
Y\q`^%;\giXbk`abiXggfik\\ikgfj`k`\m\\ɕ\Zk\emXe[\q\`e`k`Xk`\m\eM\ieffp#)'('2GF$iXX[#
2010), maar in de inspectiegegevens zijn die nog niet te zien. Wetenschappelijk onderzoek naar
de eﬀecten van opbrengstgericht werken door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit
Twente loopt nog. Dit onderzoek kan op korte termijn mogelijk meer helderheid bieden.
Referentieniveaus Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
van kracht geworden. De wet beschrijft wat leerlingen aan het eind van de basisschool bij deze
vakken moeten kennen en kunnen. Voor scholen is hierdoor duidelijk waar ze met hun leerlin
gen minimaal naartoe moeten werken.

Het onderwijs in sectoren

I

Primair onderwijs

Van de basisscholen uit de steekproef voor het Onderwijsverslag zegt 35 procent dat ze in
2009/2010 voorbereidingen hebben getroﬀen voor het werken met de referentieniveaus. Die
voorbereidingen bestaan uit het volgen van scholing, het screenen van methodes of het aan
schaﬀen van nieuwe methodes, het ontwikkelen van groepsplannen voor taal en rekenen, het
uitwerken van beginnende geletterdheid voor kleuters, het uitbreiden van roostertijd, het maken
van afspraken in het samenwerkingsverband en het actualiseren van het leerlingvolgsysteem.
Ook zijn scholen bezig doelen vast te leggen en ambitieniveaus te verwoorden. In 2010/2011 wil
82 procent van de scholen activiteiten ontplooien die verband houden met de referentieniveaus.

Aspecten van onderwijstijd
Wettelijke verplichtingen In de wet staat hoeveel onderwijstijd basisscholen leerplichtige
leerlingen moeten bieden. Het eﬀect van onderwijstijd ofwel gelegenheid om te leren op
prestaties is vaak aangetoond (zie bijvoorbeeld Scheerens, Seidel, Witziers, Hendriks en
;ffie\bXdg#)'',28gg\c_f]#)''02;i`\jj\e#:cXXjj\e\eJd`k#)'(' %Mi`an\cXcc\jZ_fc\eq`ae
q`Z_\imXeY\nljk[Xk_\kY\cXe^i`ab`jmfc[f\e[\fe[\in`ajk`a[k\gcXee\e2jc\Z_kjqfÆe*gifZ\ek
voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen (zie 2.6).
Achterstanden Uitbreiding van onderwijstijd is een logische aanpak voor het opheﬀen van
achterstanden en onderpresteren van leerlingen, maar niet alle uitbreiding is eﬀectief. Van
oudsher kiezen scholen voor ‘een jaartje extra’ door de kleuterperiode te verlengen of leerlingen
te laten zitten, maar van deze vorm van uitbreiding van leertijd zijn geen positieve eﬀecten op
fe[\in`ajgi\jkXk`\jY\b\e[@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('[2?\db\i#Bl_c\d\`\i\eMXe
Weerden, 2010).
Kwaliteitseisen Willen leerlingen echt proﬁteren van uitbreiding van leertijd, dan moet de
invulling van die leertijd aan kwaliteitseisen voldoen. Driessen e.a. (2010) geven aan dat er een
inhoudelijke link moet zijn met het reguliere onderwijs, dat begeleiders gekwaliﬁceerd moeten
zijn en dat een individuele benadering, zoals een-op-eentutoring, het meest eﬀectief lijkt.
Projecten onderwijstijdverlenging In 2009 gingen 29 projecten onderwijstijd van start die
leerlingen een verlengde schooldag (24 projecten) of zomerschool (vijf projecten) bieden. Hier
zijn 222 basisscholen bij betrokken (www.onderwijstijdverlenging.nl). De projecten zijn soms
speciﬁek gericht op de bovenbouw en soms op achterstandsleerlingen. Het Top Institute for
Evidence Based Education Research publiceert naar verwachting in 2011 over de resultaten.
Effecten schooltijden De grotere arbeidsparticipatie van vrouwen, de groeiende vraag naar
kinderopvang en aanpassing van wet- en regelgeving leiden tot voorstellen voor andere school
tijden. Welk model het gunstigst is voor leerlingen, is niet bekend: er is nauwelijks onderzoek
gedaan naar de eﬀecten van verschillende invullingen van de schooldag, de schoolweek en het
jZ_ffcaXXi;i`\jj\e#:cXXjj\e\eJd`k#)'(' %?\kjZ_XXij\Y\jZ_`bYXi\fe[\iqf\bY\ki\ɘmffiXc
de Verenigde Staten en vooral cognitieve opbrengsten. Onderzoek naar eﬀecten van naschoolse
programma’s met een combinatie van onderwijs, ontspanning en culturele activiteiten laten
meestal kleine positieve eﬀecten zien.
Andere schooltijden In Nederland werken inmiddels vijftig scholen met andere schooltijden en
zijn vijfhonderd scholen dit van plan (www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl). In de steek
proef van de inspectie houdt de overgrote meerderheid van scholen vast aan het traditionele
model met een vrije woensdagmiddag, waarbij de onderbouwleerlingen minder tijd op school
doorbrengen dan de leerlingen in de bovenbouw (tabel 2.5c).
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Tabel 2.5c
Indeling schooltijden (n= 313 basisscholen)
Percentage scholen
Traditionele schooltijden met vrije woensdagmiddag; onderbouw minder uren
dan bovenbouw

85

Traditionele schooltijden met vrije woensdagmiddag; uren voor onder- en
bovenbouw zijn gelijk

13

Vijf gelijke dagen
Totaal

2
100
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Brede scholen
Aanbod Brede scholen bieden een breed aanbod aan voorzieningen en kunnen leerlingen bij
uitstek laten proﬁteren van een goede invulling van de tijd buiten de oﬃciële schooltijden om.
De eﬀecten van brede scholen op prestaties, sociale vaardigheden en ontwikkelingskansen
nfi[\eef^fe[\iqfZ_k2\\eiXggfikX^\[ffi@KJ#JXi[\j\eFY\ife `j`e)'(*k\m\inXZ_k\e%
Doelen Van de scholen uit de steekproef voor het Onderwijsverslag maakt 21 procent, ofwel 66
van de 313 scholen, deel uit van een brede school. Dat percentage is vergelijkbaar met de 24
procent uit het Jaarbericht 2009 over brede scholen (Oberon, 2009). Van de 66 brede scholen
zitten 23 samen met andere voorzieningen in een multifunctionele accommodatie. Brede
scholen zijn oorspronkelijk opgezet om onderwijsachterstanden te bestrijden, maar nu noemen
nog maar dertien scholen dit als hun belangrijkste doelstelling. Verbreding en verbetering van de
zorg voor kinderen is nu voor de meeste brede scholen het belangrijkst (tabel 2.5d).
Tabel 2.5d
Belangrijkste doelstelling brede school
Aantal scholen dat deze
doelstelling de hoogste
prioriteit geeft
Verbreding en verbetering van de zorg voor kinderen

21

Het scheppen van kansen en het voorkomen en bestrijden van
onderwijsachterstanden

13

Bieden van sluitende dagarrangementen van onderwijs en opvang voor
werkende ouders

12

Talentontwikkeling bij alle leerlingen met een breed aanbod van sportieve,
sociale en culturele activiteiten

10

Versterking van de wijk met aanbod voor kinderen, ouderen en overige
buurtbewoners
Geen prioritering
Totaal

3
7
66
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Heroriëntatie De verschuiving van doelen blijkt ook uit het Jaarbericht 2009 (Oberon, 2010). De
oorspronkelijke initiatiefnemers van de brede scholen pleiten daarom voor een heroriëntatie op
de oorspronkelijke doelstelling: inzetten van tijd buiten de oﬃciële schooltijden voor het
bereiken van schoolse doelen door achterstandsleerlingen (Marreveld, 2010).
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Schakelklassen
Leerwinst In schakelklassen krijgen leerlingen met taalachterstanden een jaar lang intensief
taalonderwijs, met als doel de doorstroom naar hogere vormen van voortgezet onderwijs te
stimuleren. Leerlingen in schakelklassen halen meer leerwinst dan andere, vergelijkbare
c\\ic`e^\eDlc[\i#MXe[\i?f\m\e#M`\ib\#MXe[\iM\\e\e<cj_f]#)''02MXe[\iM\\e\e
Derriks, 2010). Dat geldt vooral voor kopklassen na groep 8, die overigens wel een minderheid
van de schakelklassen vormen.
Onderbouw 33 scholen in de steekproef (11 procent van de groep die een vragenlijst invulde)
geven aan dat één of meer van hun leerlingen onderwijs volgt in een schakelklas (tabel 2.5e). De
meeste schakelklassen zijn bedoeld voor leerlingen in de onderbouw (groepen 1 tot en met 4).
D\\jkXcYi\e^\ec\\ic`e^\ee`\k[\_\c\n\\b[ffi`e[\jZ_Xb\cbcXj2[Xk^\Y\likdXXi`e\\e
derde van de gevallen. Sommige scholen hebben verschillende varianten schakelklassen,
waardoor het totaal hoger dan 33 is.
Tabel 2.5e
Soorten schakelklassen
Aantal scholen
Extra jaar voorafgaand aan groep 1
Groep 1-2
Groep 3-5
Groep 6-8
Verschillende leeftijden
Kopklas na groep 8
Neveninstromers
Totaal

1
13
19
7
3
1
6
50
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

De kwaliteit van het onderwijs aan kleuters
Belang goed onderwijs Goed kleuteronderwijs is van groot belang voor leerlingen. Achter
standen die leerlingen op jonge leeftijd oplopen, zijn later in de schoolloopbaan moeilijk in te
halen (Onderwijsraad, 2010).
Leerstofaanbod Van de 313 scholen uit de steekproef werkt twee derde in de groepen 1 en 2 met
een gestructureerd methodisch programma dat aansluit bij het leerstofaanbod van groep 3.
Andere scholen gebruiken diverse methodieken of bronnenboeken om een aanbod samen te
stellen. Als dat tot een beredeneerd aanbod leidt, beoordeelt de inspectie de doorgaande lijn in
het leerstofaanbod als voldoende. Op 22 procent van de scholen is die doorgaande lijn echter
onvoldoende gewaarborgd.
Volgsysteem De meeste scholen (88 procent) gebruiken een kleutervolgsysteem om vast te
stellen of hun leerlingen zich voldoende ontwikkelen, 7 procent heeft zelf een volgsysteem
ontwikkeld en 5 procent gebruikt geen kleutervolgsysteem. Van de scholen met een gestructu
reerd programma in de groepen 1 en 2 gebruikt slechts een derde het bijbehorende registratiesys
teem. Dat is een gemiste kans, want een dergelijk registratiesysteem geeft in relatie tot het
aanbod het duidelijkst aan welke kennis en vaardigheden kleuters al hebben verworven en welke
ze nog onvoldoende beheersen.
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Figuur 2.5a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Didactisch handelen Inspecteurs beoordelen de kwaliteit van het didactisch handelen van
leraren in de groepen 1 en 2 op sommige indicatoren iets minder vaak voldoende dan in de
groepen 3 tot en met 8 (ﬁguur 2.5a). Leraren in de kleutergroepen komen vooral bij de
afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen en bij de uitleg minder goed uit
de verf. Wat afstemming betreft laten leraren kleuters wel vaak werkjes kiezen, maar die zijn
minder vaak dan in de andere groepen afgestemd op wat ze nodig hebben. Verder geven leraren
minder vaak dan in de hogere groepen een doelgerichte, gestructureerde instructie in een voor
kinderen betekenisvolle context. De sfeer in de kleutergroepen is iets minder vaak taakgericht en
kinderen zijn ook wat minder vaak betrokken bij activiteiten in de les.
Verlenging kleuterperiode Hoewel positieve eﬀecten ontbreken (Roeleveld en Van der Veen,
2007), komt kleutergroepverlenging op veel basisscholen voor. Via een vragenlijst heeft de
inspectie scholen hierover ondervraagd. Vrijwel alle scholen zeggen criteria te hebben voor
doorstromen van groep 2 naar groep 3. Op 59 procent van de scholen voldeden één of meer
leerlingen in 2008/2009 niet aan deze criteria, waardoor ze een extra jaar in groep 2 bleven.
Definitie De inspectie gaat ervan uit dat leerlingen een verlengde kleuterperiode hebben
meegemaakt als ze op 1 oktober in groep 3 zitten en zeven jaar of ouder zijn. De inspectie werkt
dus niet met een januarigrens, zoals het onderwijsveld soms denkt. In lijn met de Wet op het
primair onderwijs verwacht de inspectie van scholen dat ze leerlingen in acht jaar basisschool zo
veel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling laten doormaken.

Voor- en vroegschoolse educatie
Wet OKE Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)
van kracht. Deze wet bepaalt dat de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit van de voorschoolse
educatie. In dat kader bezoekt de inspectie tot de zomer van 2011 alle gemeenten en alle peuter
speelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen die voor- en vroegschoolse educatie (vve)
aanbieden. Vooruitlopend op de wet is een begin gemaakt met onderzoeken in de 27 middel
grote steden. Inmiddels zijn in 21 steden de resultaten bekend.
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Voorwaarden In de meeste gemeenten zijn de voorwaarden voor de uitvoering van voor- en
vroegschoolse educatie op orde.
8cc\^\d\\ek\e\`j\e[Xk_lec\`[jk\ijdYf*$^\bnXc`ÏZ\\i[q`ae#mfc[f\e[\E\[\icXe[j
spreken en geschoold zijn in de vve-methode. De inspectie vindt dit minimumeisen en bepleit
minimaal één mbo 4- of hbo-opgeleide leidster per groep. De huidige mbo 3-opleiding biedt
namelijk te weinig kennis over de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen en besteedt te weinig
aandacht aan benodigde didactische vaardigheden (Inspectie van het Onderwijs, 2010b).
8cc\^\d\\ek\e\`j\e\\edXo`dXc\^if\gj^iffɝ\Zfe]fid[\n\ɝ\c`ab\\`j\e%@e(.gifZ\ek
van de gemeenten is de maximale grootte van de peutergroepen zelfs lager dan wettelijk is
voorgeschreven.
;\d\\jk\^\d\\ek\e/*gifZ\ek Y`\[\emm\XXe^\[li\e[\mfc[f\e[\k`a[g\in\\bm`\i
dagdelen of tien uur per week).
@e[\d\\jk\^\d\\ek\e/*gifZ\ek mf\ik[\>>;_\km\i\`jk\kf\q`Z_kl`kfg[\YXj`j$
voorwaarden van vve.
Doorgaande lijn De inspectie beoordeelt de doorgaande lijn op het gemeentelijk niveau
doorgaans als goed. De voor- en vroegscholen vormen in veel gemeenten samenwerkings
verbanden en gebruiken doorgaans hetzelfde vve-programma (zie ook Van Veen, Van Daalen en
Heurter, 2010). Dat leidt echter nog niet automatisch tot een goede doorgaande lijn op de
werkvloer. De afstemming van het aanbod, het pedagogisch en educatief handelen, de manier
waarop de voor- en vroegscholen met ouders omgaan en de interne begeleiding kunnen
namelijk op veel voor- en vroegscholen nog worden verbeterd.
Kwaliteit De kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen is bijna overal voldoende.
Aandachtspunten zijn het werken met een doelgerichte planning, de inrichting van de groeps
ruimte, de interactie tussen kinderen en de afstemming van activiteiten op het ontwikkelings
niveau van kinderen.
Ouders Het beleid voor ouderbetrokkenheid kan beter: 83 procent van de gemeenten en 72
procent van de voor- en vroegscholen analyseren niet goed welke activiteiten ze het best kunnen
inzetten voor ouders. Bijna een derde van de voor- en vroegscholen kan ouders bovendien
sterker stimuleren mee te doen met vve-activiteiten, ook thuis.
Resultaten De Wet OKE verplicht gemeenten afspraken te maken over de resultaten van de
voor- en vroegschoolse educatie. De meeste gemeenten (83 procent) hebben echter niet vast
gelegd welke doelen ze willen bereiken. Daardoor komt de kwaliteitszorg nauwelijks van de
grond en zijn geen uitspraken te doen over de resultaten. Wellicht bieden onlangs ontwikkelde
doelen voor de kleuterperiode (SLO, 2010) handvatten.
Aandacht voor opbrengsten nodig De inspectie voerde eerder een pilotonderzoek uit naar vve
in de vier grote steden (Inspectie van het Onderwijs, 2010d). De huidige bevindingen lijken sterk
op de resultaten uit dat onderzoek. Ook toen constateerde de inspectie dat niet vaak genoeg
heldere doelen werden gesteld. En ook toen was niet vast te stellen welke opbrengsten bij
kinderen werden bereikt. Deze situatie moet snel veranderen om de eﬀecten van voor- en
vroegschoolse educatie in beeld te brengen en waar nodig te verbeteren.
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Krimp en kleine scholen
Leerlingenaantal daalt Het leerlingenaantal in het basisonderwijs is de afgelopen tien jaar
steeds ongeveer 1,55 miljoen (CBS, 2010; OCW, 2010). Er zijn wel regionale verschillen. In het
zuiden van Nederland en in Groningen is het leerlingenaantal de afgelopen tien jaar gedaald,
terwijl het groeide in Utrecht en Flevoland. Daarnaast dalen de aantallen leerlingen op het
jaar zal dalen tot 1,42 miljoen. Dat gebeurt vooral in Groningen, Friesland, Drenthe, delen van
Gelderland en Limburg (circa 12 procent tussen 2009 en 2015; Vrielink, Jacobs en Hogeling, 2010).
Figuur 2.5b laat de verdeling van groei en krimp op basis van prognoses zien.

Prognose aantal leerlingen basisSterk

Zeer sterk

Bron: Vrielink, Jacobs en Hogeling, 2010

Toename kleine scholen In krimpgebieden zullen steeds meer kleine scholen ontstaan als
besturen niets doen om dit te voorkomen. Het aantal zeer kleine scholen in de krimpprovincies
scholen, maar ook scholen waarbij nog een andere school in de (zeer) nabije omgeving ligt. Bij
echter bij 76 van de 201 kleine scholen niet zo. Bij deze scholen ligt een school van een andere
denominatie in de buurt.
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Tabel 2.5f
Kleine scholen met minder dan vijftig leerlingen en hun buurscholen (aantallen in 2010, tussen haakjes 2009)
Totaal

Groningen
Friesland
Drenthe
Zeeland
Limburg
Totaal

37
74
46
35
9
201

Minimaal één
andere school in
postcode 4-gebied
(vier gelijke cijfers)

(32)
(68)
(41)
(31)
(8)
(180)

19
21
19
15
2
76

Minimaal één
andere school in
postcode 5-gebied
(op één letter na
identiek)

(17)
(19)
(17)
(14)
(2)
(69)

Solitaire scholen

10 (9)
15 (12)
11 (9)
7 (6)
0 (0)
43 (36)

18
53
27
20
7
125

(15)
(49)
(24)
(17)
(6)
(111)

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Kwaliteit kleine scholen Kleine scholen zijn vaker zwak of zeer zwak (zie 2.1). Voor de zeer kleine
scholen geldt dit nog sterker (ﬁguur 2.5c). De Haan, Leuven en Oosterbeek (2010) concluderen
dat leerlingen ‘betalen’ met lagere schoolprestaties om dicht bij huis naar school te kunnen
gaan. De kwaliteit van zeer kleine scholen is vooral in krimpregio’s aanleiding voor herziening
van het beleid. Voorheen was dat vaak gericht op het behoud van scholen met het oog op de
leefbaarheid en onderwijsvrijheid in dorpen. Besturen realiseren zich dat krimp onontkoombaar
is en dat de kwaliteit van zeer kleine scholen op gespannen voet staat met de hoge kosten voor
zulke scholen (zie ook hoofdstuk 10). Daarnaast vragen besturen zich af of de veilige omgeving
die een heel kleine school in de ogen van velen biedt, uiteindelijk positief uitpakt voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (Sol, 2009).

Figuur 2.5c
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Actie Beleidsmakers en betrokkenen ondernemen actie om negatieve gevolgen van krimp te
keren. Besturen kunnen besluiten zeer kleine scholen op te heﬀen, maar er zijn ook besturen van
verschillende denominaties die mogelijkheden zoeken om samen te werken of te fuseren. Zij
pakken de problemen aan via schaalvergroting (Douma en Van Ede, 2010). In de praktijk
verwachten bijzondere scholen dat ze hun schoolcultuur en identiteit moeten opgeven (Luth,
2010). Als besturen verdergaande maatregelen nemen, kunnen ze grotere organisaties creëren
die onderwijs en opvang in de regio verzorgen. Leerlingen zouden dan vanuit hun woonplaats
vervoerd kunnen worden naar een centrale locatie (Douma, 2010).
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Basisonderwijs Caribisch Nederland
Beginsituatie Sinds 10 oktober 2010 vormen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
bijzondere gemeenten van Nederland. De twaalf basisscholen op deze eilanden vallen nu onder
het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. In 2008 constateerde de inspectie dat de meeste
scholen op dat moment een grote achterstand hadden op de basiskwaliteit, zoals die van
Nederlandse scholen wordt verwacht (Inspectie van het Onderwijs, 2008). Het leerstofaanbod,
het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg schoten vaak tekort en de leerprestaties waren op
de meeste scholen zeer zorgelijk: leerlingen liepen naar schatting drie leerjaren achter op het
gebied van technisch lezen, rekenen en taal.
Verbetering In de periode 2008-2010 is een intensief schoolverbeteringsprogramma uitgevoerd.
Inmiddels zijn de prestaties aanzienlijk verbeterd, vooral in de onderbouw. In de hogere groepen
bestaat nog een ﬂinke achterstand. Hier moesten leerlingen achterstanden inhalen, terwijl
leraren in de onderbouw konden voorkomen dat er nieuwe achterstanden zouden ontstaan.

2.6

Naleving van wet- en regelgeving

Documenten De inspectie heeft bij de scholen in de steekproef gecontroleerd of ze een school
gids, een schoolplan en een zorgplan van het samenwerkingsverband hebben. Op basis van
informatie uit de schoolgids is nagegaan of scholen voldoen aan wettelijke voorschriften voor
onderwijstijd. Als dat nodig was, besprak de inspecteur tijdens het schoolbezoek het nakomen
van wettelijke verplichtingen met de directie. Meestal had dat het gewenste eﬀect, waardoor
bijna alle scholen aan de wettelijke vereisten voldoen. Een klein deel van de scholen blijft in
gebreke (tabel 2.6a).
Tabel 2.6a
Percentage scholen dat voldoet aan wettelijke vereisten voor plandocumenten en onderwijstijd (N=379)

Schoolgids is naar de inspectie gestuurd
Schoolplan is naar de inspectie gestuurd
Zorgplan is naar de inspectie gestuurd
Geplande onderwijstijd voldoet aan wettelijke vereisten
Totaal aantal uren in acht jaren samen per leerlingcohort minstens 7.520
Voor groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer vierdaagse schoolweek

2008/2009

2009/2010

100
99
97
96

97
98
98
94

96
96

97
97

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Onderwijstijd 6 procent van de scholen plant te weinig onderwijstijd of plant te veel vierdaagse
schoolweken in. De inspectie maakt dan afspraken om de tekortkomingen te herstellen. Dat lukt
in bijna alle gevallen binnen drie maanden na vaststelling van het onderzoeksrapport.
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Wettelijk verplichte onderdelen De inspectie heeft niet alleen gekeken of scholen een school
gids, schoolplan en zorgplan hebben, maar ook of deze documenten enkele wettelijk verplichte
onderdelen (WPO, artikelen 12, 13 en 19) bevatten. Waar nodig heeft de inspectie met het bevoegd
gezag en de school afgesproken dat onvolkomenheden in de volgende versie moeten zijn
bijgesteld. Als scholen niet duidelijk in de schoolgids zetten dat de ouderbijdrage vrijwillig is,
moeten ze dat alsnog schriftelijk aan ouders meedelen.

2.7 Nabeschouwing
Normindicatoren Het percentage basisscholen met basistoezicht is gestegen naar 93 op 1
september 2010. Meer scholen halen de ondergrenzen voor opbrengsten en laten voldoende
kwaliteit in het onderwijsleerproces zien. De planmatige uitvoering van de leerlingenzorg is
daarbij de zwakste schakel. Hoewel de basiskwaliteit vaker op orde is, valt op dat scholen in het
algemeen geen vooruitgang boeken op afstemming van het onderwijs op de verschillen tussen
leerlingen, opbrengstgericht werken en kwaliteitszorg. Deze indicatoren spelen geen rol in de
beslisregels voor het bepalen van het toezichtarrangement, maar zijn wel een belangrijke
hefboom voor onderwijsverbetering.
Doelen stellen Scholen die de minimumnormen van de inspectie gebruiken om hun eigen
doelen te bepalen, zijn te weinig ambitieus. Die normen liggen namelijk ver onder de landelijke
gemiddelden. Een beter hulpmiddel bij het stellen van realistische doelen zijn de referentie
niveaus. Scholen doen daar nu nog weinig mee, maar in combinatie met opbrengstgericht
werken bieden de referentieniveaus mogelijkheden om opbrengsten op leerling-, school- en
stelselniveau te verbeteren.
Zwakke en zeer zwakke scholen Op 1 september 2010 zitten 88.000 basisschoolleerlingen op
een zwakke of zeer zwakke school. Dat zijn vaak kinderen uit minder bevoorrechte gezinnen.
Scholen stemmen het onderwijs niet genoeg af op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en
schieten vaak tekort in de zorg als ze onvoldoende vorderen. Dat zet deze leerlingen, die goed
onderwijs zo hard nodig hebben, nog verder op achterstand.
Jonge kinderen Begeleiding van de ontwikkeling van jonge kinderen is de basis voor hun
verdere schoolloopbaan. De kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding op scholen en
vve-locaties voldoen in het merendeel van de gevallen aan de eisen. Doelgerichtheid en
afstemming zijn nog vaak onvoldoende. Verder moeten voorschoolse instellingen en basis
scholen (voor groep 1 en 2) ambitieuze doelen formuleren en moeten ze eveneens nagaan of die
doelen bereikt worden. Nu gebeurt dat nog veel te weinig.
Kleine scholen kwetsbaar Kleine scholen zijn vaker zwak of zeer zwak dan grotere scholen. Op
deze scholen is de kwaliteit afhankelijk van de competenties van enkele leraren. Het aantal
kleine scholen is door de krimp groter geworden. Dit vraagt van besturen dat ze gaan samen
werken om waar nodig door een goede schaalgrootte de kwaliteit van het onderwijs te
garanderen.
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Bijlage
Tabel 1
Aantal scholen, personeelsleden en leerlingen in 2009
Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs

6.882
107,7
1.548

311
7,8
43,3

Aantal scholen
Aantal personeelsleden in fte’s x 1.000
Aantal leerlingen x 1.000

Bron: OCW, 2010

Tabel 2
Percentage basisscholen dat voldoende scoort op de indicatoren uit het waarderingskader primair en voortgezet
onderwijs, 2009 en 2010
2009

2010

Opbrengsten
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten
minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingbevolking
mag worden verwacht.

+
?
-

93,8
1,1
5,1

95,7
1,1
3,2

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en
wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond
van de kenmerken van de leerlingbevolking mag worden verwacht.

+
?
-

91,7
2,4
5,9

94,5
1,3
4,2

De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van
acht jaar.

+
?
-

-

96,3
0,3
3,4

De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag
worden verwacht.

+
?
-

-

26,4
71,5
2,1
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Leerstofinhouden
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde
betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

96

97

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal betrekt de school alle kern
doelen als te bereiken doelstellingen.

96

96

Bij de aangeboden leerinhouden voor rekenen en wiskunde betrekt de school alle
kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

99

99

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan
voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8.

94

94

De leerinhouden voor Nederlandse taal worden aan voldoende leerlingen aangeboden
tot en met het niveau van leerjaar 8.

98

98

De leerinhouden voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aange
boden tot en met het niveau van leerjaar 8.

95

93

-

78

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij
Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen
met een taalachterstand.

96

97

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale
integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de
diversiteit in de samenleving.

94

97

Tijd
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.
Schoolklimaat

97

97

100

100

83

89

94
100
98

92
96
98

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen.

96

94

De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

69

62

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen
de leerlingen.

79

79

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.

89

85

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

95

94

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de
leerlingen.

94

65

De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.

Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier
met elkaar en anderen omgaan.
De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.
Duidelijke uitleg en klassenmanagement
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.
Afstemming

Vorderingen volgen
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Zorg
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.

-

93

70

53

77
66

70
65

86
67
74
81
78

84
66
70
83
75

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijs
kwaliteit.

76

74

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van
actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis
over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving.

63

66

Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en
deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WPO, artikelen 16 en 13).

100

97

Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en
dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, artikelen 16 en 12).

99

98

Door of namens het bestuur is het vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsver
band naar de inspectie gestuurd en dit zorgplan bevat de verplichte onderdelen (WPO,
artikel 19).

97

98

De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten (WPO, artikel 8).

96

94

De school biedt in de bovenbouw minimaal duizend uur per groep of minimaal
vierduizend uur voor de bovenbouw als geheel aan. Bij een eventueel tekort kan school
aantonen dat uren in het verleden dan wel de voorgenomen uren in de toekomst
compenseren.

96

97

De school heeft voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zevenmaal een vierdaagse
schoolweek ingeroosterd.

96

97

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de
zorg voor de zorgleerlingen.
De school voert de zorg planmatig uit.
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.
Kwaliteitszorg
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingbevolking.
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

Wettelijke vereisten

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Voortgezet onderwijs
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Toezichtarrangementen
De opbrengsten van het voortgezet onderwijs
De kwaliteit van havo en vwo
Ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs
Naleving van wet- en regelgeving
Nabeschouwing

67
69
73
81
86
88

66

Inspectie van het Onderwijs

I

Onderwijsverslag 2009/2010

Samenvatting
Basistoezicht Het overgrote deel van de schoolsoorten in het voortgezet onderwijs heeft
YXj`jkf\q`Z_k2((gifZ\ek`jfg(j\gk\dY\i)'('qnXbf]q\\iqnXb%@em\i^\c`ab`e^d\k[\
peildatum 1 januari 2010 zijn er iets minder scholen met basistoezicht, vooral door een toename
van zwakke vwo-scholen.
Opbrengsten Over drie jaar bekeken zijn de opbrengsten van het voortgezet onderwijs min of
meer stabiel. Het vwo heeft de hoogste percentages onvoldoende opbrengsten. Groningen,
Friesland en de vier grote steden blijven achter bij de rest van het land.
Kwaliteit havo en vwo De kwaliteit in het havo en vwo is overwegend voldoende.
Tekortkomingen liggen vooral in het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen
leerlingen en het evalueren van in gang gezette ontwikkelingen. Nog maar weinig havo- en
vwo-scholen werken opbrengstgericht. Ze maken bijvoorbeeld nog nauwelijks gebruik van
geschikte toetsen en evalueren hun opbrengsten en onderwijsprocessen onvoldoende.
Krimp De terugloop van het aantal leerlingen in sommige delen van het voortgezet onderwijs
dwingt scholen tot meer samenwerking en herijking van het onderwijsaanbod. Dat leidt tot meer
diversiteit in het aanbod. Ouders en leerlingen krijgen daardoor meer keuzemogelijkheden. Dat
is een goede zaak, zolang verschillen in aanbod niet tot kwaliteitsverschillen in opleidingen
leiden.
Wet- en regelgeving In 2009/2010 voldoet 80 procent van de scholen aan de nieuwe urennorm
voor onderwijstijd. Dat is een verbetering ten opzichte van een jaar daarvoor. Wat betreft de
ouderbijdrage voldoen scholen meer aan wettelijke bepalingen als ze een opdracht tot herstel
krijgen. Uit jaarrekeningen van schoolbesturen blijkt dat ongeveer 30 procent van de besturen in
2008 of 2009 een sponsorbedrag heeft ontvangen. Scholen zelf melden lagere percentages.
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Toezichtarrangementen

Lichte achteruitgang De inspectie geeft jaarlijks een oordeel over de kwaliteit van categorale
scholen en de verschillende schoolsoorten (basisberoepsgerichte leerweg vmbo, kaderberoeps
gerichte leerweg vmbo, gemengde/theoretische leerweg vmbo, havo en vwo) binnen scholen
gemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Dit oordeel komt tot uiting in het toezicht
arrangement (tabel 3.1a). Op 1 september 2010 zijn er 29 zeer zwakke en 262 zwakke scholen in
het voortgezet onderwijs, 11 procent van het totaal. Het overgrote deel van de scholen heeft
basistoezicht. Dat percentage is het hoogst in het praktijkonderwijs. Dat heeft zich in korte tijd
aanzienlijk verbeterd. Ten opzichte van 1 januari 2009 hebben het vmbo en het havo zich
eveneens verbeterd, maar vergeleken met 1 januari 2010 laten sommige scholen een lichte
achteruitgang zien. Het vwo maakt een zorgelijke ontwikkeling door: het percentage zwakke en
zeer zwakke scholen neemt voortdurend toe.
Peildatum De inspectie verschuift met ingang van dit Onderwijsverslag de peildatum voor de
toezichtarrangementen van 1 januari naar 1 september, omdat op dat moment de jaarlijkse cyclus
van risicoanalyse tot bevestiging of aanpassing van het toezichtarrangement is afgerond. In tabel
3.1a is daarom zowel de peildatum 1 september als de vorige peildatum (1 januari 2010)
opgenomen. Om de ontwikkelingen over langere termijn te laten zien, is ook de situatie op 1
januari 2009 weergegeven.
Tabel 3.1a
Toezichtarrangementen voortgezet onderwijs naar schoolsoort op 1 januari 2009, 1 januari 2010
en 1 september 2010 (in percentages, n= 2.616)
Praktijkonderwijs

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

Basisberoepsgerichte
leerweg vmbo

Kaderberoeps
gerichte leerweg
vmbo

1 jan.
2009

1 jan. 1 sept.
2010 2010

1 jan.
2009

1 jan. 1 sept.
2010 2010

1 jan.
2009

1 jan. 1 sept.
2010 2010

1 jan.
2009

1 jan. 1 sept.
2010 2010

79,0
18,1
2,9

89,0
9,8
1,2

85,7
10,7
3,6

91,4
7,2
1,4

87,6
8,8
3,6

91,2
7,7
1,1

87,4
11,3
1,3

90,6
8,3
1,1

100

100

95,0
4,4
0,6
100

100

100

91,7
7,3
1,0
100

100

Havo

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

Gemengde/
theoretische leerweg
vmbo

100

90,0
8,8
1,2
100

100

100

Vwo

89,0
10,0
1,0
100
Totaal

1 jan.
2009

1 jan.
2010

1 sept.
2010

1 jan.
2009

1 jan.
2010

1 sept.
2010

1 jan.
2009

1 jan.
2010

1 sept.
2010

90,2
9,3
0,5
100

93,0
6,4
0,6

90,8
8,1
1,1

88,0
11,5
0,5

86,8
12,4
0,8

81,7
16,9
1,4

87,2
10,9
1,9

90,5
8,5
1,0

88,9
10,0
1,1

100

100

100

100

100

100

100

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Zeer zwak Op 1 januari 2010 waren er 24 zeer zwakke schoolsoorten. In de periode tot 1
september 2010 kwamen daar twaalf nieuwe bij, vooral in het havo en vwo. Zeven schoolsoorten
verbeterden zich in 2010 zodanig dat ze niet langer zeer zwak zijn. Per saldo is het aantal zeer
zwakke schoolsoorten tussen januari en september 2010 dus vermeerderd met vijf, tot 29.

Regionale verschillen
Provincies Groningen en Friesland springen er op 1 september 2010 ongunstig uit met hoge
percentages zeer zwakke scholen, terwijl Noord-Brabant en Limburg geen enkele zeer zwakke
school hebben (zie ook 3.2). Groningen, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben
procentueel de meeste zwakke scholen. Drenthe is de provincie met de meeste basisarrangementen. Ten opzichte van 1 januari 2010 hebben Utrecht, Noord-Holland en Limburg
meer scholen met basistoezicht, terwijl dat aantal in Groningen, Friesland, Flevoland en ZuidHolland nogal afnam (ﬁguur 3.1a). In de bijlage staan de toezichtarrangementen per schoolsoort
per provincie.

Figuur 3.1a
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95,3 4,7 0,0

40

60

80

Basis, 1 september 2010
Zwak, 1 januari 2010
Zwak, 1 september 2010
Zeer zwak, 1 januari 2010
Zeer zwak, 1 september 2010

1,6
1,5

94,5 5,5 0,0
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Toezichtarrangementen per provincie
op 1 januari 2010 en op 1 september
2010, exclusief praktijkonderwijs (in
percentages, n=2.457)

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Grote steden De vier grote steden (G4) hebben relatief veel kwaliteitsproblemen in vergelijking
met de rest van het land, al is de situatie in Amsterdam en Utrecht op 1 september 2010 verbeterd
k\efgq`Z_k\mXeaXelXi`)'('Ï^lli*%(Y2[\ZXk\^fi`\Åfm\i`^ÆY\ki\ɘ[\jZ_fc\e[`\Yl`k\e[\
G4 en de G32 (32 grootste steden) vallen). Beide steden hebben minder zwakke scholen, maar
Den Haag en Rotterdam kregen er juist zwakke scholen bij.
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Figuur 3.1b
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

3.2

De opbrengsten van het voortgezet onderwijs

Vier indicatoren De inspectie beoordeelt de opbrengsten per schoolsoort aan de hand van vier
indicatoren:
_\ki\e[\d\ekmXe[\fe[\iYfln2
_\ki\e[\d\ekmXe[\Yfm\eYfln2
_\k^\d`[[\c[Z`a]\imffi_\kZ\ekiXXc\oXd\e2
_\k^\d`[[\c[\m\ijZ_`ckljj\e_\kjZ_ffc\oXd\e\e_\kZ\ekiXXc\oXd\e%
Het oordeel wordt gebaseerd op de opbrengsten van drie opeenvolgende jaren.
Kaderberoepsgericht De opbrengsten bij de kaderberoepsgerichte leerweg zijn achteruitgegaan
ten opzichte van 2009 (tabel 3.2a). Dit komt doordat de cijfers voor het centraal examen dalen,
terwijl de cijfers voor het schoolexamen gelijk blijven. Daardoor stijgt het verschil tussen het
schoolexamen en het centraal examen.
Vwo Het vwo heeft opnieuw de meeste scholen met onvoldoende opbrengsten. Ook daar ligt dat
vooral aan het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen. Vorig jaar signaleerde
de inspectie dat dit verschil consequent groter is voor meisjes dan voor jongens. Meisjes scoren
hoger op het schoolexamen, jongens op het centraal examen. In het vwo zijn meisjes oververtegenwoordigd, maar of dit een rol speelt bij de bevindingen vraagt om nader onderzoek
(Inspectie van het Onderwijs, 2010b).
Tabel 3.2a
Schoolsoorten met voldoende opbrengsten in 2009 en 2010 (in percentages, n= 2.425)
Basisberoepsgerichte leerweg
vmbo

Kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo

2009
93

2009
91

2010
93

2010
87

Gemengde/
theoretische
leerweg vmbo
2009
89

2010
88

Havo

2009
92

2010
91

Vwo

2009
79

2010
79

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2009 en 2010
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Opbrengsten in Groningen en Friesland
Achterblijvende opbrengsten Al geruime tijd bestaan er zorgen omtrent de achterblijvende
resultaten en de kwaliteit van scholen in Groningen en Friesland (Inspectie van het Onderwijs,
2009a). De opbrengstenbeoordeling over de afgelopen drie jaar laat zien dat deze zorgen actueel
blijven: in 2010 zijn de verschillen tussen Groningen en Friesland enerzijds en de rest van
Nederland anderzijds nog groter geworden. Dit geldt voor alle schoolsoorten, met uitzondering
van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo (tabel 3.2b).
Tabel 3.2b
Percentage onvoldoende inspectieoordelen volgens de opbrengstenpublicaties in 2008, 2009 en 2010 in de
noordelijke provincies en de rest van Nederland
Basisberoepsgerichte leerweg vmbo

2008

2009

2010

Groningen

11,1

5,3

5,9

Friesland
Drenthe
Rest van Nederland

10,7
0,0
8,9

3,7
0,0
6,8

3,6
0,0
6,7

14,3
6,9
0,0
8,4

23,8
10,3
0,0
8,5

26,3
32,3
0,0
12,9

10,5
9,3
12,7
12,1

18,2
4,0
13,4

26,3
6,3
18,2
10,8

12,5
18,2
7,3

28,6
17,6
10,0
18,9

23,4
10,0
20,7

Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
Groningen
Friesland
Drenthe
Rest van Nederland
Gemengde/theoretische leerweg vmbo
Groningen
Friesland
Drenthe
Rest van Nederland

15,8

18,4
26,1
12,0
14,6

Havo
Groningen
Friesland
Drenthe
Rest van Nederland

26,3

36,8
12,5
9,1
8,7

Vwo
Groningen
Friesland
Drenthe
Rest van Nederland

33,3

42,9
35,3
10,0
21,4

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Alle indicatoren Alle opbrengsten wijken in Groningen en Friesland ongunstig af. Er is minder
doorstroom en opstroom, er is meer vertraging in de bovenbouw en de examenresultaten zijn
lager dan in de rest van het land. Er is dus niet één speciﬁeke indicator die er in deze provincies
duidelijk uitspringt.
Lage verwachtingen Verklaringen kunnen op verschillende terreinen liggen.
?\km\inXZ_k`e^jgXkiffemXec\iXi\e\e_\kXdY`k`\e`m\XlmXefl[\ij\ec\\ic`e^\e`j`e
plattelandsgebieden lager dan in meer verstedelijkte delen van het land, waardoor de door
jkifd`e^eXXi_Xmff]mnf^\i`e^\i`jMf^\cj\e9ifee\dXe$?\cd\ij#)''*2;\9f\i#)''0 %
JZ_fc\e_\YY\ek\n\`e`^gifYc\\dfgcfjj\e[m\idf^\e@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'(( %
Leerlingkenmerken geen factor De lagere prestaties zijn in elk geval niet te herleiden tot andere
bij de inspectie bekende leerlingkenmerken. Het noorden heeft weliswaar een relatief hoog
percentage lwoo-leerlingen, maar daar wordt in de opbrengstbeoordeling voor gecorrigeerd.

Opbrengsten in de vier grote steden
Lagere opbrengsten Sommige schoolsoorten hebben in de vier grote steden lagere opbrengsten
dan wat het landelijk beeld laat zien. Dat geldt voor de kaderberoepsgerichte leerweg en de
gemengde/theoretische leerweg in het vmbo en voor het vwo. Bij het vwo is echter wel enige
verbetering te zien. De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het havo wijken voor de
G4 niet of nauwelijks af van het landelijk beeld (ﬁguur 3.2a).
Wisselende ontwikkelingen Utrecht heeft zich aanzienlijk verbeterd en doet het in alle
schoolsoorten beter dan het landelijk gemiddelde, behalve bij de kaderberoepsgerichte leerweg
van het vmbo. Hoewel ook hier enige verbetering is te zien, steekt Utrecht nog zeer ongunstig af
bij het landelijk gemiddelde en ook bij de andere grote steden. Rotterdam presteert over de hele
linie het minst van de vier grote steden. Verbeteringen zijn er alleen in de basisberoepsgerichte
leerweg van het vmbo. Den Haag blijft ondanks verbeteringen in het vmbo nog wat achter bij het
landelijk beeld, Amsterdam verliest terrein in het vmbo, maar scoort goed bij havo en vwo.
Factoren Hoewel de problematiek tussen de vier grote steden onderling verschilt, zijn de
factoren die van invloed zijn op het onderwijs min of meer vergelijkbaar. In het vorige
Onderwijsverslag heeft de inspectie al een aantal van die factoren genoemd: overbelaste
jongeren, te weinig aandacht voor prestaties, personele problemen, concurrentie, een complexe
leerlingenpopulatie en een complexe maatschappelijke omgeving (Inspectie van het Onderwijs,
2010b).
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Figuur 3.2a
Schoolsoorten met voldoende
opbrengsten in 2009 en 2010 (totaal
oordeel opbrengsten) naar mate van
verstedelijking (in percentages,
n =2.425)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2009 en 2010
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De kwaliteit van havo en vwo

Gegevensverzameling De inspectie heeft de kwaliteit van het havo en het vwo onderzocht in
een representatieve steekproef van 106 scholen (51 havo, 55 vwo, niet van dezelfde scholen
afkomstig). Bij deze scholen is ook een vragenlijst uitgezet. De resultaten zijn in drie regionale
bijeenkomsten met havo- en vwo-teamleiders besproken.
Programmadiversiteit De inspectie concludeerde vorig jaar in het Onderwijsverslag dat steeds
meer havo- en vwo-scholen overgaan tot vormen van programmadiversiteit. Die ontwikkeling
zet zich ook dit jaar voort. Programmadiversiteit is zowel in het belang van de leerling (mogelijk
heden om verschillen in belangstelling en talenten van leerlingen meer te honoreren) als in het
belang van de school (sterkere concurrentiepositie).
Jfdd`^\fekn`bb\c`e^\ecfg\eXccXe^\i%Qfq`ae\ijZ_fc\emffic\\ic`e^\e[`\kfgjgfik
beoefenen (LOOT-scholen) en scholen die tweetalig onderwijs (tto) aanbieden.
E`\ln\i\`e`k`Xk`\m\e#qfXcj_\kk\Z_eXj`ld\e_\kLe`m\ijldgif^iXddX#q`aed\\i^\i`Z_kfg
versterking van bètaproﬁelen.
Doorgaande leerlijn vwo Eerder is beschreven dat het aantal zwakke en zeer zwakke vwoscholen toeneemt, vooral door de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen. Ruim
twee derde van de vwo-scholen treft maatregelen om die verschillen te verkleinen. Voorbeelden
zijn:
jki\\]Z`a]\ijmffi_\kZ\ekiXXc\oXd\eg\imXbmXjkc\^^\e2
gif^iXddXmXekf\kj`e^\eX]jcl`k`e^GK8 n`aq`^\e2
[fZ\ek\ejZ_fc\e`e\eY\^\c\`[\eY`a_\kfgjk\cc\emXejZ_ffc\oXd\ej2
[\[\k\id`eXk`\XXejZ_\ig\e2
kf\kj`e^`e[\fe[\iYflnm\iY\k\i\e2
\\e[ffi^XXe[\c\\ic`aefe[\iYfln$Yfm\eYflnfgq\ɝ\e%
Vooral dit laatste blijkt heel belangrijk. Scholen die werk hebben gemaakt van een doorgaande
leerlijn zeggen dat ze dat terugzien in hun opbrengsten, zowel bij het rendement in de boven
bouw als bij de examenresultaten.
Slaag-/zakregeling De nieuwe slaag-/zakregeling die vanaf de examens 2012 geldt, houdt in dat
het gemiddelde cijfer voor het centraal eindexamen ten minste 5,5 moet zijn en dat leerlingen
ten hoogste één vijf mogen halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze
regeling is voor veel scholen een reden om instroomeisen en overgangsnormen in onder- en
bovenbouw te verzwaren. Ongeveer een derde van de havo-scholen heeft de overgangsnormen in
de onder- en bovenbouw verzwaard. Bijna de helft van de vwo-scholen heeft de overgangs
normen in de onderbouw verzwaard en ongeveer 40 procent verzwaarde de bovenbouwnormen.
Van vmbo naar havo Voor leerlingen uit de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-t) die
naar het havo willen, kan de verzwaring van instroomeisen een extra hindernis worden. Een
groeiende groep leerlingen (inmiddels bijna een kwart van de geslaagden voor het vmbo-t) kiest
mffi_\k_XmfF:N#)'('Y %MXe[\[ffijkifd\ijl`kmdYf$kqXbk\\ebnXikmffi_\k_Xmf$
examen, tegen 10 procent van de oorspronkelijke havo-leerlingen (Van Esch en Neuvel, 2010).
Dat leerlingen vaak een jaar ouder zijn dan hun havo-medeleerlingen kan meespelen, maar er
zijn ook andere factoren in het geding: de overstap is vaak groot qua programma, leeromgeving
en begeleiding. Bovendien staan havo-scholen de vmbo-instromers minder vaak dan de
oorspronkelijke havo-leerlingen toe om te doubleren.
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Die ongelijkheid in aanpak is in het nadeel van de vmbo-instromers. De VO-raad ontwikkelt
beleid om deze ongelijke behandeling tegen te gaan. De inspectie zal in 2012 de stand van zaken
onderzoeken.

Beoordeling van indicatoren
Waarderingskader In het onderzoek op havo- en vwo-scholen heeft de inspectie een groot
aantal indicatoren uit het waarderingskader beoordeeld (tabellen 3.3a tot en met 3.3d). Soms is
een indicator niet van toepassing. Als een school bijvoorbeeld geen taalzwakke leerlingen heeft,
is de indicator over het aanbod voor die leerlingen niet van toepassing. In de tabellen zijn de
normindicatoren, die samen met de opbrengsten bepalend zijn voor het toezichtarrangement,
gemarkeerd met een asterisk.
Aanbod Het aanbod in de onder- en bovenbouw voldoet op alle scholen aan de wettelijke
vereisten en aan de kwaliteitseisen voor burgerschap en sociale competenties (tabel 3.3a). De
scholen met 20 procent of meer taalzwakke leerlingen houden vrijwel altijd in hun aanbod
voldoende rekening met deze speciﬁeke groep. Samenhang in het aanbod is de indicator die
duidelijk het minst uit de verf komt.
Tijd Lesuitval is zowel bij het havo als bij het vwo een probleem: 15 procent van de havo- en 30
procent van de vwo-scholen slaagt er niet in de lesuitval te beperken tot minder dan 5 procent
van de totale onderwijstijd (tabel 3.3a). Dat wil overigens niet zeggen dat deze scholen hierdoor
per deﬁnitie de wettelijke normen voor onderwijstijd niet halen: een deel van de scholen
programmeert namelijk extra onderwijstijd, juist met het oog op de lesuitval. Het ongeoorloofd
verzuim van leerlingen is op nagenoeg alle havo- en vwo-scholen beperkt tot minder dan
1 procent van de reguliere lestijd. Het overgrote deel van de scholen voor voortgezet onderwijs
heeft het systeem voor registratie van schooluitval geborgd en houdt ongeoorloofd verzuim in de
gaten (Inspectie van het Onderwijs, 2010b).
Schoolklimaat Ook de randvoorwaarden voor een goed schoolklimaat (incidentenregistratie,
veiligheidsmetingen onder leerlingen en personeel, een goed functionerend mentorensysteem)
zijn op nagenoeg alle havo- en vwo-scholen in orde (tabel 3.3a).
Didactisch handelen Het didactisch handelen van leraren is over het geheel genomen als
voldoende beoordeeld (tabel 3.3b). Leraren kunnen voldoende duidelijk uitleggen, zowel op
havo- als op vwo-scholen. Ze gaan vervolgens niet altijd na of leerlingen die uitleg ook begrijpen.
Ook gaan ze niet altijd in op de inhoud van vragen van leerlingen of antwoorden op vragen. Het
havo scoort op dit punt iets slechter dan het vwo. Leerlingen die alleen maar horen dat een
antwoord fout is of een presentatie niet voldoende, krijgen geen goede feedback en kunnen hun
leerproces dan moeilijk verbeteren. Ongeveer twee derde van de havo-scholen slaagt er in
leerlingen voldoende actief te betrekken bij het onderwijsproces. Dat wil zeggen dat 75 procent
van de leerlingen geconcentreerd bezig is, taakgericht werkt, vragen stelt of beantwoordt. Bij het
vwo lukt dit iets beter. Toch komt ook daar bij 15 procent van de scholen de actieve betrokken
heid in lessen te weinig naar voren. De interactie met leerlingen is dus duidelijk niet het sterkste
punt van leraren in het havo en vwo (zie ook hoofdstuk 11).
Afstemming Een belangrijk verbeterpunt betreft de afstemming van het onderwijs op leer
lingen, vooral als het gaat om instructie en verwerkingsopdrachten in de lessen (tabel 3.3b). Een
minderheid van leraren maakt hier werk van. Buiten de lessen doen scholen hier meer aan: zo’n
80 procent van de vwo-scholen en 70 procent van de havo-scholen biedt leerlingen bijvoorbeeld
banduren, maatwerkuren of verdiepingscursussen. Dat er in lessen zo weinig afstemming
plaatsvindt, blijft echter een behoorlijk gemis.
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Tabel 3.3a
Percentage beoordeling ‘voldoende’ en ‘niet van toepassing’ op de indicatoren voor aanbod, tijd en
schoolklimaat uit het waarderingskader, havo en vwo
Havo (n=51)
Voldoende

Vwo (n=55)
n.v.t.

Voldoende

n.v.t.

Aanbod
De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan
de wettelijke vereisten van artikel 11a tot en met f.*

100

100

De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend
voor de examenprogramma’s.*

100

100

De school met een substantieel percentage taalzwakke
leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden
dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen.*

57

40

57

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competen
ties te ontwikkelen.

100

100

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief
burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het
overdragen van kennis over en kennismaking met de
diversiteit van de samenleving.

100

100

76

83

De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt.

84

70

Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt.

96

96

De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.

82

85

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van
sociale veiligheid op de school voordoen.*

96

94

Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een
respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.*

100

100

De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van
de leerlingen.*

100

100

Het leerstofaanbod in de verschillende vakken vertoont
samenhang.

34

Tijd

Schoolklimaat

* normindicator

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Tabel 3.3b
Percentage beoordeling ‘voldoende’ en ‘niet van toepassing’ op de indicatoren voor didactisch handelen en
afstemming uit het waarderingskader, havo en vwo
Havo (n=51)
Voldoende

Vwo (n=55)
n.v.t.

Voldoende

n.v.t.

Didactisch handelen
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.*

100

100

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.*

90

91

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijs
activiteiten.*

69

85

De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de
opdrachten begrijpen.

86

87

De leraren geven de leerlingen inhoudelijke feedback.

74

83

Afstemming
De aangeboden leerinhouden maken afstemming mogelijk op
de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.

82

6

85

De leraren stemmen de instructie af op verschillen in
ontwikkeling tussen leerlingen.

18

12

24

4

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

12

6

22

2

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.

57

10

75

5

* normindicator

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Begeleiding Over het geheel genomen is het systeem van begeleiding als voldoende beoordeeld
(tabel 3.3c). Scholen hanteren vrijwel allemaal een leerlingvolgsysteem, meestal digitaal, en
diagnostische instrumenten, bijvoorbeeld voor dyslexie. Vaak ontbreekt echter nog een belang
rijke schakel: het gebruik van genormeerde instrumenten en procedures. Weinig scholen
gebruiken genormeerde toetsen voor bijvoorbeeld Nederlands en rekenen/wiskunde, zoals VAS-,
;`XkXXc$f]89:$kf\kj\e%
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Tabel 3.3c
Percentage beoordeling ‘voldoende’ op de indicatoren voor begeleiding en zorg uit het waarderingskader, havo
en vwo
Havo (n=51)

Vwo (n=55)

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten
en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen.*

63

50

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen.

98

98

De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen
vandaan komen bij de begeleiding van de leerlingen.

98

100

De school begeleidt de leerlingen en de ouders/verzorgers bij de keuze van
vervolgopleiding/ arbeidsmarkt.

98

100

100

100

98
64

95
57

Begeleiding

Zorg
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school tijdig
de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.
De school voert de zorg planmatig uit.*
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.
* normindicator

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Zorg Vrijwel alle havo- en vwo-scholen hebben voorzieningen getroﬀen om zorgleerlingen
passende en planmatige zorg te kunnen bieden (tabel 3.3c). De evaluatie van eﬀecten blijft
hierbij echter sterk achter. Een derde van de havo-scholen en bijna de helft van de vwo-scholen
kijkt niet of het zorgsysteem voldoende eﬀecten bereikt in relatie tot hulpvragen, beschikbare
tijd en aanwezige deskundigheid. Bij verdiepend onderzoek blijkt vaak dat problemen met
handelingsplannen voorkomen (zie hoofdstuk 12).
Kwaliteitszorg Scholen hebben voldoende kennis en inzicht in de kenmerken van hun
leerlingen (zoals de etnische afkomst, sociale context en zorgindicaties). In die zin is de uitgangs
situatie voor een degelijk kwaliteitsbeleid aanwezig (tabel 3.3d). Desondanks komt het
kwaliteitsdenken niet op alle scholen voldoende naar voren. Waar het dan vooral aan ontbreekt,
is het evalueren van resultaten van leerlingen en van onderwijsleerprocessen. Bij een vijfde van
de havo-scholen en een kwart van de vwo-scholen weet men dan ook onvoldoende hoe het staat
met de kwaliteit van de lessen en hoe die kwaliteit zich verhoudt tot doelen van de school.
Recent onderzoek bevestigt dit beeld (Bokdam, Van Velzen, Bal en Tan, 2010).
Burgerschap Op slechts de helft van de scholen voor havo en vwo voldoet de zorg voor de
kwaliteit van het burgerschapsonderwijs aan de eisen (tabel 3.3d). In de andere gevallen beschikt
de school niet over een visie of voert die niet planmatig uit, of ontbreekt een verantwoording in
schoolplan en schoolgids.
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Tabel 3.3d
Percentage beoordeling ‘voldoende’ op de indicatoren voor kwaliteitszorg uit het waarderingskader, havo en vwo
Havo (n=51)

Vwo (n=55)

100

100

De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen.

80

93

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

80

74

De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere
toetsinstrumenten.

71

64

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op
bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het
overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de
samenleving.

50

47

Kwaliteitszorg
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Opbrengstgericht werken
Prestaties De inspectie deﬁnieert ‘opbrengstgericht werken’ als het systematisch en doelgericht
werken aan het maximaliseren van prestaties (Inspectie van het Onderwijs, 2010b). Het waarde
ringskader heeft vijf indicatoren die verwijzen naar elementen van opbrengstgericht werken
(tabel 3.3e).
Tabel 3.3e
Percentage voldoende op indicatoren voor opbrengstgericht werken, havo en vwo
Havo (n=51)

Vwo (n=55)

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten
en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen.

63

50

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen.

98

98

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

64

57

De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen.

80

93

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

80

74

Alle bovenstaande indicatoren voldoende

20

15

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Leerlingvolgsysteem Van de havo-scholen scoort 20 procent op alle indicatoren die bijdragen
aan opbrengstgericht werken voldoende, van de vwo-scholen 15 procent. Bij het basisonderwijs
ligt het percentage hoger: daar voldoet 30 procent van de scholen aan alle indicatoren. Hierbij
speelt mee dat het basisonderwijs al veel langer werkt met leerlingvolgsystemen, terwijl dat in
het voortgezet onderwijs nog in ontwikkeling is.

De kwaliteit van havo en vwo nader beschouwd
Verbeterpunten De kwaliteit van het havo en het vwo is op veel indicatoren grotendeels
voldoende. Verschillen tussen deze schoolsoorten zijn gradueel en soms in het voordeel van het
havo, soms van het vwo. In grote lijnen gaan havo en vwo dus wat de kwaliteit betreft gelijk op.
De tekortkomingen lijken ook veel op elkaar. Belangrijke verbeterpunten voor beide school
soorten zijn:
k\il^[i`e^\emXe[\c\jl`kmXc2
\mXclXk`\mXe[\\`^\ebnXc`k\`kgi\jkXk`\j#fe[\in`ajgifZ\jj\e#qfi^ 2
X]jk\dd`e^mXe_\kfe[\in`ajfgm\ijZ_`cc\ekljj\ec\\ic`e^\e%
Afstemming De inspectie heeft al vaker geconstateerd dat het omgaan met verschillen tussen
c\\ic`e^\em\iY\k\i`e^Y\_f\ɘ@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''/Y2)''0Z %@e_\kXXeYf[
ontstaat al wel steeds meer diﬀerentiatie, bijvoorbeeld door extra verdiepende vakken. Ook is er
diﬀerentiatie in onderwijstijd voor leerlingen. Leraren stemmen hun instructie en verwerkings
opdrachten echter nog weinig af op leerlingen.
Geen homogene groep De veronderstelling is vaak dat zowel havo- als vwo-leerlingen, zeker in
de bovenbouw, een homogene groep vormen. Dit is echter een misvatting. De gemiddelde
leerlingbevolking in havo-4 bijvoorbeeld bestaat naast ‘pure’ havo-leerlingen uit vmbodoorstromers, afstromers uit het vwo en leerlingen die in havo-4 zijn blijven zitten. Het vwo laat
een soortgelijk, maar iets minder heterogeen beeld zien: in vwo-5-klassen zitten naast de
vwo-leerlingen ook havo-doorstromers en zittenblijvers, maar geen leerlingen die zijn
afgestroomd. Naast de verschillen in schoolloopbanen verschillen leerlingen vanzelfsprekend
ook in hun kennis en vaardigheden bij speciﬁeke vakken. Ook die verschillen vragen om
afstemming van het onderwijs, met als doel alle leerlingen beter te laten presteren.
Klassenmanagement Omdat lessen op gemiddelde leerlingen zijn gericht, komen leerlingen
die extra aandacht nodig hebben en leerlingen die juist meer uitgedaagd moeten worden
onvoldoende aan bod. Om dit te verbeteren moeten leraren in staat zijn tot eﬃciënt klassen
management. Daardoor krijgen ze ruimte om verschillen tussen leerlingen te honoreren. Dat
kan bijvoorbeeld door leerlingen te clusteren in een groep die extra uitleg of extra begeleiding
nodig heeft, een groep die extra verdieping nodig heeft en een groep die zelf aan de slag kan.
Omdat leraren deze vaardigheid niet altijd bezitten, kiezen scholen er vaak voor om diﬀerentiatie
buiten de klas te laten plaatsvinden.
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Ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs

Krimp basisberoepsgerichte leerweg vmbo
Minder leerlingen Er gaan steeds minder leerlingen naar het vmbo en steeds meer leerlingen
naar het havo en het vwo. Dat is goed te zien aan de verhoudingen in het derde leerjaar van het
mffik^\q\kfe[\in`ajkXY\c*%+X2\eb\c\Xc^\d\e\Z`a]\ijfm\i_\kmffik^\q\kfe[\in`ajq`aek\
vinden in de bijlage, tabel 1). Vwo en havo winnen terrein, ten koste van het vmbo.
Tabel 3.4a
Percentages leerlingen per schoolsoort in het derde leerjaar voortgezet onderwijs
1990

2000

2005

2009

Vwo
Havo

15
17

18
21

19
22

21
23

Vmbo (inclusief leerwegondersteuning)
Praktijkonderwijs

66
1

58
2

54
3

50
3

Voortgezet speciaal onderwijs
Totaal
Totaal aantal leerlingen derde leerjaar

1
100
203.100

1
100
203.800

2
100
213.800

3
100
205.600
Bron: OCW, 2010a

Basisberoepsgerichte leerweg De daling van het aantal vmbo-leerlingen is niet evenwichtig
over de verschillende leerwegen van het vmbo verspreid maar concentreert zich in de basis
beroepsgerichte leerweg (tabel 3.4b).
;\df^iXÏjZ_\bi`dg`j_`\imffi^\\em\ibcXi`e^#fd[Xk[`\`e_\kmffik^\q\kfe[\in`ajef^
geen rol speelt.
;\[Xc`e^_\\ɘffbe`\kk\dXb\ed\k\\eX]eXd\mXe_\kXXekXcc\\ic`e^\ed\kc\\in\^$
ondersteuning, die naar verhouding vaak in de basisberoepsgerichte leerweg zitten: hun aantal
in het derde leerjaar steeg juist van 23.800 in 2005 naar 24.400 in 2009.
?\kgiXbk`abfe[\in`aj_X[`e)'',q\j[l`q\e[c\\ic`e^\e`e_\k[\i[\c\\iaXXi#`e)''0nXi\e
dat er 5.600. Daar zijn de leerlingen uit de beroepsgerichte leerweg dus niet naartoe gegaan.
Het voortgezet speciaal onderwijs groeide wel, van 4.700 leerlingen in het derde leerjaar in
2005 naar zesduizend in 2009. Het is mogelijk dat een deel van die groei wordt veroorzaakt door
leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg.
Tabel 3.4b
Leerlingaantallen en percentages derde leerjaar per leerweg vmbo (inclusief lwoo) in 2005 en 2009
2005
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg
Totaal

32.764
31.296
14.486
37.613
116.159

2009
28
27
13
32
100

32.764
31.296
14.486
37.613
116.159

23
28
14
35
100
Bron: OCW, 2010a
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Hogere adviezen Kreeg in 2005 nog 18 procent van de leerlingen een enkelvoudig advies of een
dubbel advies waar de basisberoepsgerichte leerweg bij ingesloten was, in 2009 gaat het om 15
procent. Bij de andere leerwegen van het vmbo zijn zulke veranderingen niet te zien. Het lijkt er
dus op dat de basisberoepsgerichte leerweg vooral leerlingen verliest aan het voortgezet speciaal
onderwijs en aan andere leerwegen in het vmbo.

Basisberoepsgerichte
leerweg

Percentage adviezen volgens de
adviesbevraging van de inspectie,

Basisberoepsgerichte
leerweg/Kaderberoepsge
richte leerweg

Kaderberoepsgerichte
leerweg

Kaderberoepsgerichte
leerweg / Gemengde/
theoretische leerweg

Gemengde/theoretische
leerweg

Gemengde/theoretische
leerweg /havo

Havo

Havo/vwo

Vwo

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Diversiteit in het vmbo-aanbod
Oplossingen De terugloop van vmbo-leerlingen zet scholen aan tot meer diversiteit in het
aanbod. Scholen proberen problemen door afnemende leerlingenaantallen op allerlei manieren
op te lossen, bijvoorbeeld door combinatiegroepen van basisberoepsgerichte en kaderberoeps
gerichte leerlingen te vormen, door intrasectorale programma’s te bieden of door samen te
werken met andere vmbo-scholen in de buurt. De toenemende programmadiversiteit, die de
inspectie in het vorige Onderwijsverslag beschreef, gaat dus door. Overigens is krimp niet de
enige impuls, want ook in regio’s of op scholen zonder krimp ontstaan variaties in programma’s.
Leerwerktrajecten De leerwerktrajecten, onderdeel van de basisberoepsgerichte leerweg,
bestaan sinds 2001. Ze zijn vooral ontstaan omdat er behoefte was aan meer maatwerk voor
praktisch ingestelde leerlingen. Leerlingen volgen minimaal het vak Nederlands en het beroeps
gerichte programma en combineren dit met stages. Met het diploma vmbo-basisberoepsgerichte
leerweg/leerwerktraject kan de leerling instromen in niveau 2-mbo-opleidingen.
Intersectorale programma’s Intersectorale programma’s nemen in populariteit toe. Inmiddels
werken 220 scholengemeenschappen aan intersectorale trajecten en volgen bijna achttiendui
zend leerlingen een intersectoraal programma. In de gemengde leerweg vormen de inter
sectorale programma’s zelfs de grootste sector. Binnen de intersectorale programma’s kunnen
c\\ic`e^\eb`\q\emffi[\@Zk$iflk\#;`\ejkm\ic\e`e^\e:fdd\iZ`\#K\Z_efcf^`\\e:fdd\iZ`\#
Technologie en Dienstverlening, Technologie Oriëntatie, en Sport, Dienstverlening en Veiligheid.
Vakcolleges Ook de vakcolleges winnen aan populariteit: naast de veertig vakcolleges techniek
zijn in 2010/2011 tien vakcolleges zorg van start gegaan. In de vakcolleges volgen in totaal 1.734
leerlingen zes jaar lang een integrale leerroute van de brugklas tot en met minimaal niveau 2 van
het mbo.
VM2 In 2008 gingen 33 experimenten vmbo-mbo2 (VM2) van start op negentien scholen.
Inmiddels hebben honderd scholen de oﬃciële VM2-experimenteerstatus en volgen ongeveer
4.200 leerlingen dit traject. Zij stromen vanaf de derde klas basisberoepsgerichte leerweg
naadloos door naar het mbo, met als eindpunt een diploma op mbo-niveau 2. Vmbo-scholen
blee\e[Xe_\kmdYf$\oXd\ecXk\em\imXcc\e2*'gifZ\ekmXe[\[\\ce\d\e[\jZ_fc\e[f\k[`k
ook. De leerlingen kunnen lessen blijven volgen op hun eigen vmbo-locatie, maar ook op een
roc of aoc. In 2013 wordt het VM2-experiment geëvalueerd.
Niveau 1 Sinds 2004 hebben vmbo-scholen de mogelijkheid om samen met een mbo-instelling
niveau 1-opleidingen aan te bieden in de basisberoepsgerichte leerweg. Het programma van de
niveau 1-opleiding vervangt dan het reguliere programma. Scholen maken van deze mogelijk
heid weinig gebruik, vooral omdat het kleine aantal potentiële leerlingen niet opweegt tegen de
investeringen. Mede daarom ontstaan nu varianten waarbij leerlingen les krijgen op een roc.
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Praktijkonderwijs
Diplomawens Het praktijkonderwijs leidt niet op voor een diploma. Voor ouders en leerlingen
is dit vaak teleurstellend.
Mfc^\ej[\L`kjkiffddfe`kfi)''0&)'('?\`ae\ej#)'(' mXe_\kCXe[\c`abN\ibm\iYXe[
Praktijkonderwijs stroomt ongeveer een derde van de leerlingen uit naar een assistenten
opleiding mbo-niveau 1 of naar een mbo-niveau 2-opleiding, om daar een diploma te halen.
GiXbk`abjZ_fc\eqf\b\eq\c]ffbjk\\[jd\\ieXXidf^\c`ab_\[\efdc\\ic`e^\ek\bnXc`ÏZ\i\e#
door bijvoorbeeld de opleiding arbeidsmarktgekwaliﬁceerd assistent aan te bieden of door
examinering te verzorgen voor branchegerichte certiﬁcaten, zoals lassen en schoonmaken.
;\?XX^j\giXbk`abjZ_fc\e_\YY\eq\c]j\\e\`^\e[`gcfdX`e^\mf\i[1_\k?XX^j\
Praktijkonderwijs Diploma. Het examenreglement hiervoor is samen met het bedrijfsleven
opgesteld.
Ontheffing verblijfsduur Niet voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs is een vervolg
opleiding haalbaar. Voor een deel van hen vinden scholen het wenselijk dat ze na hun achttiende
jaar nog op school blijven. Scholen moeten dan ontheﬃng van de verblijfsduur aanvragen bij de
inspectie. De ontheﬃng geldt voor één jaar en in bijzondere gevallen voor twee jaar.
Kn\\[\i[\mXe[\il`d(.'giXbk`abjZ_fc\e[`\e[\`e)''0&)'('XXemiX^\e`emffim\ic\e^`e^
van de verblijfsduur.
;\XXemiX^\eY\kifɕ\e,/,c\\ic`e^\e2_`\imXeq`ae+00^f\[^\b\li[#+(X]^\n\q\e\e+,[ffi
de school teruggetrokken.
Sommige aanvragen zijn voor leerlingen die een indicatie voor sociale werkvoorziening hebben,
maar op een wachtlijst staan. Scholen zullen tijdig overleg met gemeente en uitkeringsinstanties
moeten voeren om leerlingen geplaatst te krijgen, zeker nu het aantal plaatsen in de sociale
werkvoorziening door bezuinigingen zal dalen.

Lichamelijke opvoeding
Klokuren en randvoorwaarden Op 1 augustus 2005 gold de volgende minimumtabel voor
lichamelijke opvoeding: 333 klokuren (een klokuur is zestig minuten) voor het vmbo, 360
klokuren voor het havo en vierhonderd klokuren voor het vwo. Met ingang van 2006 is die
urennorm losgelaten, zodat scholen naar eigen inzicht het onderwijs in lichamelijke opvoeding
konden indelen. Wel schrijft de wet voor dat de situatie zoals die op 1 augustus 2005 gold,
uitgangspunt vormt voor de omvang en schooltijd van het onderwijs in lichamelijke opvoeding
(WVO, artikel 6d). De inspectie onderzocht een aselecte steekproef van tachtig scholen op het
geprogrammeerde aantal klokuren en de randvoorwaarden voor het vak.
?\k^\gcXe[\XXeYf[`j`em\i^\c`ab`e^d\k)'',mffi[\Y\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^\e`e_\k
vmbo over de gehele cursusduur gemiddeld met één lesuur per week teruggelopen. Bij de
overige schoolsoorten veranderde er gemiddeld genomen niets.
?\kfm\i^ifk\[\\cmXe[\[fZ\ek\e`jY\mf\^[\eXZ_kq`Z_Y\bnXXdfd[\b\ie[f\c\e\e
eindtermen te realiseren.
E`\kXcc\jZ_fc\eY\jZ_`bb\efm\imfc[f\e[\\e^\jZ_`bk\XZZfddf[Xk`\jmffiY`ee\e$\e
buitensporten. Ook zijn er niet altijd voldoende materialen beschikbaar.
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Voortgezet onderwijs Caribisch Nederland
Achterstanden Sinds 10 oktober 2010 vormen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
bijzondere gemeenten van Nederland. De scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder één
particuliere school) vallen vanaf dat moment onder het toezicht van de Inspectie van het
Onderwijs.
@e)''/ZfejkXk\\i[\[\`ejg\Zk`\[Xk[\jZ_fc\e^ifk\XZ_k\ijkXe[\e`ebnXc`k\`km\ikffe[\e`e
vergelijking met de scholen in Nederland (Inspectie van het Onderwijs, 2008a).
@e[\g\i`f[\)''/$)'('q`ae[\jZ_fc\e[XXifdY\^fee\eXXe\\e`ek\ej`\]
schoolverbeteringsprogramma. Leerlingen in het tweede en derde leerjaar ontwikkelen zich nu
redelijk zoals verwacht mag worden (dus beter dan voorheen), maar de eerder opgelopen
achterstanden zijn nog niet weggewerkt.

Niet-bekostigde exameninstellingen
Grotendeels op orde In 2010 staan ongeveer 2.700 leerlingen ingeschreven bij de vier niet
bekostigde exameninstellingen in het voortgezet onderwijs. De helft van hen volgt onderwijs in
onder- en middenbouw, de andere helft volgt voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
(vavo). De vier instellingen hebben gezamenlijk 46 vestigingen en 59 licenties.
@e)''0&)'('_\YY\eXcc\`ejk\cc`e^\e\iXXe^\n\ibk_leY\mf\^[_\[\efgfi[\k\Yi\e^\e%
Het gemiddeld aantal bevoegd gegeven lessen bedraagt 85 procent. Voor nog slechts vier
licenties (twee van de 49 vestigingen) geldt dat minder dan 80 procent van het aantal lesuren
door bevoegde leraren wordt verzorgd.
EX^\ef\^Xcc\m\jk`^`e^\e_\YY\e[\m\i\`jk\n\ɝ\c`ab\gcXe[fZld\ek\e#qfXcj\\ejZ_ffc
plan en schoolgids, een jaar- of vestigingsplan, een schoolgids, een jaarverslag, een examen
reglement, programma’s van toetsing en afsluiting en een onderwijsovereenkomst.

Afsluiten vakken op hoger niveau
Examens 2009 Vmbo- en havo-leerlingen kunnen één een of meer vakken op een hoger niveau
volgen en in hun examenpakket opnemen. De inspectie onderzocht in hoeverre dit gebeurde bij
de examens van 2009. Vooral vmbo-scholen maken van deze mogelijkheid gebruik.
MXe[\(*-%0/(^\jcXX^[\\oXd\ebXe[`[Xk\emffimdYf\e_Xmfq`ae\i,-)'#+gifZ\ek 
geslaagd met één of meer vakken op een hoger niveau.
@e[\YXj`jY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^dXXbk\em\\ik`\efg\cb\[l`q\e[\oXd\ebXe[`[Xk\e
gebruik van de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau af te sluiten.
@e[\bX[\iY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^^XXk_\kfdm`\ifg\cb\[l`q\e[\oXd\ebXe[`[Xk\e%
@e[\^\d\e^[\&k_\fi\k`jZ_\c\\in\^eXd`e)''0^\\e\eb\c\c\\ic`e^\\emXbfg\\e_f^\i
niveau in het examenpakket op.
@e_\k_Xmf^XXk_\kfd[i`\g\i[l`q\e[\oXd\ebXe[`[Xk\e%
Problemen Praktische problemen verhinderen leerlingen om één of meer vakken op een hoger
niveau af te sluiten. Het verschil in cursusduur (tussen vmbo en havo, tussen havo en vwo) maakt
het voor scholen en leerlingen lastig om vakken die met een centraal examen worden afgesloten
op een hoger niveau op te nemen in het examenpakket. Er zijn ook roostertechnische
problemen voor de vakken in kwestie als leerlingen in hogere niveaugroepen geplaatst moeten
worden.
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Beroepsgerichte leerwegen In de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen
bestaan deze problemen niet. Voor alle leerwegen in het vmbo geldt een cursusduur van vier
jaren. Ook het diﬀerentiëren naar niveau stuit bij het vmbo op minder problemen dan bij havo/
vwo. Wel is er een gebrek aan honorering voor leerlingen die vakken op een hoger niveau
afsluiten: speciﬁeke mogelijkheden voor doorstroom in het vervolgonderwijs ontbreken.

3.5

Naleving van wet- en regelgeving

Onderwijstijd
Verbetering De inspectie onderzocht wederom in hoeverre scholen voor voortgezet onderwijs
wettelijke vereisten rond onderwijstijd naleven. Het onderzoek richtte zich op de gerealiseerde
onderwijstijd over 2009/2010 en betrof een representatieve steekproef.
@ed`[[\cjmfc[f\k/'gifZ\ekmXe[\jZ_fc\eXXe[\m\i\`jk\e%;`kY\k\b\ek[lj[Xkc\\ic`e^\e
op 20 procent van de scholen nog te weinig onderwijsuren krijgen. De inspectie gaat op die
scholen over tot verscherpt toezicht.
@e)''/&)''0i\Xc`j\\i[\-/gifZ\ekmXe[\jZ_fc\emfc[f\e[\fe[\in`ajk`a[%@e)''.&)''/^`e^
het om slechts 28 procent, maar toen gold nog de oude, hogere norm. Met de lagere urennorm
is het voor scholen gemakkelijker om aan de norm te voldoen.
Fg\\ebnXikmXe[\jZ_fc\e_\\ɘ\\emfidmXeÅ_fi`qfekXc\[`Xcff^ÆgcXXkj^\mfe[\ed\k
ouders en leerlingen. Op basis daarvan kan een school onderwijstijd inzetten voor eigen
activiteiten. Die activiteiten moeten echter wel inspirerend en uitdagend genoeg zijn om bij te
dragen aan een zinvolle invulling van de studielast van leerlingen.

Ouderbijdrage
Informatie ontoereikend In het vorige Onderwijsverslag schreef de inspectie dat er nogal wat
schortte aan de naleving van wettelijke bepalingen rond de ouderbijdrage (Inspectie van het
Onderwijs, 2010c). Begin 2010 is nogmaals onderzoek gedaan in een steekproef van negentig
scholen. De bevindingen kwamen grotendeels overeen met die van vorig jaar.
>\\emXe[\jZ_fc\emfc[f\kXXe}cc\n\ɝ\c`ab\m\i\`jk\e%
9`ail`d/,gifZ\ekmXe[\jZ_fc\e`j[\`e]fidXk`\`e[\jZ_ffc^`[jfm\i[\fl[\iY`a[iX^\
onvolledig of niet toereikend.
Jc\Z_kj('gifZ\ekmXe[\jZ_fc\e_\\ɘ\\edf[\cfm\i\\ebfdjk`e[\jZ_ffc^`[jfg^\efd\e%
Scholen plaatsen soms wel een modelovereenkomst op hun website, maar verwijzen daar in de
schoolgids niet naar.
;\fm\i\\ebfdjk\e[`\jZ_fc\ed\kfl[\ijjcl`k\e#mfc[f\e`e.,gifZ\ekmXe[\^\mXcc\ee`\k
aan de wet en zijn daardoor nietig.
<\e[\i[\mXe[\jZ_fc\enXXiYfi^k[\kf\^Xeb\c`ab_\`[mXe_\kfe[\in`ajfemfc[f\e[\%;\q\
scholen leggen namelijk een verplichte betaling van een of meer (vrijwillige) bijdragen op.
K\ejcfɝ\bfgg\ck/'gifZ\ekmXe[\jZ_fc\e[\m\ijki\bb`e^mXe^iXk`jc\\id`[[\c\ek\e
onrechte aan een betaling van bijvoorbeeld verzendkosten of een borg.
Overigens heeft bij ruim de helft van de scholen de medezeggenschapsraad (waar de ouder
geleding deel van uitmaakt) aantoonbaar ingestemd met de gevraagde bijdragen.
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Herstelopdracht De scholen hebben een herstelopdracht gekregen om alsnog aan de wettelijke
bepalingen te voldoen. De voorlopige cijfers laten zien dat veel scholen zich herstellen. Van de
scholen uit de steekproef van 2009 voldoet inmiddels de helft aan de belangrijke punten van de
wet:
kf\cXk`e^kfk[\jZ_ffc`je`\kXɛXeb\c`ab^\jk\c[mXe_\kY\kXc\emXe[\fl[\iY`a[iX^\2
[\Y`a[iX^\`jn\ib\c`abmi`an`cc`^2
[\jZ_ffcn\ibkd\k\\efm\i\\ebfdjk2
jZ_ffcYf\b\enfi[\e^iXk`jm\ijki\bk%
Verder heeft driekwart van deze groep inmiddels de goedkeuring van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad gekregen voor de ouderbijdrage.
Medezeggenschapsraad Ook scholen die in 2010 zijn onderzocht herstellen zich, zij het in wat
mindere mate. Van deze groep heeft inmiddels de helft een modelovereenkomst gepubliceerd en
stelt bijna de helft de borgsom niet meer verplicht. Bij die scholen is de toegankelijkheid nu
voldoende gewaarborgd. Daarnaast blijkt uit de hercontrole dat twee van de drie scholen voor
het vragen van een geldelijke bijdrage aan ouders nu wel instemming van de medezeggenschaps
raad verkregen.

Sponsoring
Informatie bestuur en scholen Bij de negentig scholen die voor de ouderbijdrage zijn onder
zocht (steekproef 2009) is ook bekeken hoe het staat met sponsoring.
L`kaXXii\b\e`e^\emXeY\jkli\eYc`abk[Xk*'gifZ\ekmXe[\q\jZ_fc\e`e)''/f])''0\\e
sponsorbedrag heeft ontvangen.
9`aY`aeX[\_\cɘmXe[\jZ_fc\e`e[`\^if\g`j_\kkfkXXcY\[iX^d\\i[XeÌ('%'''g\iaXXi%
L`kmiX^\ec`ajk\e[`\XXejZ_ffc[`i\Zk`\jq`ae^\jklli[bfdkeXXimfi\e[Xkjc\Z_kj/gifZ\ek
van de scholen te maken heeft met sponsoring.
;`km\ijZ_`cbXem\iffiqXXbkq`ae[ffi[Xk_\kjgfejfiY\[iX^k\ek`a[\mXe_\k`emlcc\emXe[\
vragenlijst nog niet binnen was. Het kan ook zijn dat het directielid niet van alle sponsoring in
het bestuur op de hoogte is.

Schorsing en verwijdering
Minder meldingen Het aantal meldingen van schorsingen bij de inspectie steeg tussen
2005/2006 en 2008/2009 ieder jaar fors, terwijl het aantal meldingen van verwijderingen
nagenoeg gelijk bleef. In 2009/2010 dalen de gemelde schorsingen voor het eerst, evenals de
gemelde verwijderingen (zie ﬁguur 3.5a). Ten opzichte van 2008/2009 is het aantal schorsingen
gedaald met 7,3 procent en het aantal verwijderingen met 16,6 procent.
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Figuur 3.5a
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Drie dagen Evenals in voorgaande schooljaren vonden in 2009/2010 de meeste schorsingen
plaats in de vier grote steden (1,2 procent van de leerlingen tegenover 0,5 procent in de overige
gemeenten). Praktijkscholen en vmbo-scholen gaan verhoudingsgewijs het meest over tot
schorsing en verwijdering. Scholen houden zich vrijwel altijd aan artikel 13 van het
Inrichtingsbesluit WVO, dat bepaalt dat een leerling voor ten hoogste één week geschorst mag
worden. Gemiddeld duurt een schorsing drie dagen.

3.6

Nabeschouwing

Opbrengsten De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben basiskwaliteit: de
opbrengsten zijn, over drie jaar bekeken, redelijk stabiel en Nederlandse vijftienjarige leerlingen
presteren in het PISA-onderzoek van 2009 nog steeds boven het internationale gemiddelde bij
c\q\e\en`jble[\F<:;#)'(' %KfZ_mXckfg[`kXcc\jffb_\k\\e\eXe[\iX]k\[`e^\e%
((gifZ\ekmXe[\jZ_fc\ec\m\ik^\\eYXj`jbnXc`k\`k%Q`ajcX^\e\i[ffim\ijZ_`cc\e[\]XZkfi\e
niet in om leerlingen zodanig onderwijs te bieden dat ze goed voorbereid in een vervolg
opleiding en in de maatschappij terechtkomen.
;`\jZ_fc\eq`aee`\k^\c`abm\i[\\c[fm\i_\kcXe[%C\\ic`e^\e`e>ife`e^\e\e=i`\jcXe[\e`e
de vier grote steden hebben meer kans op een zwakke school te zitten dan leeftijdgenoten
elders in het land.
MffiXc`e_\k_Xmf\e_\kmnfjk`a^k_\kg\iZ\ekX^\qnXbb\\eq\\iqnXbb\jZ_fc\e%Fg[\q\
scholen zijn de opbrengsten onvoldoende. De examencijfers zijn lager dan verwacht mag
worden, de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen lopen niet met elkaar in de
pas of er zijn te veel leerlingen die langer over de school doen dan gebruikelijk.
;\gi\jkXk`\jmXeE\[\icXe[`e`ek\ieXk`feXXcm\i^\c`ab\e[fe[\iqf\bq`aeef^Yfm\e$
gemiddeld, maar vergeleken bij landen als Japan, Singapore, Korea en Taiwan blijft Nederland
XZ_k\i%;\gfj`k`\`e[\iXe^fi[\`jmffiXcY`an`jble[\^\[XXc[k\efgq`Z_k\mXe)''-F<:;#
2010).
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Onderwijsleerproces Ook bij de kwaliteit van het onderwijsproces op havo- en vwo-scholen zijn
kanttekeningen te plaatsen. De scholen werken te weinig opbrengstgericht. Het gebruik van
leerlijnen of elementen van leerlingvolgsystemen bij het bepalen van het aanbod en didactiek is
nog geen gewoonte. Mede daardoor slagen scholen er onvoldoende in verschillende groepen
leerlingen goed te bedienen, zowel de leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben als
de leerlingen die in principe kunnen excelleren.
Zesjescultuur Mede in het licht van de PISA-bevindingen en de dalende cijfers voor het centraal
examen (zie hoofdstuk 8) is de vraag hoe scholen de zesjescultuur kunnen doorbreken uiterst
belangrijk. Vereisten daarvoor zijn in elk geval:
\\eY\k\i\Y\elɝ`e^mXec\\ic`e^mfc^jpjk\d\e2
c\iXi\e[`\`ejkXXkq`ae_\kfe[\in`aj`e_lebcXjj\eX]k\jk\dd\efgm\ijZ_`cc\ekljj\e
c\\ic`e^\e2
[ffiYi\b\emXe_\k`[\\[Xk[\^\d`[[\c[\c\\ic`e^[\efid`j%
De boodschap voor scholen is dus: meer diﬀerentiatie, meer uitdaging, meer ondersteuning, een
planmatiger begeleiding van leerlingen, meer rekening houden met verschillen.
Verscheidenheid In het grotere geheel van het voortgezet onderwijs is vaker sprake van
diﬀerentiatie. De trend tot grotere programmadiversiteit, die de inspectie vorig jaar in het
Onderwijsverslag signaleerde, lijkt zich zowel in het vmbo als in het havo en het vwo steeds meer
voort te zetten, deels afgedwongen door krimp (vmbo) en scherpere concurrentie (havo/vwo).
Leerlingen en ouders krijgen hierdoor meer keuzemogelijkheden en in die zin is de toegenomen
verscheidenheid positief. Verscheidenheid in het aanbod mag echter niet leiden tot verscheiden
heid in de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is
dan ook hoe scholen hun kwaliteit inzichtelijker weten te maken.
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Bijlage
Tabel 1
Aantallen scholen, personeelsleden en leerlingen in het voortgezet onderwijs in 2009
Aantal scholen
Aantal personeelsleden in fte’s x 1.000
Aantal leerlingen (exclusief zorg) x 1.000
Aantal leerlingen in leerwegondersteuning en praktijkonderwijs x 1.000

644
88,0
791,0
111,5
Bron: OCW, 2010a
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Percentage scholen vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
met basistoezicht, zwakke en zeer zwakke scholen en

leerlingen

%

Basistoezicht
Zwakke scholen
Zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Percentage scholen vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
met basistoezicht, zwakke en zeer zwakke scholen en

leerlingen

%

Basistoezicht
Zwakke scholen
Zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Percentage scholen vmbo-gemengde/theoretische leerweg
met basistoezicht, zwakke en zeer zwakke scholen en

leerlingen

%

Basistoezicht
Zwakke scholen
Zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Percentage havo-scholen met basistoezicht, zwakke en zeer
zwakke scholen en percentage leerlingen naar provincie,

leerlingen

%

Basistoezicht
Zwakke scholen
Zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Percentage vwo-scholen met basistoezicht, zwakke en zeer
zwakke scholen en percentage leerlingen naar provincie,

leerlingen

%

Basistoezicht
Zwakke scholen
Zeer zwakke scholen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Samenvatting
Zwakke en zeer zwakke scholen Bijna een kwart van de scholen in het (voortgezet) speciaal
fe[\in`aj`jfg(j\gk\dY\i)'('qnXb2(#/gifZ\ek`jq\\iqnXb%;`k`j\\ec`Z_k\m\iY\k\i`e^k\e
opzichte van vorig jaar en een grote verbetering ten opzichte van enkele jaren geleden, toen rond
de helft van de scholen zwak of zeer zwak was. De percentages zijn echter nog steeds veel te hoog
in vergelijking met andere sectoren. De zwakke en zeer zwakke scholen schieten vooral tekort in
hun zorg voor individuele leerlingen, maar laten ook op praktisch alle andere indicatoren
minder kwaliteit zien dan de andere scholen.
Provincies en grote steden Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hebben
relatief veel zwakke scholen, rond de 40 procent. Van de scholen in de vier grote steden is bijna
\\ebnXikqnXbf]q\\iqnXb2_\kg\iZ\ekX^\c`^k[XXid\\`e)'('fg_\kcXe[\c`ab^\d`[[\c[\%
Dit is een forse verbetering ten opzichte van het vorige peilmoment.
Kwaliteit regionale expertisecentra Bij zes van de elf regionale expertisecentra (rec’s) die in
2008 zeer zwak bleken, heeft de inspectie het geïntensiveerde toezicht in 2010 kunnen opheﬀen
omdat ze zich voldoende hadden verbeterd. Bij de vijf andere verloopt het herstel moeizamer. In
totaal zijn er nu, omdat er ook nieuwe rec’s bijkwamen die onvoldoende kwaliteit lieten zien,
zeven zeer zwakke en drie zwakke rec’s.
Commissies voor de indicatiestelling Op vier na geven de 35 commissies voor de indicatie
stelling op juiste gronden hun indicaties af. De commissies voldoen echter vaak niet aan
wettelijke voorschriften voor beslistermijnen. Dat is voor leerlingen over wie ze beslissingen
nemen en hun ouders problematisch.
Mbo-studenten met een rugzak In de afgelopen jaren onderzocht de inspectie de kwaliteit van
handelings- en begeleidingsplannen voor rugzakleerlingen in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs. De handelingsplannen zijn wettelijk verplicht. De meeste plannen bleken
geen betekenisvolle sturings- en verantwoordingsdocumenten te zijn, omdat ze vaak geen
concrete doelen bevatten. Dat gold voor alle clusters. Afgelopen jaar onderzocht de inspectie de
plannen voor mbo-studenten met een rugzak. Ook deze plannen zijn van onvoldoende kwaliteit.
Voor een vijfde van de studenten is er zelfs helemaal geen plan.
Justitiële jeugdinrichtingen Begin 2010 is het onderzoek naar de veiligheid in de twaalf justitiële
jeugdinrichtingen afgerond. De inrichtingen zijn veel beter dan in 2007 in staat hun opdracht
waar te maken. De voorwaarden voor een veilig leefklimaat, behandelklimaat en werkklimaat
zijn nu vervuld.

Het onderwijs in sectoren

4.1

I

Speciaal onderwijs en regionale expertisecentra

99

Toezichtarrangementen

Beoordelingen Jaarlijks voert de inspectie een risicoanalyse uit per school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs, per regionaal expertisecentrum (rec) en per commissie voor de indicatie
stelling (cvi).
Fd[XkfgYi\e^jk^\^\m\ejef^fekYi\b\e#b`abk[\`ejg\Zk`\Y`ajZ_fc\eeXXi[\bnXc`k\`kmXe
het systeem van leerlingenzorg, jaarstukken en signalen.
9`a[\i\ZÆjY\ffi[\\ck[\`ejg\Zk`\[\[i`\n\ɝ\c`ab\kXb\e1_\k`ejkXe[_fl[\emXe\\e
onafhankelijke cvi, het ondersteunen van ouders bij de indicatiestelling en het zoeken van een
passende school, en het coördineren van de ambulante begeleiding voor leerlingen met een
indicatie die in het regulier onderwijs zitten (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
9`a[\Zm`ÆjY\ffi[\\ck[\`ejg\Zk`\[\eXc\m`e^mXen\ɝ\c`ab\mffijZ_i`ɘ\eY`a`e[`ZXk`\jk\cc`e^%

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Leerlingenzorg De inspectie heeft 603 toezichtarrangementen bepaald voor scholen en locaties
mXejZ_fc\e[`\q\Xcjq\c]jkXe[`^\fe[\in`ajble[`^\\\e_\[\eY\jZ_flnkkXY\c+%(X2q`\Y`acX^\
voor algemene gegevens over het speciaal onderwijs). Scholen met basistoezicht hebben een
systeem van leerlingenzorg dat voldoende functioneert en krijgen, als er verder geen ernstige
tekortkomingen zijn, het vertrouwen van de inspectie. Op scholen met onvoldoende leerlingen
zorg of andere ernstige tekortkomingen volgt de inspectie de ontwikkeling naar betere kwaliteit.
De kwaliteit van de individuele handelingsplannen staat daarbij centraal.
Tabel 4.1a
Toezichtarrangementen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs per cluster op 1 januari 2010 en 1 september
2010 (in percentages, n=603)
Cluster 1

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Totaal

1 jan.
2010

1 sept.
2010

1 jan.
2010

1 sept.
2010

1 jan.
2010

1 sept.
2010

1 jan.
2010

1 sept.
2010

1 jan.
2010

1 sept.
2010

77,8
22,2

78,6
21,4

61,8
37,0
1,2

72,4
27,6
0

80,8
18,3
0,9

82,5
16,3
1,2

63,2
34,2
2,6

67,0
29,9
3,1

70,4
27,9
1,7

74,5
23,7
1,8

0
100

0
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Verbetering Alle clusters hebben op 1 september 2010 meer scholen met basistoezicht dan op
(aXelXi`)'('%9`aeX)+gifZ\ekmXe[\jZ_fc\e`jqnXb2(#/gifZ\ek`jq\\iqnXb%;Xk`j\\ec`Z_k\
verbetering ten opzichte van 1 januari 2010 en in vergelijking met enkele jaren geleden, toen de
helft van de scholen zwak of zeer zwak was, een grote verbetering. Toch zijn de percentages
zwakke en zeer zwakke scholen nog veel te hoog. Ook zijn ze veel hoger dan in andere onderwijs
sectoren. Nog steeds zijn verhoudingsgewijs veel scholen in cluster 2 en vooral in cluster 4 zwak
of zeer zwak.
Provincies Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben op 1 september 2010 relatief veel
zwakke scholen, maar geen zeer zwakke. Ook op 1 januari 2010 hadden deze provincies al veel
zwakke scholen. Flevoland heeft zich nu bij deze groep geschaard. De inspectie merkt hierbij wel
op dat het totaal aantal scholen per provincie niet groot is, waardoor percentages al snel
ﬂuctueren (ﬁguur 4.1a).
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Toezichtarrangementen naar provincie

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Landelijk

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Grote steden
kwart zwak of zeer zwak. De vier grote steden wijken daarmee nauwelijks meer af van het
landelijk beeld, een forse verbetering ten opzichte van het vorige peilmoment. Het percentage
4.1b).

Regionale expertisecentra

Beslisregels Een rec is zeer zwak bij een negatief oordeel op een of meer normindicatoren voor
normindicatoren, maar een negatief oordeel op de normindicator voor management en
organisatie (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
Stand van zaken In 2008 bleken elf van de 33 rec’s zeer zwak en vijf zwak (Inspectie van het
Onderwijs, 2009a). De inspectie volgde daarna via voortgangsgesprekken en voortgangs
rapportages de verbetertrajecten binnen deze rec’s.
•
bij de overige vijf verloopt het herstel moeizamer.
• De zwakke rec’s uit 2008 herstelden zich allemaal.
• Er kwamen na 2008 enkele nieuwe zwakke en zeer zwakke rec’s bij. Daardoor zijn er in 2010
uiteindelijk negen zeer zwakke en drie zwakke rec’s.
Nalatigheid besturen Het problematische verloop van sommige verbetertrajecten is vooral te
wijten aan nalatigheid van de schoolbesturen binnen die rec’s, die de bevoegdheden van hun rec
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Figuur 4.1b
Toezichtarrangementen naar mate van
verstedelijking op 1 januari 2010 en
1 september 2010 (in percentages, n=603)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

onvoldoende erkennen. Dit speelt vooral bij de begeleiding van ouders. Scholen zijn wettelijk
verplicht de begeleiding van ouders uit te voeren onder regie van de rec-besturen, maar soms
houden ze dit liever in eigen hand, om zo de instroom van leerlingen te kunnen beïnvloeden. Als
rec’s er echter onvoldoende in slagen de regie te voeren over de begeleiding van ouders, moet de
inspectie de minister hiervan in kennis stellen en volgt een handhavingstraject.

Commissies voor de indicatiestelling
Besluiten Van de 35 commissies voor de indicatiestelling (cvi’s) voldoen er 31 aan de norm voor
het afgeven van indicaties. Dat wil zeggen dat zij in meer dan 80 procent van de dossiers juiste
besluiten nemen. Vier commissies komen met 76 procent net iets tekort. Bij onjuiste beslis
singen is meestal sprake van een onderwijsbeperking bij geïndiceerde leerlingen, die niet ernstig
genoeg is.
>\d`[[\c[^\m\eZm`ÆjY`a//gifZ\ekmXe[\[fjj`\ijk\i\Z_k\\eY\jZ_`bb`e^X]%
Jc\Z_kjXZ_kZm`Æj_Xc\e\\ejZfi\mXe(''gifZ\ek%
Termijnen De cvi’s hebben veel moeite om te voldoen aan wettelijke voorschriften rond de
organisatorische en administratieve aspecten van de indicatiestelling. Zo leven de meeste cvi’s de
voorschriften uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onvoldoende na. Hierdoor moeten
ouders soms langer wachten op een indicatie dan de wettelijke termijn van maximaal acht
weken. Er zijn zelfs cvi’s die bij 40 procent van de dossiers de maximale termijn overschrijden.
De inspectie heeft de rec’s en cvi’s een opdracht tot herstel gegeven, die zij in het najaar van 2010
gerealiseerd moeten hebben. De inspectie controleert de stand van zaken in 2011.
Overgangsfase In 2011 zal de inspectie extra alert zijn op de indicatiestelling door cvi’s. Als de
huidige systematiek van indicatiestelling verdwijnt, moet in de overgangsfase immers wel steeds
een actueel beeld beschikbaar zijn van de ontwikkelingen in aantallen en aard van de indicaties.
Zo nodig treedt de inspectie corrigerend op.

4.2

De kwaliteit van het onderwijs nader beschouwd

Verschillen tussen scholen In 2009/2010 voerde de inspectie kwaliteitsonderzoeken uit bij 159
van de 603 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die de inspectie ziet als zelfstandige,
onderwijskundige eenheden. Er zijn opvallende verschillen tussen enerzijds zwakke en zeer
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zwakke scholen en anderzijds scholen met basistoezicht. Tabel 4.2a laat deze verschillen zien
voor de normindicatoren over het systeem van leerlingenzorg en voor een indicator over de
functionaliteit van de handelingsplannen. Normindicatoren zijn de indicatoren die bepalend
zijn voor het toezichtarrangement van een school.
Tabel 4.2a
Percentage scholen dat voldoende scoort op indicatoren voor leerlingenzorg en functionaliteit van
handelingsplannen, naar arrangement in 2009/2010 (n=159)

De commissie voor de begeleiding bepaalt de onderwijsrelevante beginsituatie van
de leerlingen.*
De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming met de ouders.*
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures
voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen.*
De commissie voor de begeleiding evalueert de uitvoering van het handelingsplan.*
De leerinhouden komen overeen met de afspraken in de documenten voor
handelingsplanning.
Alle bovenstaande indicatoren voldoende.
* normindicator

Basis

Zwak en
zeer zwak

95

67

97

77

92

35

49

6

79

52

35

3

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Papieren verplichtingen De meeste zwakke en zeer zwakke scholen en vrijwel alle scholen met
basistoezicht brengen de beginsituatie van leerlingen voldoende in kaart en stellen in overeen
stemming met ouders handelingsplannen op. Veel zwakke en zeer zwakke scholen volgen daarna
echter de ontwikkeling van leerlingen onvoldoende. De commissies voor de begeleiding
evalueren de handelingsplannen niet (ook een zwak punt op scholen met basistoezicht). Deze
scholen zetten hun proces van leerlingenzorg dus onvoldoende door nadat de handelings
plannen zijn vastgesteld. Ze voldoen aan de papieren verplichtingen, maar daar blijft het bij. Het
is dan ook niet verbazend dat de handelingsplannen op slechts de helft van de zwakke en zeer
zwakke scholen voldoende zijn. Slechts een derde van de scholen met basistoezicht scoort op al
deze indicatoren voldoende, tegen 3 procent van de zwakke en zeer zwakke scholen. De enkele
zwakke of zeer zwakke school die het op deze indicatoren wel goed doet, schiet op te veel andere
indicatoren tekort en werd daarom zwak of zeer zwak.
Tabel 4.2b
Percentage scholen dat voldoende scoort op indicatoren voor afstemming, naar arrangement in 2009/2010 (n=159)
Basis
Het leerstofaanbod maakt het mogelijk gericht in te spelen op verschillen tussen leerlingen.

97

Zwak en
zeer zwak
86

Het leerstofaanbod sluit aan op het uitstroomperspectief van de leerlingen.

84

64

52

43

98

89

78

38

40

19

De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften van (individuele)
leerlingen.
De teamleden stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op de onderwijsbe
hoeften van de leerlingen.
De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de onderwijsbehoeften van de
leerling.
Alle bovenstaande indicatoren voldoende.

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Afstemming Werken met handelingsplannen veronderstelt individuele aandacht voor leerlingen
en afstemming van het onderwijsleerproces (tabel 4.2b). Zwakke en zeer zwakke scholen doen
het op alle indicatoren over afstemming slechter dan de scholen met basistoezicht. Ze bieden
dus minder vaak gediﬀerentieerd onderwijs. Verder valt op dat veel scholen, ook in de groep met
basistoezicht, de onderwijstijd niet afstemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen.
Consistent beeld De overige indicatoren uit het toezichtkader laten aanmerkelijk minder
verschillen zien tussen de twee groepen scholen. Toch doen de zwakke en zeer zwakke scholen
het hier ook bijna overal minder goed dan de andere scholen (tabel 4.2c). Zwakke en zeer zwakke
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs schieten dus vooral tekort in hun zorg voor
individuele leerlingen, maar laten ook op bijna alle andere indicatoren minder kwaliteit zien.
De enige indicator waarop ze zich niet in ongunstige zin onderscheiden, betreft het respectvol
omgaan met leerlingen. Dat is gelukkig ook op zwakke en zeer zwakke scholen in orde.
Tabel 4.2c
Percentage scholen dat voldoende scoort op overige indicatoren van het onderwijsleerproces, naar arrangement
in 2009/2010 (n=159)
Basis
De teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.
De teamleden gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om.
De teamleden handhaven de gedragsregels.
De leraren leggen duidelijk uit.
De leraren stimuleren de leerlingen tot denken.
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.
De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun leerproces,
die past bij hun ontwikkelingsniveau.
Alle bovenstaande indicatoren voldoende.

89
100
100
83
58
100
98

Zwak en
zeer zwak
82
100
94
77
47
93
93

36

34

28

18

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Opbrengsten en risicogericht toezicht
Nieuw kader Het (voortgezet) speciaal onderwijs krijgt een nieuw toezichtkader, dat de opbreng
sten van scholen centraal stelt. Hoofdvraag is dan of scholen het maximale uit hun leerlingen
halen. De opbrengsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn tot nu toe niet systematisch in
kaart gebracht. De inspectie ontwikkelt, samen met het onderwijsveld, standaarden om
opbrengsten van scholen te vergelijken. In de toekomst leveren alle scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs opbrengstgegevens aan, zodat de inspectie risicogericht toezicht kan
uitvoeren.

4.3

Mbo-studenten met leerlinggebonden financiering

Rugzak in het mbo De inspectie onderzocht het onderwijs aan studenten die met leerling
gebonden ﬁnanciering, ofwel een rugzak, in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zitten. Op
1 oktober 2009 ging het om bijna vijfduizend studenten. Zij krijgen ambulante begeleiding uit
het voortgezet speciaal onderwijs. Eerder onderzocht de inspectie de kwaliteit van het onderwijs
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en de ambulante begeleiding voor rugzakleerlingen uit alle clusters, die in het regulier basis
onderwijs en het voortgezet onderwijs zitten. Kwaliteit van onderwijs en begeleiding zijn
belangrijke thema’s in het kader van Passend onderwijs.
Handelingsplannen De inspectie beoordeelde een steekproef van 344 handelingsplannen (67 uit
cluster 1, 43 uit cluster 2, 49 uit cluster 3 en 195 uit cluster 4). Bij het samenstellen van de steek
proef is rekening gehouden met landelijke spreiding, aoc’s en roc’s en de grootte van
instellingen. Studenten die begeleiding krijgen vanuit cluster 1 vallen niet onder de rugzak
regeling, maar onder een andere ﬁnanciële regeling. De inspectie betrok de cluster 1-studenten
echter wel in dit onderzoek. Naast handelingsplannen analyseerde de inspectie ook 129
begeleidingsplannen (waarin de ambulante begeleiding is vastgelegd) en zijn gesprekken
gevoerd met zestig studenten en hun begeleiders.

De kwaliteit van handelingsplannen
Verplicht document Een handelingsplan is sinds 1 januari 2006 verplicht voor studenten met
een rugzak in mbo-instellingen, maar ontbreekt desondanks in ongeveer een vijfde van de
gevallen (zie ook Tudjman, De Vos en Barendrecht, 2009). De plannen die er wel zijn, zijn niet
altijd beschikbaar aan het begin van het schooljaar.
Doelen afwezig De beginsituatie, in de zin van gegevens over de sociale en de emotionele
ontwikkeling, is meestal wel vastgelegd, maar informatie over cognitieve mogelijkheden van
studenten ontbreekt vaak. Misschien vinden betrokkenen dat minder van belang, omdat het
niveau van de mbo-opleiding al een beeld geeft van de capaciteiten. Smart geformuleerde doelen
ontbreken praktisch altijd. De meeste plannen bevatten wel acties, aandachtspunten en
omschrijvingen als ‘een diploma halen’ en ‘de opleiding met succes afronden’. Zulke
omschrijvingen zijn echter niet richtinggevend voor het handelen van docenten (tabel 4.3a).
Tabel 4.3a
Aanwezigheid van voldoende informatie over beginsituatie en doelen in handelingsplannen in het mbo, per
cluster (in percentages, n=344)
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cognitieve mogelijkheden/IQ
Sociaal en emotioneel functioneren
Niveau van kennis en sociaal en emotioneel functioneren
Niveau van kennis en cognitieve vaardigheden

0
0
0
20

27
64
48
27

15
44
31
19

41
77
51
32

Indien relevant: belemmeringen en mogelijkheden op
fysiek gebied

80

86

65

36

Voor alle schoolse vakken

0

3

2

1

Voor een aantal schoolse vakken (minimaal Nederlandse
taal en rekenen/wiskunde)

0

6

0

5

Voor de emotionele ontwikkeling
Voor sociale vaardigheden

0
0

5
16

8
9

21
31

Beginsituatie

Smart geformuleerde doelen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Aanpak Ongeveer een kwart van de plannen bevat informatie over de gekozen aanpak. Gespreks
verslagen vermelden vaak wat er aan extra inzet plaatsvindt. Bij de evaluatie is meestal vastgelegd
wie de betrokkenen zijn, maar veel minder vaak wanneer die evaluatie plaatsvindt en wat er gaat
gebeuren. Afspraken met ouders over de evaluatie zijn niet altijd relevant, omdat studenten
(vaak ouder dan achttien jaar) zelf een belangrijke stem hebben (tabel 4.3b).
Deskundigen De inzet van deskundigen is meestal niet herkenbaar benoemd in de plannen,
maar vaak zijn wel de personen vermeld die binnen de mbo-instelling verantwoordelijk zijn voor
zorg en begeleiding. De verantwoording van faciliteiten, zowel formatief als ﬁnancieel, is in veel
te weinig plannen opgenomen. Daardoor fungeren de plannen onvoldoende als verantwoor
dingsdocumenten, terwijl ze juist om die reden wettelijk verplicht zijn (tabel 4.3b).
Tabel 4.3b
Aanwezigheid van voldoende informatie over aanpak, evaluatie, verantwoording en inzet van deskundigen in
handelingsplannen in het mbo, per cluster (in percentages, n=344)
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Aanpak
Methoden, materialen, oefeningen of opdrachten

20

33

18

24

Beschrijving (ortho)pedagogisch handelen docenten
Beschrijving (ortho)didactisch handelen docenten
Organisatie, frequentie en duur van de hulp
Evaluatie handelingsplan

0
20
20

35
30
12

11
6
25

35
19
17

Wijze waarop doelen worden geëvalueerd
Moment waarop doelen worden geëvalueerd

25
60

28
57

30
63

27
74

Afspraken over evaluatie met ouders/verzorgers of
student

20

5

12

5

Formatieve faciliteiten
Financiële faciliteiten
Inzet deskundigen en ondertekening

20
0

16
9

25
14

25
12

Inzet interne deskundigen
Inzet externe deskundigen
Handtekening ouders/verzorgers of student

20
20
80

34
16
81

25
20
94

33
15
96

Verantwoording van faciliteiten

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

De kwaliteit van begeleidingsplannen
Weinig houvast Geïndiceerde mbo-studenten hebben recht op ambulante begeleiding vanuit
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. De afspraken die de mbo-instelling en de begeleider
maken, kunnen ze in een begeleidingsplan vastleggen, maar dit is geen wettelijke verplichting.
MXe[\()0Y\^\c\`[`e^jgcXee\e[`\[\`ejg\Zk`\XeXcpj\\i[\#Y`\[kfe^\m\\i[\_\cɘ\e`^
houvast aan de mbo-instelling.
MXXbq`ae[\Y\^\c\`[`e^jmiX^\emXe[\dYf$`ejk\cc`e^\e[\jkl[\ekfg^\efd\e`e[\
plannen.
;\_\cɘmXe[\gcXee\eY\mXk^\\eZfeZi\k\[f\c\e#qf[XkffbmXe\\e^f\[\\mXclXk`\mXe
doelen geen sprake kan zijn (tabel 4.3c).
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Veel instellingen combineren begeleidingsplan en handelingsplan. Dat is toegestaan, al gelden
niet voor beide plannen dezelfde eisen: het handelingsplan is wettelijk verplicht, het
begeleidingsplan niet.
Tabel 4.3c
Aanwezigheid van informatie in begeleidingsplannen in het mbo, per cluster (in percentages, n=129)
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Begeleidingsvraag instellingopdrachten
Begeleidingsvraag student
Begeleidingsvraag ouders/verzorgers
Smart geformuleerde doelen
Organisatie, frequentie en duur begeleidingdocenten
Afstemming interne deskundigen
Afstemming externe deskundigen
Tijdstippen van evaluatie

67
83
60
0
0
0
0
33

64
55
18
82
18
27
9
18

43
39
12
46
25
18
18
46

54
56
17
59
15
45
11
27

Wijze waarop wordt geëvalueerd
Personen aanwezig bij evaluatie

0
17

55
82

36
68

39
76

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Mening van studenten en begeleiders
Studenten tevreden De mbo-studenten zijn meestal tevreden over de begeleiding die ze
krijgen. De meesten van hen (70 procent) zijn op de hoogte van de inhoud van het handelings
plan en de helft is betrokken bij de evaluatie van het plan. De begeleiders van de instelling
informeren docenten over de inhoud van de handelingsplannen. In begeleidingsgesprekken
komen knelpunten, vorderingen en eventuele aanpassingen in de planning aan de orde. Bij die
aanpassingen gaat het bijvoorbeeld om meer tijd voor het maken van toetsen, aanpassingen in
de duur van de stage en de intensiteit van de begeleiding op het stageadres. De mbo-begeleiders
zijn tevreden over de ambulante begeleiding.

Conclusie
Effectiviteit onbekend Voor mbo-studenten met een rugzak is een handelingsplan wettelijk
verplicht, maar voor een vijfde van de studenten is zo’n plan er niet. De inhoud van de aanwezige
handelingsplannen biedt onvoldoende houvast aan docenten om hun onderwijs vorm te geven.
Gezien die gebrekkige inhoud is ook niet vast te stellen of de hulp het gewenste eﬀect heeft
gehad. Deze bevindingen in het mbo wijken niet af van wat de inspectie eerder constateerde over
de kwaliteit van het onderwijs aan rugzakleerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs.

4.4

Indicatiestellingen

Groei cluster 4 In de afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs licht,
van 35.400 in 2005 naar 34.400 in 2009. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onder
wijs groeide in diezelfde periode daarentegen aanzienlijk, van 24.800 naar 34.100. Het aantal
leerlingen met leerlinggebonden ﬁnanciering in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en
mffik^\q\kfe[\in`aj^if\`[\`e[`\q\c][\g\i`f[\mXe)'%,''eXXi+)%,''F:N#)'(' %;\
stijging zit vooral in het voortgezet (speciaal) onderwijs en dan vooral bij cluster 4.
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Nieuwe constructies Naast een toename van cluster 4-leerlingen ziet de inspectie ook steeds
vaker dat reguliere scholen leerlingen via omwegen plaatsen.
I\^lc`\i\jZ_fc\ejZ_i`am\ec\\ic`e^\e`eY`a\\eZcljk\i+$jZ_ffc#k\in`acq\fe[\in`ajYc`am\e
volgen op de reguliere school.
;\i^\c`ab\ZfejkilZk`\jc\m\i\e[\jZ_fc\ed\\iÏeXeZ`c\d`[[\c\e[Xe[\il^qXb#dXXiq`ae
vaak in strijd met wet- en regelgeving. De inspectie treedt dan ook corrigerend op.
;\ZfejkilZk`\jc\^^\e\Z_k\iffbdf^\c`ab\be\cglek\eYcffk#fd[Xk[\_l`[`^\mffi$
zieningen vanuit de huidige regelgeving te weinig ﬂexibel kunnen inspelen op de grote
verschillen in onderwijsbehoeften.
Nadere analyse Op basis van de indicaties voert de inspectie daarom in 2011 een vergelijkende
analyse uit over verschillende regio’s, met als doel goede praktijken op te sporen. Het kan daarbij
gaan om de aanpassing van het onderwijsconcept voor cluster 4-leerlingen en vormen van
legitieme samenwerking tussen het (voortgezet) speciaal onderwijs en het regulier onderwijs.
Ook kijkt de inspectie naar knelpunten en beperkingen in de huidige structuur.

4.5

Wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Vervolgonderzoek In 2009 onderzocht de inspectie wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal
fe[\in`ajfg(-aXelXi`\e(fbkfY\i@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''0Y2)''0Z %@e_\k
Onderwijsverslag over 2008/2009 zijn de bevindingen per 16 januari 2009 beschreven (Inspectie
van het Onderwijs, 2010c). Hier vergelijkt de inspectie de bevindingen van 1 oktober 2009 met
16 januari 2009 en eerdere jaren, waarin de peildatum steeds 16 januari was.
Thuiszitters In vorige jaren rapporteerde de inspectie ook over thuiszitters, ofwel leerplichtige
jongeren die meer dan vier aaneengesloten weken geen enkele vorm van onderwijs volgen. Sinds
2009 onderzoekt Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren, de thuiszitters ook (Van
Eekelen, 2010a). Omdat leerplichtambtenaren vanuit hun functie een beter beeld hebben van de
problematiek, is de inspectie met het onderzoek gestopt. Recent onderzoek van Ingrado maakt
het volgende duidelijk (Van Eekelen, 2010b):
aXXic`abjm\iql`d\efe^\m\\i)%,''c\\ic`e^\ecXe^\i[Xe\\edXXe[fe^\fficff][2
^\d`[[\c[[llik_\km\iql`dq\jdXXe[\e%
Begin 2011 verscheen een rapport over thuiszitters van de Nationale ombudsman, dat adviezen
bevat voor een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Het doel hiervan is de thuis
zitters weer zo snel mogelijk onderwijs te laten volgen (Nationale ombudsman, 2011).

Aanmeldings- en onderzoekslijsten
Minder leerlingen Op 1 oktober 2009 stonden 4.411 leerlingen op de aanmeldings- en onder
zoekslijsten van de regionale expertisecentra in het (voortgezet) speciaal onderwijs (tabel 4.5a).
Deze leerlingen waren verdeeld over 37 aanmeldingslijsten bij scholen en 41 onderzoekslijsten
bij alle rec’s. Er zijn iets meer lijsten dan in 2008, maar er staan wel minder leerlingen op. Het
aantal leerlingen op aanmeldingslijsten neemt af, maar dat op onderzoekslijsten stijgt. Evenals
in vorige jaren zijn de wachtlijsten voor aanmelding en onderzoek in cluster 4 het langst. In
Zcljk\i)e\\dk_\kXXekXcnXZ_k\e[\c\\ic`e^\eX]2`eZcljk\i(\e*ÐlZkl\i\e[\XXekXcc\e
nogal.
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Tabel 4.5a
Aantallen leerlingen op wachtlijsten, naar type lijst en naar cluster
Januari 2007

Januari 2008

Januari 2009

Oktober 2009

Aanmeldingslijsten

3.547

3.118

2.372

1.629

Onderzoekslijsten
Totaal
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4

1.337
4.884
3
1.474
624
2.783

1.829
4.947
36
1.449
1.026
2.436

2.779
5.151
18
678
1.575
2.880

2.782
4.411
119
612
749
2.931

Totaal

4.884

4.947

5.151

4.411

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Wachttijd Gemiddeld zaten er in 2008/2009 bijna zeven weken tussen de aanmelding voor
indicatiestelling en de mededeling van het besluit. De tijd die nodig is voor aanvulling van de
informatie of aanvullend onderzoek is daarbij niet meegerekend. Gemiddeld is 92 procent van de
dossiers binnen de wettelijke termijn van acht weken behandeld, maar de verschillen tussen
commissies voor de indicatiestelling zijn groot.

Plaatsingslijsten
Direct plaatsen In het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten scholen leerlingen met een
indicatie direct plaatsen. Verschillende toelatingsmomenten, zoals in het speciaal basis
onderwijs, zijn er niet, maar desondanks bestaan er plaatsingslijsten. In oktober 2009 hebben 48
scholen (15 procent van het totaal) zulke lijsten, waar in totaal 452 leerlingen op staan. In januari
)''0nXi\e\i-0jZ_fc\ed\k\\egcXXkj`e^jc`ajk2`e[\aXi\e[XXimffi^`e^_\kfde\^\ek`^kfk
honderd scholen.
Dezelfde scholen Sinds 2006 dalen de aantallen leerlingen op plaatsingslijsten. Het lage aantal
in oktober 2009 springt eruit, maar dat heeft waarschijnlijk met het peilmoment te maken:
scholen laten aan het begin van een nieuw schooljaar veel leerlingen toe (tabel 4.5b). In januari
en in oktober 2009 waren steeds vijf scholen verantwoordelijk voor de helft van alle wachtende
c\\ic`e^\e2m`\ijZ_fc\enXi\efgY\`[\dfd\ek\em\ik\^\enffi[`^[%@eaXelXi`_ffi[\e[i`\
scholen uit deze ‘top 5’ bij zeer zwakke rec’s, in oktober twee scholen.
Tabel 4.5b
Aantallen leerlingen op plaatsingslijsten, naar type onderwijs en naar cluster

Speciaal onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Totaal
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Totaal

Januari
2006
863
439
1.302
0
14
158
1.130

Januari
2007
677
299
976
0
110
175
691

Januari
2008
576
343
919
9
40
104
762

Januari
2009
385
500
885
0
14
128
743

Oktober
2009
200
252
452
5
19
9
419

1.302

976

919

885

452

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Voortgezet speciaal onderwijs Sinds 2009 overtreft het aantal wachtende leerlingen voor het
voortgezet speciaal onderwijs het aantal wachtende leerlingen voor het speciaal onderwijs. Het
ligt voor de hand dat dit komt door de sterke groei van het voortgezet speciaal onderwijs. Evenals
vorige jaren wacht het overgrote deel op plaatsing in cluster 4. In de overige clusters zijn de
aantallen leerlingen op plaatsingslijsten verwaarloosbaar, in ieder geval in oktober 2009.
Oorzaken volgens scholen Scholen noemen de volgende hoofdoorzaken voor het bestaan van
plaatsingslijsten:
kf\e\d\e[\[ilbfg[\gcXXkj`e^jZXgXZ`k\`k#mffiXc[ffic\\ic`e^\el`k_\kjg\Z`XXc 
YXj`jfe[\in`aj2
femfc[f\e[\q`Z_kfg[\kf\jkiffdmXee`\ln\c\\ic`e^\e^\[li\e[\_\kjZ_ffcaXXi%
Om de plaatsingslijsten te verkleinen of te voorkomen, noemen scholen de volgende
maatregelen:
m\i_f^\emXe_\kdXo`dXc\XXekXcc\\ic`e^\eg\i^if\g2
jkilZkli\\c_\k^\_\c\aXXi[ffi[`i\ZkgcXXkj\emXeXXe^\d\c[\c\\ic`e^\e%
Kwaliteit onder druk Driekwart van de scholen die het gehele jaar aangemelde leerlingen direct
plaatst, zegt hiervoor middelen te onttrekken aan management, professionalisering en leer
middelen. De inspectie vindt dit zorgelijk, omdat het de kwaliteit van het onderwijs in de
toekomst onder druk zet. Vergeleken met voorgaande jaren hebben scholen deze maatregel
bovendien niet eerder zo vaak genoemd.

4.6

Justitiële jeugdinrichtingen

Situatie verbeterd In maart 2010 hebben de gezamenlijke inspecties hun onderzoek naar de
veiligheid in de twaalf justitiële jeugdinrichtingen afgerond (Inspectie jeugdzorg, Inspectie van
het Onderwijs, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie van de Sanctietoepassing, 2010).
De inrichtingen maken hun opdracht beter waar dan in 2007, omdat voorwaarden voor een veilig
leef-, behandel- en werkklimaat nu aanwezig zijn. Nergens is meer sprake van een ernstig risico
voor de veiligheid. De verbeteringen zijn het grootst bij inrichtingen die in 2007 nog een ernstig
risico hadden. De resultaten zijn nog wel kwetsbaar, enerzijds doordat het beleid in de inrichtingen niet of nauwelijks geborgd is en anderzijds doordat het aantal plaatsen terugloopt en inrich
tingen als gevolg daarvan sluiten.
Conclusies onderzoek De inspecties baseren hun oordeel op de volgende bevindingen:
[\bnXc`k\`kmXe_\kfe[\in`aj`jm\iY\k\i[2
[\fgmf\[`e^mXeafe^\i\ejkXXkd\\iZ\ekiXXc2
[\Y\_Xe[\c`e^mXeafe^\i\ed\k\\egjpZ_`jZ_\jkffie`jf]^\[iX^jgifYc\\d`jY\k\i2
[\gif]\jj`feXc`j\i`e^mXe_\kg\ijfe\\cq\kq`Z_mffik2
`ei`Z_k`e^\ee\d\ed\\idXXki\^\c\efdX^i\jj`\\e^\n\c[k\mffibfd\e2
`ei`Z_k`e^\eY\_\\ij\eX^i\jj`\\e^\n\c[j`eZ`[\ek\eY\k\i2
[\Zfddle`ZXk`\kljj\eafe^\i\e\ed\[\n\ib\ij`jY\k\i2
afe^\i\e_\YY\ed\\idf^\c`ab_\[\efd`emcf\[l`kk\f\]\e\efg[\[X^\c`abj\^Xe^mXe
qXb\e2
`ei`Z_k`e^\eqfi^\e\imffi[Xkafe^\i\e\e_lefl[\ijn\k\enXXiq\XXekf\q`ae%
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Gezamenlijke inspanning De inrichtingen hebben zich samen met de Dienst Justitiële
Inrichtingen en het ministerie van Justitie fors ingespannen om dit te bereiken: alle betrokkenen
hebben de aanbevelingen uit het rapport van 2007 voortvarend opgepakt. Dit leidde onder meer
tot bijstelling van beleid. De ﬁnanciële randvoorwaarden zijn sterk verbeterd en dat is vooral
zichtbaar in het verkleinen van de groepsgrootte. Het invoeren van een basismethodiek
PFLKLIE [ffiXcc\`ei`Z_k`e^\ec\`[[\kfkd\\i[l`[\c`ab_\`[\edXXbkjkli\efgbnXc`k\`kmXe
opvoeding en behandeling beter mogelijk. De kwaliteit van het personeel nam toe, omdat
inrichtingen investeerden in scholing en begeleiding.
Aandachtspunten De gezamenlijke inspecties plaatsen nog wel enkele kanttekeningen:
XXe[XZ_kmffigjpZ_`jZ_\jkffie`jj\emXeafe^\i\eYc`aɘef[`^2
_\kfe[\in`aj`j[ffibc\`ejZ_Xc`^_\`[bn\kjYXXi2
fe[\iY\q\ɝ`e^mXe[\gcXXkj\emffiafe^\i\e^\\ɘi`j`ZfÆjfemfcc\[`^\g\ijfe\c\Y\q\ɝ`e^#
afvloeiing van ervaren personeel, minder gediﬀerentieerde leefgroepen en negatieve
gjpZ_fcf^`jZ_\\ɕ\Zk\efgd\[\n\ib\ij[ffic\\^jkXe[ 2
Y`aeXe\i^\ej`jjgiXb\mXeYfi^`e^mXe[\elY\i\`bk\bnXc`k\`k%

4.7

Ontheffingenbeleid

Aanscherping werkwijze In het vorige Onderwijsverslag meldde de inspectie dat nogal wat
leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs minder onderwijstijd krijgen dan het wettelijk
minimum, omdat scholen om uiteenlopende redenen vermindering van onderwijstijd vragen.
De leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs horen echter al tot een zwakkere groep en
hebben onderwijstijd hard nodig om te kunnen presteren. Daarom besteedde de inspectie in
2010 extra aandacht aan de naleving van verplichtingen voor onderwijstijd. Onderdeel hiervan is
dat de inspectie de werkwijze en criteria voor het verlenen van instemming bij vermindering van
de onderwijstijd heeft aangescherpt, evenals de wijze waarop zij toeziet op de naleving
(Staatscourant nr. 12641, 13 augustus 2010). De regeling werd van kracht bij de start van 2010/2011.
Resultaten komen aan bod in een volgend Onderwijsverslag.

4.8

Nabeschouwing

Traag tempo De inspectie rapporteert opnieuw met zorg over de kwaliteit van het (voortgezet)
speciaal onderwijs. Een verbeterproces is zichtbaar, maar verbeteringen komen al jaren uiterst
langzaam tot stand. Bemoedigend is dat meer scholen basistoezicht hebben, al is de vooruitgang
bescheiden.
Focus op opbrengsten De inspectie verwacht veel van een meer opbrengstgerichte benadering,
waarbij het erom gaat dat scholen hun leerlingen planmatig voorbereiden op vervolgonderwijs,
de arbeidsmarkt of een beschermde woon-, werk- en leefomgeving. Een nieuw toezichtkader is
in ontwikkeling, in relatie tot de kwaliteitswetgeving voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in
2012. Dit kader legt de nadruk op het zorgvuldig formuleren van een ontwikkelingsperspectief
voor iedere leerling. Zo’n ontwikkelingsperspectief bevat een inschatting van ontwikkelings
mogelijkheden, onderverdeeld in een leerroute, een uitstroomproﬁel en een uitstroom
bestemming. Het kader sluit daardoor nauw aan bij de meer opbrengstgerichte benadering en
zal het opbrengstgericht werken stimuleren. Het geïntensiveerd toezicht op de zwakke en zeer
zwakke scholen heeft die stimulerende functie ook.
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Stabiliteit De inspectie voorziet verder dat de beleidsoperatie Passend onderwijs veel invloed zal
hebben op het (voortgezet) speciaal onderwijs. Hopelijk gaan de wachtlijsten tot het verleden
behoren. Voor de kwaliteit van het onderwijs hoopt de inspectie dat de scholen meer rust krijgen
als de toestroom van steeds weer nieuwe leerlingen stopt. De groei van scholen met nieuwe
(neven)locaties kan dan ook stoppen. Het management van scholen kan zich vervolgens richten
op kwaliteitsverbetering, omdat niet meer alle aandacht uit hoeft te gaan naar werving van
personeel en het inrichten van nieuwe locaties.
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Bijlage
Tabel 1
Aantal scholen, personeelsleden en leerlingen in 2009
Aantal scholen
Aantal personeelsleden in fte’s x 1.000
Aantal leerlingen x 1.000

324
20,3
68,5
Bron: OCW, 2010
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Samenvatting
Zwak en zeer zwak Op 1 september 2010 is de kwaliteit van 34 mbo-opleidingen zeer zwak en
van 311 opleidingen zwak. De daling sinds januari 2010 (toen er 44 zeer zwakke en 411 zwakke
opleidingen waren) komt mede doordat de inspectie zich nu richt op speciﬁeke opleidingen, niet
meer op clusters van opleidingen.
Kwaliteit opleidingen De inspectie onderzocht een representatieve steekproef van opleidingen
uit de mbo-sectoren groen en economie. Sterke punten zijn de samenhang in programma’s en
de veiligheid, zwakke punten zijn het omgaan met verschillen en de kwaliteitsborging. De helft
van de opleidingen besteedt onvoldoende aandacht aan het beoordelen van de eigen onderwijs
kwaliteit.
Opbrengsten Van de studenten die het mbo in 2008/2009 verlieten, is 30 procent onge
diplomeerd. Een jaar daarvoor was dit 31 procent. Bij het niet-bekostigd onderwijs vertrok 41
procent van de studenten zonder diploma. De resultaten in het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) liggen lager dan in het reguliere en particuliere voortgezet
onderwijs.
Tevredenheid Evenals in 2009 geven studenten hun opleiding ook in 2010 gemiddeld een 6,9.
De helft van de mbo-schoolverlaters vindt dat de opleiding een goede basis biedt voor de start op
de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder mbo’ers is echter door de economische crisis gestegen.
Examens Bij 37 procent van de mbo-opleidingen is de kwaliteit van de examinering onvol
doende. Dat komt deels doordat instellingen examens van onvoldoende kwaliteit inkopen. De
examens bij competentiegerichte opleidingen zijn beter dan bij de eindtermgerichte
opleidingen. Een jaar eerder was de examenkwaliteit bij 22 procent van de opleidingen
onvoldoende.
Verschillen Mbo-instellingen verschillen onderling sterk in hun resultaten. Dat ligt niet alleen
aan het niveau van de opleidingen en van de studenten die de instelling bevolken, maar ook aan
reële kwaliteitsverschillen. Een kwart van de instellingen heeft aangepast ﬁnancieel toezicht. De
bestuurlijke kwaliteit ontwikkelt zich langzaam en de verschillen tussen instellingen zijn ook op
[`kglek^iffk%?\kjZ_fikmXXbXXejZ_\igk\mXegcXee\e\e\\eY\ffi[\c`e^mXemfi[\i`e^\e2
ook beschikken de juiste mensen niet altijd over de juiste informatie. Als het gaat om
resultaatgerichtheid schieten instellingen vaak tekort. Bestuurlijk vermogen en de kwaliteit van
de instelling, waaronder inbegrepen de resultaten van studenten, hangen samen.
Verantwoording De meeste instellingen rapporteren in het jaarverslag over doelstellingen,
kernactiviteiten en organisatiestructuur. Ook monitoren instellingen de onderwijskwaliteit. De
informatie over resultaten, zoals voortijdig schoolverlaten en tevredenheid van studenten, is
echter te weinig inzichtelijk, omdat die niet aan onderdelen van de instelling wordt gekoppeld.
De verslagen zijn hierdoor nog steeds onder de maat.
Naleving Veel instellingen voldoen nog steeds niet aan verplichte normen voor onderwijstijd. In
een (niet-representatieve) groep opleidingen had 23 procent onvoldoende onderwijstijd
geprogrammeerd en zou 25 procent onvoldoende onderwijstijd gaan realiseren. Pas na
hercontroles door de inspectie verbeterde er iets. Instellingen voldoen bijna nooit aan
verplichtingen rond de registratie van ongeoorloofde afwezigheid en voortijdig schoolverlaten.
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Zwakke en zeer zwakke mbo-opleidingen
Zeer zwak Een mbo-opleiding is zeer zwak als de opbrengsten niet aan de norm voldoen. Dat wil
zeggen: als te veel studenten de opleiding zonder diploma verlaten en als bovendien het
onderwijsproces onvoldoende kwaliteit heeft. Op 1 september 2010 hebben 34 mbo-opleidingen
een zeer zwakke onderwijskwaliteit (tabel 5.1a). Hierbij gaat het om:
**fgc\`[`e^\emXee\^\em\ijZ_`cc\e[\ifZÆj2
efgc\`[`e^mXe\\ee`\k$Y\bfjk`^[\`ejk\cc`e^%
Zwak Een mbo-opleiding geldt als zwak als ofwel de opbrengsten, ofwel het onderwijsproces
onvoldoende kwaliteit heeft. Meestal gaat het om het eerste. Op 1 september 2010 was bij 311
opleidingen sprake van zwakke onderwijskwaliteit (tabel 5.1a):
)/0fgc\`[`e^\eY`a*)ifZÆj2
kn`ek`^fgc\`[`e^\eY`akn\\XfZÆj2
kn\\fgc\`[`e^\eY`akn\\mXbjZ_fc\e%
Tabel 5.1a
Zwakke en zeer zwakke opleidingen op 1 januari 2010 en 1 september 2010, percentages en aantallen
1 januari 2010

Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

%
91,4
7,8
0,8
100

1 september 2010

Aantal

%

Aantal

4.795
411
44
5.250

93,5
5,9
0,6
100

4.905
311
34
5.250

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Kleine opleidingen Bij het totaal van 5.250 opleidingen zijn kleine opleidingen (minder dan
twaalf studenten) niet meegeteld. Ruim een derde van alle mbo-opleidingen is klein. Gezamen
lijk verzorgen de kleine opleidingen onderwijs voor slechts ongeveer 2 procent van alle
studenten.
Risicoanalyse Het aantal zwakke en zeer zwakke opleidingen is naar voren gekomen na selectie
van de meest risicovolle opleidingen, onder andere op grond van het behaalde rendement en het
bestuurlijk vermogen van de instelling. Er zijn minder zwakke en zeer zwakke opleidingen dan in
januari 2010. Dat komt mede doordat de inspectie voorheen hele afdelingen onderzocht, met
meerdere opleidingen tegelijk. Tegenwoordig vinden de onderzoeken vanwege eventuele
vervolgtrajecten gerichter bij opleidingen plaats.
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Sectoren Het percentage zwakke en zeer zwakke opleidingen is het hoogst bij economie
(ﬁguur 5.1a).

Figuur 5.1a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Niveaus Er zijn naar verhouding weinig zwakke en zeer zwakke opleidingen op niveau 1 (tabel
5.1b). Ervaringen uit het toezicht leren dat het onderwijsproces hier goed is toegesneden op de
speciﬁeke categorie studenten. Bijna de helft van de zeer zwakke en een derde van de zwakke
opleidingen zijn opleidingen op niveau 2. Hier lijkt het lastiger om het programma aan te passen
aan studenten die extra zorg nodig hebben.
Tabel 5.1b
Aantal zwakke en zeer zwakke opleidingen naar niveau op 1 september 2010
Niveau

Zwak

Zeer zwak

1
2
3
4

14
102
100
95

1
16
10
7

Totaal

311

34
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Oorzaken Veel voorkomende tekortkomingen bij zeer zwakke opleidingen zijn, naast te lage
opbrengsten:
^\Yi\bXXejXd\e_Xe^`e_\kgif^iXddX2
femfc[f\e[\Y\elɝ\emXeY\jZ_`bYXi\c\\ik`a[2
femfc[f\e[\i\b\e`e^_fl[\ed\km\ijZ_`cc\ekljj\ejkl[\ek\e2
femfc[f\e[\Y\^\c\`[`e^mXejkl[\ek\e[`\k\bfikjZ_`\k\e2
femfc[f\e[\bnXc`k\`kjqfi^%

Het onderwijs in sectoren

I

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

119

Herstel In 2009 onderzocht de inspectie de kwaliteitsverbetering op 354 zwakke en zeer zwakke
opleidingen na een hersteltijd van een jaar. De meeste opleidingen (85 procent) hadden zich
verbeterd, maar één opleiding bleef zeer zwak en 49 opleidingen bleven zwak. In totaal kregen
106 opleidingen voor de tweede keer een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hiervan bleken
vijf opleidingen nog steeds zeer zwak en tien zwak. Vanaf 2011 kan de minister de licentie
beëindigen van opleidingen die hun kwaliteit na een jaar niet hebben hersteld.

De kwaliteit van mbo-opleidingen in 2009/2010
Steekproef De inspectie onderzocht een representatieve steekproef van 92 bekostigde
opleidingen in de sectoren economie en groen (zie ook hoofdstuk 7). Van deze groep heeft 14
procent zwakke of zeer zwakke onderwijskwaliteit (tabel 5.1c). Dat percentage ligt hoger dan in
kXY\c,%(X2[\ffiqXXb_`\imXe`j[Xk`e[\jk\\bgif\ɘi\bb`e^e`\k^\b\b\e`jeXXiY\jkllic`ab
vermogen. In schooljaar 2010/2011 komen de sectoren techniek en zorg aan bod.
Tabel 5.1c
Kwaliteit van economische en groene mbo-opleidingen (in percentages, n=92)
Voldoende kwaliteit
Zeer zwakke kwaliteit (onvoldoende onderwijsproces en opbrengsten)

86
1

Zwakke kwaliteit vanwege onvoldoende onderwijsproces
Zwakke kwaliteit vanwege onvoldoende opbrengsten
Totaal

4
9
100
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Sterke punten De meeste opleidingen zijn als voldoende beoordeeld op de volgende
onderdelen:
[\jXd\e_Xe^`egif^iXddXÆj%;\fgc\`[`e^\eY`\[\egif^iXddXÆjXXe[`\mffijkl[\ek\e
voldoende inzichtelijk gestructureerd zijn. Verder zijn de verschillende vakken en de beroeps
praktijkvorming voldoende op elkaar afgestemd.
[\m\`c`^_\`[%<iq`ae^\\e`e[`ZXk`\j[Xk`e[\fd^Xe^kljj\e[fZ\ek\e\ejkl[\ek\e#\ekljj\e
studenten onderling met de veiligheid iets mis is (tabel 5.1d).
Zwakke punten Bij veel opleidingen is aandacht nodig voor het omgaan met verschillen en de
kwaliteitsborging.
9`a)-gifZ\ekmXe[\fgc\`[`e^\e\Zfefd`\\eY`a*-gifZ\ekmXe[\fgc\`[`e^\e^if\e`j
onvoldoende sprake van maatwerk. Het kost een aanzienlijk deel van de opleidingen dus
moeite om het programma af te stemmen op de zwakkere of sterkere studenten. Studenten
werken bijvoorbeeld aan hetzelfde programma in dezelfde tijd, ongeacht verschillen in
vordering.
BnXc`k\`kjqfi^mfc[f\kY`a[\_\cɘmXe[\fgc\`[`e^\ee`\k%?\kdXeX^\d\ek#d\keXd\Y`a[\
groene opleidingen, verbetert de kwaliteit van het onderwijs vaak onvoldoende planmatig en
controleert te weinig of volgens afspraken en procedures gewerkt wordt. De helft schakelt bij de
beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs belanghebbenden en onafhankelijke deskun
digen onvoldoende in (tabel 5.1d). Dit beeld komt overeen met uitkomsten van onderzoek naar
het bestuurlijk vermogen (zie paragraaf 5.6).
M\i[\imXckfg[XkY`aY`aeX\\e[\i[\mXe[\^if\e\fgc\`[`e^\e`e[\jk\\bgif\]_\k[`[XZk`jZ_
handelen en de begeleiding van het leerproces niet voldoen. Bij de economische opleidingen is
dit bij de meeste opleidingen in orde.
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Tabel 5.1d
Percentage voldoende opleidingen per kwaliteitsindicator in 2009/2010 (economie: n=50; groen: n=42)

Wettelijke vereisten
Rendement
Samenhang van het programma
Maatwerk: rekening houden met verschillen
Doelmatige tijdverdeling
Materiële en informatievoorzieningen
Benutting van de leertijd
Werkvormen/didactisch handelen
Begeleiding van het individuele leerproces
Voorbereiding en invulling beroepspraktijkvorming
Voorlichting, intake en plaatsing nieuwe studenten
Studieloopbaanbegeleiding
Samenwerking met externe instanties voor zorgleerlingen
Veiligheid van studenten
Systematische kwaliteitszorg
Eigen beoordeling van de kwaliteit

Economie

Groen

90

55

75
96
74
96
95
88
90
96
95
92
95
98
100
78
55

79
93
64
95
98
90
71
67
98
95
93
100
100
67
40

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

5.2 Opbrengsten van het mbo
Bekostigd mbo
Rendement In het schooljaar 2008/2009 verliet 70 procent van alle studenten het mbo met een
diploma. Hoewel sprake is van een lichte verbetering (in 2007/2008 was de gediplomeerde
uitstroom 69 procent) is dit percentage te laag: nog steeds heeft 30 procent van de uitstromers
geen diploma. Vrouwelijke studenten halen vaker een diploma dan mannelijke. De sectoren
groen en zorg en welzijn doen het beter dan economie en techniek. Het opvallendst blijft de
tweedeling tussen enerzijds de niveaus 1 en 2 en anderzijds de niveaus 3 en 4 (zie hoofdstuk 8).
Voortijdig schoolverlaten Het percentage voortijdig schoolverlaters naar het totaal aantal
ingeschreven mbo-studenten is in vier jaar gedaald van 9,3 naar 7,8 procent. Deze daling is ook
k\il^k\q`\eY`a[\ID:$i\^`fÆjI\^`feXc\D\c[$\e:fi[`eXk`\]leZk`\ 1fm\iXc`j_\kXXekXc
voortijdig schoolverlaters in 2008/2009 lager dan in 2005/2006. De omvang van de daling
verschilt en hangt af van zowel de startsituatie (als er al weinig voortijdig schoolverlaters waren,
valt er niet veel te dalen) als van de inspanningen in de regio’s. Hoewel de uitval in de lagere
niveaus relatief groter is, is het absolute aantal voortijdig schoolverlaters uit de hogere niveaus
veel groter. Bij het verder terugdringen van de uitval valt daar dus nog de meeste winst te halen.
Sociale competenties De JOB-monitor 2010 besteedt aandacht aan de tevredenheid van
studenten over de mate waarin ze sociale competenties leren, zoals samenwerken of op een
goede manier met anderen communiceren. Twee van de drie studenten zijn hier tevreden over,
maar die tevredenheid is bij de ene competentie groter dan bij de andere. Zo oordeelt circa 70
procent van de studenten positief over communiceren, terwijl 50 tot 60 procent competenties als
het oplossen van problemen of het beoordelen van werk van anderen en jezelf als voldoende
beoordeelt. De omslag naar competentiegericht onderwijs pakt volgens studenten niet voor alle
competenties even goed uit.
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Taal en rekenen In 2014 krijgt het mbo centrale examens voor taal en rekenen. In een nulmeting
is op vijftien instellingen het taal- en rekenniveau getoetst van zestigduizend mbo-studenten die
net aan een mbo-opleiding zijn begonnen. Eerste resultaten wijzen uit dat mbo-studenten op
Xcc\e`m\Xljd\\igifYc\d\ed\ki\b\e\e_\YY\e[Xed\kkXXc9li\Xl@:<#)'(( %

Vervolgopleiding en arbeidsmarkt
Mbo’ers in het hbo Van de studenten die in de periode 1995-2006 in het hbo begonnen, is
bekeken hoe ze er tot negen jaar na het begin van hun studie voor stonden. De eerste jaren zijn
mbo’ers duidelijk in het voordeel. Door verkorte hbo-trajecten voor mbo’ers studeert rond de 15
procent na drie jaar af (havisten minder dan 2 procent, vwo’ers 2 tot 8 procent). Na vijf jaar of
langer lijken de resultaten van mbo’ers en havisten echter steeds meer op elkaar: ongeveer twee
[\i[\_XXck_\k[`gcfdX%MnfÆ\ij[f\e_\keXm`a]aXXi^\d\k\e_\kY\jk:9J#nnn%jkXkc`e\%ec#
2010).
Eigen niveau Bij de overgang naar de arbeidsmarkt bestaan duidelijke verschillen tussen
sectoren. Dat blijkt uit onderzoek onder afgestudeerden van schooljaar 2007/2008, ongeveer
anderhalf jaar na het voltooien van hun opleiding (ROA, 2010). Op niveau 3 en niveau 4 is de
overgang het meest succesvol bij gezondheidszorg en gedrag en maatschappij: het merendeel
van de afgestudeerden heeft een baan op minimaal het eigen niveau. Economie scoort het
laagst, vooral op niveau 2: hier heeft 50 tot 60 procent van de afgestudeerden een baan op
minimaal eigen niveau.

Vavo en educatie
Vavo Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), oorspronkelijk bedoeld als
tweedekansonderwijs voor volwassenen, is in toenemende mate een route voor leerlingen die
het in het voortgezet onderwijs niet redden. Vavo-leerlingen scoren lager op het centraal examen
dan leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs. Ook het verschil tussen de cijfers voor het
centraal examen en het schoolexamen is groter. Het vavo lijkt hiermee qua resultaten op de
exameninstellingen van het niet-bekostigd onderwijs (zie verder hoofdstuk 8).
Overige educatie De overige educatie telt bijna negentigduizend studenten. De grootste groep
hiervan (62 procent) volgt een traject voor sociale redzaamheid. Andere trajecten zijn toelei
dingstrajecten voor de arbeidsmarkt en alfabetisering voor allochtonen. Gemiddeld sluit 82
procent van de studenten een traject succesvol af.

Niet-bekostigd mbo
Lager rendement Bij niet-bekostigde instellingen haalt 59 procent van de studenten het
diploma, een lager percentage dan in het bekostigd mbo. Deze gegevens betreﬀen 49 van de 93
instellingen die een erkende mbo-opleiding verzorgen. De overige instellingen verzorgen
afstandsonderwijs of zijn nog te kort geleden met de opleiding begonnen. In beide gevallen zijn
de opbrengsten niet berekend. De inspectie presenteert volgend jaar de gegevens van alle
niet-bekostigde instellingen.
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5.3 Tevredenheid van studenten en afgestudeerden
Studenten
Hogere cijfers In 2010 gaven studenten hun opleiding gemiddeld een 6,9 en de instelling die de
opleiding verzorgt een 6,4. Sinds 2000 is de tevredenheid over de opleiding gestegen van 6,6 naar
-#0\e[\k\mi\[\e_\`[fm\i[\`ejk\cc`e^mXe-#)eXXi-#+AF9#)'('2Ï^lli,%*X %Jkl[\ek\e`e
eindtermgerichte opleidingen geven geen andere rapportcijfers dan studenten in competentie
gerichte opleidingen. Er zijn wel verschillen tussen branches:
jkl[\ek\efg\eYXi\fi[\\em\`c`^_\`[#^\qfe[_\`[jqfi^\ecXYfiXkfi`ldfgc\`[`e^\e^\m\e
_\k_ff^jk\iXggfikZ`a]\i#^\d`[[\c[\\e.#)2
jkl[\ek\e_Xe[\c^\m\e_\kcXX^jk\Z`a]\i#^\d`[[\c[\\e-#,%

Figuur 5.3a
Tevredenheid mbo-studenten van 2000
tot en met 2010 (in rapportcijfers,
n=146.533 (afkomstig van 66
instellingen)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Begeleiding In 2010 waren studenten tevredener over de lessen (het programma), de docenten
en het lesmateriaal dan in eerdere jaren. Ze vinden vaker dat ze voldoende leren op school, dat
de sfeer op school goed is en dat de begeleiding bij de studie in orde is. De tevredenheid over de
begeleiding door het leerbedrijf is onder studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol)
vrijwel gelijk aan die onder studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bol-studenten
zijn verder tevredener dan vroeger over de begeleiding door de school tijdens de stage.

Afgestudeerden
Onvoldoende basis Van de afgestudeerden uit het mbo vindt slechts de helft dat de opleiding
een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt (ROA, 2010).
8]^\jkl[\\i[\el`k[\^if\e\\e\Zfefd`jZ_\j\Zkfi\eq`aed`e[\ik\mi\[\e[XeX]^\jkl[\\i
den uit de overige sectoren.
8]^\jkl[\\i[\emXe[\e`m\Xlj(\e)q`aed`e[\ik\mi\[\e[XeX]^\jkl[\\i[\emXe[\e`m\Xlj
3 en 4.
9fc$jkl[\ek\eq`aed`e[\ik\mi\[\e[XeYYc$jkl[\ek\e%
Afgestudeerde mbo’ers zijn bovendien minder tevreden over hun opleiding als basis voor de
arbeidsmarkt dan hbo’ers: 51 procent van de mbo’ers is tevreden, tegenover 59 procent van de
hbo’ers. Aan dit beeld is zowel bij mbo’ers als bij hbo’ers de afgelopen jaren weinig veranderd
(www.roa.unimaas.nl, Kerncijfers Schoolverlatersonderzoeken).
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5.4 De kwaliteit van mbo-examens
Twee derde voldoende Bij twee derde van de mbo-opleidingen is de examenkwaliteit in 2009
voldoende, blijkt uit een representatieve steekproef van 711 opleidingen bij 116 bekostigde en
niet-bekostigde instellingen (Inspectie van het Onderwijs, 2010b). In 2007/2008 was de examen
kwaliteit gemiddeld bij 78 procent van de opleidingen voldoende. Van de 263 opleidingen met
een onvoldoende examenoordeel waren er dertien op 1 september 2010 ook zwak op het gebied
mXefe[\in`ajgifZ\jf]fgYi\e^jk\e2enXjq\\iqnXb%Fgc\`[`e^\ed\k\\efemfc[f\e[\
examenkwaliteit hebben een vergelijkbaar percentage gediplomeerden als opleidingen met
goede examens.
Ondeugdelijke opgaven Onvoldoende examenkwaliteit komt voort uit tekortkomingen in
opgaven van de verschillende soorten examens, zoals toetsen, interviews en proeven van
bekwaamheid. Dit geldt zowel voor zelfgemaakte examens als voor ingekochte examenopgaven.
;\fg^Xm\en\\ijg`\^\c\e[\cXe[\c`ab\#`e_fl[\c`ab\\`j\emXe[\fgc\`[`e^femfc[f\e[\%
Jfdj`jjgiXb\mXe\\efeal`jk\kf\kjmfid#qfXcj\\edfe[\c`e^`ek\im`\n#fdk\kf\kj\ef][\
student kan samenwerken.
Jfdjmfc[f\efg^Xm\ee`\kXXe\`j\emXeY\kiflnYXXi_\`[\efYa\Zk`m`k\`k%<i`j[XeY`amffi$
beeld niet vastgelegd hoeveel punten een beoordelaar kan toekennen voor een goed antwoord.
Ingekochte examens Dat meer opleidingen onvoldoende examenkwaliteit hebben, komt door
de inkoop van examens bij examenleveranciers die onvoldoende kwaliteit boden. Daardoor
kreeg de opleiding zelf ook een onvoldoende beoordeling. Het percentage opleidingen met een
onvoldoende beoordeling ligt hoger bij de opleidingen waar gebruik is gemaakt van inkoop of
een combinatie van inkoop en eigen materiaal (tabel 5.4a).
Tabel 5.4a
Aantal opleidingen met examens van onvoldoende kwaliteit bij inkoop of eigen materiaal bij roc’s, aoc’s, nbi’s
en vakscholen
Type examinering

Totaal aantal
onderzochte
opleidingen

Aantal onvoldoende
opleidingen

Percentage onvoldoende
opleidingen

Inkoop van examens
Eigen materiaal
Inkoop en eigen materiaal

301
357
36

134
127
12

45
36
33
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Leveranciers Leveranciers met onvoldoende toetsen of exameninstrumenten zijn bezig de
kwaliteit te verbeteren. De inspectie onderzocht in 2010 vier grote leveranciers van wie de
kwaliteit van hun exameninstrumenten het jaar daarvoor onvoldoende was. Bij drie leveranciers
zijn de producten inmiddels voldoende, één onderzoek is nog niet afgerond. Er zijn in totaal 39
leveranciers, van wie 24 examens leverden aan opleidingen in de steekproef.
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Competentiegerichte opleidingen Bij competentiegerichte opleidingen is de examenkwaliteit
iets vaker op orde dan bij de eindtermgerichte opleidingen. Ook hier geldt dat een deel van de
onvoldoendes wordt veroorzaakt door inkoop van examens van onvoldoende kwaliteit.
Herstel Bij 133 opleidingen van 56 instellingen waar vorig jaar de examens niet aan de eisen
voldeden, onderzocht de inspectie dit jaar opnieuw de kwaliteit. Bij twee derde is de kwaliteit
van examinering verbeterd. Opleidingen verbeteren kennelijk gemakkelijker hun onderwijs
kwaliteit (85 procent is na een jaar verbeterd) dan hun examens. De minister heeft vier
opleidingen, waar in 2009 de examenkwaliteit opnieuw onvoldoende was, het recht om te
examineren ontnomen, evenals dertien opleidingen die in 2010 opnieuw onder de maat waren.
Vaak kiezen instellingen er zelf voor om de opleidingen in kwestie te beëindigen.
Taalexamens De examenkwaliteit voor Nederlands en moderne vreemde talen is op iets meer
dan de helft van de onderzochte 711 opleidingen onvoldoende. De toetsen zijn onvoldoende
l`k^\bi`jkXcc`j\\i[%@ejk\cc`e^\e\oXd`e\i\egXjj`e[jbfik[\:<=$e`m\Xlj:fddfe<lifg\Xe
Framework for Modern Languages). De inspectie heeft dit voor het eerst onderzocht en deze
bevindingen nog niet bij de beoordeling betrokken.

Gastouders
Eisen De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bevat deskundigheidseisen voor
gastouders. In 2010 was het mogelijk om aan die eisen te voldoen door een mbo-diploma te
halen, zoals Helpende zorg & welzijn of Helpende welzijn. Ook konden gastouders een certiﬁcaat
goed gastouderschap halen via een traject van een erkende aanbieder voor erkenning van
verworven competenties (evc). De inspectie onderzocht beide routes.
Jc\Z_kjkn\\mXe[\q\jk`\efe[\iqfZ_k\\mZ$XXeY`\[\ijmfc[\[\eXXeXcc\Zi`k\i`X%;Xkn\\i
spiegelt de uitkomst van eerder inspectieonderzoek naar evc-procedures.
MXe[\)/ifZÆj[`\\\e[`gcfd\i`e^jiflk\XXeY`\[\e#mfc[\[\e)(XXe[\\`j\e%

5.5 De kwaliteit van instellingen in het mbo
Kwaliteitsverschillen Mbo-instellingen verschillen behoorlijk in kwaliteit. Dat is voor een deel
terug te voeren op verschillen in de studentenbevolking. Feit blijft echter dat de ene instelling
meer tekortkomingen heeft dan de andere. Dat biedt aanknopingspunten voor verbetering.
De verschillen betreﬀen de kwaliteit van onderwijs en examens, de opbrengsten (rendement,
voortijdig schoolverlaten), de tevredenheid van studenten en de ﬁnanciële resultaten. Enkele
verschillen zijn:
_\kg\iZ\ekX^\^\[`gcfd\\i[\ekljj\e`ejk\cc`e^\emXi`\\ikmXe,+kfk/-2
iXggfikZ`a]\ijmXejkl[\ek\emffi`ejk\cc`e^\ecfg\el`k\\emXe-#+kfk.#.2
_\kg\iZ\ekX^\fgc\`[`e^\ed\kfemfc[f\e[\\oXd\ebnXc`k\`kg\i`ejk\cc`e^mXi`\\ikmXeelc
kfk_fe[\i[Ï^lli,%,X 2
[\jgi\`[`e^Y`a[\`e[\omffik`a[`^jZ_ffcm\icXk\e)''/&)''0mXi`\\ikmXe(._\\cn\`e`^l`kmXc 
kfk)'0il`dkn\\b\\i_\kcXe[\c`ab^\d`[[\c[\#[XkfgkXZ_k`^jkXXk2Ï^lli,%,Y %
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Figuur 5.5a
Percentage onderzochte opleidingen
met onvoldoende examenkwaliteit per
instelling
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Figuur 5.5b
Indexcijfer voortijdig schoolverlaten,
per instelling (gemiddelde = 80)
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Instellingsprofiel Sommige instellingen scoren over de hele linie niet goed, sommige juist wel.
Daarnaast is er een grote middengroep. De inspectie publiceert sinds december 2010 op haar
website voor elke instelling een instellingsproﬁel dat al deze gegevens bevat.

5.6

Bestuurlijk vermogen en publieke verantwoording

Besturing en kwaliteit
Trage ontwikkeling Al vaker constateerde de inspectie met zorg dat de kwaliteitsborging van
mbo-instellingen zich traag ontwikkelt en dat instellingen hierin grote verschillen laten zien. In
2010 onderzocht de inspectie daarom bij 27 bekostigde mbo-instellingen of verschillen in
kwaliteitsborging en bestuurlijk vermogen van invloed zijn op verschillen in onderwijskwaliteit
(Inspectie van het Onderwijs, 2010a).
Hogere onderwijskwaliteit Het bestuurlijk vermogen en de kwaliteit hangen samen: instellin
gen met een hoger kwaliteitsniveau hebben vaker een goed functionerende kwaliteitszorg en een
grotere eﬀectiviteit van de organisatie, dat wil zeggen: betere sturing, meer stabiliteit en een
beter intern toezicht. Regelmatig monitoren van het onderwijs is gemeengoed geworden, maar
het is niet vanzelfsprekend om aan de hand van gegevens dan ook doelgericht te werken aan
verbetering van resultaten. De uitkomsten van monitoring blijven vaak in de lucht hangen,
omdat instellingen geen normering hebben voor het beoordelen van de gegevens. Het schort
dus aan resultaatgerichtheid.
Intern toezicht Vergeleken met vijf jaar geleden is de omvang van raden van toezicht
toegenomen en stellen meer raden van toezicht zich onafhankelijk op door zelf informatie te
verwerven. Tegelijk zijn ze in hun kritische opstelling naar het college van bestuur en in hun
adviesrol terughoudender geworden. De naleving van de eigen branchecode ‘Goed bestuur’
verschilt sterk tussen instellingen. Op belangrijke elementen leeft een forse minderheid tot circa
de helft van de instellingen de code niet na. Voorbeelden van afspraken die niet nageleefd
worden:
\ogc`Z`k\i\en`\Y\cXe^_\YY\e[\eq`ae\eiXX[gc\^\emXeY\cXe^_\YY\e[\e2
jXd\en\ib\ed\kn\ib^\m\ijmffi\\efgk`dXc\XXejcl`k`e^fg[\XiY\`[jdXibk2
\ogc`Z`k\i\emXeZi`k\i`XXXe[\_Xe[nXXimXe[\iXX[mXekf\q`Z_k_\kkf\q`Z_k`ei`Z_k%

Jaarverslagen
Onderwerpen De jaarverslagen van instellingen zijn in 2009 vollediger dan twee jaar eerder.
Bijna alle instellingen beschrijven hun doelstelling en kernactiviteiten en de meeste instellingen
leggen ook verantwoording af over de juridische structuur. De functies van leden van de raad van
toezicht zijn vaak nog niet beschreven (ﬁguur 5.6a).

127

Het onderwijs in sectoren

I

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

129

Figuur 5.6a
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Verantwoording prestaties Op basis van de Regeling jaarverslaggeving van 17 december 2007
moeten instellingen vanaf 2009 in hun jaarverslag rekening houden met richtlijnen op grond
van het Burgerlijk Wetboek. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van het geïntegreerd jaar
document, dat verder bestaat uit de jaarrekening en een aanvullende set gegevens. De
verplichting om deze gegevens op te nemen geldt vanaf 2011. Wel verplicht de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB) nu al tot verantwoording over de beoordelingen van de eigen kwaliteit
en verbetermaatregelen (artikel 1.3.6).
Onvolledige informatie Bijna alle instellingen rapporteren over de ﬁnanciële positie en het
personeel. Iets meer dan de helft van de instellingen rapporteert over de arbeidsmarktrelevantie
van opleidingen en de afhandeling van klachten. De verplichting om deze indicatoren op te
nemen gaat in 2011 al in.
Verantwoording kwaliteitszorg De helft van de instellingen geeft er in het jaarverslag blijk van
de onderwijskwaliteit regelmatig te monitoren. Iets meer instellingen rapporteren over onder
wijsaudits en uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders. Veel minder
instellingen beoordelen de eigen onderwijskwaliteit ook echt en slechts een op de vijf
instellingen geeft resultaten van een analyse van risico’s voor de onderwijskwaliteit (tabel 5.6a).
Tabel 5.6a
Percentage jaarverslagen met onderwerpen op het gebied van de kwaliteitszorg (n=66)
Tevredenheidsonderzoeken
Uitgevoerde audits naar de onderwijskwaliteit
Monitoring van aspecten van onderwijskwaliteit
Beoordeling van onderwijskwaliteit (verbinden uitkomsten aan doelen)
Weergeven van risico’s voor de onderwijskwaliteit

67
61
50
41
21
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Niveau van verantwoording Jaarverslagen bevatten vaak te weinig speciﬁeke informatie over
sectoren of branches, constateerde de inspectie al vaker. Daarom is nu bekeken of informatie
alleen op instellingsniveau of ook op een lager niveau beschikbaar was. Dit laatste is nog steeds
weinig het geval: 86 procent van de instellingen legt bijvoorbeeld verantwoording af over het
diplomaresultaat op instellingsniveau, terwijl minder dan de helft dit ook doet op een lager
niveau. Datzelfde geldt voor het jaarresultaat en de kwaliteit van examinering. Slechts een kwart
van de instellingen rapporteert over de tevredenheid van studenten op een niveau lager dan het
instellingsniveau.
Kwaliteit schiet tekort Ondanks verbeteringen schiet de kwaliteit van de jaarverslagen,
vergeleken met 2008, ernstig tekort. Nog steeds voldoet bijna de helft van de jaarverslagen niet
als verantwoordingsdocument (45 procent nu, 52 procent vorig jaar). Dat komt vooral doordat
weinig instellingen informatie zo presenteren dat die werkelijk inzicht biedt in de resultaten.
Daardoor voldoen instellingen onvoldoende aan de WEB. Slechts 26 procent van de jaarverslagen
is bruikbaar voor een analyse van risico’s voor de onderwijskwaliteit.

Financiële situatie
Risico’s Eind 2010 hebben vijftien instellingen (dertien roc’s, een aoc en een vakinstelling)
ﬁnanciële risico’s, twee meer dan een jaar eerder. Het gaat bij deze groep om bijna een kwart van
het totaal aantal instellingen in de sector. Dit tekent de ernst van de ﬁnanciële situatie. Bij acht
instellingen waren al eerder ﬁnanciële risico’s bekend. Hier heeft de inspectie onderzoek gedaan
door ﬁnanciële documenten te analyseren en met het bestuur te spreken. Daaruit bleek dat de
risico’s wat minder ernstig zijn dan in 2009 (zie hoofdstuk 10).

5.7 Ontwikkelingen en thema’s in het mbo
Groei van het mbo
Beroepsbegeleidende leerweg Op 1 oktober 2009 telde het bekostigde mbo 489.700 studenten,
in 2005 waren dat er 453.600 (zie bijlage, tabel 1). In vier jaar zijn er ruim 36.000 studenten
Y`a^\bfd\e#f]n\c/gifZ\ekF:N#)'(' %;\q\^if\`q`kmffiXc`e[\Y\if\gjY\^\c\`[\e[\
leerweg (bbl), al laat 2009 een stagnatie zien. Dat komt mogelijk doordat deze studenten door de
economische crisis moeilijker een leerwerkplek vinden. De studentenaantallen in voltijd
opleidingen in de beroepsopleidende leerweg (bol) ﬂuctueren, maar liggen in 2009 enkele
duizenden hoger dan in 2005. Alle sectoren zijn gegroeid, maar de sector techniek groeide met
\\ekf\eXd\mXeil`dm`aɘ`\e[l`q\e[jkl[\ek\e_\kjk\ibjkF:N#)'(' %
Volwassenen in het mbo De groei van het mbo kwam voor meer dan de helft door een toename
van volwassen studenten, dat wil zeggen: studenten die 23 jaar of ouder zijn (Eimers, Keppels en
Jager, 2010). Het mbo telt ruim negentigduizend volwassen studenten. Driekwart van hen kiest
voor de bbl, waar dan ook bijna de helft van de studenten volwassen is. Ze zijn verspreid over een
zeer groot aantal kwaliﬁcaties, maar vooral opleidingen tot verzorgende/verpleegkundige,
sociaal pedagogisch werker en beveiliger zijn populair.
Internationaal perspectief Van de Nederlandse vijftien- tot negentienjarigen zit 90 procent op
school en heeft 8 procent een baan. Met deze 98 procent heeft Nederland internationaal gezien
in 2008 het hoogste percentage vijftien- tot negentienjarigen dat onderwijs volgt of een baan
_\\ɘ%Ffb`e[\^if\g)'$kfk)+$aXi`^\ejZffikE\[\icXe[_\k_ff^jkF<:;#)'(' %
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Toename werkloosheid
Stijging werkloosheid De gevolgen van de economische crisis zijn terug te zien in gestegen
werkloosheidscijfers (zie ﬁguur 5.7a).
;\n\ibcffj_\`[fe[\iYfc$^\[`gcfd\\i[\ejk`a^kmXe^\d`[[\c[,gifZ\ek`e)''/eXXi('
procent in 2009. De werkloosheid is het grootst bij gediplomeerden van bol-opleidingen op
niveau 1, 2 en 3. Er zijn ﬂinke verschillen tussen sectoren: het percentage bol-werklozen van
niveau 3 is bijvoorbeeld bij techniek en economie 18 procent, bij gezondheidszorg 5 procent.
9`a[\^\[`gcfd\\i[\emXe[\YYc`j[\n\ibcffj_\`[m\\ccX^\i#dXXi\\ejk`a^`e^mXe
gemiddeld 1 naar 3 procent is er wel (ROA, 2010).

Figuur 5.7a
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Druk op stelsel De huidige landelijke kwaliﬁcatiestructuur mbo omvat 237 kwaliﬁcatiedossiers
met 627 kwaliﬁcaties (diploma’s), ontwikkeld op basis van de behoeften van de arbeidsmarkt en
het onderwijs samen. Er zijn zo’n elfduizend opleidingen (aparte crebonummers). Koppeling van
samenhangende oude en nieuwe crebonummers leidt tot ruim achtduizend opleidingen,
waarvan ongeveer een derde minder dan twaalf studenten heeft. Hiermee bedient het mbo
weliswaar de arbeidsmarkt in hoge mate, en door de grote regionale spreiding ook de studenten,
maar deze situatie leidt wel tot ondoelmatigheid (Oudeman, 2010).
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Competentiegericht mbo
Randvoorwaarden Per 1 augustus 2010 krijgt zo’n 97 procent van de eerstejaarsstudenten
onderwijs op basis van competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers. De niet-bekostigde instellingen
(nbi’s) lopen hier nog op achter. Er is brede steun voor de doelstellingen van de competentie
gerichte kwaliﬁcatiestructuur en de daarmee samenhangende veranderingen in het mbo (Eimers,
Keppel en Jager, 2010). Kritiek betreft de feitelijke uitvoering op de scholen: een meerderheid van
de docenten vindt dat de randvoorwaarden tekortschieten om competentiegericht onderwijs
goed uit te voeren (MBO 2010, 2010).
Effecten Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs heeft voor 2008/2009 voor het eerst gekeken
naar de eﬀecten van het competentiegericht onderwijs. Over sommige resultaatgebieden,
waaronder ‘zichtbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren’ en ‘meer gediplomeerde uitstroom’,
is niet veel te zeggen omdat gegevens niet toereikend zijn. Voor een ander resultaatgebied,
‘toegenomen motivatie van studenten’, zijn er geen verschillen voor en na de invoering.
Voorzichtig positieve resultaten zijn er voor ‘minder voortijdige uitval’, ‘grotere waardering door
leerbedrijven’ en ‘grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs’ (Van der Meijden,
Westerhuis, Huisman, Neuvel en Groenenberg, 2010).

Beroepspraktijkvorming
Stijging leerbedrijven In oktober 2010 waren er minder knelpunten op de stage- en leerbanen
markt dan in 2009. Ondanks de economische crisis is het aantal leerbedrijven gestegen van
309.225 naar 343.983. Dit komt onder meer door intensieve wervingsacties van kenniscentra,
:FCF\e_\kY\[i`a]jc\m\e%>\d`[[\c[q`ae\i`eE\[\icXe[d\\i[Xemfc[f\e[\jkX^\gcXXkj\e%
C\\in\ibgc\bb\emffiYYc$jkl[\ek\e q`aejfdjn\cdf\`c`ab\ik\m`e[\e2_`\i`j`dd\ij\\e
arbeidsplaats voor nodig.

Inzet van docenten
Onbevoegde docenten De inspectie onderzocht in de sectoren economie en groen in hoeverre
instellingen docenten buiten hun oorspronkelijke vakgebied inzetten. De aanleiding was
bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs. Het onderzoek leverde de volgende bevinding
en op:
/*gifZ\ekmXe[\[fZ\ek\em\iqfi^k^\_\\cf]mffid\\i[Xe[i`\bnXikmXe[\k`a[fe[\in`aj`e
het eigen vakgebied.
(.gifZ\ek^\\ɘmffid\\i[Xe\\ebnXikmXe[\k`a[c\jYl`k\e_\k\`^\emXb^\Y`\[%;`k`j`e_\k
mbo toegestaan, aangezien bevoegde docenten formeel breed inzetbaar zijn.
.gifZ\ekmXe[\[fZ\ek\e`je`\kY\mf\^[%
9`aeX,'gifZ\ekmXe[\fe[\in`aj^\m\e[\e[`\^\\e[fZ\ekq`ae#qfXcj`ejkilZk\lij\e
assistenten, werkt niet onder direct toezicht of verantwoordelijkheid van een bevoegde docent.
Dat is niet toegestaan.
De inspectie is bezorgd over de onbevoegde docenten en het gebrek aan toezicht op onderwijs
gevenden die geen docent zijn. In 2011 zullen de bevoegdheden van docenten in de overige
sectoren onderzocht worden, zodat een beeld over het hele mbo ontstaat. Vanaf 2012 betrekt de
inspectie de kwaliteit van docenten in haar reguliere toezicht.
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5.8 Naleving van wet- en regelgeving
Wettelijke vereisten Het inspectieonderzoek bij groene en economische opleidingen maakt
duidelijk dat een kwart van de opleidingen niet voldoet aan een of meer wettelijke vereisten. Het
gaat dan om onvolledige praktijkovereenkomsten en het niet melden van ongeoorloofd verzuim
en voortijdig schoolverlaten. In 2009/2010 onderzocht de inspectie in het bijzonder het naleven
van de bepalingen over de onderwijstijd en de meldingen.

Onderwijstijd
Zorgelijke resultaten In mei en juni 2010 onderzocht de inspectie de onderwijstijd bij 129
bekostigde opleidingen van 21 instellingen (Inspectie van het Onderwijs, 2010d). Deze
opleidingen horen voornamelijk bij instellingen die in 2009 niet aan de eisen voldeden (en soms
ook daarvoor al niet). De resultaten gelden dus niet voor het hele mbo.
Ef^jk\\[j_\\ɘ)*gifZ\ekmXe[\fgc\`[`e^\efemfc[f\e[\fe[\in`ajk`a[^\gif^iXdd\\i[
en zou 25 procent bij ongewijzigd beleid onvoldoende gaan realiseren.
EX_\ijk\cdXXki\^\c\emffi_\k\`e[mXe_\kjZ_ffcaXXi_X[l`k\`e[\c`abef^((gifZ\ek
onvoldoende geprogrammeerd en 13 procent onvoldoende gerealiseerd.
Deze resultaten zijn zonder meer zorgelijk. Hiertegenover staan vijftien instellingen, een kwart
van het totaal, die de afgelopen jaren steeds voldoende scoorden bij verschillende opleidingen.
Dat ligt vooral aan een ruimere programmering en een goede controle op rooster en uitvoering.

Meldingen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten
Ernstige situatie In 2009/2010 heeft de inspectie het verzuimbeleid onderzocht op 23 mbo
instellingen die relatief weinig of juist veel verzuim melden. Onder ‘verzuimbeleid’ verstaat de
inspectie het verzamelen en analyseren van verzuimgegevens en het interveniëren door de
instelling. Binnen de instellingen zijn 54 afdelingen met een of meer opleidingen bezocht.
9`a[\\\ijk\Zfekifc\mfc[f\kjc\Z_kje`ejk\cc`e^fgXcc\Y\qfZ_k\X][\c`e^\eXXe[\m\iql`d
registratie en het verplichte melden.
9`am`a]Xe[\i\`ejk\cc`e^\emfc[f\eY`a[\\\ijk\Zfekifc\n\c\\ef]d\\iX][\c`e^\eXXe[\
wettelijke vereisten, maar overige afdelingen niet.
EX[i`\_\iZfekifc\jfg))`ejk\cc`e^\e_\YY\eq\j`ejk\cc`e^\eq`Z_m\iY\k\i[#dXXiq`ae\ief^
steeds zestien instellingen waarvan het verzuimbeleid bij één of meerdere afdelingen niet op
orde is. Dat komt onder meer doordat alle docenten hiermee te maken hebben, evenals de
administraties.
De resultaten wijzen op een ernstige situatie. Om voortijdige uitval verder terug te dringen is een
krachtige verzuimbestrijding van groot belang, maar hier ontbreekt het nog steeds aan (Inspectie
van het Onderwijs, 2010c).
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Zorgplicht informatievoorziening
Voorlichting In 2008 is de wettelijke plicht tot het vaststellen van de onderwijs- en examenrege
ling vervangen door de verplichting om studenten goed voor te lichten over de invulling van de
opleiding en het examen. Het doel was de administratieve lastendruk voor instellingen te
verminderen. De inspectie onderzocht de invulling van deze zorgplicht op 95 economische en
groene opleidingen.
;i`\bnXikmXe[\fgc\`[`e^\e_fl[k[\fe[\in`aj$\e\oXd\ei\^\c`e^`ejkXe[f]gXjk[\q\XXe%
8XegXjj`e^\eq`ae\imffiXc`emfid\ec\\jYXXi_\`[%
Il`d\\e[\i[\mXe[\fgc\`[`e^\e_\\ɘ\\ejkl[\ek\ejkXkllkmXjk^\jk\c[[Xki\Z_k\e\e
plichten van studenten bevat.
Mening studenten Opleidingen besteden (met of zonder onderwijs- en examenregeling) veel
aandacht aan informatievoorziening en leveren hierbij maatwerk. De meeste opleidingen
ervaren de verandering dan ook niet als een lastenverlichting. De afgelopen jaren zijn studenten
tevredener over de informatie die ze krijgen: het is vaker bekend dat er een toets is, studenten
krijgen de uitslag van de toets vaker op tijd te horen en ze worden goed geïnformeerd over hun
rechten en plichten. De invoering van de zorgplicht heeft geen trendbreuk veroorzaakt in deze
tevredenheid (JOB, 2010).

5.9 Nabeschouwing
Taken mbo Het mbo staat voor een breed en omvattend takenpakket:
[i`\mfl[`^\bnXc`ÏZ\i`e^mffiXiY\`[#m\imfc^fe[\in`aj\e[\\ceXd\XXe[\jXd\ec\m`e^2
k\il^[i`e^\emXel`kmXc2
XXejcl`k\efgje\cm\iXe[\i\e[\i\^`feXc\\eeXk`feXc\XiY\`[jdXibk\e%
Tegelijkertijd voert het mbo op competenties gebaseerde kwaliﬁcering in. Ook moet de sector
toegankelijk blijven voor zwakke leerlingen, mbo en educatie combineren en bijdragen aan ‘een
leven lang leren’.
Sterke kanten Er zijn vragen te stellen bij de doelmatigheid van het mbo, maar het ﬁjnmazige
aanbod van opleidingen zorgt er wel voor dat jongeren en de (regionale) arbeidsmarkt goed
bediend worden. Het mbo is dankzij de drempelloosheid goed toegankelijk, waarbij opvalt dat
niveau 1 de minste zwakke en zeer zwakke opleidingen kent. Ook slaagt het mbo er door de
nauwe banden met het bedrijfsleven in voldoende leerplaatsen in bedrijven te genereren. De
intensieve wisselwerking tussen leren binnen en buiten de school is daarbij een sterk punt. Wat
de kwaliteit betreft, voldoen veel opleidingen aan eisen van samenhang in het programma,
goede voorbereiding op en invulling van beroepspraktijkvorming, en goede intake en plaatsing
van nieuwe studenten.

135

136

Inspectie van het Onderwijs

I

Onderwijsverslag 2009/2010

Verbeterpunten Toch levert het mbo over de volle breedte niet voldoende basiskwaliteit.
@e[\j\Zkfi\e^if\e\e\Zfefd`\Yc`abkefg[\q\m\efgc\`[`e^\ek\bfikk\jZ_`\k\e`e_\k
onderwijsproces, het rendement of beide.
9`a\\e[\i[\mXe[\fgc\`[`e^\eq`ae[\\oXd\eje`\k[\l^[\c`ab%
*'gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\e[`\l`k_\kdYfm\iki\bk#_\\ɘ^\\e[`gcfdX%
?\km\iql`dY\c\`[`je`\kfgfi[\%
;\_\cɘmXe[\X]^\jkl[\\i[\em`e[k[Xk[\fgc\`[`e^^\\e^f\[\mffiY\i\`[`e^fg[\YXXe
biedt.
<\ebnXikmXe[\`ejk\cc`e^\ebXdgkd\kÏeXeZ`c\gifYc\d\e%
Verder stijgt de werkloosheid onder afgestudeerde mbo’ers, mede door de conjunctuur, en is het
aandeel afgestudeerden dat geen baan op het juiste niveau vindt hoog.
Bestuurlijk vermogen Steeds duidelijker blijkt dat de ene instelling meer tekortkomingen laat
zien dan de andere en dat het bestuurlijk vermogen hierbij doorslaggevend is. De kwaliteits
borging ontwikkelde zich jarenlang te traag. Dat was voor de inspectie aanleiding het bestuurlijk
vermogen in 2010 intensief onder de loep te nemen. Kwaliteit en bestuurlijk vermogen hangen
samen. Het aanknopingspunt voor kwaliteitsverbetering is dan ook niet incidenteel tekort
komingen bij opleidingen herstellen, maar de kwaliteitsborging in de hele instelling aanpakken.
Daar hoort ook het interne toezicht bij.
Kwaliteitsborging Instellingen missen nog te vaak een doelgerichte, systematische en vooral
sluitende kwaliteitscyclus. Er wordt veel geëvalueerd, maar met de uitkomsten wordt te weinig
gedaan en het interne toezicht op de onderwijskwaliteit is te weinig doelgericht. Ook de externe
verantwoording biedt nog veel te weinig inzicht in de prestaties. De inspectie wil daarom vanaf
2012 de kwaliteitsborging en besturing van de instellingen meer bij haar toezicht betrekken.
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Samenvatting
Prestaties Het Nederlandse hoger onderwijs doet het naar maatstaven van de Europese Unie
goed. De basiskwaliteit van opleidingen is op orde, het hoger onderwijs is toegankelijk,
studenten zijn redelijk tevreden en afgestudeerden doen het goed op de arbeidsmarkt.
Instellingen werken aan verbetering van het studiesucces en de kwaliteit van het hoger
onderwijs, onder meer door meerjarenafspraken.
Verbeterpunten Daar staat tegenover dat het rendement van instellingen nog steeds laag is.
Afgestudeerden, en soms ook studenten, zijn kritisch over het onderwijs. Ondanks het streven
naar meer excellentie is hier nog veel winst te behalen.
Borging kwaliteit Instellingen zijn verantwoordelijk voor goede toezicht- en borgings
mechanismen op het gebied van bedrijfsvoering, ﬁnanciën en de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek. De inspectie constateert echter dat de borging van onderwijskwaliteit moet
verbeteren. Er ontstaan vooral risico’s als instellingen afwijken van reguliere onderwijsroutes.
Dat gebeurt bij alternatieve afstudeertrajecten of bij het verlenen van omvangrijke vrijstellingen,
al dan niet op basis van erkenning van verworven competenties.
Naleving In 2010 onderzocht de inspectie bij een aantal instellingen of zij de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voldoende naleefden. Waar dat niet het geval was, trad
de inspectie handhavend op.
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Kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs

Basiskwaliteit
Positie Op hoofdlijnen gaat het goed met het Nederlandse hoger onderwijs. Het heeft een goede
internationale positie, opleidingen voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit, afgestudeerden
doen het goed op de arbeidsmarkt en studenten zijn redelijk tevreden over het onderwijs. Wel
heeft de inspectie zorgen over de kritiek van hbo-afgestudeerden op de voorbereiding op de
arbeidsmarkt en op de zwaarte van opleidingen.
Europese context Internationale rankings en benchmarks leggen de nadruk op
wetenschappelijke onderzoeksprestaties. Onderwijsprestaties komen nauwelijks aan bod en de
fe[\iqf\bjgi\jkXk`\j`e_\k_YfYc`am\effbYl`k\eY\\c[%Fd[`kk\m\iXe[\i\e_\\ɘ[\F<:;
het AHELO-project gestart (Assessment of Higher Education Learning Outcomes). Doel van dit
project is een instrument te ontwikkelen waarmee het niveau van studenten aan het eind van de
universitaire bachelorfase internationaal kan worden vergeleken. Het instrument moet
algemene en disciplinegebonden vaardigheden meten. Nederland doet mee aan een haalbaar
heidsstudie in vijftien landen, waarvan de resultaten eind 2012 verschijnen. Andere initiatieven
die tot doel hebben instellingen voor hoger onderwijs te vergelijken, zijn de door de Europese
:fdd`jj`\^\ÏeXeZ`\i[\gifa\Zk\eL$DXg\eL$Dlck`iXebnnn%l$dXg%\l\ennn%l$dlck`iXeb%
eu). In 2011 levert U-Map activiteitenproﬁelen van Nederlandse instellingen op.
Diploma’s In onderzoek naar de internationale positie van het Nederlandse hoger onderwijs zijn
twee indicatoren relevant: het aandeel 25- tot 64-jarigen met een diploma tertiair onderwijs en
het aantal afgestudeerde bèta’s per duizend werkenden. Nederland scoort op deze indicatoren op
f]Yfm\e_\k`ek\ieXk`feXXc^\d`[[\c[\F:N#)'(' %
Accreditatie Volgens de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die tussen 2003 en
januari 2010 vrijwel alle Nederlandse opleidingen beoordeelde, is basiskwaliteit ruimschoots
aanwezig in het hoger onderwijs. Opleidingen worden geaccrediteerd als ze voldoen aan eisen
voor basiskwaliteit op het gebied van doelstellingen, programma, personeelsbeleid, voor
zieningen, kwaliteitszorg en resultaten. Volgens de NVAO is er weinig discussie over de kwaliteit
van de academische masters, die aan internationale standaarden voldoen. De NVAO plaatst wel
de volgende kanttekeningen:
?\kn\k\ejZ_Xgg\c`ab\YXZ_\cfife[\in`ajbi`a^kd`e[\iXXe[XZ_k[Xe[\dXjk\ij%
Universiteiten laten dit onderwijs soms over aan minder ervaren docenten.
@e_\k_Yfq`ae[\bnXc`k\`kmXe`ejkifd\e[\jkl[\ek\e\e[\fgc\`[`e^j^iXX[mXe[fZ\ek\e
punten van zorg. De NVAO pleit voor extra investeringen in docenten, die nog te vaak niet
wetenschappelijk zijn opgeleid en te weinig ervaring hebben met praktijkgericht onderzoek.
;\bnXc`k\`kmXe_\ke`\k$Y\bfjk`^[fe[\in`aj`jn`jj\c\e[%>ifk\[\c\emXe_\kgXik`Zlc`\i\
onderwijs kennen geen externe beoordelingen en zijn zich onvoldoende bewust van het niveau
en de noodzakelijke kwaliteit van bachelor- en masteropleidingen (NVAO, 2010).
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Differentiëren in drievoud;\:fdd`jj`\Kf\bfdjkY\jk\e[`^?f^\iFe[\in`ajJk\cj\c
(commissie Veerman, 2010) adviseert een krachtige impuls te geven aan de kwaliteit en diversi
teit van het hoger onderwijs, omdat het Nederland anders niet zal lukken tot de top 5 van de
wereldeconomieën te behoren. Het huidige stelsel moet hervormd worden: ‘de studie-uitval is te
hoog, talent wordt te weinig uitgedaagd en er is te weinig ﬂexibiliteit in het systeem om de
gevarieerde vraag van studenten en arbeidsmarkt goed te bedienen.’ De commissie beveelt aan
meer diﬀerentiatie mogelijk te maken, zowel binnen het stelsel voor hoger onderwijs als op het
niveau van instellingen en opleidingen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord toegezegd hier
werk van te maken. De Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, die in juni 2011
verschijnt, doet voorstellen hieromtrent.

Excellentie
Ambities ?\kd`e`jk\i`\mXeF:N#[\MJEL\e[\?9F$iXX[_\YY\ed\\iaXi\eX]jgiXb\e
gemaakt over inspanningen van instellingen om ambities rond studiesucces en onderwijs
kwaliteit te verwezenlijken. De inspectie onderzoekt of instellingen zich voldoende inspannen,
gelet op de extra gelden die ze hiertoe van de overheid krijgen (Inspectie van het Onderwijs,
2011).
Meer dan de bachelor Het ministerie ontwikkelde twee beleidsinitiatieven om excellentie te
bevorderen. Het eerste is het streven dat 10 procent van de studenten in 2014 meer dan het
reguliere bachelorprogramma studeert, een ambitie uit de meerjarenafspraken. Hiervoor
hebben instellingen extra lumpsum gekregen. Het ministerie kan nog niet aangeven in hoeverre
[`kg\iZ\ekX^\^\_XXc[nfi[k@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('\2)'(( %;\`ejg\Zk`\m`e[k_\k
wenselijk dat er meer eenduidigheid komt over de deﬁnitie van deze 10 procent, omdat het
anders niet goed mogelijk is de vorderingen te monitoren.
Initiatieven Een tussenrapportage van de inspectie wijst uit dat universiteiten zich naar eigen
zeggen in hoge mate inspannen om de ambitie waar te maken, bijvoorbeeld door colleges aan
excellente studenten te verzorgen, met research based learning te werken en honours
programma’s op te zetten. Ook hogescholen zeggen zich in te spannen voor de excellentie
ambitie. Zij noemen eveneens honoursprogramma’s, maar ook het inrichten van een academi
sche pabo. Een kwart van de hogescholen intensiveert de inspanningen komend jaar echter niet.
Variatie De inspectie constateert een grote variatie in excellentieprogramma’s (Inspectie van het
Onderwijs, 2011):
\\eXgXik\[`ɕ\i\ek`Xk`\`e_\kZlii`ZlcldnXXimffijkl[`\glek\enfi[\em\ic\\e[#f]
\okiXZlii`ZlcX`i\XZk`m`k\`k\e2
\\e`ejk\cc`e^jYi\\[f]]XZlck\`kjYi\\[_feflijgif^iXddX2
j\c\Zk`\mXejkl[\ek\ef]mi`a\XXed\c[`e^mXe^\dfk`m\\i[\jkl[\ek\e%
Sirius-programma Een tweede beleidsinitiatief is het Sirius-programma, dat met geoormerkte
gelden inzet op hoger onderwijs dat de beste studenten op maximaal haalbaar niveau moet
brengen. Doel is te achterhalen hoe dit soort excellentie tot stand kan worden gebracht. Het
ministerie gaat tot nu toe uit van de deﬁnitie die instellingen zelf gebruiken. Dat heeft als
voordeel dat de instellingen honoursprogramma’s op eigen wijze kunnen invullen. Recent
fe[\iqf\b^XXkl`kmXe\\eil`d\i\[\Ïe`k`\N`aɕ\cj\eNfc]\ejY\i^\i#)''+2Nfc]\ejY\i^\i\e
De Jong, 2010). De inspectie vindt dat ook hier meer eenduidigheid nodig is over wat onder
honoursprogramma’s wordt verstaan. Het is van belang dat de maatschappelijke meerwaarde
van honoursprogramma’s herkend en erkend wordt als afgestudeerden de arbeidsmarkt
betreden.
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Afgestudeerden op de arbeidsmarkt
Baanzoekduur De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleiden die in 2007/2008 zijn afgestudeerd
was begin 2010, ondanks de economische crisis, nog redelijk goed. De baanzoekduur van hbo’ers
en academici is, vergeleken met de vorige recessie, vrij laag: hbo’ers zochten gemiddeld ruim
tweeënhalve maand naar een baan, academici krap vier maanden. De verwachting is wel dat de
baanzoekduur zal stijgen. Verder zijn verschillen tussen opleidingen meer dan ooit van belang.
Opleidingen met een traditioneel lage arbeidsmarktrelevantie krijgen wel klappen, maar naar de
meeste afgestudeerden is nog steeds voldoende vraag (Berkhout en Smid, 2010). Van de
X]^\jkl[\\i[\e`e_\k_Yf_\\ɘ/)gifZ\ekeXXe[\i_Xc]aXXi\\e]leZk`\fg_Yf$e`m\Xl2Y`a[\
academici geldt dit voor 67 procent (ROA, 2010).
Voorbereiding arbeidsmarkt Studenten die nog in het hbo zitten, beoordelen de voorbereiding
op de beroepsloopbaan redelijk positief (3,6 op een vijfpuntsschaal). Universitaire bachelor
studenten zijn kritischer: zij geven een 3,2. Dit blijkt uit de Nationale Studentenenquête 2010,
een grootschalig onderzoek van Studiekeuze123 onder studenten naar de kwaliteit van
opleidingen (www.studiekeuze123.nl).
Afgestudeerden hbo kritisch De meerderheid van de afgestudeerden in het hbo zegt dat ze weer
dezelfde opleiding zou volgen en vindt dat de opleiding aansluit op de arbeidsmarkt (ROA, 2010).
Toch kijken veel studenten ook kritisch terug. Een derde vindt dat de opleiding niet voldoende
basis biedt voor de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden en dat kennis en vaardig
heden niet genoeg benut worden. Slechts 58 procent ervaart de opleiding als een goede basis om
te starten op de arbeidsmarkt (tabel 6.1a). Van universitair afgestudeerden zijn geen recente
meningen bekend over de voorbereiding op de arbeidsmarkt.
Tabel 6.1a
Afgestudeerden uit het hbo over de voorbereiding op de arbeidsmarkt door hun opleiding, in percentages
positieve antwoorden per stelling
Dezelfde
opleiding
opnieuw
kiezen

Goede
aansluiting
onderwijs
arbeidsmarkt

Opleiding voldoende
basis voor verdere
ontwikkeling kennis
en vaardigheden

Benutting
kennis en
vaardig
heden

Opleiding goede
basis om te
starten op
arbeidsmarkt

Landbouw

82

79

67

61

60

Onderwijs

88

87

61

83

61

Techniek

81

79

72

65

67

Economie

71

69

67

53

55

Gezondheidszorg

81

90

72

76

64

Gedrag en
maatschappij

71

92

70

61

56

Taal en cultuur

82

73

61

-

38

Totaal hbo

77

76

67

63

58
Bron: ROA, 2010
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Kwaliteit hbo-opleidingen volgens afgestudeerden
Diepgang en niveau Evenals voorgaande jaren zijn afgestudeerden in het hbo, anderhalf jaar
nadat ze de opleiding hebben verlaten, kritisch over de kwaliteit ervan. Het baart de inspectie
zorgen dat rond een kwart ontevreden is over breedte, diepgang en moeilijkheidsgraad. Een
m`a][\_\\ɘ[\fgc\`[`e^Xcjk\^\dXbb\c`ab\imXi\e2\\e[\i[\m`e[k[Xk_\ke`m\XlmXe[\
opleiding onvoldoende uitdagend was (ROA, 2010).
Kwaliteit tentamens Verder vinden veel hbo-afgestudeerden dat de beoordeling van de studie
voortgang te wensen overlaat: 42 procent vindt dat docenten niet streng in de beoordeling
waren, 39 procent heeft toetsen en tentamens als pittig ervaren en niet meer dan een derde vindt
[Xk\imfc[f\e[\n\i[^\kf\kjkfg`eq`Z_kIF8#)'('2kXY\c-%(Y %MXele`m\ij`kX`iX]^\jkl[\\i[\e
zijn geen actuele gegevens bekend.
Tabel 6.1b
Afgestudeerden uit het hbo die het (helemaal) niet eens zijn met stellingen over studievoortgang (in percentages)
Strenge
beoordeling studenten

Pittige tentamens

Toetsing op inzicht

39

35

43
45
43
35

44
35
39
31

24
34
28
29

45
42

45
39

Landbouw
Onderwijs
Techniek
Economie
Gezondheidszorg
Gedrag en maatschappij
Totaal hbo

32
27
29
Bron: ROA, 2010

Kwaliteit opleidingen volgens studenten
Mening studenten Voltijd hbo-bachelorstudenten zijn relatief tevreden over de studielast. Ze
zijn iets minder tevreden over het studierooster, de betrokkenheid (onderwijsevaluaties, reacties
op klachten en problemen) en toetsing en beoordeling. Studenten in het wetenschappelijk
onderwijs zijn het meest tevreden over het studierooster, het minst over betrokkenheid (ﬁguur
6.1a).

Figuur 6.1a
Gemiddelde oordelen van voltijd
bachelorstudenten over het hoger
onderwijs (maximale score is 5)

3,2

Toetsing en beoordeling

3,4
3,1

Studierooster

3,7
3,3

Studielast

Hbo

3,5

Wo

3,1
3,2

Betrokkenheid

0

1

2

3

4

5

Bron: Nationale Studentenenquête, 2010
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Docenten Zowel in het hbo als in het wo zijn studenten redelijk tevreden over hun docenten. Ze
waarderen ze met respectievelijk 3,6 en 3,7. In het hbo waarderen de studenten vooral de kennis
van docenten over de beroepspraktijk (3,9), in het wo de deskundigheid van docenten (4,1).
Bereikbaarheid, didactiek, betrokkenheid en feedback vallen zowel in het hbo als in het wo lager
uit, evenals de mate waarin studenten hun docenten als inspirerend ervaren (ﬁguur 6.1b).

Figuur 6.1b
Gemiddelde oordelen van voltijd
bachelorstudenten over docenten
(maximale score is 5)

3,6
3,7

Docenten

3,8

Deskundigheid docenten

4,1
3,5
3,6

Didactiek docenten

Hbo
Wo

3,4

Bereikbaarheid docenten

3,7
3,6
3,7

Betrokkenheid docenten

3,5

Begeleiding docenten

3,7
3,5
3,6

Feedback docenten

3,4

Docenten inspirerend

3,6
3,9
3,9

Kennis beroepspraktijk
docenten

0

1

2

3

4

5
Bron: Nationale Studentenenquête, 2010

6.2

Opbrengsten van het hoger onderwijs

Rendement en uitval Zowel in het wo als in het hbo is de uitval in het eerste studiejaar al jaren
erg hoog, maar neemt daarna in omvang af (hoofdstuk 8). In de meerjarenafspraken van het
ministerie met de HBO-raad en VSNU zijn streefwaarden vastgesteld voor het diplomarendement
van bacheloropleidingen. Voor het wo is die streefwaarde minstens 70 procent in 2014 (na vier
jaar studie) en voor het hbo ten minste 90 procent in 2013 (na zes jaar studie). De berekening van
deze percentages is echter alleen gebaseerd op studenten die hun studie na een jaar voortzetten
(postpropedeutisch rendement). Dit vertekent het beeld van het rendement in positieve zin,
omdat, zoals gezegd, na het eerste jaar nog maar weinig studenten uitvallen.
Internationaal perspectief;\l`kmXc`eE\[\icXe[`j`\kjcX^\i[Xe_\kF<:;$^\d`[[\c[\
(gebaseerd op twintig landen), maar er zijn nog altijd tien landen die het beter doen. Japan en
Korea hebben de minste uitval, gevolgd door Denemarken, Rusland, Frankrijk, Vlaanderen,
JgXea\#@AjcXe[#=`ecXe[\eGfikl^XcF<:;#)'(' %
Meerjarenafspraken De inspectie onderzocht of instellingen voldoende doen om het studie
succes en de onderwijskwaliteit te verbeteren conform de meerjarenafspraken, gelet op de extra
gelden die ze hiervoor van de overheid krijgen. De meeste instellingen zeggen dat ze veel doen,
voortgang boeken en aandacht besteden aan de agendering en doorvertaling van beleid gericht
op studiesucces en onderwijskwaliteit (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Universiteiten en
hogescholen stellen verschillende prioriteiten.
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Le`m\ij`k\`k\ei`Z_k\eq`Z_mffiXcfgm\id`e[\i`e^mXel`kmXc`e\em\ijk\ib`e^mXe_\k\\ijk\
studiejaar, verhoging van het bachelorrendement en verhoging van het opleidingsniveau van
docenten.
?f^\jZ_fc\ei`Z_k\eq`Z_mffiXcfgm\i_f^`e^mXe_\kfgc\`[`e^je`m\XlmXe[fZ\ek\e#fg
versterking van de propedeuse en verhoging van het postpropedeutisch rendement.
De inspectie concludeert vooralsnog dat instellingen zelf vinden dat ze voldoende doen.
Meer focus nodig Instellingen zetten het extra geld echter minder gericht in dan conform de
streefwaarden in de meerjarenafspraken mag worden verwacht. Dat hangt samen met het
gekozen beleidsinstrument: het gaat om brancheafspraken, in combinatie met het onderbren
gen van extra middelen in de lumpsum. Een verbinding tussen de ambities uit de convenanten
als brancheafspraken en de inzet van de extra lumpsum door instellingen is niet eenduidig te
leggen. De inspectie trekt daarom de voorlopige conclusie dat het beleidsinstrument meerjaren
afspraken onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van de streefwaarden. Daarom heeft de
inspectie de minister geadviseerd beleid te overwegen dat tot meer focus in het handelen van
instellingsbesturen leidt. Afspraken op maat met afzonderlijke instellingen werken beter. Met de
Randstadhogescholen gebeurt dit al bij de extra middelen voor niet-westerse allochtone
studenten.
Verder onderzoek De inspectie gaat in 2011 dieper in op de verschillen tussen instellingen. Dan
wordt ook duidelijk hoe instellingen hun prioriteiten bepalen en of zij echt voldoende doen om
ambities waar te maken. Pas in haar eindrapport zal de inspectie deﬁnitieve uitspraken doen.

6.3

Borging van kwaliteit in het hoger onderwijs

Zorg voor kwaliteit Het interne toezicht van instellingen en het stelsel van externe kwaliteits
zorg, waaronder de accreditatie, moeten tijdig risico’s signaleren en tekortkomingen in de
kwaliteit van het onderwijs corrigeren. De overheid heeft het belang van kwaliteitszorg
benadrukt met de wetswijziging Versterking besturing. Bovendien krijgt kwaliteitsborging een
extra impuls doordat het nieuwe accreditatiestelsel nagaat of instellingen ‘in control’ zijn.
Afwijkende routes De inspectie heeft zorg over de borging van kwaliteit, vooral als afgeweken
wordt van reguliere onderwijsroutes. Dat is bijvoorbeeld het geval als instellingen alternatieve
afstudeertrajecten opzetten of omvangrijke vrijstellingen verlenen, al dan niet op basis van
erkenning van verworven competenties (evc). Een gevarieerd aanbod van ﬂexibel hoger onder
wijs dat studenten maatwerk biedt is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van kwaliteit. In
geen geval mogen concessies worden gedaan aan het eindniveau van studenten. De inspectie
heeft in 2010 al een paar keer geconstateerd dat het interne toezicht tekortschoot of dat adequate
kwaliteitsborging ontbrak.

Intern toezicht
Versterking besturing De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
geeft instellingen in het hoger onderwijs een grote autonomie. Daar staat tegenover dat het
instellingsbestuur verantwoording moet aﬂeggen. De WHW veronderstelt dat instellingen de
kwaliteit van het onderwijs waarborgen met een goed functionerend intern toezicht. Hier is een
belangrijke taak weggelegd voor de raad van toezicht, centrale en decentrale medezeggenschaps
raden, examencommissies en opleidingscommissies. De wetswijziging Versterking besturing
beoogt het interne toezicht te verbeteren door de rol van de raad van toezicht, de examen
commissie en de opleidingscommissie te expliciteren.
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Risico’s De inspectie ziet risico’s bij het functioneren van het intern toezicht. De kwaliteit van
examencommissies biedt nog onvoldoende garanties om het eindniveau en de kwaliteit van
diploma’s te borgen (Inspectie van het Onderwijs, 2009a). Ook moet de opleidingscommissie
een sterkere positie krijgen. In het hbo weet ruim de helft van de studenten niet eens of hun
fgc\`[`e^\\e[\i^\c`ab\Zfdd`jj`\_\\ɘ2`e_\knf^\c[k[`kmffi\\e[\i[\mXe[\jkl[\ek\e%
Opleidingscommissies functioneren niet goed vanwege onvoldoende communicatie met het
management van de opleiding en het medezeggenschapsorgaan over de besluiten die naar
aanleiding van hun adviezen worden genomen (Inspectie van het Onderwijs, 2010d).
Erkenning competenties Examencommissies zijn terughoudend in directe diplomering op basis
van erkenning van verworven competenties (evc). Toch zijn instellingen nog niet scherp genoeg
op de waarborgen waarmee evc omkleed moet zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
Alternatieve trajecten Alternatieve afstudeertrajecten roepen vragen op over de mate waarin
instellingen de kwaliteit van het onderwijs en het eindniveau borgen. Naar aanleiding van
signalen onderzocht de commissie Leers in 2010 of een opleiding van Hogeschool Inholland
langstudeerders te lichtvaardig een diploma had gegeven na een alternatief afstudeertraject. De
inspectie constateert dat de commissie een verontrustende situatie aantrof.
;\bnXc`k\`kmXe_\kY\^\c\`[`e^j$\eY\ffi[\c`e^jgifZ\jmXecXe^jkl[\\i[\ij`je`\k^\Yfi^[%
<i`jfemfc[f\e[\m\iXeknffi[`e^X]^\c\^[%
:fii`^\i\e[\d\Z_Xe`jd\e_\YY\ee`\k^\n\ibk@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('_ %
De inspectie doet nader onderzoek naar de kwaliteitsborging van alternatieve afstudeertrajecten
bij andere instellingen en rapporteert hierover in de eerste helft van 2011.
Verkorte trajecten Ook bij korte en verkorte trajecten ziet de inspectie risico’s in termen van
studieduur, studielast en vrijstellingen en daarmee uiteindelijk van het eindniveau (Inspectie van
het Onderwijs, 2010h). De inspectie doet hier in 2011 nader onderzoek naar.
<\e\\ijk\i`j`ZfY\ki\ɘ[\bnXc`k\`kjqfi^%;\`ejg\Zk`\bfdkmffiY\\c[\ek\^\enXXiY`a
onvoldoende duidelijk is of wordt voldaan aan checks and balances op het gebied van de
opleidingsduur, het vrijstellingsbeleid en het documenteren van de korte en verkorte trajecten.
<\ekn\\[\i`j`ZfY\ki\ɘ[\fgc\`[`e^j[lli%<iq`ae_Yf$YXZ_\cfifgc\`[`e^\e[`\\\efgc\`[`e^
standaard aanbieden in drie jaar, zonder dat een reguliere vierjarige variant beschikbaar is. Ook
valt op dat instellingen deeltijdopleidingen vaak in drie jaar programmeren, terwijl een langer
traject juist voor de hand ligt. Dit omdat deeltijdstudenten per week minder tijd aan hun studie
kunnen besteden dan voltijdstudenten.
Fe[\in`aj$\e\oXd\ei\^\c`e^\eY\jZ_i`am\e_\kmi`ajk\cc`e^jY\c\`[mXXbjldd`\i%Ffb`je`\k
altijd duidelijk of er naast de verkorte variant een reguliere variant bestaat, hoe het verkorte
traject daarvan afwijkt en wanneer studenten daarvoor in aanmerking komen.
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Extern toezicht: het accreditatiestelsel
Instellingstoets In 2011 treedt het nieuwe accreditatiestelsel in werking. Daarbij accrediteert de
NVAO opleidingen nog steeds eens in de zes jaar. Als een instelling goed door de instellingstoets
komt, krijgen opleidingen een beperkte opleidingstoets. Is dat niet het geval, dan vindt een
uitgebreide opleidingstoets plaats. Een pilot met deze nieuwe manier van accrediteren is door de
inspectie overwegend positief geëvalueerd (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
Waarderingskader;\`ejg\Zk`\_fl[kkf\q`Z_kfg_\kXZZi\[`kXk`\jk\cj\c2[`knfi[kmXjk^\c\^[`e
een samenwerkingsprotocol met de NVAO. Ook komt er een waarderingskader aan de hand
waarvan de inspectie kan vaststellen of het accreditatiestelsel zijn wettelijke functie goed vervult.

6.4

Toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Omvang Het bekostigd hoger onderwijs bestaat uit veertien universiteiten (inclusief de Open
Universiteit) en 39 hogescholen. In 2010/2011 zijn er 2.736 bachelor- en masteropleidingen. Dat
is een groei ten opzichte van het voorgaande studiejaar, toen er 2.594 bachelor- en masteroplei
dingen werden aangeboden. Daarnaast zijn er in 2010/2011 nog 95 opleidingen in de ‘oude stijl’,
een halvering ten opzichte van vorig studiejaar. Ook biedt het hbo 110 associate degrees aan
(tabel 6.4a).
Tabel 6.4a
Aantal bekostigde opleidingen in hbo en wo, 2010/2011

Bachelor
Master
Oude stijl
Associate degree
Totaal

Aantal bekostigde
hbo-opleidingen

Aantal bekostigde
wo-opleidingen

Totaal aantal bekostigde
opleidingen in het hoger
onderwijs

1.057
235
3
110
1.405

437
1.007
92
1.536

1.494
1.242
95
110
2.941

Bron: Inspectie van het Onderwijs/DUO CROHO, 2010

Aangewezen onderwijs Het aangewezen hoger onderwijs bestaat uit zeven universiteiten en
vijftig hbo-instellingen en biedt aanzienlijk minder opleidingen aan dan het bekostigd onderwijs
(230). Wel is het aantal opleidingen toegenomen ten opzichte van het voorgaande studiejaar (212
in 2009/2010). Het aantal masteropleidingen is bijna verdubbeld (van 23 in 2009/2010 naar 43 in
)'('&)'(( 2_\kXXekXcXjjfZ`Xk\[\^i\\jYc\\]^\c`abkXY\c-%+Y %
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Tabel 6.4b
Aantal opleidingen in het aangewezen hbo en wo, 2010/2011
Aantal opleidingen in het
aangewezen hbo

Aantal opleidingen in het
aangewezen wo

Totaal aantal opleidingen
in het aangewezen hoger
onderwijs

176
24
2
202

8
19
1
28

184
43
1
2
230

Bachelor
Master
Oude stijl
Associate degree
Totaal

Bron: Inspectie van het Onderwijs/DUO CROHO, 2010

Groei studentenaantallen In 2009/2010 studeerden meer dan 630.000 studenten in het
bekostigd hoger onderwijs, een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het
aantal studenten neemt al sinds eind jaren negentig toe. Ruim twee derde van alle studenten in
het bekostigd hoger onderwijs studeert in het hbo (ﬁguur 6.4a).

Figuur 6.4a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs/DUO, 2010

Verdeling over sectoren De verdeling van studenten over de onderwijssectoren is redelijk
constant. In het hbo zit de grootste groep studenten in de economische sector (37 procent in
)''0&)'('2Ï^lli-%+Y %Fe[\in`aj#k\Z_e`\b\e^\[iX^\edXXkjZ_Xgg`a_\iY\i^\eXcc\[i`\
ongeveer 16 procent van de hbo-studenten. Landbouw heeft met 2 procent van de hbo-studenten
al jaren het kleinste aandeel studenten. Ook gezondheidszorg en taal en cultuur zijn relatief
klein. In het wetenschappelijk onderwijs zit het grootste deel van de studenten (ruim een vijfde)
bij de sector gedrag en maatschappij. Net als in het hbo trekken de landbouwstudies weinig
studenten (ﬁguur 6.4c).
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Figuur 6.4b
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Bron: Inspectie van het Onderwijs/DUO, 2010

Figuur 6.4c
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Nadere vooropleidingseisen
Correcte toepassing Sommige opleidingen stellen nadere vooropleidingseisen aan aankomen
de studenten. Proﬁelen of (keuze)vakken zijn dan verplicht om de kennis en vaardigheden van
leerlingen uit het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de opleiding.
Volgens inspectieonderzoek passen instellingen de wet- en regelgeving op dit gebied correct toe.
De inspectie ging bij alle opleidingen in het bekostigd hoger onderwijs met proﬁeleisen na in
hoeverre de examenproﬁelen overeenkomen met de vereiste proﬁelen van vervolgopleidingen.
Dat gebeurde ook voor de economische opleidingen die nog speciﬁekere toelatingseisen stellen.
Het aantal keer dat er een ‘mismatch’ leek te zijn tussen de examenvakken en toelatingseisen is
minimaal.
Informatievoorziening Ook de voorlichting over vooropleidingseisen op websites is in orde. Bij
nagenoeg alle opleidingen is die informatie gemakkelijk beschikbaar en duidelijk. De inspectie
beveelt instellingen wel aan hun Onderwijs- en examenregeling (OER) op de website te plaatsen.
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Die regeling is van belang voor aspirant-studenten vanwege informatie over toelating (Inspectie
van het Onderwijs, 2010e).

Toelating tot de masteropleiding
Harde knip In 2010 onderzocht de inspectie de transparantie van toelatingseisen en -procedures
voor de masterfase en de uitvoeringspraktijk. Dit gebeurde met het oog op een zorgvuldige
invoering van de zogenaamde harde knip. De harde knip, die sinds de wetswijziging van de WHW
verplicht is, houdt in dat studenten pas aan een masteropleiding mogen beginnen als zij hun
bacheloropleiding volledig hebben afgerond. De minister stelde wel voorwaarden: toelatingsei
sen moeten duidelijk zijn en instellingen moeten regelingen voor toelating zorgvuldig en correct
uitvoeren.
Transparantie De inspectie concludeert op basis van een website-analyse van 65 master
opleidingen en gesprekken met studenten, deskundigen, studentenorganisaties en de VSNU dat
de toelatingseisen en -procedures voor de universitaire masteropleidingen over het algemeen
transparant zijn. Daarmee is aan de voorwaarden voor invoering van de harde knip voldaan.
Sommige zaken kunnen het succes van de harde knip in de weg staan.
K\ekXd\el`kjcX^\edf\k\ek`a[`^Y\b\e[q`ae#qf[Xk\i^\\em\ikiX^`e^fekjkXXk`e[\kf\^Xe^
tot de master.
?\kdf\k[l`[\c`abq`aen`\fgn\cb\^ife[\e[\Y\jc`jj`e^fm\ikf\cXk`e^e\\dk%
;\Zfej\hl\ek`\jmffi_\kYXZ_\cfigif^iXddX`eqnXXik\\eÐ\o`Y`c`k\`kdf\k\e[l`[\c`ab
zijn.
;\l`kmXc`e[\gi\dXjk\i#[`\_Yf$jkl[\ek\eblee\emfc^\ek\imffiY\i\`[`e^fg[\le`m\ij`
taire master, is een punt van zorg (Inspectie van het Onderwijs, 2010g).

Studenten met een functiebeperking
Toegankelijkheid In 2009 constateerde de inspectie dat geen enkele instelling voldoende deed
om goede onderwijsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking te garanderen
(Inspectie van het Onderwijs, 2009b). Naar aanleiding van het inspectierapport en het advies van
de commissie Maatstaf (2010) ging de Tweede Kamer akkoord met een wijziging van de WHW,
waarmee de toegankelijkheid voor gehandicapte studenten is opgenomen in het accreditatiestel
j\c%?\kd`e`jk\i`\mXeF:Nfe[\ijk\lek`ejk\cc`e^\eY`a_\km\iY\k\i\emXefe[\in`ajmffi$
zieningen voor deze groep.

Allochtone studenten
Studiesucces In het hbo blijft het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten achter.
?\kd`e`jk\i`\mXeF:N_\\ɘ`e)''/X]jgiXb\e^\dXXbkd\km`a]_f^\jZ_fc\e`e[\IXe[jkX[%
Deze hogescholen kregen hiervoor extra lumpsum en met elk van hen zijn streefwaarden op
maat afgesproken. De organisatie Echo monitort bij niet-westerse allochtone studenten de uitval
na twee jaar en het propedeuserendement na drie jaar. De hogescholen besteden de extra
lumpsum gericht, bijvoorbeeld aan mentoraten voor bijzondere doelgroepen en taalbeleid
(Inspectie van het Onderwijs, 2011). De inspectie doet nader onderzoek naar de inspanningen.

Financiële ondersteuning van studenten
Bestuurswerk Hogescholen en universiteiten zijn wettelijk verplicht om studenten ﬁnancieel te
ondersteunen als zij studievertraging oplopen wanneer zij zich inzetten voor inspraak, mede
zeggenschap of bestuursfuncties, of wanneer zij geconfronteerd worden met bijzondere
omstandigheden. Instellingen maken in het algemeen serieus werk van deze ﬁnanciële onder
steuning, maar studenten maken niet altijd ten volle gebruik van de mogelijkheden. Verder hinkt
de wet – ook als deze binnenkort wordt gewijzigd – op twee gedachten. Bestuurlijk actieve
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studenten doen het bestuurswerk vaak naast de studie en lopen lang niet altijd vertraging op.
Artikel 7.51 over het afstudeerfonds hanteert studievertraging echter nadrukkelijk als uitgangs
punt voor het verstrekken van steun. Ook na invoering van het proﬁleringsfonds blijft studiever
traging het uitgangspunt. Instellingen vinden dat dit wringt: ze willen stimuleren dat studenten
actief zijn en tegelijkertijd voorkomen dat zij vertraging oplopen. Zij kiezen er voor om steun in
de vorm van vacatiegelden buiten het afstudeerfonds om te geven of zijn terughoudend in het
beleid, omdat ze niet in strijd met de wet willen handelen (Inspectie van het Onderwijs, 2010i).
Inhaalslag hbo De uitgekeerde bedragen aan studenten tonen dat het hbo vooral op het gebied
van inspraak, medezeggenschap en bestuursbeurzen een inhaalslag aan het maken is ten
opzichte van het wo. Toch blijft het bedrag aan steun dat hogescholen verstrekken nog fors
achter bij het bedrag dat universiteiten uitkeren. De oorzaak lijkt dat in het hbo de inspraak- en
verenigingscultuur bij instellingen en studenten minder diep geworteld en breed ontwikkeld is.
Onderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies bevestigt dit (Inspectie van het
Onderwijs, 2010d).

6.5

Naleving van wet- en regelgeving

Handhaving De inspectie beoordeelt en bevordert de naleving van de Wet op het hoger onder
wijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) door instellingen. Het toezicht is gericht op dat wat
in de WHW is bepaald over kwaliteitszorg, registratie, onderwijs, examens, promoties, voor
opleidingseisen en toelatingseisen. In 2010 is de inspectie naar aanleiding van een aantal
nalevingsonderzoeken handhavend opgetreden.
Buitenlandse studenten In het vorige Onderwijsverslag meldde de inspectie dat er veel is
verbeterd op het gebied van de deelname van studenten van buiten de Europese Unie aan het
Nederlandse hoger onderwijs. Toch haalde deze problematiek opnieuw in negatieve zin de
landelijke pers. De inspectie constateerde dat het onderwijs aan de European University of
Gif]\jj`feXc<[lZXk`fe<LG<2ffbY\b\e[fe[\i[\eXXd<lifg\XeLe`m\ij`kpf]8ggc`\[
Science) ernstige en langdurige tekortkomingen vertoonde en dat het bestuurlijk vermogen van
_\kdXeX^\d\ek\iejk`^k\bfikjZ_ffk@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('Y2)'('Z %Fg^ife[
daarvan trok het ministerie de aanwijzing van de EUPE in, waarmee ook de accreditatie van de
YXZ_\cfifgc\`[`e^mXe[\<LG<bnXdk\m\imXcc\e%<\i[\i_X[[\CXe[\c`ab\:fdd`jj`\
Gedragscode internationale student al besloten de instelling te schrappen uit het register van
instellingen die de gedragscode onderschrijven en die op grond daarvan buiten de Europese Unie
studenten kunnen werven.
Studenten getroffen Aan de EUPE stonden ongeveer 150 studenten ingeschreven. Vrijwel alle
studenten waren afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, vooral India en Pakistan. Slechts
een klein deel van de studenten kon de studie vervolgen aan een andere hbo-instelling in
Nederland. Voor de meeste EUPE-studenten betekenden de ontwikkelingen een grote persoon
lijke tegenslag. De kwestie rond de EUPE was dus ernstig, maar voor het overgrote deel van de
18.200 studenten van buiten de Europese Unie verloopt het verblijf in het Nederlandse hoger
onderwijs wel naar wens (Nuﬃc, 2010). In elk geval kreeg de inspectie geen signalen die wijzen
fg_\kk\^\e[\\c%N\ceXd[\CXe[\c`ab\:fdd`jj`\>\[iX^jZf[\`ek\ieXk`feXc\jkl[\ek\eb\c\
verzoekschriften en klachten in behandeling. De uitspraken in deze zaken zijn openbaar
(www.internationalstudy.nl).
Naamgeving en status Å:fekifc\Yc`aɘef[`^Æ#ZfeZcl[\\i[\[\`ejg\Zk`\`e_\kFe[\in`aj$
verslag 2008/2009 na onderzoek naar de vermelding van de naam en status van opleidingen op
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websites. Instellingen hadden, op een enkeling na, onduidelijkheden over naam of status van
opleidingen weliswaar aangepast, maar websites veranderen voortdurend, evenals de benamin
gen en varianten van opleidingen. De inspectie trad handhavend op bij instellingen die de
gewenste wijzigingen in 2009 nog niet hadden aangebracht.
Onvoldoende helderheid In 2010 kreeg de inspectie signalen over onduidelijke vermelding van
de status van nieuwe opleidingen en nieuwe associate degree-programma’s. Deze hadden de
macrodoelmatigheidstoets of de toets nieuwe opleiding van de NVAO niet of niet volledig
doorlopen, maar instellingen waren daar op hun websites niet duidelijk over. De inspectie heeft
deze instellingen benaderd, waarna de teksten zijn verwijderd of aangepast.

6.6

Nabeschouwing

Top 5 Nederland heeft hoge ambities voor het hoger onderwijs. Om tot de top 5 van kennis
economieën te behoren wordt gestreefd naar een groot aandeel hoger opgeleiden onder de
beroepsbevolking. Om zover te komen moet het hoger onderwijs maximaal toegankelijk zijn
voor studenten, moet uitval worden tegengegaan en excellentie worden bevorderd. De inspectie
constateert spanning tussen deze ambities en het behouden en verbeteren van de kwaliteit van
het hoger onderwijs.
Verbeteringen nodig Het hoger onderwijs beschikt over basiskwaliteit, maar de kwaliteit van
het onderwijs en de borging daarvan zijn voor verbetering vatbaar. Zo zijn afgestudeerden al
meerdere jaren kritisch over het gebrek aan zwaarte van hbo-opleidingen. Het is daarom van
belang dat de dit jaar ingevoerde wijzigingen in het accreditatiestelsel de basiskwaliteit van
opleidingen scherper markeren.
Intern toezicht Instellingen moeten toezicht- en borgingsmechanismen op het terrein van de
onderwijskwaliteit op orde hebben. De inspectie constateert echter dat vooral bij het verlenen
van omvangrijke vrijstellingen (al dan niet op basis van de erkenning van verworven competen
ties) of bij alternatieve afstudeertrajecten verbetering en aanscherping van deze mechanismen
soms noodzakelijk zijn. De kwaliteit van de examens lijkt daarmee onvoldoende geborgd. De
inspectie besteedt hier veel aandacht aan in het toezicht en in lopende onderzoeken.
Instellingen moeten er voor zorgen dat examencommissies over de volle breedte kunnen
garanderen dat het gerealiseerde eindniveau aan de maat is. Meer restrictief toezicht en sancties
door de inspectie of bewindspersoon kunnen nodig zijn als intern toezicht tekortschiet of als
adequate kwaliteitsborging ontbreekt.
Excellentie De spanning tussen het bedienen van een steeds grotere en meer gevarieerde groep
studenten en het behouden en bevorderen van kwaliteit en niveau is al langer een aandachts
punt, getuige opmerkingen in eerdere Onderwijsverslagen. Ook de commissie Veerman wijst
hierop in haar rapport over de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs. Bij het streven
naar excellentie kunnen instellingen winst behalen door met de adviezen van de commissie aan
de slag te gaan. De inspectie volgt de ontwikkelingen op dit terrein en onderstreept het belang
ervan om de ambities voor het hoger onderwijs ook de komende jaren verder te brengen.
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Samenvatting
Kwaliteit groen vmbo In het groene vmbo heeft rond 90 procent van de beroepsgerichte
opleidingen basistoezicht, terwijl 66 procent van de opleidingen in de gemengde/theoretische
leerweg dat heeft. Deze opleidingen blijven dus duidelijk achter, en dat komt vooral door hun
opbrengsten.
Kwaliteit groen mbo Het groene mbo scoort op veel punten goed. De resultaten van de
opleidingen van de lagere niveaus zijn positief en de groene scholen doen het goed bij de
beroepspraktijkvorming en de intake. Het groene mbo kan zich nog ﬂink verbeteren op het
gebied van de systematische kwaliteitszorg en, daarmee samenhangend, op de beoordeling van
de kwaliteit van het onderwijs door opleidingen zelf. Het maatwerk in opleidingen schiet vaak
tekort en opleidingen leven wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld voor vrijwillige bijdragen van
studenten, onvoldoende na.
Kwaliteit examens groen mbo De ingekochte examens in het groene mbo hebben
tekortkomingen. Daarom is een omvangrijk verbetertraject gestart. De inspectie onderzoekt alle
opleidingen met een onvoldoende resultaat in 2011 opnieuw.
Groen hoger onderwijs In het groene hoger beroepsonderwijs lijkt de belangstelling van
studenten weer aan te trekken. Bij Wageningen UR zet de stijging van studentenaantallen door.
De kwaliteit van het groene hoger onderwijs in termen van accreditatiescores wijkt niet
signiﬁcant af van het hoger onderwijs als geheel, maar op andere punten zijn er wel verschillen:
de rendementen van het groene hoger onderwijs zijn relatief gunstig en ook op het gebied van
studie- en instructietijd doet de groene sector het goed. Het groene wetenschappelijk onderwijs
scoort bovendien relatief hoog op studenttevredenheid.
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Inleiding

Toezicht In 2010 fuseerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het
ministerie van Economische Zaken tot het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I). Het groene onderwijs valt nu onder dit nieuwe ministerie. Het toezicht van de
inspectie op het groene onderwijs is vergelijkbaar met het toezicht op het overige onderwijs.
Dit hoofdstuk licht enkele bijzondere zaken met betrekking tot het groene onderwijs nader uit.
Omvang:`iZXm\\ik`^^if\e\X][\c`e^\emXejZ_fc\emffimffik^\q\kfe[\in`aj#knXXc]XfZÆj#
een roc met een groene afdeling, zes instellingen voor hoger beroepsonderwijs en een
universiteit verzorgen gezamenlijk het groene onderwijs (LNV & Groene Kenniscoöperatie, 2010).
?\k^if\e\fe[\in`aj_X[`e)''/.+%-''c\\ic`e^\e\ejkl[\ek\e2`e)''0nXi\e[Xk\i.-%-''
(tabel 7.1). Het groene vmbo had in 2009 minder leerlingen dan in 2008, maar het groene mbo,
hbo en wetenschappelijk onderwijs groeiden.
Tabel 7.1
Aantallen leerlingen en studenten in het groene onderwijs in 2008 en 2009
2008

2009

Vmbo

19.700

19.100

Vmbo/lwoo
Mbo-bol
Mbo-bbl
Hbo
Wo
Totaal

14.700
16.900
10.200
7.900
5.200
74.600

13.900
17.700
11.800
8.400
5.700
76.600
Bron: OCW, 2010

7.2

Groen vmbo

Arrangementen De inspectie kent jaarlijks, na de risicoanalyse en eventueel nader onderzoek,
toezichtarrangementen toe aan scholen (tabel 7.2a).
Tabel 7.2a
Toezichtarrangementen naar schoolsoort voor het groene voortgezet onderwijs op 1 september 2010
(in percentages, n=135)
Praktijk
onderwijs

Basisberoeps
gerichte leerweg
vmbo

Kaderberoeps
gerichte leerweg
vmbo

Gemengde/
theoretische
leerweg vmbo

Totaal

Basis
Zwak
Zeer zwak

100
0
0

89,6
10,4

89,4
10,6
0

65,8
31,6
2,6

83,0
16,3
0,7

Totaal

100

0
100

100

100

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Gemengde/theoretische leerweg Het beeld komt overeen met dat van de afgelopen jaren: de
beroepsgerichte leerwegen doen het aanmerkelijk beter dan de gemengde/theoretische leerweg.
De beroepsgerichte leerwegen kennen geen zeer zwakke scholen, de gemengde/theoretische
leerweg wel en daarnaast is een zeer substantieel deel zwak. Dat ligt vooral aan de cijfers voor het
examen.
Examencijfers Bij de gemengde/theoretische leerweg van het groene vmbo zorgen vooral het
lage gemiddelde cijfer voor het centraal examen en het zeer grote verschil tussen schoolexamen
en centraal examen voor de zwakke score van de opleidingen.
?\k^\d`[[\c[\Z`a]\imffi_\kZ\ekiXXc\oXd\e`jfg,+gifZ\ekmXe[\jZ_fc\efemfc[f\e[\%
Dat betekent dat deze scholen drie jaar achtereen onder het gemiddelde presteren.
?\km\ijZ_`ckljj\ejZ_ffc\oXd\e\eZ\ekiXXc\oXd\e`jfg.+gifZ\ekmXe[\jZ_fc\ek\^iffk%
De belangrijkste oorzaak van deze problemen is dat de scholen in kwestie te lage eisen aan
leerlingen stellen.
Doorstroom naar groen mbo Vorig jaar constateerde de inspectie dat in 2007/2008 gemiddeld
slechts een derde van de leerlingen uit het groene vmbo doorstroomde naar het groene mbo. Bij
overige sectoren stroomde meer dan twee derde van de leerlingen door in de eigen sector
(Inspectie van het Onderwijs, 2009a). In 2008/2009 stroomde gemiddeld 28 procent van de
leerlingen door naar het groene mbo, waarbij de percentages van school tot school sterk
verschillen. Op sommige groene vmbo-scholen stromen heel weinig leerlingen door naar het
groene mbo, op andere scholen twee derde van de leerlingen.

7.3

Groen mbo

Arrangementen Van de groene mbo-opleidingen valt bijna 95 procent onder het basistoezicht.
Geen enkele opleiding is als zeer zwak gekwaliﬁceerd, maar er zijn wel zwakke groene mboopleidingen (tabel 7.3a).
Tabel 7.3a
Toezichtarrangementen groen mbo op 1 september 2010 (n=535)
Percentage
Basis
Zwak
Zeer zwak
Totaal

94,6
5,4
0,0
100
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Kwaliteit van het groene mbo Om zicht te houden op de algemene kwaliteit van het onderwijs,
ook bij de opleidingen met basistoezicht, voert de inspectie jaarlijks steekproefonderzoek uit in
het mbo (zie ook hoofdstuk 5). In 2010 maakten 42 groene opleidingen deel uit van de steek
proef. Aan de hand van de oordelen over deze opleidingen kunnen de uitkomsten van het groene
onderwijs nader worden beschouwd (tabel 7.3b). Het groene onderwijs doet het op veel punten
goed. Eerdere Onderwijsverslagen hebben al uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van
het groene onderwijs, die vooral in de opleidingen van lagere niveaus positief zijn in vergelijking
met het mbo als geheel. Ook doen de groene opleidingen het goed bij de beroepspraktijk
vorming en de intake.
Tabel 7.3b
Percentage voldoende groene mbo-opleidingen per kwaliteitsindicator in 2009/2010 (n=42)
Samenwerking met externe instanties voor zorgleerlingen

100

Veiligheid van studenten
Materiële en informatievoorzieningen
Voorbereiding en invulling beroepspraktijkvorming

100
98
98

Doelmatige tijdverdeling
Voorlichting, intake en plaatsing nieuwe studenten
Samenhang van het programma
Studieloopbaanbegeleiding
Benutting van de leertijd
Rendement
Werkvormen/didactisch handelen
Begeleiding van het individuele leerproces
Systematische kwaliteitszorg
Maatwerk: rekening houden met verschillen
Wettelijke vereisten
Eigen beoordeling van de kwaliteit

95
95
93
93
90
79
71
67
67
64
55
40
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Kwaliteitszorg blijft achter Op enkele punten kunnen de groene opleidingen ﬂink verbeteren.
Allereerst is dat de systematische kwaliteitszorg en (een wezenlijk onderdeel daarvan) de
beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. Elementen van kwaliteitszorg zijn er vaak wel,
maar een cyclisch borgingsproces is meestal niet compleet aanwezig. Vooral de beoordeling van
resultaten schiet vaak tekort, waardoor opleidingen zelf niet zien of ze hun doelstellingen halen
en welke acties nodig zijn. Dat geldt overigens voor alle sectoren in het mbo (Inspectie van het
Onderwijs, 2010a).
Wettelijke vereisten Het groene onderwijs illustreert de tekortschietende kwaliteitszorg
treﬀend bij het aspect ‘wettelijke vereisten’, waar de groene opleidingen lage scores laten zien.
Dit hangt vrijwel een-op-een samen met een lage beoordeling van kwaliteitszorg. Wettelijke
vereisten zijn vaak administratieve vereisten waar opleidingen aan moeten voldoen, iets wat bij
uitstek goed te borgen is, gemakkelijker dan een onderwijskundig proces. Toch verloopt de
administratieve afwikkeling rond praktijk- of onderwijsovereenkomsten vaak niet vlekkeloos. Dit
lijkt een detail, maar juist deze overeenkomsten zijn belangrijk voor de positie van studenten,
omdat ze de rechten en plichten van studenten waarborgen.
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Onvoldoende duidelijkheid Een ander opvallend element zijn de vrijwillige bijdragen.
Instellingen mogen vrijwillige bijdragen aan studenten vragen voor extra diensten of producten.
Voorwaarde is wel dat instellingen in hun voorlichting en de overeenkomsten waarmee
studenten de verplichting tot die bijdrage aangaan, goed duidelijk maken dat er sprake is van
vrijwilligheid. Toelating mag niet afhankelijk zijn van de bijdrage en een student moet zonder
bijdrage zijn kwaliﬁcatie kunnen halen. Op diverse plaatsen verschaﬀen opleidingen die
duidelijkheid niet. Dat is een tekortkoming in de informatievoorziening die eenvoudig kan
worden opgeheven.
Maatwerk Een laatste aspect, het maatwerk in de opleiding, is meer onderwijskundig van aard.
Relatief veel groene opleidingen hebben het onderwijsproces traditioneel ingericht, met vaste
instroommomenten en weinig mogelijkheden tot versnelling. Andersoortige variatie van het
programma, waardoor dat beter aansluit bij kenmerken van studenten, ontbreekt vaak. Dit
vertaalt zich ook in het onderwijsproces, waarin lang niet overal sprake is van gevarieerde
werkvormen, met name tussen theorie en praktijk. Het is tevens te zien in de begeleiding in het
onderwijsproces, hetgeen samenhangt met minder individuele variatie in dat proces zelf.
Besturingsvermogen De onderwijskwaliteit van aoc’s ligt tussen die van roc’s en vakinstellingen
in en is daarmee gemiddeld gunstig (Inspectie van het Onderwijs, 2010a). De inspectie heeft een
samenhang vastgesteld tussen besturingsvermogen en kwaliteitszorg enerzijds en de kwaliteit
van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving anderzijds. Een verdere kwaliteits
verbetering van de groene opleidingen is dus nog mogelijk als instellingen hun kwaliteitszorg
versterken.

Examens groen mbo
Situatie 2004/2005 De beoordelingen van de examens in het groene mbo laten de afgelopen
jaren een opvallend patroon zien. Deels is dat een gevolg van beoordelingsomstandigheden,
deels ligt dat aan de sector zelf. In het examenverslag 2004/2005 van het toenmalige Kwaliteits
Z\ekild<oXd`e\i`e^B:< jZffi[\e[\XfZÆj`e)-gifZ\ekmXe[\^\mXcc\emfc[f\e[\\e
werden in de overige gevallen de examens voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd. Bij de
overige instellingen scoorde toen rond 50 procent voldoende (Inspectie van het Onderwijs,
2010b).
Groene standaard Dit leidde destijds tot gerichte actie vanuit de sector in de vorm van het
‘Actieplan Examinering’. Alle groene instellingen – op een na – hebben gezamenlijk stichting
De groene standaard opgericht, die examenleverancier werd voor het groene onderwijs. Er is veel
werk gemaakt van het verbeteren van de examenkwaliteit.
Inschatting kwaliteit@e)''.eXd[\`ejg\Zk`\[\XZk`m`k\`k\emXeB:<fm\i%FggiXbk`jZ_\
gronden is besloten het onderzoek naar examinering primair te richten op examens die instellin
gen zelf produceerden. Ingekochte examens van externe leveranciers werden geacht voldoende
k\q`ae#Zfe]fid[\\\i[\i\Y\ffi[\c`e^[ffiB:<#\en\i[\e[ljffbqfY\ffi[\\c[%;Xkc\`[[\
tot de inschatting dat 80 procent van de groene opleidingen in 2007/2008 examens van voldoen
de kwaliteit zou hebben. In het Onderwijsverslag merkte de inspectie wel op dat die inschatting
waarschijnlijk te optimistisch was (Inspectie van het Onderwijs, 2009a).
Aanvullingen ontbreken In 2009 bleek dat inderdaad zo te zijn. De toetsen van De groene
standaard zijn in de meeste gevallen kadertoetsen: ze voldoen niet aan alle eisen van het
toezichtkader. Dat betekent dat instellingen de toetsen zelf verder moeten aanvullen.
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Instellingen zijn er echter van uitgegaan dat ze volledige toetsen hebben ingekocht en gebruiken
ze dus in de meeste gevallen zonder eigen toevoegingen. Daardoor zijn in al die gevallen de
examens van onvoldoende kwaliteit. Waar sprake is van eigen examens, is de kwaliteit veel beter
(Inspectie van het Onderwijs, 2010b).
Tekortkomingen examens Een analyse van tekortkomingen laat zien dat de tekortkomingen in
het exameninstrumentarium ofwel toetstechnische gebreken betreﬀen, ofwel inhoudelijke
uitstroomeisen.
9`akf\kjk\Z_e`jZ_\^\Yi\b\emfc[f\kfe[\id\\i_\kY\ffi[\c`e^jmffijZ_i`ɘe`\k%;Xe`j
bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel punten aan welke vraag moeten worden toegekend of
wanneer een vraag voldoende is beantwoord.
K\bfikbfd`e^\e`e`e_fl[\c`ab\l`kjkiffd\`j\eY\ki\ɕ\efe[\id\\i\\ek\cX^\[\bb`e^j
graad van het examen: het examen bevat onvoldoende onderdelen die studenten zouden
moeten kennen of kunnen. Het gaat er daarbij niet eens om dat inhoudelijke onderdelen
volledig ontbreken, maar vooral dat niet duidelijk is of zij wel uitdrukkelijk in de beoordeling
worden betrokken. De instellingen hadden de toetsen zelf moeten aanvullen met beoordelings
voorschriften die waarborgen dat voldoende onderdelen in de beoordeling worden betrokken
en dat is niet gebeurd.
Verbetertraject Naar aanleiding van deze beoordeling is De groene standaard een omvangrijk
m\iY\k\ikiXa\Zk^\jkXik%;XXifm\i_\YY\e[\8F:IXX[\e[\`ejg\Zk`\fm\ic\^[%;\`ejg\Zk`\
beoordeelt alle opleidingen die examens van onvoldoende kwaliteit hebben in 2011 opnieuw.

7.4

Groen hoger onderwijs

Studentenaantallen Van alle studenten in het hoger onderwijs volgt een kleine 2 procent groen
onderwijs (ﬁguur 7.4a).

Figuur 7.4a
2005/2006

1,9% 6.728
2,1% 4.132

2006/2007

1,9% 6.507
2,1% 4.256

Studenten groen hoger onderwijs,
absolute aantallen en percentage van
het totaal aantal studenten hoger
onderwijs

1,7% 6.187

2007/2008

2,1% 4.414

Hbo

1,7% 6.404

2008/2009

2,3% 4.965

0

0,5%

1%

1,5%

2%

Wo

2,5%

Bron: Inspectie van het Onderwijs/DUO, 2010
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Recente toename Eind jaren negentig daalden de studentenaantallen in het groene hoger
onderwijs, vooral bij de hbo-opleidingen in de primaire sector (land- en tuinbouw). Sinds
2006/2007 stijgt de instroom weer licht: in 2008/2009 begonnen 2.081 studenten aan een studie
in het hoger agrarisch onderwijs. Hiermee is de instroom bijna terug op het niveau van
2005/2006 (2.083 studenten). Het aantal studenten aan Wageningen UR groeide aanzienlijk: van
1.428 in 2004/2005 tot 1.904 in 2008/2009.
Opleidingen De gezamenlijke instellingen voor groen hoger onderwijs verzorgen in 2010 in
totaal 122 opleidingen:
-*fgc\`[`e^\eY`aNX^\e`e^\eLI2
,0fgc\`[`e^\eY`a[\`ejk\cc`e^\emffi_f^\iX^iXi`jZ_Y\if\gjfe[\in`aj%
De opleidingen verzorgen onderwijs dat leidt tot een bachelor- en/of mastergraad op hbo- of
wo-niveau. Daarnaast bieden instellingen voor hoger agrarisch onderwijs enkele
Associate-degreeprogramma’s aan.

Prestaties groen hoger onderwijs
Rendement De rendementen in het groene hoger onderwijs vertonen een gunstig beeld. De
verblijfsduur in het groen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs is 4,1 jaar. Dat
is gunstig in vergelijking met andere opleidingen. De verwachte slaagkans is voor het groene hbo
66 procent en voor het groene wo 80 procent. Ook dat is positief in vergelijking met andere
fgc\`[`e^\eF:N#)'(' %;\jkl[`\$l`kmXc`e_\k^if\e\_f^\ife[\in`aj`jYfm\e[`\ei\cXk`\]
laag. Van het cohort 2008/2009 viel over alle sectoren 7,9 procent na het eerste jaar wetenschap
pelijk onderwijs uit, terwijl het in het groene wetenschappelijk onderwijs om 4 procent ging. In
het hbo is het verschil met andere sectoren minder groot, maar met 13,3 procent steekt ook hier
[\j`klXk`\^lejk`^X]k\^\e_\kkfkXXcY\\c[mXe_\k_Yf(,#,gifZ\ek2:9J#)''0 %
Studie- en instructietijd Een belangrijk aspect van de kwaliteit van het onderwijs is het aantal
uren dat studenten les krijgen of aan hun studie besteden. Voor het hoger onderwijs bestaat geen
internationale vergelijking van contact- of studie-uren. Uit de studentenmonitor blijkt dat
hbo- en wo-studenten in 2009 gemiddeld 33 uur per week aan hun studie besteden. In het
groene hbo en wo ligt die tijdsbesteding hoger: daar is het 36 respectievelijk 40 uur. Het aantal
contacturen in het groene hbo ligt met 14,2 nauwelijks boven het landelijk gemiddelde van 14,1.
Het aantal contacturen in het groene wo is twintig. Dat is veel hoger dan het landelijk gemid
delde van dertien. De overige uren bestaan voor een belangrijk deel uit zelfstudie en in mindere
mate uit stage of scriptie. In alle categorieën zit het groene hoger onderwijs aan de hoogste kant
van het spectrum, met gemiddeld zeventien contacturen, vijftien uur voor zelfstudie, drie uur
voor de stage en drie uur voor de scriptie per week.
Tevredenheid studenten Alle opleidingen in het hoger onderwijs, ook de groene, doorlopen
elke zes jaar het accreditatieproces, uitgevoerd door externe deskundigen onder auspiciën van de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De accreditatiescores van het groene hoger
onderwijs verschillen niet signiﬁcant van die uit het overige hoger onderwijs. Uit de oordelen
van studenten blijkt dat het groene wetenschappelijk onderwijs met een oordeel van 4,0 relatief
hoog scoort op studenttevredenheid (gemiddeld is de score 3,8 in het hbo en wo).
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Nabeschouwing

Verschillen Het groene onderwijs sluit in vrijwel alle opzichten naadloos aan bij de rest van het
onderwijs. Er zijn wel speciﬁeke verschillen per onderwijssector.
Masterplan In het vmbo blijft dat de grote discrepantie tussen de prestaties in de beroeps
gerichte leerwegen en de gemengde/theoretische leerweg. Waar de groene scholen voor basis
beroepsgericht en kaderberoepsgericht onderwijs steeds naar behoren presteren, presteert de
gemengde/theoretische leerweg al jaren onder de maat. Vorig jaar heeft de inspectie dat
l`kmf\i`^fe[\iqfZ_k%EXXiXXec\`[`e^[XXimXe`jfe[\ii\^`\mXe[\8F:IXX[`e)'('_\k
Masterplan Kwaliteit VMBO-groen opgesteld voor de periode 2010-2013. Het is nog te vroeg om
een oordeel te vellen over de resultaten hiervan (Inspectie van het Onderwijs, 2009b).
Kwaliteitszorg moet beter In het mbo presteren de groene instellingen goed. Er was in het
verslagjaar geen enkele zeer zwakke opleiding. De opbrengsten, een belangrijk deel van de
kwaliteitsbeoordeling, liggen aan de goede kant van de streep. Tekortkomingen zitten vooral in
de kwaliteitszorg. Opleidingen controleren te weinig of ze hun doelstellingen bereiken.
Borgen examenkwaliteit Uit onderzoek bleek dat de ingekochte examens bij vrijwel alle aoc’s
zonder eigen toevoegingen niet aan de eisen voldeden, terwijl de aoc’s er zonder meer van
uitgingen dat dat wel het geval was. Dat resulteerde in een groot aantal negatieve beoordelingen
voor examenkwaliteit, die tot versnelde verbeteractiviteiten hebben geleid.
Gunstig rendement Het groene hoger onderwijs steekt op enkele punten positief af ten
opzichte van het overige hoger onderwijs. Bij de inrichting van het onderwijs scoren groene
instellingen goed. De opbrengsten (in termen van verblijfsduur, hoog rendement en lage
studie-uitval) zijn eveneens gunstiger.
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Samenvatting
Prestaties en diploma’s In het basisonderwijs stijgen de prestaties licht. In het voortgezet
onderwijs dalen de cijfers voor het centraal examen bij wiskunde, Nederlands en Engels. Het
mbo heeft nu 70 procent gediplomeerden, een procent meer dan een jaar geleden. In het hoger
onderwijs blijft het percentage gediplomeerden hangen op 70 procent.
Schoolloopbanen In het vmbo stromen relatief veel leerlingen ongediplomeerd door. Mbo
studenten die doorstromen naar het hbo blijven vaak in dezelfde sector. Voor leerlingen die
vanuit havo en vwo naar het hoger onderwijs gaan, is er geen sterke link tussen de proﬁelkeuze
en de keuze van de vervolgopleiding.
Efficiëntie en doelmatigheid Zeer veel leerlingen en studenten in alle sectoren doen langer over
het onderwijs dan noodzakelijk. In de bovenbouw van het havo en het vwo loopt een derde van
de leerlingen vertraging op. Dat is al jaren het geval. Ook in het mbo en het hoger onderwijs
hebben studenten een extra jaar of meer nodig voor het voltooien van een studie. Zolang ze een
diploma halen, is in elk geval nog sprake van doelmatigheid. Een extra jaar is echter geen
garantie voor beter presteren of het succesvol afsluiten van een opleiding.
Verschillen tussen scholen Op alle rendements- en opbrengstmaten verschillen scholen en
opleidingen zeer sterk van elkaar. Dat geldt voor zittenblijven en vertraging, prestaties, behaalde
diploma’s, opstroom- en afstroompercentages en uitstroompatronen. Dit betekent dat het voor
leerlingen en studenten veel uit kan maken op welke school of instelling ze zitten. Verschillen
zijn er ook tussen branches in het mbo en studierichtingen in het hbo en wo.
Sekseverschillen Meisjes bereiken vaker het hoger onderwijs en halen vaker een diploma dan
jongens. De schoolloopbanen van jongens verlopen vaker problematisch. Ze blijven vaker zitten,
stromen vaker af, vallen vaker zonder diploma uit en kiezen vaker voor lagere onderwijssoorten
dan meisjes.
Autochtone en allochtone leerlingen Allochtone leerlingen lopen hun achterstanden in, maar
blijven vooral bij taal nog achter. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs met
50 procent of meer allochtone leerlingen zijn vaker zwak of zeer zwak, al is de situatie verbeterd
vergeleken met 2008/2009.
Sociale opbrengsten Of scholen hun leerlingen voldoende sociale competenties bijbrengen, is
moeilijk vast te stellen. De meeste scholen meten dit namelijk niet systematisch. Uit onderzoek
blijkt dat havo- en vwo-leerlingen meer burgerschapscompetenties hebben dan vmbo
leerlingen. Evenals in voorgaande jaren vraagt de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs
aandacht.
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8.1 Inleiding
Twee functies Dit hoofdstuk gaat over de kwaliﬁcerende en socialiserende functies van het
onderwijs. Bij kwaliﬁceren gaat het om cognitieve opbrengsten, bij socialiseren om sociale
opbrengsten. Die twee typen opbrengsten zijn niet tegengesteld, maar vullen elkaar aan.
Om goed mee te draaien in de samenleving hebben leerlingen immers zowel kennis als sociale
competenties nodig.
Kwalificeren Bij de kwaliﬁcerende functie staan de volgende vragen centraal:
?f\\ɕ\Zk`\]`j_\kfe[\in`aj`e_\kY\i\`b\emXeZf^e`k`\m\fgYi\e^jk\e#f]n\c1nXkgi\jk\i\e
leerlingen en hoeveel leerlingen halen een diploma?
?f\\ɕ\Zk`\]`j_\kfe[\in`aj`ek\id\emXejZ_ffccffgYXe\e6
?f\\ɖZ`ek\e[f\cdXk`^`j_\kfe[\in`aj#f]n\c1_f\m\\cc\\ic`e^\e_\YY\e\okiXk`a[ef[`^
om een bepaald niveau te bereiken?
@j_\kfe[\in`ajmffi`\[\i\\e\m\e\ɕ\Zk`\]f]m\ijZ_`cc\e[\\ɕ\Zk\emffi^if\g\ec\\ic`e^\e
(jongens en meisjes, autochtone en allochtone leerlingen)?
Q`ae[\\ɕ\Zk\emXe_\kfe[\in`ajjkXY`\c6
M\ijZ_l`m`e^\e`ec\\ic`e^jkifd\eblee\e\ɕ\Zk\eY\emcf\[\e2[XXifdY\jk\\[k[\`ejg\Zk`\
daar in dit hoofdstuk ook kort aandacht aan.
Socialiseren Bij de socialiserende functie die scholen van oudsher vervullen, zijn dezelfde vragen
belangrijk, maar dan gericht op de sociale opbrengsten. Hier is echter minder empirische
informatie over beschikbaar. De inspectie beschrijft daarom vooral hoe scholen hun socialise
rende functie vormgeven en wat ze daarmee bereiken.
Betere gegevens De komende jaren wordt het onderwijsnummer overal ingevoerd. Daardoor is
het mogelijk cohorten leerlingen lange tijd te volgen. Dat maakt het gemakkelijker om te
beschrijven hoe het onderwijsstelsel de kwaliﬁcerende en socialiserende functies vervult. Ook
verplichte toetsing en uitbreiding van centrale examinering maken uitspraken over de eﬀectivi
teit van sectoren en het onderwijsstelsel als geheel beter mogelijk.

8.2 Verschuivingen in leerlingstromen
Primair onderwijs
Afname In het primair onderwijs neemt het aantal leerlingen af. In 2009 waren er bijna
zesduizend leerlingen minder dan in 2008 (tabel 8.2a). Er gaan minder leerlingen naar speciale
vormen van onderwijs, maar het aantal leerlingen met een rugzak in het basisonderwijs en
jg\Z`XXcYXj`jfe[\in`ajjk`a^kn\c1mXe(+%'''`e)'',kfk))%'''`e)''0F:N#)'('Y %G\i
basisschool betekent dit gemiddeld één leerling extra met een rugzak. Het is niet waarschijnlijk
dat dit de prestaties van het basisonderwijs als geheel beïnvloedt.
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Tabel 8.2a
Aantal (x 1.000) en percentage leerlingen naar onderwijssoort in het primair onderwijs
2005
1.549,1
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
48,3
Speciaal onderwijs
Totaal primair
onderwijs

35,4

2006
94,9 1.548,4
2,9
46,3
2,2

1.632,7 100

36,1

2007
95,0 1.551,8
2,8
44,9
2,2

1.630,8 100

36,4

2008
95,0 1.553,0
2,8
44,1
2,2

1.633,1 100

2009
95,2 1.548,0
2,7
43,3

34,5

2,1

1.631,6 100

34,4

95,2
2,7
2,1

1.625,7 100
Bron: OCW, 2010b

Voortgezet onderwijs
Groei havo/vwo In het voortgezet onderwijs zijn verschuivingen in leerlingstromen zichtbaar
(tabel 8.2b). De belangrijkste zijn:
_\kXXe[\\c_Xmf&mnfjk\\^j`e[j)'',d\kfe^\m\\i*gifZ\ek#\\eki\e[[`\XccXe^\iXXe[\
^Xe^`j2
_\kXXe[\\cmdYfe\\dkX]\e`e_\kmdYfe\\dkmffiXc_\kXXekXcc\\ic`e^\e`e[\YXj`j$
Y\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^X]q`\_ff][jklb* 2
_\kgiXbk`abfe[\in`ajYc`aɘi\[\c`abZfejkXekfgfe^\m\\i)0%'''c\\ic`e^\e2
_\kXXekXcc\\ic`e^\ed\kc\\in\^fe[\ijk\le\e[fe[\in`aj`jj`e[j)'',jkXY`\c2
_\kmffik^\q\kjg\Z`XXcfe[\in`aj`jj`e[j)'',d\kil`d0%'''c\\ic`e^\e^\^if\`[mXe)+%/''
eXXi*+%(''%?`\iY`aq`aec\\ic`e^\ed\k\\eil^qXbe`\kd\\^\i\b\e[F:N#)'('Y %
Tabel 8.2b
Aantal leerlingen (x 1.000) naar onderwijssoort in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
2005

2006

2007

2008

2009

Algemene leerjaren 1-2(-3)

333,8

329,6

326,9

324,3

Vwo
Havo
Vmbo
Zorg (leerwegondersteuning en praktijkonderwijs)
Groen vmbo*
Groen vmbo met leerwegondersteuning*
Totaal
Voortgezet speciaal onderwijs

149,6
137,2
170,7
111,4
22,3
14,6
939,6

155,9
141,8
166,3
112,4
21,6
15,1
942,7

161,3
145,3
158,6
113,8
20,2
15,2
941,3

164,4
145,6
153,2
112,3
19,7
14,7
934,3

328,2
163,9

24,8

27,1

28,2

32,4

* Een deel van het vmbo (groen onderwijs) valt onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

149,4
149,5
111,5
19,1
13,9
935,4
34,1
Bron: OCW, 2010b

Niveau Leerlingen moeten doorgaans een bepaald prestatieniveau hebben om tot een school
soort toegelaten te worden. Daardoor liggen veranderingen in prestaties binnen schoolsoorten
niet zonder meer voor de hand.
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Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Twee groepen De bve-sector verzorgt het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
Het vavo bedient twee groepen:
_\ki\^lc`\imXmfki\bkmfcnXjj\e\e[`\_le[`gcfdXmffik^\q\kfe[\in`ajXcjef^n`cc\e_Xc\e2
_\kmXmfki\bkffbc\\ic`e^\e[`\`e^\jZ_i\m\ejkXXe`e_\kmffik^\q\kfe[\in`aj#dXXi`eZclj`\]
de bekostiging zijn overgedragen aan het vavo (vavo-vo).
Groei De afgelopen jaren groeide het vavo sterk, met name havo en vwo (tabel 8.2c). Het regulier
vavo bleef in omvang stabiel op ongeveer tienduizend studenten. De groei zit voornamelijk in
een toename van havo- en vwo-leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Van alle examen
kandidaten in het havo komt 8 procent uit het vavo, in het vwo 6 procent en in het vmbo minder
dan 2 procent. De resultaten van deze leerlingen zijn slechter dan die van de leerlingen in het
regulier voortgezet onderwijs. De uitstroom van vavo-leerlingen zou in theorie tot betere
prestaties in het voortgezet onderwijs kunnen leiden, omdat hun resultaten daar niet mee
gerekend zijn (zie 8.3).
Tabel 8.2c
Aantal vavo-studenten naar schoolsoort (x 1.000)

Vmbo - theoretische leerweg
Havo
Vwo
Totaal

2005

2006

2007

2008

2009

3,3
7,2
2,5

2,8
7,1
2,5

2,8
7,8
2,9

2,5
9,6
3,2

2,6
9,9
4,6

12,9

12,3

13,5

15,4

17,1
Bron: OCW, 2010b

Het middelbaar beroepsonderwijs
Toename aantal voltijd studenten Het middelbaar beroepsonderwijs is sinds 2005 behoorlijk
gegroeid. De groei zit vooral in de beroepsbegeleidende leerweg. De deeltijdopleidingen nemen
in omvang af (tabel 8.2d). Omdat studenten bepaalde kwaliﬁcaties moeten hebben om in het
mbo in te stromen, zijn er geen speciﬁeke consequenties voor de prestaties binnen de niveaus.
Tabel 8.2d
Aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs (x 1.000), inclusief groen onderwijs

Beroepsopleidende leerweg
Beroepsopleidende leerweg deeltijd
Beroepsbegeleidende leerweg
Totaal

2005

2006

2007

2008

2009

331,5

339,0

336,0

330,0

340,9

14,2
133,3
479,0

13,0
138,1
490,1

11,1
156,2
503,3

9,6
167,1
506,7

9,2
169,1
519,2
Bron: OCW, 2010b

Niveaus;\m\i[\c`e^fm\idYf$e`m\Xlj`jXcjmfc^kF:N#)'('Y 1
++gifZ\ekmXe[\dYf$jkl[\ek\emfc^k\\efgc\`[`e^fge`m\Xl+
).gifZ\ekq`kfge`m\Xl*
),gifZ\ekq`kfge`m\Xl)
+gifZ\ekq`kfge`m\Xl(%
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Hoger onderwijs
Sterke groei In 2009/2010 stonden ruim 630.000 studenten in het hoger onderwijs ingeschreven
:9J#)'('X %?\k_f^\ife[\in`aj`j[\X]^\cfg\e[\Z\ee`Xq\\ijk\ib^\^if\`[1`ed`[[\cj
studeert rond de 40 procent van de bevolking tussen de 18 en 25 jaar in het hoger onderwijs.
;\_Yf$`ejkiffdm\iXe[\ik[ffi[Xk\id\\idYf$jkl[\ek\e[ffijkifd\e1`e)''+bnXd
18 procent van de hbo-instroom uit het mbo, in 2009 23 procent.
;\_Yf$`ejkiffdl`k_\kmnfYc\\]jkXY`\cfgfe^\m\\i+gifZ\ek%
In het wo zijn zulke verschuivingen niet aan de orde. De meeste studenten (72 procent) komen
[`i\Zkl`k_\kmnfF:N#)'('Z2:fdd`jj`\Kf\bfdjkY\jk\e[`^?f^\iFe[\in`ajJk\cj\c#)'(' %
De verschuivingen in instroom hoeven het rendement van het hoger onderwijs niet te
beïnvloeden, mits sectoren goed op elkaar aansluiten.

8.3 Prestaties en diploma’s
Basisonderwijs
Verbetering Internationaal gezien presteren Nederlandse basisschoolleerlingen boven
^\d`[[\c[#XccXk\e[\cXXkjk\d\k`e^\e\\e[Xc\e[\ki\e[q`\eE\ɝ\e\eM\i_f\m\e#)''.2
Meelissen en Drent, 2008). Op de Eindtoets Basisonderwijs is de gemiddelde score de afgelopen
aXi\e\Z_k\iXXe_\kjk`a^\e:`kf#)'(' %;\cXe[\c`ab\g\`c`e^mXekXXc$\ei\b\emXXi[`^_\[\e
?\db\i\eMXeN\\i[\e#)''02?\db\i#Bl_c\d\`\i\eMXeN\\i[\e#)'('2?\db\i#Bfi[\j\e
Van Weerden, 2011) laat ook verbeteringen zien, zowel in groep 8 als in groep 4 (tabel 8.3a). In
2011 vinden opnieuw metingen plaats voor internationaal vergelijkende onderzoeken, zodat
duidelijk kan worden of ook daar verbeteringen te zien zijn.
Tabel 8.3a
Ontwikkeling van prestaties taal en rekenen/wiskunde op de basisschool, groep 8 en groep 4
2008

2009

2010

535,0

535,1

535,4

Woordenschat
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde groep 8

250
250
250

249
250
252

257*
252
254*

Getallen en bewerkingen
Breuken, procenten, verhoudingen
Meten, meetkunde, tijd en geld
Taal groep 4

250

250

252*

250
250

250
249

254*
254*

Woordenschat
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde groep 4

250
250

250
251
246

253
253
248

Getallen en getalsrelaties
Optellen en aftrekken
Vermenigvuldigen en delen
Meten, tijd en geld

250
250
250
250

249
250
246
250

255
255
250
253

Eindtoets Basisonderwijs groep 8
Taal groep 8

* significant verschil ten opzichte van eerdere metingen

Bron: Cito, 2010; Hemker, Kordes en Van Weerden, 2011
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Scholen met achterstandsleerlingen De gemiddelde score van basisscholen op de Eindtoets
Basisonderwijs daalt naarmate het percentage achterstandsleerlingen toeneemt (ﬁguur 8.3a).
Achterstandsleerlingen krijgen voor de formatie van de school het gewicht 0.3 of 1.2. Hoe lager
de opleiding van de ouders van een leerling, hoe hoger het gewicht. Ruim een derde van de
scholen heeft minder dan 5 procent achterstandsleerlingen. In de ﬁguur geven de horizontale
lijnen respectievelijk het streefniveau (1S) en het fundamentele niveau (1F) weer. Dat zijn de
scores die door 50 respectievelijk 75 procent van de leerlingen behaald zijn in 2009 en 2010.

Figuur 8.3a
Gemiddelde schoolscore op de
Eindtoets Basisonderwijs 2008-2010
naar percentage achterstandsleerlingen
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onderwijs
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Percentage achterstandsleerlingen

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Verschillen tussen scholen Scholen verschillen in het eindniveau dat ze bij hun leerlingen
bereiken. Dat ligt gedeeltelijk aan achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals ﬁguur 8.3a laat
zien, maar scholen hebben zelf ook invloed. Figuur 8.3b laat zien dat verschillen in gemiddelde
score tussen scholen met vergelijkbare leerlingenpopulaties zeer groot zijn. Voor deze ﬁguur zijn
steekproeven van steeds honderd scholen getrokken met vergelijkbare percentages achterstands
leerlingen. De curves geven de bandbreedte van scores weer binnen deze groepen vergelijkbare
scholen. De paarse lijn geeft de gemiddelde schoolscore op de Eindtoets Basisonderwijs aan, de
donkerroze en lichtroze lijnen de referentieniveaus 1F en 1S. In de ﬁguur is eveneens zichtbaar
dat de betere scholen met veel achterstandsleerlingen het duidelijk beter doen dan de slechtere
scholen met weinig achterstandsleerlingen. Het omgekeerde komt ook voor: scholen met weinig
achterstandsleerlingen presteren soms ruim onder het gemiddelde van scholen met veel
achterstandsleerlingen.

178

Inspectie van het Onderwijs

I

Onderwijsverslag 2009/2010

Figuur 8.3b
Spreiding Eindtoets Basisonderwijs
2008-2010 naar groepen achterstands
leerlingen
Gemiddelde score 2008-2010
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011

Verschillen binnen scholen Op de ene school liggen de scores van alle leerlingen dicht bij het
schoolgemiddelde, op de andere school met hetzelfde schoolgemiddelde lopen de scores ver
uiteen. Naarmate de gemiddelde schoolscore lager is, lopen de scores van leerlingen meer
uiteen. Dit betekent dat leerlingen op een laag presterende school veel meer variatie in prestaties
vertonen dan leerlingen op hoger presterende scholen.
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Verschillende vakken De Eindtoets toetst rekenen/wiskunde, taal, studievaardigheden en
wereldoriëntatie. Ongeveer 15 procent van de scholen presteert in 2010 op alle vier de onderdelen
bovengemiddeld: hun scores liggen op ieder onderdeel minimaal een halve standaarddeviatie
boven het gemiddelde, na controle voor leerlingkenmerken. Daarentegen presteert 11 procent
van de scholen op alle onderdelen onder het gemiddelde.

Voortgezet onderwijs
Daling internationaal Internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat de prestaties van
Nederlandse vijftienjarigen achteruitgaan (Gille, Loijens, Noijons en Zwitser, 2010). Nederland
doet het nog steeds goed, maar daalt wel in de rangorde, mede doordat andere landen Nederland
inhalen (ﬁguur 8.3c).

Figuur 8.3c
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Bron: Scheerens, Luyten en Van Ravens, 2010; Gille, Loijens, Noijons en Zwitser, 2010
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Centraal examen?\k:fcc\^\mffi<oXd\ejnXXiYfi^k[\^\c`abnXXi[`^_\`[mXe[\Z\ekiXc\
examens voor het voortgezet onderwijs door de jaren heen, evenals de procedures voor norm
handhaving. Daardoor kunnen cijfers van verschillende jaren met elkaar vergeleken worden. Het
gemiddelde cijfer over alle schoolsoorten is de laatste drie jaren stabiel (ﬁguur 8.3d).

Figuur 8.3d

Cijfer
centraal
examen

Gemiddeld cijfer centraal examen en
discrepantie schoolexamen –
eindexamen in 2008, 2009 en 2010 in
het regulier voortgezet onderwijs, het
niet-bekostigd voortgezet onderwijs en
het vavo

Discrepantie
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eindexamen

Regulier voortgezet onderwijs
2008
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Vmbo
basisberoepsgerichte
leerweg

6,5

Vmbo
kaderberoepsgerichte
leerweg

6,3

0,27

6,2

6,3

0,27

6,3

6,3

0,10

6,2

Vmbo-gemengde/
theoretische leerweg

Havo

0,08

6,5

0,08

0,35

Niet-bekostigd voortgezet onderwijs

2010

6,5

2008

2009

6,2

0,31

0,25

6,3

0,26

6,1

0,15

6,2

0,18

6,0

0,5

0,5

6,0

0,5

0,43

6,4

6,3

0,24

6,3

6,3

0,25

0,4

6,0

0,4

5,9

2010

6,1

0,30

6,0

0,27

5,9

5,9

0,23

5,9

0,32

5,8

0,4

6,0

0,8

5,9

6,0

0,7
Totaal alle scholen

2009

0,8

0,78

0,77

0,36

0,33

0,70

0,41

0,40

6,4

2008

0,04

0,9
Vwo

2010

Vavo

6,3

0,26

6,0

5,7

0,6

6,0

5,6

0,5

5,9

5,9

5,5

0,38

5,6

0,44

0,41

5,8

5,8

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Cijfers kernvakken dalen Over een termijn van vijf jaar is in het gemiddelde cijfer over alle
schoolsoorten een daling te zien van 6,4 naar 6,3. De dalende tendens tussen 2006 en 2010 komt
sterker naar voren in de cijfers voor de drie kernvakken afzonderlijk (tabel 8.3b).
@e[\mdYf$c\\in\^\e[Xc\e[\Z`a]\ijmffin`jble[\#E\[\icXe[j\e<e^\cjd\kXcj\e`^\
uitzondering Engels in de gemengde/theoretische leerweg).
@e_\k_Xmf[Xc\e[\gi\jkXk`\jmffi<e^\cj%
@e_\kmnf[Xc\e[\gi\jkXk`\jmffiE\[\icXe[j\e<e^\cj%
Zouden de gegevens van leerlingen in het vavo-vo en het niet-bekostigd onderwijs meegerekend
worden (zie hierna), dan was de daling nog sterker.
Tabel 8.3b
Cijfers kernvakken centraal examen voortgezet onderwijs 2006 en 2010, per schoolsoort (zonder vavo en
niet-bekostigd onderwijs)

Basisberoeps
gerichte leerweg
vmbo
Kaderberoeps
gerichte leerweg
vmbo
Gemengde/
theoretische
leerweg vmbo
Havo
Vwo

Wiskunde
2006

Wiskunde
2010

Nederlands
2006

Nederlands
2010

Engels
2006

Engels
2010

6,7

6,5

6,6

6,4

6,8

6,7

6,4

6,1

6,9

6,2

6,6

6,3

6,4

6,1

6,9

6,6

6,1

6,3

6,2
6,3

6,2
6,3

6,0
6,4

6,0
6,1

6,2
6,6

6,1
6,4

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Voldoendes Scholen kunnen voor de drie kernvakken samen maximaal 100 procent voldoendes
halen: is dat het geval, dan heeft iedere leerling voor ieder vak een cijfer hoger dan 5,5. Een deel
van de scholen komt daarbij in de buurt, maar een klein deel haalt minder dan 60 procent
voldoendes (ﬁguur 8.3e). Dat gebeurt het vaakst in de kaderberoepsgerichte leerweg van het
vmbo. Uitgaande van de redelijke eis dat minstens 70 procent van de cijfers op de kernvakken
voldoende is, kunnen veel scholen dus aanzienlijk verbeteren.
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Figuur 8.3e
Percentage scholen gegroepeerd naar
de mate waarin ze voldoendes hebben
voor de drie kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde (centraal examen
2009)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Nieuwe examenregels In 2011/2012 moet het gemiddelde cijfer op het centraal examen
minimaal 5,5 zijn om te kunnen slagen. Vanaf 2012/2013 komt daar voor havo en vwo de bepaling
bij dat leerlingen voor Engels, Nederlands en wiskunde ten hoogste één vijf mogen hebben. De
mogelijkheid om onvoldoendes te compenseren met het schoolexamen neemt dus af. Volgens
schattingen zouden de maatregelen kunnen leiden tot rond de 7 procent meer gezakte leerlingen
`eXcc\jZ_ffcjffik\eF:N#)'('X %JZ_fc\edf\k\e_lec\\ic`e^\e[ljY\k\i^XXemffiY\i\`[\e
op het centraal examen.
Schoolexamen Het eindexamen voortgezet onderwijs bestaat uit het centraal examen (dat voor
alle scholen gelijk is) en het schoolexamen (dat per school verschilt). In het algemeen is het cijfer
voor het schoolexamen hoger. Als het verschil met het centraal examen op schoolniveau meer
dan 0,5 punt bedraagt, spreekt de inspectie van een groot verschil. Het afgelopen jaar steeg het
verschil overal, behalve in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Het vwo heeft jaar na jaar
het grootste verschil (ﬁguur 8.3f ). Als een school het ene jaar een relatief groot verschil heeft
tussen het schoolexamen en het centraal examen, is dat vaak een volgend jaar weer zo. Bij het
examen 2010 is op 39 scholen (2 procent van het totaal) het verschil zeer hoog, namelijk meer
dan 1,0.
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Figuur 8.3f
Percentage scholen met een verschil
tussen schoolexamen en centraal
examen dat groter is dan 0,5 punt
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Niet-bekostigd voortgezet onderwijs en vavo
Niet-bekostigd onderwijs Het niet-bekostigd voortgezet onderwijs had in 2010 rond de 2.700
leerlingen. Ook hier zijn de cijfers voor het centraal examen lager, maar het verschil tussen
schoolexamen en centraal examen is twee keer zo groot als in het regulier voortgezet onderwijs.
Dat ligt aan de lage cijfers op het centraal examen (ﬁguur 8.3d).
Vavo De gemiddelde vavo-leerling (zowel regulier vavo als vavo-vo) sluit voor het vmbo 2,7
\oXd\emXbb\eg\iaXXid\kjlZZ\jX]2Y`a_Xmf$c\\ic`e^\e^XXk_\kfd[i`\mXbb\e\eY`a_\kmnf
om vier. Vavo-leerlingen halen lagere cijfers voor het centraal examen dan leerlingen in het
regulier voortgezet onderwijs (ﬁguur 8.3d). Vooral de resultaten in het vwo zijn steeds erg laag.
Het verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen is in het vavo
eveneens groter dan in het regulier voortgezet onderwijs, vooral in het vwo. Dat komt ook hier
door de zeer lage score voor het centraal examen. Dit is zeer zorgelijk: bij zo’n laag cijfer voor het
centraal examen en zo’n groot verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen is de
kwaliteit van het diploma niet gewaarborgd.
Cijfers vakken De gemiddelde cijfers voor wiskunde en Nederlands liggen in het vavo en het
niet-bekostigd onderwijs vaak onder de 6 en wijken daarmee erg af van die in het regulier
voortgezet onderwijs (tabel 8.3c).
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Tabel 8.3c
Cijfers kernvakken centraal examen 2010, niet-bekostigd onderwijs en vavo
Wiskunde
niet
bekostigd
onderwijs

Wiskunde
vavo

Nederlands
niet
bekostigd
onderwijs

Nederlands
vavo

Engels
niet
bekostigd
onderwijs

Engels vavo

Theoretische
leerweg vmbo

5,6

5,3

6,3

6,2

6,3

6,4

Havo
Vwo

6,1
5,8

5,6
5,6

5,9
5,7

5,8
5,6

5,9
5,8

6,1
5,6

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Middelbaar beroepsonderwijs
Gediplomeerde uitstroom De inspectie gebruikt de gediplomeerde uitstroom (het aandeel
gediplomeerde deelnemers ten opzichte van de totale uitstroom) als indicator voor de opbreng
sten van het mbo. In 2008/2009 is de gediplomeerde uitstroom 70 procent. Dat is iets gunstiger
dan de 69 procent van het jaar ervoor. Nog steeds verlaat dus 30 procent van de studenten het
mbo zonder diploma. Een deel van de gediplomeerden (5 procent) heeft een diploma op niveau
1, dat niet als startkwaliﬁcatie telt. De overige gediplomeerden (65 procent) hebben wel een
startkwaliﬁcatie op minimaal niveau 2.
Vooropleiding Het succes in het mbo hangt samen met de vooropleiding. Van de studenten die
uit de basisberoepsgerichte leerweg instromen, haalt 61 procent een diploma, van de studenten
uit de kaderberoepsgerichte leerweg 73 procent. Voor de gemengde/theoretische leerweg en het
havo zijn deze percentages 76 respectievelijk 73.
Sectoren Evenals vorig jaar hebben de sectoren zorg en groen de meeste gediplomeerde
studenten. In alle sectoren halen studenten op niveau 3 en 4 vaker een diploma dan studenten
op niveau 1 en 2 (ﬁguur 8.3g).
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Figuur 8.3g
Percentage gediplomeerde studenten
per sector, per niveau, 2008/2009
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Instellingen Mbo-instellingen verschillen behoorlijk in het percentage gediplomeerden. Dat ligt
voor een deel (maar niet uitsluitend) aan de kenmerken van studenten en opleidingen. Bij de
roc’s is het laagste percentage gediplomeerden 53, het hoogste 86. Met een andere indicator, het
jaarresultaat, komt de Benchmark MBO (Kenniscentrum Beroepsonderwijs, 2010) tot vergelijk
bare bevindingen.
Branches Het beroepsonderwijs bestaat uit 45 branches, die net als de instellingen sterk variëren
in het percentage gediplomeerden. Bij de opleidingen op niveau 4 is de variatie het kleinst.
Vanzelfsprekend heeft iedere branche behoefte aan goed gekwaliﬁceerd personeel. Sommige
branches missen nu duidelijk kansen om de arbeidsmarkt daarvan te voorzien (ﬁguur 8.3h).

Hoger onderwijs
Stabiele situatie Zowel in het hbo als in het wo haalt ongeveer 70 procent van de studenten het
[`gcfdX%;`kg\iZ\ekX^\`j[\X]^\cfg\eaXi\ee`\k^\n`aq`^[F:N#)'('Z %@e_\k_f^\ife[\i
wijs varieert het percentage gediplomeerde studenten van instelling tot instelling. In het hbo
heeft bijvoorbeeld op de ene instelling 49 procent van de studenten na vijf jaar een diploma,
tegen 76 procent op de andere instelling (www.hbo-raad.nl).
Uitval Een derde van de studenten stopt na een jaar met de studie of switcht naar een andere
studie (ﬁguur 8.3i). Ogenschijnlijk is het aandeel studenten dat in het hbo na een jaar stopt met
studeren twee keer zo groot als in het wo (14 respectievelijk 7 procent). Dit beeld is echter
geﬂatteerd, want het aandeel studenten dat in het wo feitelijk stopt met de studie is groter. De
inspectie deﬁnieert echter alleen studenten die het hoger onderwijs verlaten zonder diploma als
studenten die stoppen. Studenten die uit het wo afstromen naar het hbo, tellen daarbij dus niet
mee.
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Figuur 8.3h
Percentage gediplomeerde studenten
per branche, per niveau, 2008/2009
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Verschillen tussen opleidingen In het hbo stoppen relatief veel studenten na een jaar met een
opleiding in de sector onderwijs. In het wo stoppen vooral bij taal en cultuur veel studenten.
Stoppen komt weinig voor bij gezondheidszorg (een sector die sterk selecteert). Over de jaren
heen verandert er weinig. Het percentage studenten dat na een jaar nog dezelfde opleiding volgt
is iets lager dan zeven jaar geleden. Het percentage studiestakers daalt licht, maar het percentage
switchers is gestegen, vooral in het hbo.
Sector mbo Mbo-studenten die binnen de beroepskolom doorstromen, zitten na een jaar iets
vaker nog op dezelfde opleiding dan mbo-studenten die van sector zijn gewisseld.
MXe[\_Yf$jkl[\ek\e[`\l`k_\k^if\e\dYfbfd\e\emffi_\k^if\e\_Yf_\YY\e^\bfq\e#
zit 79 procent daar na een jaar nog.
9`ak\Z_e`\b\eqfi^\en\cq`aeq`k.+gifZ\ekmXe[\_Yf$jkl[\ek\ed\k\\em\i^\c`abYXi\
opleiding in het mbo na een jaar nog op dezelfde plek.
9`a\Zfefd`\`e_\k_Yfq`k-'gifZ\ekmXe[\jkl[\ek\ed\k\\edYf$fgc\`[`e^\Zfefd`\eX
een jaar nog op dezelfde opleiding. Dit percentage is duidelijk lager dan in de drie andere
sectoren.
Profielen havo en vwo Studenten met een proﬁel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek
volgen na het eerste jaar vaker de studie die ze na het voortgezet onderwijs hebben gekozen dan
studenten met andere proﬁelen. Studenten die na een jaar nog dezelfde studie volgen, hebben
gemiddeld een hoger examencijfer dan de studenten die stopten of switchten (wo 0,3 punt
hoger, hbo 0,1 punt hoger).
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Schoolloopbanen

Uitstroom speciaal basisonderwijs
Helft naar regulier onderwijs De inspectie heeft bij een representatieve groep scholen voor
speciaal basisonderwijs gegevens over de uitstroom van de afgelopen drie schooljaren opge
vraagd. Dit beeld is voor de drie schooljaren stabiel. Ruim de helft van de leerlingen
(57 procent) gaat naar het regulier voortgezet onderwijs, vooral naar de basisberoepsgerichte
leerweg van het vmbo. Een derde van de leerlingen gaat naar het praktijkonderwijs en een kleine
groep (nog geen 5 procent) gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs (tabel 8.4a). De overige
c\\ic`e^\e^XXeeXXijg\Z`Xc\qfi^mffiq`\e`e^\ef]\\egXik`Zlc`\i\jZ_ffc2`e[\^i\ejjki\\b
komt het soms voor dat leerlingen in België hun schoolloopbaan vervolgen. Niet alle scholen
weten van al hun leerlingen waar ze naartoe gaan. Dat moet de komende jaren veranderen.
Tabel 8.4a
Uitstroom speciaal basisonderwijs 2009/2010, gebaseerd op 250 scholen (in percentages leerlingen,
n=7.436 schoolverlaters)
Uitstroom naar:

Praktijkonderwijs
Vmbo:
Basisberoepsgerichte leerweg vmbo met leerwegondersteuning
Basisberoepsgerichte leerweg vmbo
Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo met leerwegondersteuning
Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
Gemengde/theoretische leerweg vmbo met leerwegondersteuning
Havo
Vwo
Voortgezet speciaal onderwijs:
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Onbekend/anders
Totaal

Maximum
percentage
leerlingen

Percentage
school
verlaters

83

33

100
50
67
29
65
33
4

40
4
4

0
9
25
27
36

2
3
3
<1
0
<1
1
4
5
100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Grote verschillen Er zijn grote verschillen in uitstroompatronen van scholen voor speciaal
basisonderwijs. Soms gaat geen enkele leerling naar het praktijkonderwijs, soms meer dan
80 procent. Van sommige scholen gaat geen enkele leerling naar de theoretische leerweg van het
vmbo, van andere scholen 65 procent. Zulke verschillen zullen voor een deel samenhangen met
intelligentie of sociaal-emotionele problematiek van de leerlingbevolking op een speciﬁeke
school, maar ook schoolfactoren zullen van invloed zijn. Verder onderzoek is nodig om de
oorzaken beter in beeld te brengen.
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Uitstroom praktijkonderwijs
Uitstroommonitor Het praktijkonderwijs moet leerlingen, voor wie het vmbo te moeilijk is,
toeleiden naar de arbeidsmarkt of een beroepsopleiding. Het Landelijk Werkverband
Praktijkonderwijs volgt via een uitstroommonitor waar leerlingen na de praktijkschool heen
gaan. In het kader van opbrengstgericht werken is dit een goed initiatief. Inmiddels doet
90 procent van de praktijkscholen aan de monitor mee. De groep die niet meedoet, wijkt niet
systematisch af. De gegevens zijn daardoor representatief (tabel 8.4b).
Tabel 8.4b
Uitstroom praktijkonderwijs (in percentages leerlingen)

Arbeid
Arbeid en leren
Onderwijs:
Vmbo
Mbo niveau 1
Mbo niveau 2
Anders (andere praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs)
Dagbesteding
Geen werk of school/onbekend
Totaal

2008/2009
(N=5.676)

2009/2010
(N=5.184)

26
13

26
14

2
22
10
16
1
10
100

2
20
11
14
3
10
100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Norm Ongeveer 90 procent van de leerlingen gaat door naar arbeid, onderwijs, een combinatie
van beide of dagbesteding. Dit komt overeen met de norm die de inspectie aan scholen stelt.
Soms kunnen praktijkscholen leerlingen niet goed plaatsen vanwege een ziekte, justitiële
problemen, de geboorte van een kind of wachtlijsten. Een enkele keer is de leerling bij de school
uit beeld geraakt.
Branchegerichte certificaten Praktijkscholen geven hun leerlingen steeds vaker de mogelijk
heid om zich te kwaliﬁceren. Soms bieden ze samen met het mbo een opleiding tot arbeids
marktgekwaliﬁceerd assistent aan of examineren ze voor branchegerichte certiﬁcaten. In 2009
haalde 14 procent van de leerlingen een diploma arbeidsmarktgekwaliﬁceerd assistent op
e`m\Xl(2`e)'('^`e^_\kfd)'gifZ\ek%@e)''0_XXc[\*)gifZ\ekmXe[\c\\ic`e^\e\\ef]
meer branchegerichte certiﬁcaten, in 2010 38 procent (Heynens, 2011).
Verschillen tussen leerlingen Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben slechte prestaties op
de basisschool en een laag IQ als gemeenschappelijk kenmerk, maar verschillen op andere
punten van elkaar. Sommige leerlingen kunnen alleen uitstromen naar een dagopvang of een
beschermde werkplek of krijgen een Wajong-uitkering. Van de leerlingen die uitstromen naar
arbeid komt een vijfde terecht in de sociale werkvoorziening. Er zijn echter ook leerlingen die
uitstromen naar een volwaardige arbeidsplaats, evenals leerlingen die doorgaan naar het mbo en
daar een diploma halen.
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@e)''/&)''0m\ic`\k\efe^\m\\im`aɘ`\e_fe[\i[jkl[\ek\e_\kdYf[`\giXbk`abfe[\in`ajXcj
laatste vooropleiding hadden.
MXe[\q\^if\g_X[,,gifZ\ek\\e[`gcfdX`e_\kdYf^\_XXc[%
@e[\^\[`gcfd\\i[\^if\g^`e^_\k`ekn\\[\i[\mXe[\^\mXcc\efd\\e[`gcfdXfgdYf$
niveau 1, in een derde van de gevallen om een niveau 2-diploma en dus een startkwaliﬁcatie.

Uitstroom voortgezet onderwijs
Uitstroom vmbo De uitstroom uit het vmbo blijft de laatste drie jaar gelijk (zie tabel 8.4c voor
de uitstroom aan het eind van het schooljaar 2008/2009) en is grotendeels zoals verwacht.
C\\ic`e^\el`k[\YXj`jY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^^XXemffiXceXXi\\efgc\`[`e^fge`m\Xl)`e
het mbo.
C\\ic`e^\el`k[\bX[\iY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^^XXemffiXceXXidYf$fgc\`[`e^\efg[\
niveaus 3 en 4.
C\\ic`e^\el`k[\^\d\e^[\&k_\fi\k`jZ_\c\\in\^^XXemffiXceXXi[\dYf$e`m\Xlj*\e+\e
het havo.
Een grote groep leerlingen gaat vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg naar mbo-niveau 2,
terwijl niveau 3 of 4 meer voor de hand zou liggen. Dat hangt echter deels af van de mbo-sector
waar deze leerlingen terechtkomen: de sectoren techniek en economie plaatsen studenten
relatief laag.
Geen diploma Ongediplomeerde leerlingen komen vooral in de basisberoepsgerichte leerweg
mffi(*gifZ\ek2`e[\bX[\iY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^\e[\^\d\e^[\&k_\fi\k`jZ_\c\\in\^`j[`k
8 procent). Ze gaan veel vaker door naar het mbo dan de ongediplomeerden uit de andere
leerwegen, die vaker in het vmbo blijven. Een deel van de ongediplomeerde leerlingen verdwijnt
uit het onderwijs als voortijdig schoolverlater (tabel 8.4c).
Tabel 8.4c
Uitstroom vmbo-leerlingen na het vierde jaar (schooljaar 2008/2009), in percentages
Uit
stelsel*

Vmbo

Mbo 1

Mbo 2

Mbo 3

Mbo 4

Havo

Overig

N

1
1

0
0

0
1

22.499
2.918

39
3

0
0

0
0

26.526
2.111

56
7

19
4

0
0

47.243
3.708

Basisberoepsgerichte leerweg
Gediplomeerd
Ongediplomeerd

6
21

Gediplomeerd
Ongediplomeerd

3
11

Gediplomeerd
Ongediplomeerd

3
7

0
2
86
4
13
26
37
1
Kaderberoepsgerichte leerweg
0
1
20
37
43
10
29
5
Gemengde/theoretische leerweg
0
0
5
17
63
2
13
5

* Deze leerlingen zijn na het vierde jaar vmbo niet meer op een opleiding in het bekostigde onderwijs ingeschreven.

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Onderlinge verschillen Vmbo-scholen verschillen sterk in uitstroompatronen: 10 procent van de
scholen met de basisberoepsgerichte leerweg weet hooguit 75 procent van de leerlingen op
minimaal mbo-niveau 2 te plaatsen, terwijl andere scholen 95 procent van deze leerlingen op dat
niveau plaatsen. Hetzelfde geldt voor de andere leerwegen. De doorstroom naar het mbo is
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overigens niet alleen afhankelijk van de vmbo-school: in de sectoren economie en vooral
techniek is de doorstroom naar niveau 3 en 4 in het algemeen lager. Zorg en groen plaatsen meer
[Xe0'gifZ\ekmXe[\c\\ic`e^\el`k[\bX[\iY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^fgdYf$e`m\Xl*2Y`a
economie en techniek zijn die percentages 77 respectievelijk 59.
Uitstroom havo en vwo De meeste havo-leerlingen gaan naar het hbo, de meeste vwoleerlingen naar het wo (ﬁguur 8.4a). Bijna een op de zeven leerlingen gaat niet direct door naar
\\em\imfc^fgc\`[`e^#df^\c`abmXen\^\\\ekljj\eaXXinXXi`eq\n\ib\ef]i\`q\e:9J#)'('X %

Figuur 8.4a
Uitstroom gediplomeerde havo- en
vwo-leerlingen, 2008/2009
(in percentages)
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Bron: CBS, 2010a

Doorstroom voortgezet onderwijs en mbo naar hbo en wo
Beroepskolom De meeste hbo-studenten met een mbo-vooropleiding komen uit een gelijk
soortige sector. Opvallend is het grote aantal studenten gedrag en maatschappij dat in het mbo
in de sector economie zat. Ook techniekstudenten hebben relatief vaak een economische
vooropleiding (zie bijlage, tabel 1).
Profielen niet bepalend De meeste hbo-studenten die rechtstreeks uit het voortgezet onderwijs
komen, hebben havo gedaan. Het aandeel vwo-leerlingen is het grootst bij taal en cultuur: ruim
een derde. De proﬁelen in havo en vwo bepalen de studiekeuze van leerlingen die doorstromen
naar het hbo veel minder sterk dan de sectoren in het vmbo dat doen (zie bijlage, tabel 1).

8.5

Efficiëntie en doelmatigheid

Vertraging Grote groepen leerlingen lopen in het onderwijs vertraging op (ﬁguur 8.5a). Op de
YXj`jjZ_ffc[f\kil`d\\efg[\k`\ebc\lk\ij\\eaXXi\okiXfm\i[\bc\lk\ig\i`f[\2`e[\
groepen daarna blijft nog 6 procent van de leerlingen zitten. Het percentage vertraagde
leerlingen is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beperkt, in de bovenbouw niet. Van
alle havo- en vwo-leerlingen bereikt zelfs een derde het examen met vertraging. In het mbo doet
bijna de helft van de studenten langer over de opleidingen op niveau 1 en 2 dan de tijd die er voor
staat (de vertraging op niveau 3 en 4 is niet te berekenen vanwege de instroomverschillen tussen
studenten, die via vrijstellingen de studieduur beïnvloeden). In het hbo en het wo overschrijden
zeer veel studenten de nominale studieduur van vier en vijf jaar. Deze situatie is in alle sectoren
behoorlijk stabiel (Inspectie van het Onderwijs, 2009).
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Figuur 8.5a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Basisonderwijs Scholen verschillen in hun beleid voor zittenblijven en verlenging van de
kleuterperiode. Scholen met veel vertraagde leerlingen doen het in het algemeen niet beter op
de Eindtoets dan scholen waar de meeste leerlingen zonder vertraging doorstromen. In vergelij
king met andere Europese landen heeft Nederland een zeer hoog percentage zittenblijvers op de
basisschool. In het PISA-onderzoek van 2009 zei 22 procent van de vijftienjarigen dat ze op de
basisschool waren blijven zitten. Ter vergelijking: in landen als Engeland of Finland is dit 1,6
respectievelijk 2,4 procent (Eurydice, 2011).
Onderbouw voortgezet onderwijs Scholen voor voortgezet onderwijs verschillen niet veel in
het percentage zittenblijvers in de onderbouw, maar wel in de percentages opstroom (leerlingen
die naar een hogere schoolsoort gaan dan waar ze eerst zaten) en afstroom (leerlingen die naar
een lagere schoolsoort gaan). De adviezen van het basisonderwijs lieten de afgelopen vijf jaar een
stijgende lijn zien (1,5 procent meer adviezen voor havo en vwo en 1,5 procent minder adviezen
voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo). Dat leidt niet tot meer
afstroom: van de leerlingen die de eerste twee jaar van de onderbouw onafgebroken op dezelfde
school zitten, stromen er nu meer op dan af. De laatste jaren is er ongeveer 6 procent meer
opstroom. De hogere adviezen en de verbetering van het onderbouwrendement leiden tot een
grotere deelname aan hogere onderwijsniveaus (tabel 8.2b). Het voortgezet onderwijs is dus in
de onderbouwfase iets doelmatiger geworden.
Grote verschillen Scholen verschillen sterk in op- en afstroom. Er zijn scholen waar opstroom
en afstroom van leerlingen met een havo-advies elkaar in evenwicht houden, maar er zijn ook
scholen met 25 procent meer opstroom dan afstroom en scholen waar juist 25 procent meer
afstroom is. Opstroom en afstroom hangen sterk af van het aanbod aan schoolsoorten.
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C\\ic`e^\ed\kX[m`\q\emffi[\YXj`j$\ebX[\iY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^\emXe_\kmdYf
hebben baat bij een zo breed mogelijke schoolcombinatie: ze stromen eerder op wanneer die
mogelijkheid er is en brede scholengemeenschappen bieden meer mogelijkheden.
C\\ic`e^\ed\k_Xmf$\emnf$X[m`\q\eq`ae^\YXXkY`a\\eqfjdXcdf^\c`ab\jZ_ffc1q`ajkifd\e
minder af als de school geen andere onderwijssoorten biedt. Het is ook mogelijk dat deze
scholen strenger selecteren, waardoor afstroom minder nodig is.
Ook scholen met een vergelijkbaar aanbod verschillen van elkaar. Het is zeker niet zo dat
vmbo-leerlingen op alle brede scholengemeenschappen evenveel opstromen.
Bovenbouw voortgezet onderwijs Het percentage leerlingen dat in de bovenbouw vertraging
oploopt wisselt van school tot school. Op de ene school kan het percentage 20 procentpunten
hoger liggen dan op de andere. Scholen waar relatief veel leerlingen zonder vertraging de
bovenbouw doorlopen, scoren beter op het centraal examen. Scholen waar juist wel veel
leerlingen vertraging oplopen, scoren vaak hoger op het schoolexamen.
Mbo niveau 1 en 2 In het mbo kan de studieduur per student verschillen, omdat het aantal
studiejaren voor een opleiding niet voor iedereen hetzelfde is. Dat ligt aan vrijstellingen op
grond van eerder verworven competenties en aan het feit dat studenten diploma’s kunnen
stapelen. Toch is de duur van een opleiding op niveau 1 in principe meestal één jaar of korter, op
niveau 2 twee jaar. De vertraging in deze niveaus is onderzocht bij studenten die tussen 2003 en
2008 in het voortgezet onderwijs ingeschreven waren en daarna in het mbo instroomden. Van de
studenten die een diploma haalden op niveau 1, deed 42 procent daar langer dan een jaar over.
Van de studenten met een diploma op niveau 2 deed bijna de helft (46 procent) daar langer over
dan twee jaar. Dat kan komen doordat studenten hun opleiding onderbraken om een tijd te
werken, maar het is duidelijk dat veel studenten hun opleiding niet vlot voltooien.
Hoger onderwijs Van de hbo-studenten die in 2004/2005 begonnen, had 55 procent de
opleiding na vijf jaar afgerond (nominale studieduur: vier jaar). Van de studenten die in 2002 in
de bachelor-masterstructuur in het wo begonnen, had 53 procent na zeven jaar een master
[`gcfdXefd`eXc\jkl[`\[lli1m`a]aXXi2:9J#)'('X %Fgc\`[`e^\e[`\jkl[\ek\ej\c\Zk\i\e_Xc\e
`e_\kXc^\d\\eY\k\i\i\e[\d\ek\e:fdd`jj`\Kf\bfdjkY\jk\e[`^?f^\iFe[\in`ajJk\cj\c#
2010).
Wanneer zinvol? Extra leertijd kan eﬃciënt zijn, als leerlingen daardoor een doel bereiken dat
ze anders niet bereikt zouden hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld in schakelklassen, die leerlingen
met een taalachterstand een jaar lang bijspijkeren zodat ze naar een hogere vorm van voortgezet
fe[\in`ajblee\eDlc[\i#MXe[\i?f\m\e#M`\ib\#MXe[\iM\\e\e<cj_f]#)''02MXe[\iM\\e
en Derriks, 2010). Het extra jaar heeft dan een speciﬁeke, doelgerichte invulling. Dat is bij het
traditionele zittenblijven niet zo en levert in het basisonderwijs vaak geen prestatieverbetering
op (Roeleveld en Van der Veen, 2007). Leerlingen die gezakt zijn voor hun examen in het voort
gezet onderwijs halen het jaar erna ook vaak zeer matige scores. Het extra jaar heeft hun
prestaties nauwelijks verbeterd.
Voorkomen De vraag is gerechtvaardigd waarom zoveel leerlingen blijven zitten in de boven
bouw van het voortgezet onderwijs en waarom dit algemeen geaccepteerd lijkt. Ook is de vraag
of er geen betere middelen zijn om leerlingen goed op het examen voor te bereiden. De overstap
van vmbo-leerlingen naar het havo is mede problematisch omdat de onderwijsprogramma’s niet
goed op elkaar aansluiten (Van Esch en Neuvel, 2009). In het mbo kan die aansluiting ook een rol
spelen. Het stroomlijnen van curricula is waarschijnlijk eﬃciënter dan het jaar na jaar laten
doubleren van grote groepen leerlingen.
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8.6 Prestaties en schoolloopbanen van jongens en meisjes
Sekseverschillen Vroeger ging veel aandacht uit naar de onderwijsachterstanden van meisjes
(o.a. Jungbluth, 1982). Inmiddels is het onderwijsniveau van de vrouwelijke beroepsbevolking
onder 35 jaar hoger dan dat van mannen (Hartgers en Portegijs, 2009). Sekseverschillen ontstaan
voornamelijk na de basisschool en zijn zichtbaar in deelname aan onderwijstypen, prestaties en
schoolloopbanen. Daarnaast kiezen jongens en meisjes ook voor verschillende examenproﬁelen
en opleidingen. Die keuzes blijven hier echter buiten beschouwing, omdat het behaalde
eindniveau vooropstaat.

Deelname aan het onderwijs
Basisonderwijs In het basisonderwijs zitten evenveel jongens als meisjes. In het speciaal
basisonderwijs en het speciaal onderwijs zijn jongens in de meerderheid met 66 respectievelijk
72 procent (http://jeugdmonitor.cbs.nl). Dat is al jaren zo. De verhouding is het scheefst op
speciale scholen voor leerlingen met gedragsproblemen, waar de leerlingbevolking voor
82 procent uit jongens bestaat (Inspectie van het Onderwijs, 2010a).
Voortgezet onderwijs en mbo Na het basisonderwijs nemen de sekseverschillen toe. Jongens
zijn oververtegenwoordigd in het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de
basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. In het havo en het vwo zijn ze onder
vertegenwoordigd. Op achttienjarige leeftijd zijn jongens oververtegenwoordigd in de lagere
niveaus van het mbo. Ook stromen ze minder vaak door naar het hbo en het wo (ﬁguur 8.6a).
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Hoger onderwijs In het hbo zijn vrouwen sinds 1997 in de meerderheid, in het wo sinds 2006
(Hartgers en Portegijs, 2009). Ook promoveren vrouwen vaker dan voorheen: twintig jaar
^\c\[\enXj(/gifZ\ekmXe[\gifdfm\e[`mifln#el+)gifZ\ekF:N#)'('Z %

Prestaties
Basisonderwijs Aan het eind van de basisschool presteren jongens beter bij alle deelvaardig
heden van rekenen/wiskunde, terwijl meisjes beter zijn in spelling en begrijpend lezen. De
voorsprong van jongens bij woordenschat is in 2010 verdwenen (tabel 8.6a). De achterstanden
van meisjes bij rekenen/wiskunde zijn groter dan de achterstanden van jongens bij taal.
Tabel 8.6a
Gemiddelde scores jongens voor onderdelen taal en rekenen/wiskunde in groep 8 en gemiddelde
score meisjes, uitgedrukt in het verschil met score jongens
Jongens

Meisjes

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Woordenschat
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde

255
242
246

253
241
248

256
243
249

-10
+16
+8

-9
+17
+8

+2
+17
+10

Getallen en bewerkingen
Breuken, procenten, verhoudingen
Meten, meetkunde, tijd en geld

259
261
261

259
261
260

261
266
265

-18
-22
-22

-18
-22
-21

-18
-25
-22

Taal

Bron: Hemker, 2011

Voortgezet onderwijs Jongens halen bij het centraal examen in het voortgezet onderwijs hogere
Z`a]\ijY`a<e^\cj\en`jble[\#d\`ja\jY`aE\[\icXe[jkXY\c/%-Y2[\\e`^\l`kqfe[\i`e^`j
wiskunde in het vwo).
Tabel 8.6b
Cijfers centraal examen voortgezet onderwijs, Nederlands, Engels en wiskunde afzonderlijk, naar
sekse en schoolsoort (examens 2009)
Jongens
Neder
lands

Meisjes

Engels Wiskunde

Neder
lands

Engels Wiskunde

Basisberoepsgerichte leerweg vmbo
Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo

6,4
6,0

6,8
6,4

6,9
6,4

6,5
6,2

6,5
6,1

6,2
5,8

Gemengde/theoretische leerweg vmbo
Havo
Vwo

6,1
5,9
6,3

6,6
6,4
6,6

6,6
6,4
6,3

6,4
6,1
6,5

6,3
6,0
6,3

6,2
6,2
6,3

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Verschillen tussen scholen Het gemiddelde prestatieverschil tussen examencijfers van jongens
en meisjes is op de ene school veel groter dan op de andere en soms zijn de sekseverhoudingen
omgekeerd. Dan zijn meisjes op een school bijvoorbeeld beter in wiskunde of presteren jongens
beter bij Nederlands (ﬁguur 8.6b).
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Figuur 8.6b
Verschil in gemiddeld examencijfer per school
tussen jongens en meisjes voor Nederlands,
Engels en wiskunde, per schoolsoort
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Middelbaar beroepsonderwijs In het mbo halen vrouwen vaker hun diploma (73,4 procent in
2008/2009) dan mannen (66,8 procent). Vrouwen doen het beter bij economie en zorg, mannen
bij techniek en groen (ﬁguur 8.6c). De verschillen zijn het grootst in sectoren waar een van de
seksen in de meerderheid is, vooral bij zorg.

Figuur 8.6c
Percentage studenten dat mbo-diploma
behaalt, per sector naar niveau en sekse
(gegevens 2008/2009)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Branches en instellingen In sommige branches halen meer mannen een diploma, zoals bij
facilitaire dienstverlening (mannen 64 procent, vrouwen 58 procent). Soms halen meer vrouwen
een diploma, bijvoorbeeld bij welzijn (vrouwen 78 procent, mannen 58 procent). Er zijn ook
branches waar mannen en vrouwen gelijk presteren, zoals gezondheidstechniek (allebei 64
procent gediplomeerden). Sekseverschillen lopen ook tussen instellingen sterk uiteen. Meestal
halen meer vrouwen hun diploma, maar op sommige roc’s zijn er geen sekseverschillen. Er is één
roc waar iets meer mannen dan vrouwen een diploma halen.
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Hoger onderwijs Van de studenten die in 2001 begonnen in het wo had bijna driekwart van de
vrouwen binnen zes jaar een diploma, tegen 60 procent van de mannen. In het hbo had 65
procent van de vrouwen die in 2002 begonnen na vijf jaar een diploma, tegen 51 procent van de
mannen (Hartgers en Portegijs, 2009). Mannen stoppen vaker met hun studie en ze switchen
vaker naar een andere studie (ﬁguur 8.6d). Dat gebeurt vooral in de studierichtingen waar ze
ondervertegenwoordigd zijn, zoals gedrag en maatschappij, onderwijs en taal en cultuur.

Figuur 8.6d
Percentage studenten dat na een jaar
stopt met de studie of switcht naar een
andere studie, hbo en wo, naar sekse
(gegevens cohort 2008)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Schoolloopbanen
Zittenblijven Jongens blijven op de basisschool vaker zitten dan meisjes. Dat blijkt uit het feit
dat ze vaker op dertienjarige leeftijd het voortgezet onderwijs instromen. In de eerste leerjaren
van het voortgezet onderwijs doubleren jongens vaker dan meisjes en ze stromen vaker af, terwijl
meisjes vaker opstromen (Driessen en Van Langen, 2010). In het mbo vertrekken mannen vaker
zonder diploma. Misschien beginnen ze later aan een andere opleiding, maar ze stagneren dan
wel. Ook in het hoger onderwijs stappen mannen vaker over naar een andere studie, waardoor ze
vertraging oplopen.

Internationaal perspectief
Geen vaststaand gegeven Nederland is niet uniek in de veranderende verhoudingen tussen
jongens en meisjes in het onderwijs. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn gaande in Engeland,
Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland (Driessen en Van Langen, 2010).
Internationaal vergelijkende onderzoeken maken duidelijk dat sekseverschillen geen vaststaand
gegeven zijn. De positie van Nederland is te zien in tabel 8.6c.
Tabel 8.6c
Omvang van het prestatieverschil tussen jongens en meisjes, internationaal gemiddeld en in Nederland
Wiskunde
basisschool

Internationaal gemiddeld verschil
Verschil in Nederland

Wiskunde
voortgezet
onderwijs

Lezen
basisschool

Lezen
voortgezet
onderwijs

Verschil in het voordeel van jongens Verschil in het voordeel van meisjes
0
12
17
39
10
17
7
25
Bron: Timss, 2007; Pirls, 2006; Pisa, 2009
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Vakken verschillen Bij wiskunde is de afstand tussen Nederlandse jongens en meisjes groter dan
het internationale gemiddelde. In ongeveer de helft van de landen die meedoen aan Timss
bestaan geen sekseverschillen en er zijn diverse landen waar meisjes een voorsprong hebben,
qfXcjJ`e^Xgfi\\eQn\[\eD\\c`jj\e\e;i\ek#)''/2>`cc\#Cf`a\ej#Ef`afej\eQn`kj\i#)'(' %
Bij lezen is de afstand tussen jongens en meisjes in Nederland op de basisschool en in het
voortgezet onderwijs juist kleiner dan het internationaal gemiddelde. Er zijn ook landen waar
het sekseverschil nog kleiner is, zoals Luxemburg. Landen waar jongens signiﬁcant beter lezen
dan meisjes zijn er niet.

Mogelijke verklaringen
Biologisch of maatschappelijk Jongens en meisjes presteren verschillend, maar het zijn toch
vooral de verschillen in schoolloopbanen die leiden tot meer onderwijssucces voor meisjes. Voor
deze situatie bestaan twee typen verklaringen (Driessen en Van Langen, 2010), die elkaar overi
gens ook aanvullen.
9`fcf^`jZ_\m\ibcXi`e^\en`aq\emffiXcfgm\ijZ_`cc\ekljj\e_\kdXee\c`ab\emifln\c`abYi\`e
en tempoverschillen in ontwikkeling. Vroege selectie zou jongens benadelen, gezien hun
tragere ontwikkeling. Datzelfde geldt voor veranderingen in het onderwijs waarbij leerlingen
zelfstandig moeten leren (o.a. Jolles, 2007). Dat zou ook verklaren waarom jongens vroeger (in
meer leraargestuurd onderwijs) even goed als of beter presteerden dan meisjes, terwijl dat nu
niet meer zo is.
DXXkjZ_Xgg\c`ab\m\ibcXi`e^\en`aq\emffiXcfgm\ijZ_`cc\e`efgmf\[`e^\ejfZ`Xc`jXk`\%
Jongens zouden benadeeld worden door een groeiend gebrek aan mannelijke rolmodellen in
de kinderopvang en het basisonderwijs (o.a. Tavecchio, 2008). In hoeverre dit werkelijk het
geval is, is onduidelijk. Mannelijke rolmodellen zijn er wel in de onderwijssectoren na de
basisschool, maar toch groeien de sekseverschillen daar (Hartgers en Portegijs, 2009).
Werkhouding Volgens Driessen en Van Langen (2010) verdienen verschillen in niet-cognitieve
competenties meer aandacht, omdat die mogelijk doorslaggevend zijn voor het verloop van de
schoolloopbaan. Jongens hebben op de basisschool namelijk al een minder gunstige werk
houding dan meisjes en een lagere taakoriëntatie, zowel volgens hun leraren als volgens henzelf.
Verder vestigt het feit dat sekseverschillen van school tot school in omvang variëren de aandacht
op schoolspeciﬁeke invloeden, die nader onderzoek rechtvaardigen.

8.7 Prestaties en schoolloopbanen van autochtone en allochtone
leerlingen
Een op de zes In Nederland wonen circa 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen (Dagevos, 2009),
ongeveer 10 procent van de bevolking. Van de nul- tot twintigjarigen is 16 procent niet-westers
XccfZ_kffe:9JJkXkc`e\#)'(' %;\q\gXiX^iXX]^XXkfm\iXccfZ_kfe\c\\ic`e^\e1Klibj\#
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren, die samen zo’n 70 procent van de groep
niet-westerse allochtonen uitmaken.
Leerlingbevolking In Nederland gaan de meeste leerlingen naar basisscholen die qua etniciteit
c`ab\efg[\n`abnXXiq\`ejkXXe?\in\`a\i#)''/2Klib\eYli^\eMf^\cj#)''0 %Fd[Xk[\
meeste allochtonen in de grote steden wonen, liggen basisscholen met veel allochtone
leerlingen ook voornamelijk daar. Ook de meeste scholen voor voortgezet onderwijs met veel
allochtone leerlingen liggen in de grote steden.
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CXe[\c`ab_\\ɘ/gifZ\ekmXe[\jZ_fc\efe[\i$\eYfm\eYflnX][\c`e^\e `e_\kmffik^\q\k
onderwijs een leerlingbevolking die voor de helft of meer uit allochtone leerlingen bestaat,
maar in de vier grote steden (G4) geldt dit voor 46 procent.
CXe[\c`ab_\\ɘ+gifZ\ekmXe[\jZ_fc\e\\ec\\ic`e^Y\mfcb`e^[`\mffi/'gifZ\ekf]d\\il`k
XccfZ_kfe\c\\ic`e^\eY\jkXXk2`e[\>+^XXk_\kfd)/gifZ\ek%
Vooral in vmbo Vmbo-scholen hebben vaker dan havo- en vwo-scholen een leerlingbevolking
die voornamelijk uit allochtone leerlingen bestaat (ﬁguur 8.7a). Het aandeel scholen met meer
dan 50 procent allochtone leerlingen nam ten opzichte van vorig jaar iets toe.

Figuur 8.7a
Basisberoepsgerichte
leerweg vmbo (n=478)

6

Kaderberoepsgerichte
leerweg vmbo (n=488)

6

Samenstelling leerlingbevolking in de
bovenbouw van het voortgezet
onderwijs in 2009, per schoolsoort
(in percentages)

14

11

7

Gemengde/ theoretische
leerweg vmbo (n=784)

3

50% of meer allochtone leerlingen
5

Havo (n=477)

80% of meer allochtone leerlingen

2
3

Vwo (n=497)

2

0

3

6

9

12

15

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Onderwijsdeelname en prestaties
Basisonderwijs Allochtone leerlingen lopen hun achterstanden langzaam in, vooral meisjes. De
tweede generatie doet het bovendien beter dan de eerste (Huijnk, Gijsberts en Dagevos, 2010).
Toch hebben allochtone leerlingen aan het eind van de basisschool nog steeds lagere taal- en
i\b\emXXi[`^_\[\e[XeXlkfZ_kfe\:9J#)'('X2)'('Y %MffiXcY\^i`ag\e[c\q\e\enffi[\e
jZ_XkYc`am\eXZ_k\i@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('X %?\k:FFC,$(/Zf_fikfe[\iqf\bcXXk
zien dat allochtone leerlingen ook lager scoren dan autochtone leerlingen die ouders hebben
met een vergelijkbaar opleidingsniveau, vooral bij taal. Bij rekenen zijn de verschillen kleiner en
in de groep met laagopgeleide ouders zijn de verschillen verdwenen (Driessen, Mulder, Ledoux,
If\c\m\c[\eMXeM\\e#)''02kXY\c/%.X %
Tabel 8.7a
Score Eindtoets Basisonderwijs taal, rekenen en totaalscore van autochtone en allochtone leerlingen,
naar opleidingsniveau ouders
Taal
Autochtoon
(n=4.518)
Hoogste opleidingsniveau ouders
Lbo of lager
65,9
Mbo
72,2
Hbo/wo
78,5

Rekenen

Eindtoets totaal

Allochtoon
(n=813)

Autochtoon
(n=4.518)

Allochtoon
(n=812)

Autochtoon
(n=4.536)

Allochtoon
(n=829)

62,3
67,4
70,1

38,4
42,6
47,3

38,4
41,0
43,0

529,1
534,1
539,1

527,6
531,8
532,9

Bron: Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld en Van Veen, 2009
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Voortgezet onderwijs In 2009/2010 is 15 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs
allochtoon. De deelname aan hogere niveaus van voortgezet onderwijs nam de afgelopen jaren
toe. Niettemin gaan allochtone leerlingen minder vaak naar het havo en vwo en vaker naar het
giXbk`abfe[\in`aj\e_\kmdYf:9J#)'('X2)'('Y %
@e_\kgiXbk`abfe[\in`aj`j*(gifZ\ekmXe[\c\\ic`e^\eXccfZ_kffe#`e[\c\\iaXi\e*\e+mXe
het vmbo 19 procent.
@e[\Yfm\eYflnmXe_\k_Xmf`j()gifZ\ekmXe[\c\\ic`e^\eXccfZ_kffe#`e[\Yfm\eYflnmXe
_\kmnf0gifZ\ek:9J#JkXkc`e\#)'(' %
8ccfZ_kfe\c\\ic`e^\eYc`am\emXb\iq`ɝ\e\em\iki\bb\emXb\iqfe[\i[`gcfdX:9J#)'('Y %
Mbo Het mbo, waar 20 procent van de studenten allochtoon is, laat vergelijkbare achterstanden
q`\e:9J#)'('Y %8ccfZ_kfe\jkl[\ek\e^XXed`e[\imXXbeXXi_f^\i\dYf$e`m\Xlj\em\iki\b
ken vaker zonder diploma. Allochtonen die het mbo op een laag niveau binnenkomen, stromen
wel vaker door naar een hoger niveau. Ook is de doorstroom naar hoger beroepsonderwijs groter
:9J#)'('Y %
Hbo en wo In 2009/2010 is 14 procent van de hbo-studenten en 13 procent van de wo-studenten
XccfZ_kffe:9J#)'('X %;\[\\ceXd\Yc`aɘ[ljef^XZ_k\i#dXXi[\XZ_k\ijkXe[e\\dkn\cX]%
Allochtone studenten halen minder vaak een diploma en doen langer over hun studie.Allochtone vrouwen halen vaker een diploma dan allochtone mannen en hebben daar minder tijd voor
nodig (Ooijevaar, 2010). Dat patroon is hetzelfde bij autochtone studenten.
Internationaal Ook internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat allochtone leerlingen
[ffi^XXejcX^\igi\jk\i\e[XeXlkfZ_kfe\c\\ic`e^\eF<:;#)'('Z %

Schoolloopbanen
Advies voortgezet onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke
schakel in de schoolloopbaan. Daarbij speelt het advies van de basisschool een belangrijke rol.
Autochtone leerlingen krijgen in het algemeen hogere adviezen dan allochtone niet-achter
standsleerlingen (ﬁguur 8.7b). Tussen allochtone en autochtone leerlingen met laagopgeleide
ouders bestaan slechts geringe verschillen (Driessen, 2011).

Figuur 8.7b
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Bron: Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld en Van Veen, 2009
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Geen onderadvisering De inspectie constateerde eerder al dat er geen sprake is van onder
advisering van allochtone leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2007). Inmiddels heeft de
`ejg\Zk`\[`kfge`\lnfe[\iqfZ_kF:N#)''. #XXe[\_Xe[mXe^\^\m\ejl`k_\k:FFC,$(/
cohortonderzoek (Driessen, 2011). Van systematische onderadvisering van allochtone leerlingen
is ook nu geen sprake.
;\jZfi\jfg[\<`e[kf\kj\e[\jfZ`XXc$\ke`jZ_\XZ_k\i^ife[m\ibcXi\em\ijZ_`cc\e`eX[m`\q\e
voor driekwart.
E`\k$Zf^e`k`\m\b\ed\ib\eqfXcjXɝ`kl[\\e^\[iX^ _\YY\em\imfc^\ejeXln\c`abj`emcf\[%
EXm\ii\b\e`e^mXeXZ_ɝ`\e]XZkfi\e[`\mXeY\cXe^blee\eq`aeqfXcjq`ɝ\eYc`am\ef]j\bj\ 
wijkt het advies voor slechts twee autochtone deelgroepen zeer beperkt af van het
prestatieniveau.

Verschillen tussen scholen
Sociaaleconomische verschillen De sociaaleconomische factor verklaart de achterstanden van
allochtone leerlingen in belangrijke mate, via de relatie tussen opleidingsniveau van ouders en
schoolsucces van hun kinderen. Het blijft echter een feit dat onderwijsachterstanden zich
concentreren bij allochtone groepen. Goede prestaties op school zijn een belangrijke sleutel
voor succes op de arbeidsmarkt en maatschappelijke integratie. Goed onderwijs is daarom juist
ook voor allochtone leerlingen van groot belang.
Examenresultaten De examenresultaten van allochtone leerlingen zijn slechter dan die van
autochtone leerlingen.
MXe[\XccfZ_kfe\c\\ic`e^\e[`\`e)''0_Xmf$f]mnf$\oXd\e[\[\e#jcXX^[\.-i\jg\Zk`\m\c`ab
/'gifZ\ek2Y`aXlkfZ_kfe\c\\ic`e^\ecX^_\kjcX^`e^jg\iZ\ekX^\()gifZ\ekglek\e_f^\i%
9`a[\bX[\iY\if\gj^\i`Z_k\c\\in\^\e[\^\d\e^[\&k_\fi\k`jZ_\c\\in\^mXe_\kmdYf`j_\k
m\ijZ_`c.i\jg\Zk`\m\c`ab/gifZ\ekglek\e`e_\kmffi[\\cmXe[\XlkfZ_kfe\c\\ic`e^\e:9J#
2010a).
8ccfZ_kfe\c\\ic`e^\e_Xc\e\\ecX^\i^\d`[[\c[Z`a]\ifg_\kZ\ekiXXc\oXd\eE\[\icXe[j#
Engels en wiskunde (6,0) dan autochtone leerlingen (6,3).
?\km\ijZ_`ckljj\e_\kZ`a]\ifg_\kZ\ekiXXc\oXd\e\e_\kjZ_ffc\oXd\e`j^ifk\i'#+ [Xe
voor autochtone leerlingen (0,2). Het eindresultaat van allochtone leerlingen wordt dus, meer
dan dat van autochtone leerlingen, door het schoolexamen bepaald.
Scholen met veel allochtone leerlingen Gezien de lagere examencijfers verbaast het niet dat
ook het resultaat van scholen met veel allochtone leerlingen lager ligt. Op scholen waar minder
dan de helft uit allochtone leerlingen bestaat, is het gemiddelde cijfer voor het centraal examen
6,3 en het verschil met het cijfer op het schoolexamen 0,3. Op scholen met de helft of meer
allochtone leerlingen is het gemiddelde cijfer 6,0 en het verschil 0,4. Dit geldt voor alle school
soorten (tabel 8.7b). Het beeld lijkt sterk op dat van vorig jaar (Inspectie van het Onderwijs,
)'('X \ebfdkffbeXXimfi\el`keXk`feXXcZf_fikfe[\iqf\b;\CXe^\\e;ifeb\ij#)''.2
I\b\ij$DfdYXi^\e?Xidj#)''.2I\b\ij$DfdYXi^#?Xidj\eMXe[\iN\i]#)''0 %
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Tabel 8.7b
Gemiddeld cijfer centraal examen en verschil schoolexamen – centraal examen van scholen voor voortgezet
onderwijs, per schoolsoort, naar etnische samenstelling school (examencijfers 2009)
Basisberoeps
gerichte leerweg
vmbo
(n=467)

Kaderberoeps
gerichte leerweg
vmbo
(n=482)

Gemengde/
theoretische
leerweg vmbo
(n=400)

Havo
(n=358)

Vwo (n=487)

Gemiddeld cijfer centraal examen
Minder dan 50%
allochtone
leerlingen

6,5

6,2

6,2

6,2

6,3

50% of meer
allochtone
leerlingen

6,3

5,9

5,9

5,9

5,9

Verschil schoolexamen – centraal examen
Minder dan 50%
allochtone
leerlingen

0,0

0,3

0,4

0,2

0,5

50% of meer
allochtone
leerlingen

0,1

0,4

0,7

0,4

0,7

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Voldoendes De verschillen zijn niet op alle scholen even groot. Dat ook de school invloed heeft,
betekent dat er ruimte is voor verbetering van de prestaties van allochtone leerlingen. De sterk
uiteenlopende percentages voldoendes op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde geven
een indruk van de verschillen (ﬁguur 8.7c). Scholen met veel allochtone leerlingen zitten bij alle
schoolsoorten veel vaker in de groep die weinig voldoendes haalt en veel minder vaak in de
groep die veel voldoendes haalt.

Figuur 8.7c
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Middelbaar beroepsonderwijs
Verschillen tussen roc’s Mbo-instellingen verschillen in percentages gediplomeerde allochtone
en autochtone studenten. Op een klein aantal roc’s halen allochtone studenten ongeveer even
vaak een diploma als autochtone studenten: het verschil in percentage gediplomeerden is daar
kleiner dan 6 procent. Op alle overige roc’s zijn de verschillen groter, in het nadeel van de
allochtone studenten (tabel 8.7c).
Tabel 8.7c
Verschil percentage gediplomeerde allochtone en autochtone studenten, 2009 (n=40 roc’s; roc’s met weinig
allochtone studenten zijn buiten beschouwing gelaten)
Aandeel diploma’s allochtonen
Minder dan 6 procent lager
6-10 procent lager

5
13

11-15 procent lager
16 procent of meer lager
Totaal

14
8
40
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Verschillen tussen branches De branches laten een soortgelijk beeld zien. In sommige branches
zijn de verschillen tussen percentages gediplomeerde allochtone en autochtone studenten
beperkt, zoals zorg (6 procent minder gediplomeerden onder allochtone studenten dan onder
autochtone), welzijn (9 procent) en economisch-administratieve opleidingen (7 procent). In
andere branches zijn de verschillen groter, zoals detailhandel (13 procent) en horeca (17 procent).
In de meeste branches blijft het verschil onder de 20 procent, maar in een op de vijf branches ligt
het daarboven. Dat ligt voor een deel ook aan de sekseverdeling binnen een branche (meisjes
halen vaker een diploma) en het niveau van opleidingen (hoe hoger, hoe meer diploma’s).
Verschillen tussen leerwegen Ten slotte zijn er ook verschillen naar leerwegen. Van de autoch
tone studenten in de beroepsopleidende leerweg haalde in 2009 76 procent het diploma, tegen
62 procent van de allochtone studenten. In de beroepsbegeleidende leerweg zijn die percentages
69 respectievelijk 57.

Kwaliteit van scholen
Basisonderwijs Van de basisscholen met minder dan 50 procent allochtone leerlingen is
6 procent zwak en 1 procent zeer zwak. Van de 397 basisscholen die 50 procent of meer
allochtone leerlingen hebben, is 11 procent zwak en 2 procent zeer zwak (peildatum 1 september
2010).
Voortgezet onderwijs Ook in het voortgezet onderwijs zijn scholen waar de helft of meer van de
leerlingen allochtoon is, vaker zwak of zeer zwak (samen 25 procent) dan scholen met minder
allochtone leerlingen (samen 11 procent). De verschillen zijn het grootst bij de kaderberoeps
^\i`Z_k\c\\in\^mXe_\kmdYf\e_\kmnfkXY\c/%.[2Y`a[\`ek\igi\kXk`\mXe[\^\^\m\ejdf\k
rekening worden gehouden met de kleine aantallen in sommige categorieën). Vergeleken met
vorig jaar is wel sprake van een verbetering, want toen was 43 procent van de scholen met veel
allochtone leerlingen nog zwak of zeer zwak.
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Tabel 8.7d
Toezichtarrangementen per schoolsoort voortgezet onderwijs, uitgesplitst naar scholen met minder of meer dan
50 procent allochtone leerlingen (in percentages, peildatum 1 september 2010)
Totaal

Basis
Kader
beroeps
beroeps
gerichte
gerichte
leerweg vmbo leerweg vmbo

Gemengde/
theoretische
leerweg vmb

Havo

Vwo

(n=449)
91
8
1

(n=478)
83
16
1

(n=22)
77
18
5

(n=15)
47
40
13

Scholen met minder dan 50 procent allochtone leerlingen
Basis
Zwak
Zeer zwak

(n=2.412)
89
10
1

(n=389)
92
7
1

(n=401)
92
7
1

(n=695)
89
10
1

Scholen met 50 procent of meer allochtone leerlingen
Basis
Zwak
Zeer zwak

(n=186)
75
21
4

(n=55)
83
13
4

(n=46)
72
26
2

(n=48)
75
21
4

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Verbetering nodig De meeste scholen leveren basiskwaliteit, maar een te grote groep doet dat
nog niet. Daardoor krijgen allochtone leerlingen niet altijd goed onderwijs, terwijl ze dat zo hard
nodig hebben. Verbetering is dan ook hard nodig en gerichte aandacht voor de prestaties, zeker
voor de taalprestaties, is daarbij belangrijk. Scholen zouden dan gebaat zijn bij een maat voor
leerwinst die zichtbaar maakt welke bijdragen ze leveren aan de prestaties van allochtone en
XlkfZ_kfe\c\\ic`e^\eJ_\nYi`[^\#B`d#NliqYli^\e?fjk\ej#)'('2@ejg\Zk`\mXe_\k
Onderwijs, 2010a). Aan de hand daarvan kunnen ze nagaan of ze met beide groepen evenveel
bereiken.

8.8 Sociale opbrengsten van het onderwijs
Socialisatiefunctie De overheid legde de afgelopen jaren meer accent op de socialisatiefunctie
van onderwijs. In 2006 kregen schoolbesturen en gemeenten de verplichting afspraken te maken
over het tegengaan van segregatie en het bevorderen van integratie. Scholen kregen de wettelijke
taak actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Met ingang van 2011/2012 is de
maatschappelijke stage verplicht in het voortgezet onderwijs, met als doel bij te dragen aan
maatschappelijke betrokkenheid. Eerste onderzoeken wijzen op steun onder leerlingen en
ouders en op positieve eﬀecten, zoals de opstelling ten opzichte van vrijwilligerswerk (Bekkers,
Jg\eb\c`eb#Ffdj\e@dd\iq\\c#)'('29i`[^\jBXii#D\`aj\eIfqX#)'(' %
Twee typen Meer dan vroeger wordt benadrukt dat naast cognitieve opbrengsten ook sociale
opbrengsten belangrijk zijn. Bij sociale opbrengsten gaat het om:
]XZkfi\e[`\Y`a[iX^\eXXegXik`Z`gXk`\\e`ek\^iXk`\#qfXcjYli^\ijZ_Xgjfe[\in`aj\ejfZ`Xc\\e
Yli^\ijZ_XgjZfdg\k\ek`\j2
]XZkfi\e[`\bnXc`ÏZXk`\Y\mfi[\i\e#qfXcjn\cY\m`e[\e\e\\em\`c`^\egfj`k`\]jZ_ffcbc`dXXk
en metacognitieve vaardigheden die bijdragen aan leren.
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Sociale opbrengsten zijn belangrijk vanwege de vormende en integrerende taak van de school,
maar ook vanwege de versterking van de kwaliﬁcatiefunctie en het functioneren van de econo
mie. Het is nu nog beperkt mogelijk om sociale opbrengsten en de sociale kwaliteit van scholen
in kaart te brengen, maar de inspectie onderzoekt hoe dat veranderd kan worden.

Competenties
Sociale competenties Op ruim 70 procent van de basisscholen kan de inspectie sociale compe
tenties (sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden) niet beoordelen. Scholen meten
vaak wel iets op dit gebied, maar doen dat niet aan de hand van landelijk gestandaardiseerde en
genormeerde instrumenten. Een derde van de scholen gebruikt toetsen die tegen een norm
afgezet kunnen worden. Op bijna al deze scholen liggen de sociale competenties op voldoende
niveau, op 2 procent van de scholen is dat niet het geval (hoofdstuk 2). Vrijwel alle scholen voor
havo en vwo hebben ten minste enig aanbod voor bevordering van sociale competenties
(hoofdstuk 3). In het mbo is twee derde van de studenten tevreden over de sociale competenties
die ze in hun opleiding leren (JOB, 2010).
Burgerschapscompetenties Burgerschapscompetenties zijn onderzocht bij leerlingen in groep
8 van de basisschool en het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs (Ledoux, Geijsel,
Reumerman en Ten Dam, 2011). De competenties verschillen naar sekse, leeftijd, cognitief niveau
en sociaaleconomische en etnische herkomst, en naar de stedelijke omgeving van de school,
hoewel de verschillen niet groot zijn. Ander onderzoek (Netjes, Van de Werfhorst, Dijkstra en
Geboers, 2011) laat zien dat havo- en vwo-leerlingen meer competenties hebben dan vmboleerlingen. Ook na controle voor het opleidingsniveau van ouders verschillen havo- en vwoleerlingen van vmbo-leerlingen in burgerschapskennis (Maslowski, Naayer, Isac, Oonk en Van
der Werf, 2010).
Verschillen tussen leerlingen Leerlingen met hoger opgeleide ouders hebben meer burger
schapscompetenties op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (Ten Dam, Dijkstra,
>\`aj\c#C\[flo\eMXe[\iM\\e#)'('2DXjcfnjb`#EXXp\i#@jXZ#Ffeb\eMXe[\iN\i]#)'(' %
Meisjes scoren hoger op aan houdingen gerelateerde onderdelen van burgerschapscompetenties
dan jongens en allochtone leerlingen scoren hoger dan autochtone (Admiraal, Geboers, Geijsel
\eK\e;Xd#)'('2>\Yf\ij#8[d`iXXc#>\`aj\c\eK\e;Xd#)'('2?`cY\ij#DXjcfnjb`#9fjb\i\e
Dijkstra, 2010). Autochtone leerlingen scoren daarentegen weer hoger op burgerschapskennis
(Maslowski, Naayer, Isac, Oonk en Van der Werf, 2010).
Lage scores Internationaal vergelijkend onderzoek in het voortgezet onderwijs wijst uit dat de
burgerschapskennis van Nederlandse leerlingen niet afwijkt van het internationaal gemiddelde,
maar daarin zijn ook lage scores van enkele Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen mee
genomen. Wat voldoende beheersing van burgerschapscompetenties betreft, scoort Nederland
met zes van de tien leerlingen op dit niveau relatief laag. Ook zijn Nederlandse leerlingen relatief
weinig geïnteresseerd in politieke en sociale kwesties. Ze hebben geen groot vertrouwen in
politieke partijen en staan afwijzender tegenover gelijke rechten voor migranten dan leerlingen
in andere landen. Nederland wijkt hierin, zowel Europees als internationaal, af van andere
landen (Maslowski, Naayer, Isac, Oonk en Van der Werf, 2010).
Verschillen tussen scholen Er is nog weinig inzicht in de omvang en de bepalende factoren van
verschillen tussen scholen wat betreft competenties in het sociale domein, maar er zijn aan
wijzingen dat die verschillen bestaan (Ten Dam, Dijkstra, Geijsel, Ledoux en Van der Veen, 2010).
Daarbij kan het gaan om de invloed van kenmerken van het onderwijsbestel, zoals de mate van
diﬀerentiatie in het voortgezet onderwijs en het eﬀect daarvan op wat leerlingen leren. Ook kan
sprake zijn van verschillen in eﬀectiviteit tussen scholen.
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Burgerschapsonderwijs
Kwaliteit burgerschapsonderwijs De inspectie beoordeelt of het onderwijsaanbod van scholen
de wettelijke eisen dekt van de opdracht tot bevordering van burgerschap. Evenals vorig jaar
hebben vrijwel alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een aanbod dat
aan minimale kwaliteitseisen voldoet (hoofdstuk 2 en 3). Twee van de drie basisscholen en ruim
de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs voldoen ook op het gebied van de kwaliteits
zorg rond burgerschap aan minimumeisen. Als het gaat om de ontwikkeling van een visie en de
uitwerking daarvan in een planmatig aanbod, schieten scholen vaak nog tekort. De inspectie
constateerde al vaker dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs stagneert. Er zijn weinig
vorderingen in de richting van een geëxpliciteerd curriculum, met concrete doelen en een
daarop afgestemd aanbod (Inspectie van het Onderwijs, 2010). Ook ander onderzoek laat dat zien
(Peschar, Hooghoﬀ, Dijkstra en Ten Dam, 2010).
Verdere ontwikkeling Basisscholen zeggen 45 tot 60 minuten per week aandacht aan burger
schap in groep 8 te besteden, waarbij grote overlap optreedt met verwante onderwerpen bij
geschiedenis en aardrijkskunde. Omdat de burgerschapskennis van leerlingen beperkt is, vraagt
onderwijs in burgerschap een ﬂinke impuls (Van Weerden, Hemker, Oosterveld, Van der Til en
Wagenaar, 2010). Op basis van enkele jaren ontwikkelwerk en evaluatieonderzoek constateren
Peschar, Hooghoﬀ, Dijkstra en Ten Dam (2010) dat verdere ontwikkeling van burgerschapsonder
wijs niet vanzelf gaat. Kennis over eﬀectieve invulling en eﬀecten is nodig.
Kosteneffectiviteit Het opleidingsniveau hangt samen met gezondheidsbeleving, maatschapg\c`ab\Y\kifbb\e_\`[\e`ek\id\ej\c`abm\ikifln\eF<:;#)'('X %?f^\ifg^\c\`[\eY\ffi$
delen hun gezondheid positiever en scoren hoger op intermenselijk vertrouwen en politieke
interesse. In vergelijking met het Europese en internationale gemiddelde is dat in Nederland nog
jk\ib\i_\k^\mXc%Mfc^\ej[\F<:;)'('Y _Xe^kfe[\in`aje`\kXcc\\egfj`k`\]jXd\ed\k
sociale baten zoals gezondheid, sociale en maatschappelijke betrokkenheid en het terugdringen
van criminaliteit, maar is onderwijs ook een kosteneﬀectieve manier om deze baten te
realiseren.

Veiligheid en schoolklimaat
VeiligheidsbeleidJfZ`Xc\m\`c`^_\`[`je`\kXcc\\e\\emffinXXi[\fdk\blee\ec\i\e2gfj`k`\m\
sociale relaties tussen leerlingen en leraren dragen ook bij aan sociale vorming. Het is daarom
belangrijk dat scholen een veilige omgeving bieden. In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en mbo beoordeelt de inspectie het veiligheidsbeleid op ruim 90 procent van de scholen en
instellingen als voldoende (hoofdstuk 2, 3 en 5). Dat oordeel betreft het beleid van de school,
maar ook met een veiligheidsbeleid kunnen zich incidenten voordoen. Actieve betrokkenheid
van het personeel, inbedding van het beleid in een helder pedagogisch klimaat, en een school
organisatie waarin het personeel als team optreedt in een open sfeer en leerlingen als gelijkwaar
dig worden aangesproken, zijn daarnaast van groot belang (Inspectie van het Onderwijs, 2010b).
Veiligheidsbeleving Het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo hebben al enkele
jaren landelijke monitoren op het gebied van sociale veiligheid. Van de leerlingen en het
personeel in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voelt 91 tot 94 procent zich veilig op
school. Wel geeft circa 10 procent van het personeel in het basisonderwijs en een kwart van het
personeel in het voortgezet onderwijs aan dat de sociale veiligheid vergroot zou moeten worden
(Mooij, De Wit en Fettelaar, 2011). In het mbo is zo’n 80 procent van de studenten tevreden over
de veiligheid en 60 procent over de sfeer op school (JOB, 2010). De inspectie beoordeelt elemen
ten van het schoolklimaat, zoals het bevorderen van een respectvolle onderlinge omgang, in alle
sectoren meestal positief (hoofdstuk 2, 3 en 5).
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Aandacht voor sociale opbrengsten
Sociale opbrengsten belangrijk Aandacht voor socialisering is onderdeel van het overheids
beleid en daar is ook reden voor.
JfZ`Xc\fgYi\e^jk\eq`aemXeY\cXe^mffi\\ejk\ib\\Zfefd`\\em\ijk\ib\e[\bnXc`ÏZXk`\
functie van de school.
JfZ`Xc\fgYi\e^jk\ec\m\i\e\\eY\cXe^i`ab\Y`a[iX^\XXe_\k]leZk`fe\i\emXejXd\ec\m`e^\e
democratie.
Onderzoek van de inspectie en anderen laat zien dat de ontwikkeling van onderwijs voor bevorde
ring van sociale integratie en burgerschap langzaam gaat. De achterblijvende resultaten van
Nederlandse leerlingen in internationaal vergelijkend onderzoek wijzen op het belang van de
bijdrage van de school. Dat geldt ook voor de sociale kwaliteit van de school en dagelijkse
aandacht voor de sociale veiligheid.
Ontwikkeling nodig Verder is informatie nodig over de mate waarin scholen sociale opbreng
sten bereiken. De ontwikkeling van instrumenten die zulke informatie geven is een ontwikkeling
in de goede richting, maar er moeten nog veel stappen gezet worden. De overheid kan de
ontwikkeling van toets- en onderwijsmateriaal stimuleren en de kennis over eﬀectief onderwijs
en de verspreiding daarvan bevorderen. Ook zijn schoolbesturen aanspreekbaar op de overdracht
van de kernwaarden van de democratische rechtsstaat. De bijdrage van schoolleiders is daarbij
noodzakelijk: zij kunnen gericht sturen en randvoorwaarden creëren, om zo de ontwikkeling van
onderwijs rond sociale integratie en burgerschap te bevorderen.

8.9 Nabeschouwing
Verbetering en achteruitgang Door de jaren heen bereikt het onderwijsstelsel ongeveer
dezelfde eﬀecten in termen van prestaties en schoolloopbanen. Hier en daar ziet de inspectie
verbeteringen, zoals iets hogere prestaties in het basisonderwijs en meer gediplomeerden in het
mbo. Ook zijn er signalen van achteruitgang, zoals de examencijfers in het voortgezet onderwijs
en de prestaties van Nederland in internationaal vergelijkend perspectief. Er is veel stilstand waar
verbetering gewenst is, zoals in het hoger onderwijs. Daar halen grote groepen studenten geen
diploma.
Vertraging Het onderwijsstelsel functioneert niet eﬃciënt. In alle sectoren blijven veel leerling
en zitten of doorlopen ze omslachtige schoolloopbanen, die niet altijd succesvol eindigen. De
gemiddelde deelnemer in het hoger onderwijs studeert af met een vertraging van ruim twee jaar
ten opzichte van de snelst mogelijke route van het primair onderwijs naar een hbo- of wo[`gcfdXF:N#)'('Z %?\k`j^f\[Y\jZ_fln[m\iYXq\e[[XkjZ_fc\e#c\\ic`e^\e\efl[\ij[\q\
situatie normaal en acceptabel vinden.
Grote verschillen Achter de gemiddelden gaan zeer grote verschillen tussen scholen en
instellingen schuil. Leerlingen hebben op de ene school veel meer kansen op succes dan op de
andere school. Voor verbeteringen van de opbrengsten van het stelsel is het ten eerste nodig dat
scholen zich beter bewust worden van hun positie op verschillende opbrengstmaten en ten
tweede doelgericht hun zwakke plekken wegwerken. Deze activiteiten hebben alleen kans van
slagen als scholen zich slechte prestaties aantrekken en hun verantwoordelijkheid nemen.
Zolang scholen slecht presteren toeschrijven aan leerlingen of als onveranderbaar zien, is geen
verbetering te verwachten.
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Opbrengstgericht werken De laatste jaren zijn veel initiatieven gestart om besturen en scholen
opbrengstgerichter te laten werken. Dat kan op termijn leiden tot beter en eﬃciënter presteren.
Het is dan wel nodig dat scholen zich niet vrijblijvend opstellen, maar er alles aan doen om het
beste uit hun leerlingen te halen. De inspectie ziet geregeld dat zwakke en zeer zwakke scholen
zich snel kunnen verbeteren, als het moet. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vaak komen de
verbeteringen neer op consequent lesgeven, goed in de gaten houden wat leerlingen bereiken en
snel ingrijpen bij problemen. Ook scholen die al beter presteren kunnen hierdoor tot betere
prestaties komen.
Sociale opbrengsten Ook andere dan cognitieve opbrengsten zijn belangrijk. De aandacht voor
sociale opbrengsten neemt toe, onder meer omdat ze de cognitieve opbrengsten kunnen versterken. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat ook hier verbetering mogelijk is. Als er meer
inzicht komt in de resultaten van scholen op dit gebied, kan ook hier meer doelgerichte
verbetering plaatsvinden.

Literatuur
Admiraal, W., Geboers, E. , Geijsel, F., & Dam, G. ten (2010). Vroeg burgerschap: hoe ervaren
leerlingen burgerschap in de laatste jaren van het basisonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoﬀ,
A.B. Dijkstra, & G.T.M. ten Dam (Red.). Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor
burgerschapsonderwijs, [pp. 139-155]. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
Bekkers, R., Spenkelink, S., Ooms, M., & Immerzeel, T. (2010). Maatschappelijke stage en burgerschap.
Rapportage schooljaar 2008-2009. Utrecht: Universiteit Utrecht.
9i`[^\jBXii#C%#D\`aj#C%:%G%D%#IfqX#C%)'(' %De praktijkleer. Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar
invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Den Haag: Ministerie van
Fe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_Xg%
:9J)'('X %Jaarboek onderwijs in cijfers 2010%;\e?XX^1:9J%
:9J)'('Y %Jaarrapport Integratie 2010%;\e?XX^1:9J%
:`kf)'(' %Terugblik en resultaten 2010. Eindtoets basisonderwijs groep 8%8ie_\d1:`kf%
:fdd`jj`\Kf\bfdjkY\jk\e[`^?f^\iFe[\in`ajJk\cj\c:fdd`jj`\M\\idXe )'(' %

Diﬀerentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs. Advies van de
:fdd`jj`\Kf\bfdjkY\jk\e[`^?f^\iFe[\in`ajJk\cj\c%RJ%c%1j%e%T%
Dagevos, J. (2009). Ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten: achtergronden, gevolgen en
aangrijpingspunten voor het beleid.;\e?XX^1JfZ`XXc:lckli\\cGcXeYli\Xl%
Dam, G.T.M. ten, Dijkstra, A.B., Geijsel, F., Ledoux, G., & Veen, I. van der (2010). Maakt de school
verschil? Eﬀecten van leerlingenpopulatie en onderwijskwaliteit op burgerschap van
leerlingen in het basisonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoﬀ, A.B. Dijkstra, & G.T.M. ten Dam
(Red.). Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs, [pp. 157-189].
Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
Driessen, G. (2011). Onderadvisering van allochtone leerlingen? Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit
Nijmegen.
Driessen, G., & Langen, A. van (2010). De onderwijsachterstand van jongens. Omvang, oorzaken en
interventies. Nijmegen: ITS.
Driessen, G., Mulder, L., Ledoux, G., Roeleveld, J., & Veen, I. van (2009). Cohortonderzoek COOL5-18.
Technisch rapport basisonderwijs, eerste meting 2007/08.E`ad\^\e1@KJ28djk\i[Xd1J:F$
Kohnstamm Instituut.
Esch, W. van, & Neuvel, J. (2009). Een stukje Nederlandse droom. Doorstroom van vmbo naar havo.
’s-Hertogenbosch/ Amsterdam: Ecbo.
Eurydice (2011). Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics. Brussels:
Eurydice.

Het onderwijs in thema’s

I

Opbrengsten van het onderwijs

Geboers, E., Admiraal, W., Geijsel, F., & Dam, G. ten (2010). Hoe competent in burgerschap zijn
leerlingen in het VMBO? In J. Peschar, H. Hooghoﬀ, A.B. Dijkstra, & G.T.M. ten Dam (Red.).
Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs, pp. 181-201. Antwerpen/
Apeldoorn: Garant.
>`cc\#<%#Cf`a\ej#:%#Ef`afej#A%#Qn`kj\i#I%)'(' %Resultaten PISA-2009 in vogelvlucht. Praktische
kennis en vaardigheden van 15-jarigen%8ie_\d1:`kf%
Hartgers, M., & Portegijs, W. (2009). Onderwijs. In A. Merens, & B. Hermans (Red.).
Emancipatiemonitor 2008Rgg%+-$..T%;\e?XX^1JfZ`XXc\e:lckli\\cGcXeYli\Xl%
Heijnens, D.M.S. (2011). De volgende trede. Rapportage uitstroommonitor 2009-2010 en tweede meting
volgmodule cohort 2008-2009. Rotterdam: Actis Onderzoek.
Hemker, B.T., Kordes, J. & Van Weerden, J.J. van, (2011). Peiling van de rekenvaardigheid en de
taalvaardigheid in jaargroep 8 en jaargroep 4 in 2010. Jaarlijks Peilingonderzoek van het Onderwijsniveau.
 8ie_\d1:`kf%
Hemker, B.T., Kuhlemeier, H., & Weerden, J.J. van (2010). Peiling van de rekenvaardigheid en de
taalvaardigheid in jaargroep 8 en jaargroep 4 in 2009. Jaarlijks Peilingonderzoek van het Onderwijsniveau.
8ie_\d1:`kf%
Hemker, B.T., & Weerden, J. van (2009). Peiling van de rekenvaardigheid en de taalvaardigheid in jaargroep
8 en jaargroep 4 in 2008.8ie_\d1:`kf%
Herweijer, L. (2008). Segregatie in het basis- en voortgezet onderwijs. In P. Schnabel, R. Bijl, & J.
de Hart (Red.). Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel rapport 2008, [pp.
206-233]. ;\e?XX^1JfZ`XXc:lckli\\cGcXeYli\Xl%
Hilbers, G., Maslowski, R., Bosker, R., & Dijkstra, A.B. (2010). Burgerschapscompetenties van
leerlingen in de onderbouw van het havo en vwo. In J. Peschar, H. Hooghoﬀ, A.B. Dijkstra, &
G.T.M. ten Dam (Red.). Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs, [pp.
203-221]. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
Huijnk, W., Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2010). Toenemende integratie bij de tweede generatie? In
A. van den Broek, R. Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (Red.). Wisseling van de wacht: generaties
in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010, [297-324]%;\e?XX^1JfZ`XXc:lckli\\cGcXeYli\Xl%
Inspectie van het Onderwijs (2007). Onderadvisering in beeld. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2009). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2007/2008. Utrecht:
Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2010a). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2008/2009. Utrecht:
Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs (2010b). Veiligheid op school. Casusonderzoek op 35 scholen. Utrecht:
Inspectie van het Onderwijs.
JOB (2010). Job-Monitor 2010. Studenttevredenheid in het MBO. Nijmegen: ResearchNed.
Jolles, J. (2007). Neurocognitieve ontwikkeling en adolescentie: enkele implicaties voor het onderwijs.
OnderwijsInnovatie, maart 2007, 30-32.
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (2010). JOB- monitor 2010. Studententevredenheid in het mbo.
Amsterdam: JOB.
Jungbluth, P. (1982). Docenten over onderwijs aan meisjes. Positieve discriminatie met een dubbele bodem.
Nijmegen: ITS.
Kenniscentrum Beroepsonderwijs (2010). 4e Benchmark middelbaar beroepsonderwijs. Bouwsteen
studiesucces. Sectorrapportage. In opdracht van de MBO-raad. Nijmegen: Kenniscentrum
beroepsonderwijs.
Lange, M. de, & Dronkers, J. (2007). Hoe gelijkwaardig blijft het eindexamen tussen scholen in Nederland?
Discrepanties tussen de cijfers voor het schoolonderzoek en het centraal examen in het voortgezet onderwijs
tussen 1998 en 2005. Europees Universitair Instituut, working paper 2007/3.
Langen, A. van, & Driessen, G. (2006). Sekseverschillen in onderwijsloopbanen. Een internationaal
comparatieve trendstudie. Nijmegen: ITS.

213

214

Inspectie van het Onderwijs

I

Onderwijsverslag 2009/2010

Ledoux, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Dam, G. ten (2011). Burgerschapscompetenties van
jongeren in Nederland. Pedagogische Studiën 88 (1), 3-22.
DXjcfnjb`#I%#EXXp\i#?%D%#@jXZ#D%D%#Ffeb#>%?%#N\i]#D%G%:%mXe[\i)'(' %Eerste
bevindingen International Civic and Citizenship Education Study. Rapportage voor Nederland. Groningen:
GION.
Maslowski, R., Naayer, H., & Werf, G. van der (2010). Burgerschapscompetenties van Nederlandse
leerlingen in vergelijkend perspectief. In J. Peschar, H. Hooghoﬀ, A.B. Dijkstra, & G.T.M. ten Dam
(Red.). Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs, [pp. 247-265].
Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
Meelissen, M.R.M., & Drent, M. (2008). TIMSS-2007 Nederland. Trends in leerprestaties in exacte vakken in
het basisonderwijs. Enschede: Universiteit Twente.
D`e`jk\i`\mXeFe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_XgF:N )''. %9eleidsreactie Onderbenutting van
talent in het primair en voortgezet onderwijs%9i`\]mXe[\jkXXkjj\Zi\kXi`jmXeFe[\in`aj#:lcklli\e
Wetenschap aan de voorzitter van de tweede Kamer der Staten-Generaal, 30 oktober 2007,
kenmerk ASEA/DIR/2007/34349.
D`e`jk\i`\mXeFe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_XgF:N )'('X %Besluit tot wijziging van het
Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband
met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs. Brief van de staatssecretaris van
Fe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_XgXXe[\mffiq`ɝ\ijmXe[\<\ijk\\eKn\\[\BXd\i[\i
Staten-Generaal, 26 augustus 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers (Staten-Generaal, vergaderjaar
2009–2010, 32 463, nr. A).
D`e`jk\i`\mXeFe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_Xg)'('Y %Berncijfers 2005-2009. Onderwijs,
 :lcklli\eN\k\ejZ_Xg%;\e?XX^1F:N%
D`e`jk\i`\mXeFe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_Xg)'('Z %Trends in beeld 2010. Zicht op Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.;\e?XX^1F:N%
Mooij, T., Wit, W. de, & Fettelaar, D. (2011). Sociale veiligheid in Primair en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.
Landelijke gegevens 2010 en vergelijking 2006-2010. Nijmegen: ITS.
Mulder, L., Hoeven, A. van der, Vierke, H., Veen, I. van der, & Elshof, D. (2009). Inrichting en eﬀecten
van schakelklassen. Resultaten van het evaluatieonderzoek schakelklassen in het schooljaar 2007/08.
Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
Netjes, J.E., Werfhorst, H.G. van de, Dijkstra, A.B., & Geboers, E.A.M. (2011). Eenheid of verdeeldheid?
Burgerschap in een gediﬀerentieerd voortgezet onderwijssysteem. Mens & Maatschappij, 2011
Netten, A., & Verhoeven, L. (2007). PIRLS 2006. Rapport Nederland. Nijmegen: Expertisecentrum
Nederlands.
F<:;)'('X %Education at a Glance 2010. OECD Indicators.GXi`j1F<:;%
F<:;)'('Y %@mproving Health and Social Cohesion through Education%GXi`j1F<:;%
F<:;)'('Z %PISA 2009 Results. Overcoming Social Background – Equity in Learning Opportunities and
Outcomes (Volume I@ %GXi`j1F<:;%
Ooijevaar, J. (2010). Allochtonen en autochtonen in het hoger onderwijs. Sociaaleconomische trends,
1ste kwartaal 2010, 37-42.
Peschar, J.L., Hooghoﬀ, H., Dijkstra, A.B., & Dam, G. ten (2010). Een agenda voor de toekomst:
op weg naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. In J. Peschar, H. Hooghoﬀ, A.B.
Dijkstra, & G.T.M. ten Dam (Red.). Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor
burgerschapsonderwijs, [pp. 311-328]. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
Rekers-Mombarg, L.T.M., & Harms, G.J. (2007). Meten met twee maten? De discrepanties tussen cijfers op
het schoolexamen en centraal examen VO van allochtone leerlingen. Groningen: GION.
I\b\ij$DfdYXi^#C%K%D%#?Xidj#>%A%#N\i]#D%G%:%mXe[\i)''0 %;`jZi\gXek`\jkljj\e 
schoolexamen- en centraal examencijfer bij allochtone leerlingen. Omvang en verklaringen.
Pedagogische Studiën 86 (6), 425-442.

Het onderwijs in thema’s

I

Opbrengsten van het onderwijs

215

Roeleveld, J. , & Veen, I. van der (2007). Kleuterbouwverlenging in Nederland: omvang,
kenmerken en eﬀecten. Pedagogische studiën 84 (6), 448-462.
Scheerens, J., Luyten, H., & Ravens, J. van (2010). Visies op onderwijskwaliteit met illustratieve gegevens
over de kwaliteit van het Nederlandse primair en secundair onderwijs. Enschede: Universiteit Twente.
J_\nYi`[^\#:%#B`d#D%#NliqYli^#>%#?fjk\ej#>%)'(' %OECD Reviews of migrant education.
Netherlands%GXi`j1F<:;%
Tavecchio, L. (2008). Kinderopvang als opvoedingsmilieu: wat zijn de eﬀecten en wat betekent
het voor jongens? In W. Koops, B. Levering, & M. de Winter (Red.). Opvoeding als spiegel van de
beschaving: een moderne antropologie van de opvoeding [pp. 180-193]. Amsterdam: SWP.
Turkenburg, M., & Vogels. R. (2009). Onderwijs. In R. Bijl, J. Boelhouwer, E. Pommer, & P. Schyns
(Red.). De sociale staat van Nederland 2009#Rgg%(),$(-*T%;\e?XX^1JfZ`XXc:lckli\\cGcXeYli\Xl%
Veen, I. van der, Derriks, M., m.m.v. Hoeven, A. van der (2010). Amsterdamse schakelklassen in het
schooljaar 2008/2009. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Weerden, J. van, Hemker, B., Oosterveld, P., Schoot, F. van der, Til, A., van & Wagenaar, H. (2010).
Het peilingsonderzoek Burgerschapsvorming in de basisschool, een eerste samenvatting. In J.
Peschar, H. Hooghoﬀ, A.B. Dijkstra, & G.T.M. ten Dam (Red.). Scholen voor burgerschap. Naar een
kennisbasis voor burgerschapsonderwijs, [pp. 23-240]. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Bijlage
Tabel 1
Aantal leerlingen/studenten dat instroomt in het hoger beroepsonderwijs (voltijd) vanuit het middelbaar
beroepsonderwijs, het havo en vwo en instroom in het wetenschappelijk onderwijs (voltijd) vanuit het vwo
105.585
73.979
19.615
54.364
31.606

Instroom in het hoger onderwijs
 =bghfcca]b\Yh\c[YfVYfcYdgcbXYfk]^g
  =bghfcca]b\Yh\c[YfVYfcYdgcbXYfk]^gjUbi]h\Yha]XXY`VUUfVYfcYdgcbXYfk]^g
  =bghfcca]b\Yh\c[YfVYfcYdgcbXYfk]^gjUbi]h\Yhjccfh[YnYhcbXYfk]^g
 =bghfcca]b\YhkYhYbgW\UddY`]^_cbXYfk]^gjUbi]h\Yhjkc
Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen

Economie

Landbouw

Techniek

Zorg en
welzijn

Totaal
mboinstroom

11

5.927

66

715

576

7.295

Gedrag en
Maatschappij

0

1.092

26

96

2.353

3.567

Gezond
heidszorg

0

149

28

57

1.205

1.439

Landbouw en
Natuurlijke
omgeving

3

32

433

40

12

520

Onderwijs

0

279

30

138

2.307

2.754

Taal en
Cultuur

0

52

2

469

39

562

Techniek
Totaal

22
36

873
8.404

58
643

2.470
3.985

55
6.547

3.478
19.615

Economie

Hoger
beroepsonderwijs
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Profiel havo

Hoger
beroepsonderwijs

Overig

Cultuur &
Maat
schappij

Economie
& Maatschappij

Natuur &
Gezondheid

Natuur &
Techniek

Totaal
havo

Economie

484

5.822

10.918

947

367

18.538

Gedrag en
Maatschappij

104

3.322

1.699

901

76

6.102

Gezond
heidszorg

124

1.397

888

2.162

76

4.677

64

70

208

481

71

894

158

3.298

1.612

1.020

203

6.291

34

751

168

120

46

1.119

834
1.802

487
15.147

1.172
16.665

2.627
8.258

2.945
3.784

8.065
45.656

Landbouw en
Natuurlijke
omgeving
Onderwijs
Taal en
Cultuur
Techniek
Totaal

Profiel vwo

Hoger
beroepsonderwijs

Overig

Cultuur &
Maat
schappij

Economie
& Maatschappij

Natuur &
Gezondheid

Natuur &
Techniek

Totaal
vwo

Economie

76

734

1.909

263

91

3.073

Gedrag en
Maatschappij

16

424

272

143

17

872

Gezond
heidszorg

53

253

175

769

24

1.274

Landbouw en
Natuurlijke
omgeving

11

20

30

105

12

178

Onderwijs

64

444

233

211

46

998

Taal en
Cultuur

29

367

111

136

55

698

Techniek
Totaal

162
411

103
2.345

274
3.004

576
2.203

500
745

1.615
8.708
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Profiel vwo

Weten
schappelijk
onderwijs

Overig

Cultuur &
Maat
schappij

Economie
& Maatschappij

Natuur &
Gezondheid

Natuur &
Techniek

Totaal
vwo

Economie

221

77

3.890

868

484

5.540

Gedrag en
Maatschappij

164

2.152

2.365

1.343

115

6.139

Gezond
heidszorg

336

72

116

3.413

115

4.052

87

19

104

500

45

755

Landbouw en
Natuurlijke
omgeving
Natuur

541

23

144

1.678

650

3.036

Recht

111

928

2.010

476

62

3.587

Taal en
Cultuur

176

2.155

1.300

542

151

4.324

885
2.521

7
5.433

31
9.960

1.179
9.999

2.071
3.693

4.173
31.606

Techniek
Totaal

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Samenvatting
Kwaliteit In het basisonderwijs heeft een kwart van de besturen zwakke of zeer zwakke scholen
onder zich, in het voortgezet onderwijs een derde van de besturen en in het (voortgezet) speciaal
onderwijs bijna 40 procent. Veel besturen hebben dus scholen met onvoldoende kwaliteit.
Grootte De bestuurlijke schaalvergroting, waardoor het gemiddeld aantal leerlingen of stu
denten per bestuur steeg, is grotendeels gestopt. Besturen verschillen echter nog steeds sterk in
omvang en interne organisatie. De toegenomen complexiteit en variëteit in bestuurlijke
organisatie stelt nieuwe eisen aan competenties van bestuurders.
Intern toezicht De scheiding van bestuur en toezicht, inmiddels wettelijk verplicht in alle
sectoren, is in het mbo en het hoger onderwijs al gebruikelijk. Daar hebben instellingen een
college van bestuur en een raad van toezicht. In de overige sectoren zijn raden van toezicht
minder gebruikelijk, vooral in het basisonderwijs.
Onderwijsverbetering Besturen besteden relatief weinig tijd aan de kwaliteit van het onderwijs.
Het accent ligt vooral op personele en ﬁnanciële aspecten. Ze stellen vaak geen eigen normen
aan de hand waarvan ze informatie over het onderwijs beoordelen. Als ze gegevens over de
kwaliteit en de opbrengsten niet voor een evaluatie gebruiken, laten ze kansen voor onderwijs
verbetering liggen.
Kwaliteitszorg Besturen moeten bewaken dat hun scholen voldoende aan kwaliteitszorg doen
en zich verantwoorden over hun kwaliteit. Ze missen anders het zicht op de kwaliteit van hun
scholen. Veel basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs doen wel iets aan kwaliteits
zorg, maar minder dan de helft heeft op alle indicatoren een voldoende beoordeling van de
inspectie. In het speciaal onderwijs geldt dit voor slechts 10 procent van de scholen. Zwakke en
zeer zwakke scholen hebben hun kwaliteitszorg bijna nooit op orde.
Achterblijvende kwaliteit Als de kwaliteit achterblijft, ligt dat vaak aan wisselingen in de
schoolleiding, het bestuur of het team. Ook veranderingen in de omvang of de samenstelling
van de leerlingbevolking kunnen de kwaliteit nadelig beïnvloeden. Diezelfde factoren belemme
ren tegelijkertijd dat de kwaliteit van het onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau komt.
Financiën Goed ﬁnancieel beheer, een belangrijk element van goed bestuur, is een voorwaarde
voor goed onderwijs. Het percentage besturen en instellingen met ﬁnanciële risico’s is beperkt.
Er is in het basisonderwijs en het mbo een zekere samenhang tussen ﬁnanciële risico’s en zwakke
onderwijskwaliteit. In het voortgezet onderwijs is die er niet.
Indicatoren De kwaliteit van het bestuurlijk handelen gaat een grotere rol spelen in het inspec
tietoezicht. De inspectie ontwikkelt indicatoren om de rol van het bestuur bij zwakke en zeer
zwakke scholen en opleidingen in beeld te brengen. Daarbij baseert de inspectie zich op de
wettelijke eisen voor goed bestuurlijk handelen.
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Veranderende rol van besturen

Autonomie en verantwoording
Wetgeving In alle sectoren is wetgeving tot stand gekomen om autonomie van besturen,
verantwoording en toezicht in balans te brengen. Dat gebeurde eerst in het hbo en wo, later in
het mbo. Sinds 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht in het basis
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Parallel hieraan
hebben sectororganisaties codes voor goed bestuur ontwikkeld, die de wettelijke eisen nader
uitwerken en soms van een normering voorzien.
Verantwoording Tegenover de autonomie van besturen staat de verplichting om zich te
verantwoorden. Die berust op drie pijlers:
?\k`ek\ie\kf\q`Z_kY\ffi[\\ck\eYfi^k[\bnXc`k\`k\e[\ÏeXeZ`c\\eg\ijfe\c\Zfe[`k`\j%
Het gaat dus na of besturen hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs
waarmaken. Met het ﬁnancieel beleid en het personeelsbeleid moet het bestuur ervoor zorgen
dat de instandhouding en de kwaliteit van het onderwijs geen risico’s lopen.
M`X[\_fi`qfekXc\[`Xcff^Y\ki\bb\eY\jkli\e[`i\ZkY\cXe^_\YY\e[\eY`a[`kgifZ\j%
?\k\ok\ie\kf\q`Z_kmXe[\`ejg\Zk`\#_\kjcl`kjklb`e[\b\k\e#`ji`j`Zf^\i`Z_k\e
proportioneel. De inspectie houdt zich in eerste instantie bezig met scholen die onvoldoende
opbrengsten hebben en spreekt hun besturen hierop aan.
Bestuurlijk handelen De inspectie spreekt besturen nu al aan op hun eindverantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het onderwijs en de ﬁnanciën. De komende jaren zal de inspectie het
toezicht op de kwaliteit van bestuurlijk handelen verder vormgeven. Daartoe wordt (aanvullend
op de risicoanalyse op school- of opleidingsniveau) een risicomodel op bestuurlijk niveau
ontwikkeld. Ook zal de inspectie indicatoren ontwikkelen om te kunnen beoordelen of besturen
van zwakke en zeer zwakke scholen voldoende voorwaarden scheppen om de kwaliteit te
verbeteren, te bewaken en te borgen.

Zorgplicht
Goed en professioneel Schoolbesturen moeten goed bestuurlijk handelen laten zien, maar ook
professioneel zijn.
9`aÅ^f\[Y\jklliÆ^XXk_\kfd\`j\e[`\[`i\Zkf]`e[`i\ZkjXd\e_Xe^\ed\k[\bnXc`k\`kmXe
het onderwijs.
9`aÅgif]\jj`fe\\cY\jklliÆ^XXk_\kfd\`j\e[`\_\kgif]\jj`fe\c\bXiXbk\imXe_\kY\jklli
betreﬀen.
Goed bestuur De wet bevat een algemeen geformuleerde zorgplicht voor besturen: zij zijn
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Goede besturen zorgen er voor dat de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is. Om dat waar te maken moeten ze zicht
hebben op de kwaliteit van scholen, normen stellen om de kwaliteit te beoordelen, doelen
formuleren om het onderwijs te verbeteren en de resultaten van kwaliteitsverbetering borgen.
Besturen moeten hun scholen opbrengstgericht aansturen. Dat kan alleen als scholen een goed
functionerend systeem van kwaliteitszorg hebben. Besturen moeten ook de ﬁnanciële en
personele randvoorwaarden voor de korte en langere termijn in de gaten houden. Verder moeten
ze rekening houden met hun concurrentiepositie, hun ﬁnanciële mogelijkheden, personele
ontwikkelingen en demograﬁsche ontwikkelingen die gevolgen hebben voor hun ﬁnanciële
positie (zie ook hoofdstuk 10).
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Professioneel bestuur Professionele besturen hebben taken en bevoegdheden helder verdeeld
over bestuurders en interne toezichthouders. De scheiding tussen deze functies is voor alle
sectoren een bekostigingsvoorwaarde, maar besturen zijn vrij in de manier waarop ze de
scheiding maken. Verder moet het interne toezicht onafhankelijk zijn en krijgen besturen de
opdracht zich ten minste via het jaarverslag te verantwoorden naar de maatschappelijke
omgeving en de overheid.

9.2

Bestuurlijke schaalvergroting

Aantal besturen Door bestuurlijke schaalvergroting nam het aantal besturen het afgelopen
decennium in alle sectoren af (tabel 9.2a). De sterkste daling deed zich voor tussen 2000 en 2005.
Door de schaalvergroting steeg het aantal leerlingen per bestuur.
Tabel 9.2a
Ontwikkeling van het aantal besturen tussen 2000 en 2009
Samenstelling

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bo
Bo/sbao
Bo/sbao/(v)so
Bo/sbao/(v)so/vo
Bo/sbao/vo
Bo/(v)so
Bo/(v)so/vo
Bo/vo
Bo/vo/mbo
Bo/mbo
Sbao

1.672
67

1.553
80

1.456
95

1.331
104

1.227
110

1.134
110

1.055
113

1.001
113

952
119

911
117

19
36
38
3

23
32
27
3

30
23
17
5

30
18
16
6

29
16
15
5

29
13
16
4

31
12
12
4

31
11
13
3

31
10
11
3

31
10
12
3

3
22
34

4
18
38

2
16
42

1
14
1
45

3
13
1
44

3
13
1
-

2
11
1

2
11
1

2
12
1

2
9
1

6
26
25
119
7
2
316
28
42
1

11
20
17
116
7
2
314
28
42
1

15
14
9
113
7
1
292
27
41
1

11
11
10
111
7
1
285
28
38
1

11
11
7
105
6
1
287
27
1
37
1

44
10
11
6
96
4
1
288
26
1
37
4

41
8
11
4
92
4
1
285
26
1
38
4

39
8
11
4
88
4
1
279
27
1
37

35
8
11
3
81
4
1
278
27
1
37

33
8
11
3
80
4
1
279
26
1
37

52
13
2.531

51
13
2.400

49
13
2.268

47
13
2.129

41
13
2.011

37
13
1.901

35
13
1.804

3
36
13
1.737

3
35
13
1.678

3
35
13
1.630

Sbao/(v)so
Sbao/(v)so/vo
Sbao/vo
(V)so
(V)so/vo
(V)so/vo/mbo
(V)so/mbo
Vo
Vo/mbo
Vo/mbo/hbo
Mbo
Mbo/hbo
Hbo
Wo
Totaal

Bron: OCW, 2010
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?\kXXekXcY\jkli\emXeYXj`jjZ_fc\e`jj`e[j)'''Y`aeX^\_Xcm\\i[%<iq`aed`e[\i\\eg`ɝ\ij
en kleine besturen (minder dan tien scholen) en meer grotere besturen. Besturen verschillen
overigens nog steeds sterk in omvang: sommige hebben minder dan honderd leerlingen,
Xe[\i\_\YY\eY`aeXkn`ek`^[l`q\e[c\\ic`e^\eF:N#)'(' %
Ffb`e_\kmffik^\q\kfe[\in`ajeXd_\kXXekXcY\jkli\eX]\e^if\`[\_\k^\d`[[\c[XXekXc
leerlingen per bestuur. De meeste besturen hebben tussen de duizend en vierduizend
c\\ic`e^\e2m`\iY\jkli\e_\YY\ed\\i[Xekn`ek`^[l`q\e[c\\ic`e^\e%
@e_\kmffik^\q\k jg\Z`XXcfe[\in`aj`j_\kXXekXcY\jkli\e^\[XXc[\em\i[lYY\c[\_\k
gemiddeld aantal leerlingen per bestuur. Dat komt niet alleen door schaalvergroting, maar ook
door de instroom van leerlingen in dit type onderwijs. Dat leidde in sommige besturen tot een
snelle groei van het aantal locaties. Besturen in deze sector zijn vaak niet alleen betrokken bij
het onderwijs, maar ook bij instellingen voor (jeugd)zorg, gezondheidszorg of justitie.
@e_\kdYf\e_\k_YfbnXd[\Y\jkllic`ab\jZ_XXcm\i^ifk`e^mffiXcmi)'''kfkjkXe[\e
veranderde er daarna niet meer zoveel. Het aantal universiteiten is in de loop der jaren niet
veranderd.
Verzelfstandiging openbaar onderwijs In het openbaar onderwijs zijn veel besturen verzelf
standigd om de dubbelrol van de gemeente (zowel overheid als bestuur) op te heﬀen. Vaak is de
vroegere bestuurscommissie van de gemeenteraad vervangen door een zelfstandige stichting.
Tussen 1997 en 2008 is het aandeel gemeentelijk bestuurd onderwijs in het basisonderwijs
gedaald van ruim 30 naar minder dan 10 procent, in het voortgezet onderwijs van 25 naar 5
procent (Onderwijsraad, 2008).

9.3

Bestuurlijke organisatie en inrichting

Bestuursmodellen Sectoren verschillen in de manier waarop het bestuur en het interne toezicht
georganiseerd zijn. In het mbo, hbo en wo is een scheiding tussen een college van bestuur en
een raad van toezicht gemeengoed. Een verkennend inspectieonderzoek uit 2010 onder besturen
in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs maakt echter duidelijk dat een raad van
toezicht voorkomt bij slechts 14 respectievelijk 53 procent. Eerder onderzoek (Turkenburg, 2008)
wees uit dat veel besturen in deze sectoren een raad-van-beheermodel hebben: een bestuur op
hoofdlijnen en mandatering van taken en bevoegdheden aan de schoolleiding. Vooral bij
eenpitters in het basisonderwijs komt het klassieke model nog vaak voor, waarbij het bestuur
eindverantwoordelijk is en de directie uitvoerende taken heeft.

Raden van toezicht
Valkuilen Over het functioneren van raden van toezicht is relatief weinig bekend. Vaak hebben
raden van toezicht in het basisonderwijs naast hun toezichthoudende rol in de praktijk ook een
adviserende functie (Van de Kant, 2009), maar die twee taken staan op gespannen voet. Valkuilen
voor raden van toezicht zijn (Klifman, 2010):
femfc[f\e[\m\ijZ_`cdXb\ekljj\eY\jkli\e\ekf\q`Z_k_fl[\e2
_\kY\jkllik\m\\cil`dk\^\m\e\ee`\kbi`k`jZ_^\ef\^q`ae2
Xcjmi`\e[\eZclY]leZk`fe\i\e2
k\cXe^\\eX]nXZ_k\e[\_fl[`e^XXee\d\e%
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Mbo De inspectie onderzocht het functioneren van raden van toezicht in het mbo (Inspectie van
het Onderwijs, 2010a). De belangrijkste bevindingen zijn:
<\e]fijXXekXc`ejk\cc`e^\ec\\ɘ[\Zf[\Å>f\[Y\jklliÆe`\keX%D`e[\i[Xe[\_\cɘmXe[\
raden van toezicht besteedt aandacht aan de verantwoording door het middenmanagement en
aan het betrekken van onafhankelijke externe adviseurs en collega-instellingen. Ook maakt de
helft van de raden nevenfuncties niet openbaar.
;\X]^\cfg\eaXi\e_\YY\ed\\iiX[\emXekf\q`Z_kq\c]`e]fidXk`\m\infim\e#\\eY\cXe^i`ab
element van onafhankelijkheid.
K\^\c`ab`j\i\\e^ifk\i\k\il^_fl[\e[_\`[Xcj_\k^XXkfd\\ebi`k`jZ_\fgjk\cc`e^eXXi_\k
college van bestuur.
M\\ciX[\emXekf\q`Z_k^\Yil`b\e\`^\eefid\e#efid\emXe[\`ejg\Zk`\f]Y\eZ_dXibjmXe
de MBO Raad. Ruim 40 procent van de raden van toezicht heeft echter geen eigen normen voor
het beoordelen van onderwijsinformatie. Dat doet afbreuk aan de eﬀectiviteit van het interne
toezicht: naarmate dat sterker onderwijsgericht is, is de onderwijskwaliteit van de mboinstelling beter.
Kwaliteitsverschillen;\:fdd`jj`\Fe[\in`aj\e9\jkli`e^9M<ZfejkXk\\ik[Xk\i^ifk\
verschillen zijn in de kwaliteit van het interne toezicht. Die verschillen hangen samen met de
manier waarop instellingen vormgeven aan de interne besturing, de wijze waarop verant
woording wordt gevraagd en afgelegd en de beschikbaarheid van managementinformatie. De
commissie stelt dat raden van toezicht een sterke en betrokken rol moeten spelen, meer aan
dacht moeten besteden aan het onderwijs en het college van bestuur goed tegenspel moeten
Y`\[\e:fdd`jj`\Fe[\in`aj\e9\jkli`e^9M<#)'(' %

Interne organisatie
Subsidiariteit Grote instellingen en besturen van een groot aantal scholen compenseren
nadelen van de schaalgrootte door interne verzelfstandiging, ofwel kleinschaliger aansturing op
een lager niveau in de organisatie. Daarbij is het principe van subsidiariteit, het beleggen van
verantwoordelijkheden op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie, het uitgangspunt. De
Onderwijsraad (2010) maakt globaal een tweedeling: in het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs overheerst een model waarbij individuele scholen veel vrijheid hebben en het bestuur
meer op de achtergrond staat, in de andere sectoren heeft het bestuur vaker een voorhoede
positie.
Bovenschools management In het basisonderwijs heeft 93 procent van de meerpitters een
bovenschools management (Van Kessel en Hovius, 2011). De meest voorkomende vormen zijn de
algemeen directeur (59 procent) en het college van bestuur (17 procent). De meerpitters zonder
bovenschools management zijn meestal klein. Bij de eenpitters is de directeur in 79 procent van
de gevallen gemandateerd bestuurder en in 19 procent van de gevallen dagelijks bestuurder.
Daarbij zijn de bestuurstaken naar de directeur gedelegeerd.

Besturen in het basisonderwijs
Toezichthouder De taakopvatting van besturen van basisscholen is veranderd (tabel 9.3a). In
vergelijking met 2006 zien meer besturen zichzelf als toezichthouder, minder als opdrachtgever.
Bijna een kwart van de besturen vindt de rol van klankbord of ambassadeur/netwerker het
Y\cXe^i`abjk2jkli\e[fgki\[\ec`^k[Xed`e[\imffi[\_Xe[?f]dXe#MXeC\\i#;\9ffd\e
Hofman, 2010).
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Tabel 9.3a
Taakopvatting besturen basisonderwijs (in percentages, n=109)
2006
Bestuur als opdrachtgever
Bestuur als toezichthouder
Bestuur als klankbord
Bestuur als ambassadeur en netwerker
Totaal

2010

54

36

27
16
3
100

41
19
4
100

Bron: Hofman, Van Leer, De Boom en Hofman, 2010

Prioriteiten De tijdsbesteding van besturen is sinds 2006 ook veranderd (tabel 9.3b): na de
invoering van de lumpsum gaat meer tijd zitten in personele zaken. De tijd besteed aan onder
wijs is licht teruggelopen, hoewel aandacht hiervoor essentieel is om zicht te hebben op de
kwaliteit van scholen.
Tabel 9.3b
Tijdsbesteding besturen basisonderwijs (in percentages, n=109)

Onderwijs
Personeel
Financieel en materieel beheer
Organisatie/communicatie
Totaal

2006

2010

20
29

17
38

29
22
100

23
22
100

Bron: Hofman, Van Leer, De Boom en Hofman, 2010

Schoolleiders van basisscholen
Thema’s voor verantwoording De inspectie heeft in 2010 in een representatieve steekproef van
309 schoolleiders van basisscholen gevraagd over welke onderwerpen zij schriftelijk verantwoor
ding aﬂeggen aan hun bestuur (ﬁguur 9.3a). De antwoorden wijzen op onvoldoende aandacht
van sommige besturen voor onderwijsprocessen en opbrengsten.
QfÆe(,kfk)'gifZ\ekmXe[\jZ_ffcc\`[\ijc\^k^\\em\iXeknffi[`e^X]fm\igi\jkXk`\j`e^if\g
8, uitstroom naar het vervolgonderwijs of het speciaal (basis)onderwijs en de kwaliteit van het
onderwijsleerproces. Zonder deze informatie kunnen besturen hun verantwoordelijkheid voor
de kwaliteit onvoldoende waarmaken.
<\e[\i[\mXe[\jZ_ffcc\`[\ij`e]fid\\ik_\kY\jkllie`\kfm\i[\gi\jkXk`\jmXec\\ic`e^\e`e
de groepen 1 tot en met 7. De helft of meer verantwoordt zich niet over aantallen zittenblijvers
en eﬀecten van leerlingenzorg. Voor besturen is dit een gemiste kans, want meer dan bij de
resultaten in groep 8 gaat het hier om gegevens met een ‘early warning’-functie. Gezien het
belang van leerlingenzorg en de formatieve inzet die daarmee gemoeid is, is het vreemd dat
nog zoveel schoolleiders hierover geen verantwoording aﬂeggen.
;\d\\i[\i_\`[mXejZ_ffcc\`[\ijc\^k^\\em\iXeknffi[`e^X]fm\i[\g\[X^f^`jZ_\\e
didactische kwaliteiten van leraren. Dat is opvallend, omdat het bestuur de werkgever van de
leraren is.
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Figuur 9.3a
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Personeelsbeleid Besturen kunnen via personeelsbeleid de kwaliteit van het onderwijs
beïnvloeden. Ze kunnen bijvoorbeeld mobiliteit van leraren en schoolleiders bevorderen (om te
voorkomen dat teams onvoldoende nieuwe impulsen krijgen) of ze kunnen eisen stellen aan de
omvang van deeltijdbanen (om al te grote versnippering te voorkomen). Volgens schoolleiders
voeren slechts enkele besturen hier bewust beleid op. Zij tolereren bijvoorbeeld geen deeltijd
banen van minder dan twee dagen of ze spreken met schoolleiders af dat ze na vijf jaar op een
andere school gaan werken. Enkele besturen verwachten van leraren dat ze na een vastgesteld
aantal jaren wisselen van groep, bouw of school.

9.4

Bestuurlijk vermogen en kwaliteit

Schoolleiders en besturen van zwakke en zeer zwakke scholen
Rol bij kwaliteitsdaling De inspectie analyseerde eind 2010 ruim honderd rapporten over
zwakke en zeer zwakke scholen en opleidingen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs,
het (voortgezet) speciaal onderwijs en het mbo. Doel was op te sporen welke rol schoolleiders en
besturen op deze groep scholen spelen. Eerder onderzoek toonde al aan dat schoolleiding en
besturen van zeer zwakke basisscholen problemen niet op tijd signaleren of ze niet eﬀectief
aanpakken. Vaak hebben betrokkenen (bestuur, bovenschools management, schoolleider en
k\Xd _lem\iXeknffi[\c`ab_\[\ee`\k_\c[\im\i[\\c[@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''-2
2010d).
Geen leiderschap De rapporten laten zien dat schoolleiders op zwakke en zeer zwakke scholen
geen leiderschap tonen, niet met veranderingen kunnen omgaan en inhoudelijke veranderingen
niet goed aansturen (tabel 9.4a).
Geen continuïteit Ook besturen spelen een rol bij de kwaliteit van zwakke en zeer zwakke
scholen. Zij waarborgen de continuïteit in de aansturing van scholen onvoldoende (tabel 9.4b).
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Tabel 9.4a
Problemen van schoolleiders op zwakke en zeer zwakke scholen en opleidingen
Knelpunt

Voorbeelden

De schoolleider toont
geen leiderschap.

8YjYf\ciX]b[Yb]b\YhhYUacZhiggYbhYUaYbciXYfgn]^b`Ub[Yh]^XjYfghccfX"

De schoolleider kan
niet omgaan met
veranderende
omstandigheden.

<YhhYUa[fcY]h aUUfXYgW\cc``Y]XYfncf[hb]YhjccfVY[Y`Y]X]b[jUbb]YikY`YfUfYb"
8YgW\cc`[fcY]hYbkYf_haYhX]g`cWUh]Yg aUUfXYgW\cc``Y]XYfVYfY]_h[YYbYYb\Y]X
van werken onder leraren.
8YgW\cc``Y]XYf`UUhncf[`YYf`]b[YbjUbUbXYfYgW\c`Yb]bghfcaYb aUUf\YYə[YYb
antwoord op problemen die dat met zich meebrengt.
<Yh`YYf`]b[YbUUbhU`XUU`hYb`YfUfYbjYfhfY__Yb"8YgW\cc``Y]XYf_UbXYYYb\Y]X]b\Yh
team niet handhaven.
8YgW\cc`kcfXhnc_`Y]b XUh`YfUfYbaYhWcaV]bUh]Y[fcYdYbjUbXf]Y`YYf^UfYbacYhYb
werken, terwijl ze daar geen ervaring mee hebben. De schoolleider zorgt niet voor
ondersteuning.

De schoolleider kan
complexe inhoudelijke
veranderingen niet
aansturen.

<YhWcadYhYbh]Y[Yf]W\hcbXYfk]^gacYh]b[YjcYfXkcfXYbcdYYbaVc!cd`Y]X]b[ 
maar leraren vinden de structuren waarbinnen dat plaatsvindt niet helder.
<Yh]bjcYfYbjUbYYbb]YikcbXYfk]^gWcbWYdhÃ`YYfhi]bYbÄ`ccdhb]Yh[cYX"

<YhhYUakYf_hb]YhU`gYYb\Y]X/Yf]gYYbY]`UbXYbWi`hiif"
8YgW\cc``Y]XYfaUU_hdfcV`YaYbb]YhVYgdfYY_VUUfYbWfYYfh[YYbdfcZYgg]cbY`Y
cultuur.
8YgW\cc``Y]XYf\YYə[YYbXfUU[j`U_V]^\YhhYUa"

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Tabel 9.4b
Problemen van besturen op zwakke en zeer zwakke scholen
Knelpunt

Voorbeelden

Het bestuur zorgt niet
voor continuïteit in de
aansturing van de
school.

<YhaUbU[YaYbhjUbXYgW\cc`k]ggY`hghYYXg/gcagn]^bYfXf]YX]fYWhYifYb]bj]Yf^UUf"
8YX]fYWhYif]gn]Y_ aUUf\YhVYghiifncf[hb]YhjccfjYfjUb[]b["
<YhVYghiifg`UU[hYfb]Yh]bXYgc``]W]hUh]YdfcWYXifYjccfYYbb]YikYX]fYWhYifaYhgiW
ces af te sluiten.

Het bestuur schept
geen personele rust
op de school of
bewaakt de kwaliteit
van het personeel
onvoldoende.

JUWUhifYgjccf`YfUfYbkcfXYbb]YhjYfji`X"
AYYfXUbYYb_kUfhjUbXY`YfUfYb]gcbVYjcY[X"
8YgW\cc`\YYəhYaU_YbaYhYYb]bghfccajUbcjYfhc``][dYfgcbYY`jUbUbXYfY
scholen, zonder dat daar scholing en begeleiding tegenover staan.

Het bestuur laat
onrustveroorzakende
situaties te lang
voortbestaan.

8YgW\cc`_f]^[hYYbb]YikY`cWUh]Y aUUfacYhjccfX]Yh]^XjYfgW\]``YbXY_YfYb
verhuizen.
BccXnU_Y`]^_YdYfgcbY`YYb#cZɕbUbW]`YaUUhfY[Y`YbV`]^jYbi]h"
9f`ccdhYYbZig]YaYhYYbUbXYfYgW\cc` X]Y`Ub[Xiifh"
<Yh]gjccfXYVYhfc__YbYbcdgW\cc`b]YhXi]XY`]^_cZ\YhVYghiifXYgW\cc`]bXY
toekomst open wil houden of wil opheffen.
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Besturen basisonderwijs en kwaliteit
Grotere besturen Evenals vorig jaar heeft een kwart van de besturen in het basisonderwijs
zwakke of zeer zwakke scholen (ﬁguur 9.4a). Hoe meer scholen er bij een bestuur horen, hoe
groter de kans dat er een zwakke of zeer zwakke tussen zit. Toch zijn er ook grote besturen
(bijvoorbeeld 22 procent van de besturen met meer dan twintig scholen) die geen enkele zwakke
of zeer zwakke school hebben.

Figuur 9.4a
Toezichtarrangementen per 1 september 2010 op bestuursniveau (in
percentages, inclusief samengestelde besturen)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Kwaliteitszorg basisonderwijs Zonder systeem van kwaliteitszorg kunnen schoolleiding en
bestuur de kwaliteit van het onderwijs niet in beeld brengen of verbeteren. Op zwakke en zeer
zwakke scholen is de kwaliteitszorg veel vaker onvoldoende dan op scholen met basistoezicht
(ﬁguur 9.4b).
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Opbrengstgerichtheid besturen Scholen die resultaten van leerlingen en het onderwijsleer
proces niet evalueren, werken niet opbrengstgericht. Hier valt nog veel te verbeteren, ook op
scholen met basistoezicht (zie ook hoofdstuk 2) en ook bij besturen. Eerder meldde de inspectie
al dat een op de vijf scholen in een representatieve steekproef nooit met het bestuur over de
opbrengsten sprak (Inspectie van het Onderwijs, 2010c). Recente gegevens van de PO-raad,
afkomstig uit gesprekken met 170 besturen, wijzen uit dat 30 procent van de besturen geen
meetbare doelen heeft voor het beoordelen van leerlingprestaties. Besturen laten zich verder
alleen door de schoolleiding informeren en gaan niet snel zelf kijken wat er op scholen gebeurt:
zo’n 40 procent van de besturen doet dit nooit (PO-raad, 2010). Een derde van alle besturen heeft
een systeem voor kwaliteitszorg op bestuursniveau, 60 procent is bezig een dergelijk systeem op
te zetten. De resterende groep is dat niet van plan. Het gaat daarbij om 6 procent van de meerpit
ters en 20 procent van de eenpitters (Van Kessel en Hovius, 2011).

Besturen voortgezet onderwijs en kwaliteit
Een op drie In het voortgezet onderwijs heeft 37 procent van de besturen een of meerdere
zwakke of zeer zwakke scholen. Ook hier gaat het vaak om grotere besturen (ﬁguur 9.4a). Van de
grote besturen (met 21 of meer scholen) heeft echter 6 procent helemaal geen zwakke of zeer
zwakke scholen.
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Onvoldoende kwaliteitszorg Ook in het voortgezet onderwijs hebben de zwakke en zeer
zwakke scholen hun kwaliteitszorg veel vaker niet op orde dan scholen met basistoezicht (ﬁguur
9.4c). Besturen hebben, zeker als scholen de prestaties van leerlingen niet goed evalueren,
onvoldoende informatie om zich een oordeel te vormen over de kwaliteitsontwikkeling en om
op basis daarvan te sturen. Enkele jaren geleden bleek ook al dat veel besturen scholen hebben
nXXiY\cXe^i`ab\\c\d\ek\emXebnXc`k\`kjqfi^fekYi\b\e@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''/2
2010c).

Figuur 9.4c
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Besturen (voortgezet) speciaal onderwijs en kwaliteit
Snelle groei In het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft 39 procent van de besturen zwakke of
zeer zwakke scholen (ﬁguur 9.4a). Veel scholen slagen er nog onvoldoende in om ontwikke
lingsperspectieven voor leerlingen te formuleren en de voortgang van de ontwikkeling te
bewaken. Verder laat de functionaliteit van de handelingsplanning vaak te wensen over. Ook
bestuurlijke oorzaken spelen een rol:
[\j\Zkfi`j[\X]^\cfg\eaXi\e\ogcfj`\]^\^if\`[#`eXXekXcc\ec\\ic`e^\e\eXXekXcc\ejZ_fc\e
f]cfZXk`\j2
[XXi[ffi`j\ijfdjn\`e`^Zfek`elk\`k`eY\jklli#jZ_ffcc\`[`e^\ec\iXi\ek\Xdj2
mXXb`j_\kdf\`c`abfd^\bnXc`ÏZ\\i[\Y\jklli[\ij\eg\ijfe\\cjc\[\ek\m`e[\e2
m\i[\i`j[\Y\jkllic`ab\Zfdgc\o`k\`k^iffk1Y\jkli\e_\YY\ek\dXb\ed\kl`k\\ecfg\e[\
wettelijke regimes en bekostigingsstromen.
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Figuur 9.4d
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Evalueren Besturen kunnen in deze sector sterk aan kwaliteit winnen als ze ervoor zorgen dat
hun scholen voldoende aan kwaliteitszorg doen (ﬁguur 9.4d). Vooral de evaluatie van het
onderwijsleerproces en de leerlingenzorg komen niet goed uit de verf, ook niet op scholen met
basistoezicht. De sector loopt wat kwaliteitszorg betreft behoorlijk achter op het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs.

Mbo-instellingen en kwaliteit
Samenhang De inspectie constateerde op basis van onderzoek bij 27 bekostigde mbo-instelling
en dat de kwaliteit van het bestuurlijk vermogen samenhangt met de kwaliteit van onderwijs en
examinering (Inspectie van het Onderwijs, 2010a).
Dfe`kfi`e^`jY`am\\c`ejk\cc`e^\e^f\[fekn`bb\c[\eYi\\[^\XZZ\gk\\i[%;ffiXl[`kj#
enquêtes en panels onder belanghebbenden verzamelen instellingen informatie over de
kwaliteit van onderwijs en examens.
@ejk\cc`e^\e[f\e[XXieX\Z_k\ik\n\`e`^d\kXc[`\^\^\m\ej%Q\q`aefemfc[f\e[\bi`k`jZ_
over hun eigen functioneren, onder meer door een gebrek aan duidelijke normen. Raden van
toezicht blijven hier ook in gebreke.
L`kbfdjk\emXedfe`kfi`e^c\`[\e[XXi[ffie`\kkfk\ɕ\Zk`\m\m\iY\k\idXXki\^\c\e%
Wisselingen De stabiliteit van bestuur en management, de resultaatgerichtheid van de
instellingen en de informatievoorziening spelen ook een belangrijke rol. Onvoorziene wisseling
en in de samenstelling van het college van bestuur (bij 40 procent van de instellingen in de
afgelopen anderhalf à twee jaar) en in het middenmanagement (bij bijna 70 procent) vloeien
voort uit problemen met de kwaliteit van het onderwijs of spelen juist een rol bij het ontstaan
ervan.
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Koplopers Instellingen verschillen sterk in bestuurlijk vermogen en onderwijskwaliteit.
Ongeveer 15 procent is te kenschetsen als koploper: zij hebben een goede kwaliteitszorg, een
grote organisatie-eﬀectiviteit en voldoende onderwijskwaliteit. Een ongeveer even grote groep is
te kenschetsen als achterblijver: zij hebben minder bestuurlijk vermogen en de onderwijs
kwaliteit is ook relatief laag. Alle overige instellingen zitten hier tussenin (zie ook hoofdstuk 5)

Instellingen hoger onderwijs en kwaliteit
Beter toezicht nodig In het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn
instellingen verantwoordelijk voor inhoud, kwaliteit en inrichting van het onderwijs.
Incidenten, zoals de problemen bij Hogeschool Inholland, maken duidelijk dat het interne
toezicht beter moet: de veronderstelde checks and balances hebben niet gewerkt. De oorzaken
voor de problemen liggen in tekortkomingen in de kwaliteitszorg, het onvoldoende
functioneren van planning en control en onvoldoende eﬀectief optreden op verschillende
niveaus in de organisatie. Gezien dit alles vraagt de relatie tussen intern en extern toezicht om
eX[\i\[ffi[\eb`e^:fdd`jj`\;`gcfd\i`e^CXe^jkl[\\i[\ij?f^\jZ_ffc@E?fccXe[#)'(' %

9.5

Bestuurlijk vermogen en financieel beheer

Financieel beheer Als een bestuur inzicht heeft in de ﬁnanciële situatie en bijstuurt als dat nodig
is, is sprake van goed ﬁnancieel beheer. In de praktijk schiet de kwaliteit van het ﬁnancieel
beheer nog vaak tekort, bijvoorbeeld door onvoldoende kennis van ﬁnancieel management (zie
verder hoofdstuk 10). Financiële risico’s en onvoldoende onderwijskwaliteit hangen soms, maar
lang niet altijd samen.
@e_\kYXj`jfe[\in`aj_\\ɘ\\e[\i[\mXe[\Y\jkli\ed\kÏeXeZ`c\i`j`ZfÆjqnXbb\f]q\\i
zwakke scholen, tegen een kwart van de besturen zonder ﬁnanciële risico’s.
@e_\kdYf_\\ɘ[i`\bnXikmXe[\`ejk\cc`e^\ed\kÏeXeZ`c\i`j`ZfÆjqnXbb\f]q\\iqnXbb\
fgc\`[`e^\e2Y`a[\`ejk\cc`e^\eqfe[\iÏeXeZ`c\i`j`ZfÆj^XXk_\kfd`\kjd`e[\i[Xe[\_\cɘ%
@e_\kmffik^\q\kfe[\in`aj_\\ɘ[\_\cɘmXe[\Y\jkli\ed\kÏeXeZ`c\i`j`ZfÆj\\eqnXbb\f]
zeer zwakke school, tegen 40 procent van de besturen zonder die risico’s.
Als besturen zwakke of zeer zwakke scholen hebben en ook ﬁnanciële risico’s laten zien,
combineert de inspectie het geïntensiveerde toezicht op de onderwijskwaliteit met intensief
ﬁnancieel toezicht.

9.6

Publieke verantwoording

Verticale verantwoording
Jaarverslagen Besturen moeten jaarlijks in een ﬁnancieel jaarverslag en een inhoudelijk
jaarverslag verantwoording aﬂeggen aan de overheid. De regelgeving is sinds 2008 voor alle
sectoren gelijk. Het mbo en het hoger onderwijs hebben al langer ervaring met inhoudelijke
jaarverslagen, maar voor de andere sectoren is dit een relatief nieuw fenomeen. Vorig jaar
constateerde de inspectie op basis van een analyse van vierhonderd jaarverslagen uit alle
sectoren dat de kwaliteit van onderwijskundige informatie vaak te beperkt was. Dat is nog steeds
het geval. In het mbo is de verantwoording over de opbrengsten bijvoorbeeld vaak onvoldoende,
omdat alleen op instellingsniveau informatie wordt gegeven en niet op het niveau van afzonder
lijke eenheden. Ook informatie over de kwaliteitszorg schiet vaak tekort (zie hoofdstuk 5).
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Horizontale dialoog
Belanghebbenden Besturen moeten ook een dialoog aangaan met de maatschappelijke
omgeving. Doel hiervan is belanghebbenden (leerlingen, ouders, werkgevers) in staat te stellen
de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te beïnvloeden, vanuit de gedachte dat zelf
regulatie goed is voor de kwaliteit van het onderwijs.
?\kmffik^\q\kfe[\in`ajglYc`Z\\ikm`X_\kgifa\ZkÅM\ejk\ijmffim\iXeknffi[`e^ÆZ`a]\idXk`^\
informatie over scholen. Scholen kunnen hun eigen gegevens vergelijken met het landelijke
beeld en met vergelijkbare scholen, maar ook ouders en leerlingen kunnen dat doen.
M\\cdYf$`ejk\cc`e^\e_\YY\emXjk^\c\^[n`\_le\ok\ie\Y\cXe^_\YY\e[\eq`ae\eq`a
betrekken hen via panels en tevredenheidsonderzoeken bij de kwaliteitsontwikkeling
(Inspectie van het Onderwijs, 2010a). Het mbo gebruikt benchmarkinformatie van de MBO Raad
voor de horizontale dialoog.
Openbaarheid Volgens Janssens en Noorlander (2010) heeft het openbaar maken van
verantwoordingsinformatie nog weinig invloed op het keuzegedrag van ouders en leerlingen,
onder andere omdat die informatie nog niet altijd goed toegankelijk is. Openbaar maken van
verantwoordingsinformatie kan leiden tot ongewenste neveneﬀecten, zoals strategisch gedrag.
Daarom moeten raden van toezicht, scholen en instellingen de informatie goed kunnen
uitleggen aan belanghebbenden.

9.7

Nabeschouwing

Besturen in ontwikkeling De randvoorwaarden voor goed en professioneel bestuur krijgen
langzamerhand meer vorm, maar binnen en tussen sectoren zijn grote verschillen in
ontwikkelingsfase en uitvoering. De wettelijk verplichte invoering van de scheiding tussen
bestuur en intern toezicht is in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet)
speciaal onderwijs relatief nieuw. In het mbo en het hoger onderwijs is die ontwikkeling al
langer gaande. Recente incidenten in die sectoren tonen aan dat de principes van goed bestuur
in de praktijk nog onvoldoende gestalte krijgen. Een nadere doordenking van de relatie tussen
intern en extern toezicht is dan ook nodig.
Primair proces Besturen en raden van toezicht zijn te weinig gericht op het primaire proces. Dat
geldt vooral bij zwakke en zeer zwakke scholen en opleidingen. Besturen verzamelen zelf niet
genoeg informatie of beoordelen informatie niet kritisch aan de hand van ambitieuze normen.
Besturen zijn geneigd te veel af te gaan op de informatie die zij van schoolleiders krijgen.
Eﬀectieve verbetermaatregelen blijven te vaak uit. Er is nog weinig zicht op de mate waarin
Y\jkli\eÏeXeZ`\\cY\c\`[\eg\ijfe\\cjY\c\`[^\Yil`b\efdk\jkli\efgfe[\in`ajbnXc`k\`k2
besturen schenken hier in hun inhoudelijk jaarverslag weinig aandacht aan.
Kwaliteitszorg Om te voldoen aan de zorgplicht voor goed onderwijs moeten bestuur en
management sturen op kwaliteit. Ze moeten een goed functionerend cyclisch systeem van
kwaliteitszorg hebben om opbrengstgericht te kunnen werken. Op zwakke en zeer zwakke
scholen en opleidingen laat de kwaliteitszorg zeer sterk te wensen over, maar niet alleen daar. In
alle sectoren is het van belang dat besturen opbrengstgericht handelen op basis van betrouwbare
gegevens uit een systeem van kwaliteitszorg. Aandacht daarvoor moet dan ook met kracht
gestimuleerd worden.
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Schaalgrootte Er is weinig bekend over de eventuele gevolgen van de bestuurlijke schaal
vergroting voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom van belang de variëteit aan
ontwikkelingen en modellen bij besturen goed te monitoren.
Extern toezicht Extern toezicht op de kwaliteit van het bestuurlijk handelen, sluitstuk in de
keten van goed bestuur, is cruciaal voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Als onderdeel
van het risicogerichte toezicht legt de inspectie bestuurlijke knelpunten bloot. Door besturen op
hun verantwoordelijkheid aan te spreken, beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De inspectie zal dit toezicht de komende jaren verder
ontwikkelen.
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Samenvatting
Financiële gezondheid Alle onderwijssectoren zijn overwegend ﬁnancieel gezond en hebben
voldoende ﬁnanciële ruimte om onderwijs te verzorgen. Het is belangrijk dat besturen en
instellingen publieke middelen eﬃciënt en doelmatig inzetten en op tijd anticiperen op
veranderingen, zodat ze ﬁnanciële risico’s kunnen voorkomen. Dat geldt in het bijzonder voor
besturen die door demograﬁsche krimp met een daling van inkomsten te maken krijgen.
Financiële risico’s De inspectie constateerde bij 58 besturen en instellingen uit alle sectoren
ﬁnanciële risico’s, vooral in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Voor deze
besturen en instellingen is een goed ﬁnancieel beheer extra belangrijk, maar de inspectie ziet in
verschillende onderzoeken dat de kwaliteit van het ﬁnancieel beheer vaak nog tekortschiet.
Verantwoording Nog steeds leveren veel besturen hun jaarverslaggeving te laat in, maar de
situatie is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Bij besturen die te laat zijn, wordt een deel van de
bekostiging opgeschort. Besturen volgen niet altijd de voorschriften voor jaarverslaggeving,
zoals het opnemen van een verplichte begroting. Accountants controleren de jaarverslaggeving
en de inspectie onderzoekt jaarlijks steekproefsgewijs de kwaliteit van accountants. Daarbij
komen opnieuw veel tekortkomingen aan het licht.
Doelmatigheid hoge vermogens De inspectie heeft bij vijftig besturen met excessief hoge
vermogens in het primair en voortgezet onderwijs onderzocht wat de aard en de reden van het
hoge vermogen is. Meer dan de helft van deze besturen zet het vermogen niet voldoende in voor
het onderwijs. Op verzoek van de inspectie hebben de besturen toegezegd dat te veranderen en
hun hoge vermogens verantwoord af te bouwen.
Naleving wet- en regelgeving De inspectie heeft het afgelopen jaar tekortkomingen gezien in
de naleving van wet- en regelgeving. Enkele hiervan komen veel voor. Zo hebben niet alle
besturen voor het personeel een Verklaring Omtrent het Gedrag, terwijl die in alle sectoren,
behalve het hoger onderwijs, verplicht is. Daarnaast maken scholen in het primair onderwijs
opnieuw veel fouten bij het opgeven van leerlinggewichten. De inspectie deed onderzoek naar
beleggen en belenen in het primair en voortgezet onderwijs. Hieruit bleek dat de regels over het
algemeen worden nageleefd.
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10.1 Financieel toezicht
Onderdelen Voor goed onderwijs is het van belang dat besturen en instellingen ﬁnancieel
gezond zijn en geen onnodig hoge vermogens aanhouden. Financiële risico’s moeten tijdig
gesignaleerd worden. Daarbij speelt de inspectie een rol. Behalve op individuele besturen en
instellingen ziet de inspectie ook toe op ﬁnanciële ontwikkelingen in de onderwijssectoren als
geheel. Een ander belangrijk terrein is de naleving van wet- en regelgeving, waarbij de recht
matigheid van verkrijging en besteding van rijksbijdragen en de verantwoording hierover
centraal staan. Het toezicht richt zich op het bevoegd gezag van onderwijsinstellingen die een
rijksbijdrage ontvangen, inclusief het groene onderwijs. Het bevoegd gezag wordt in dit hoofd
stuk ‘bestuur’ (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) of ‘instelling’
(beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het hoger onderwijs) genoemd, aansluitend bij
het taalgebruik in de sectoren.
Uitgaven@e)''0^X]_\kd`e`jk\i`\mXeF:NÌ)-d`caXi[l`kXXefe[\in`aj%;XXieXXjk^X]_\k
ministerie van LNV (met ingang van november 2010 ministerie van Economische Zaken,
CXe[Yfln\e@eefmXk`\ Ì'#/d`caXi[l`kXXe_\k^if\e\fe[\in`ajF:N#)'('X %E\kXcjmfi`^
jaar vormen deze bedragen gezamenlijk 10 procent van het totaal van de rijksuitgaven (Ministerie
van Financiën, 2010). Het meeste geld gaat naar het primair onderwijs (ﬁguur 10.1). Daarvan is
een vijfde ofwel € 1,9 miljard bestemd voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet)
jg\Z`XXcfe[\in`ajF:N#)'('X %

Figuur 10.1
Uitgaven bekostigd onderwijs door
OCW in 2009 (in miljarden)

Wetenschappelijk
onderwijs

€ 3,8
Hoger beroeps
onderwijs

€ 2,3
Beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie

Primair
onderwijs

€ 9,6

€ 3,5
€ 6,8
Voortgezet
onderwijs

Bron: OCW, 2010a
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10.2 De financiële gezondheid van besturen en instellingen
Indicatoren De inspectie onderzoekt jaarlijks de ﬁnanciële situatie van de sectoren en van
individuele besturen en instellingen. Op basis van de jaarrekeningen berekent de inspectie drie
ﬁnanciële indicatoren. Van een risico is sprake als de signaleringsgrenzen worden overschreden
(tabel 10.2a).
Tabel 10.2a
Doel, berekening en signalering van de financiële indicatoren
Indicator

Solvabiliteit

Liquiditeit

Inzicht in de mate waarin besturen of
instellingen op langere termijn kunnen
voldoen aan hun verplichtingen
Inzicht in de mate waarin besturen of
instellingen op korte termijn (<1 jaar)
kunnen voldoen aan hun verplichtingen

Rentabiliteit

Berekening

Signalering

Eigen vermogen en voorzieningen
÷ totaal passiva

Waarde lager
dan 0,2

Doel

Inzicht in de mate waarin baten en lasten
elkaar in evenwicht houden

Kortlopende vorderingen en
liquide middelen ÷
kortlopende schulden
Resultaat gewone bedrijfsvoering
÷ totale baten uit de gewone
bedrijfsvoering

Waarde lager
dan 0,5
Meerjarig een
waarde
onder nul

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Sectoren gezond De sectoren zijn overwegend ﬁnancieel gezond en hebben voldoende ﬁnan
Z`c\il`dk\fdfe[\in`ajk\Yc`am\em\iqfi^\eq`\kXY\c('%)Y2`e[\Y`acX^\jkXXk\\ed\\iaXi`^
overzicht van deze indicatoren).
Tabel 10.2b
Waarde van de financiële indicatoren over 2009, alle sectoren
Solvabiliteit

Liquiditeit

Rentabiliteit

Basisonderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs

0,70

2,25

-0,2%

(Voortgezet) speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs

0,66
0,59
0,51
0,41
0,58

2,36
1,31
0,86
0,77
0,92

0,8%
0,3%
0,7%
1,2%
0,6%
Bron: DUO, 2010

In het primair onderwijs is een lichte daling van de rentabiliteit te zien. Als de rentabiliteit rond
de nul blijft, is dit geen probleem, mede gezien de gezonde waarden van solvabiliteit en
liquiditeit.
Rijk en arm In alle sectoren ziet de inspectie verschillen tussen de ﬁnanciële situatie van besturen
en instellingen. Er zijn rijke besturen en instellingen die er de komende jaren naar verwachting
ÏeXeZ`\\cm\i[\ifgmffil`k^XXe2[`kYc`abkY`amffiY\\c[l`k_\kfe[\iqf\beXXi_f^\m\idf^\ej
in het voortgezet onderwijs (zie 10.4). Daarnaast zijn er besturen en instellingen met ﬁnanciële
risico’s, waarvan sommige de komende jaren een verdere ﬁnanciële achteruitgang verwachten.
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Regionale krimp De meeste regio’s krijgen tussen nu en 2015 te maken met een bevolkings
daling (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). Regionale krimp heeft gevolgen voor de
ﬁnanciële situatie: bij minder leerlingen of studenten daalt de bekostiging en moeten besturen
of instellingen tijdig de huisvesting en de personeelsomvang aanpassen. Besturen moeten
daarom ﬂexibel zijn en voldoende anticiperen op wat hen te wachten staat. Daarbij zijn
duidelijke kaders nodig waarbinnen zij keuzes kunnen maken. Voor sommige besturen is een
fusie of samenwerking een goede oplossing (zie ook Dijkgraaf, Gelderblom, De Jong, Maasland
en Tanis, 2010).
Proactieve inzet Sommige besturen zullen niet anders kunnen dan scholen sluiten of het
opleidingsaanbod herzien. Dan moet duidelijk zijn of de overheid aanvullende middelen
beschikbaar wil stellen voor onderwijs in krimpregio’s. Deze kwestie is des te nijpender in een
tijd van bezuinigingen en doet een dringend beroep op de proactieve inzet van ﬁnanciële
deskundigheid, wil de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijven (zie ook hoofdstuk 2).

Risicobesturen en risico-instellingen
Toezicht Naast de jaarverslaggeving kunnen signalen ﬁnanciële risico’s aan het licht brengen. Bij
een ﬁnancieel risico vraagt de inspectie het bestuur of het de gesignaleerde risico’s herkent en of
eventueel al adequate maatregelen zijn getroﬀen. Waar nodig ziet de inspectie toe op de
ﬁnanciële ontwikkelingen en de beheersing daarvan.
Aantallen De inspectie heeft eind 2010 bij in totaal 58 besturen en instellingen ﬁnanciële risico’s
geconstateerd (tabel 10.2c). De aantallen risicobesturen zijn niet helemaal vergelijkbaar met de
cijfers uit 2009. De inspectie heeft bij het primair en voortgezet onderwijs ruimere criteria
gebruikt, waardoor meer risicobesturen gesignaleerd zijn. In de bve-sector bleef de werkwijze
gelijk en daar is dus een reële toename van risicobesturen te zien, maar hier geldt wel dat de
risico’s minder acuut ernstig zijn dan in 2009. De vijftien risico-instellingen in de bve-sector
concentreren zich bij de roc’s (dertien van de vijftien).
Tabel 10.2c
Aantal besturen en instellingen met financiële risico’s eind 2009 en eind 2010

Basisonderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs
(Voortgezet) speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Totaal

2009

2010

19
2
15
13
2
0
51

19
4
19
15
1
0
58

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Financiële beheersing Van besturen wordt een goede ﬁnanciële beheersing verwacht. Ze
moeten voldoende inzicht hebben in hun ﬁnanciële situatie en goed en tijdig kunnen bijsturen.
Daarvoor zijn deugdelijke interne rapportages van belang. De risicobesturen hebben vaak geen
goede ﬁnanciële beheersing. De helft van hen had vorig jaar ook ﬁnanciële risico’s.
Een ﬁnancieel risico kan soms enige tijd aanhouden voordat er verbetering optreedt. De inspec
tie heeft het afgelopen jaar een aantal veel voorkomende oorzaken in kaart gebracht:
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jkl[\ek\ef][ffi_\kn\^mXcc\emXejlYj`[`\j2
\iq`aek\ _f^\`em\jk\i`e^\ef]fei\e[XY\c\fgc\`[`e^\enfi[\e`ejkXe[^\_fl[\e%
Verbeteringen Bij ﬁnanciële risico’s volgt de inspectie langere tijd de ontwikkelingen van een
bestuur of instelling. Dan blijkt dat veel besturen en instellingen erin slagen om de ﬁnanciële
positie na enige tijd weer gezond te krijgen, bijvoorbeeld door de huisvestingscapaciteit en
personeelsomvang aan te passen. Ook voeren ze verbeteringen door in het interne management
en tillen ze hun planning en control naar een hoger niveau.

10.3 Verantwoording door besturen en instellingen
Op tijd leveren Besturen moeten de verantwoordingsinformatie, waaronder de jaarverslag
geving, tijdig leveren. De inspectie ziet hierop toe. De jaarverslaggeving bestaat uit het jaarver
slag en de jaarrekening, die de inspectie beide gebruikt bij het ﬁnanciële toezicht.
Verbetering Twee derde van alle jaarstukken over 2009 werd volgens de wettelijke verplichting
voor 1 juli 2010 ingeleverd. Dat is een verbetering, want vorig jaar was slechts de helft van alle
besturen en instellingen op tijd. De meeste besturen die te laat zijn, sturen hun jaarstukken wel
vrij snel na 1 juli op. Toch zijn veel besturen niet op tijd en daarom vindt de inspectie het
belangrijk om strenge maatregelen te blijven toepassen en waar nodig te verzwaren.
Te laat In augustus 2010 waren er nog zestig besturen (ongeveer 3 procent) die de verplichte
verantwoordingsdocumenten niet hadden ingediend. Deze besturen kregen een sanctiemaat
regel: een deel van de bekostiging werd opgeschort. Als het bestuur de documenten inleverde,
werd het opgeschorte bedrag alsnog uitgekeerd. Van de zestig besturen (43 uit het primair
onderwijs, één uit het voortgezet onderwijs en zestien samenwerkingsverbanden) waren dertien
ook in het voorgaande jaar al gesanctioneerd. In januari 2011 was van vijf besturen het jaarverslag
nog niet binnen.
Elektronisch De ﬁnanciële gegevens uit de jaarverslaggeving worden meestal ook via een
Elektronisch Financieel Jaarverslag aangeleverd. Vooral in het primair onderwijs kan het gebruik
hiervan verbeteren. Om nog sneller inzicht te verkrijgen in de ﬁnanciële positie staat de inspectie
achter de invoering van eXtensible Business Reporting Language. Met dit systeem kunnen
besturen en instellingen hun ﬁnanciële gegevens elektronisch aanleveren met een oﬃciële
verklaring van hun accountant.

Kwaliteit van de jaarverslaggeving
Voorschriften Via de jaarverslaggeving informeert het bestuur interne en externe belang
hebbenden over de uitkomsten van beleid en de uitvoering bij scholen en instellingen. Het is
daarom belangrijk dat de besturen zich houden aan de voorschriften uit de regeling jaarverslag
^\m`e^fe[\in`ajF:N#)''0
Aandachtspunten De inspectie heeft zich op thema’s een beeld gevormd van de kwaliteit van de
jaarverslaggeving. Besturen vermelden in het jaarverslag niet altijd alle onderwerpen die
verplicht zijn.
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@e_\kgi`dX`i\emffik^\q\kfe[\in`ajfekYi\\bkmXXb[\m\id\c[`e^mXe[\`ek\ie\Y\_\\ij`e^
en toezicht (bijvoorbeeld een treasurystatuut), de ﬁnanciële ontwikkeling binnen het bestuur
en ontwikkelingen als gevolg van kwaliteitszorg.
E\kXcjmfi`^aXXi`j[\XXen\q`^_\`[mXe\\eY\^ifk`e^\\em\iY\k\iglek%<\ejk\\bgif\]mXe
146 besturen in het primair en voortgezet onderwijs wees uit dat 20 procent geen begroting had
opgenomen in het jaarverslag. In de bve-sector en het hoger onderwijs zijn alle instellingen
gecontroleerd en in beide sectoren had iets minder dan 30 procent geen begroting in het
jaarverslag, terwijl dit wel verplicht is.
@e[\Ym\$j\Zkfi\e`e_\k_f^\ife[\in`ajdf\k\e`ejk\cc`e^\eq`Z_jg\Z`Ï\b`e_\kaXXim\ijcX^
verantwoorden over een aantal risicothema’s uit de notitie Helderheid. Veel instellingen
houden zich hier niet of slechts beperkt aan.

Verantwoording door kenniscentra in de bve-sector
Publiek en privaat Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven voeren enkele publieke
taken uit, waaronder de erkenning van leerbedrijven, het ontwikkelen van kwaliﬁcatiedossiers
en het realiseren van plaatsen voor de beroepspraktijkvorming. Deze taken worden geﬁnancierd
uit publieke middelen. De kenniscentra voeren echter vaak ook private activiteiten uit, zoals het
verzorgen van opleidingen in hun branche.
Verantwoording Kenniscentra moeten de besteding van publieke en private middelen in
afzonderlijke jaarverslaggeving verantwoorden. Om meer helderheid te brengen in de discussies
hierover, heeft de inspectie de gescheiden verantwoording onderzocht bij alle kenniscentra
(Inspectie van het Onderwijs, 2010b). Kenniscentra hebben geen publieke middelen gebruikt
voor private activiteiten, maar publieke en private activiteiten vinden wel vaak plaats in één
werkorganisatie. Kenniscentra combineren publieke taken met private activiteiten die de
kwaliteit van leerbedrijven kunnen bevorderen.
Heldere kaders Een goede verantwoording door kenniscentra is belangrijk voor het ﬁnanciële
toezicht. De inspectie vindt echter dat een verplichte gescheiden verantwoording van de
besteding van publieke en private middelen kan leiden tot een ondoelmatige werkwijze bij de
b\ee`jZ\ekiX%;XXifd_\\ɘ[\`ejg\Zk`\_\kd`e`jk\i`\mXeF:N^\X[m`j\\i[X]k\q`\emXe[\
scheiding in de verantwoording. Wel is het van belang de kaders voor de publieke taken te
verhelderen, zodat goed toezicht mogelijk is op de publieke resultaten.

Kwaliteit van accountantscontroles
Werkzaamheden accountants Instellingen en besturen moeten de rijksbijdrage op rechtmatige
wijzen verkrijgen en besteden. Bij het toezicht hierop steunt de inspectie op het werk van
accountants. Zij geven bij de jaarrekeningen accountantsverklaringen af over de getrouwheid van
de verantwoording én over de rechtmatigheid van de besteding van de rijksbijdrage. Daarnaast
geven ze in assurancerapporten een oordeel over de betrouwbaarheid van de bekostigings
gegevens. Het ministerie geeft in het jaarlijkse onderwijscontroleprotocol aanwijzingen voor de
XZZflekXekjZfekifc\jF:N#)'('Y %
Toezicht Jaarlijks onderzoekt (‘reviewt’) de inspectie steekproefsgewijs de kwaliteit van deze
controles. Een review mondt uit in een oordeel ‘toereikend’ (geen of slechts geringe
tekortkomingen) of ‘niet toereikend’ (zodanige tekortkomingen dat het ministerie niet volledig
kan steunen op het oordeel en de rapportage van de accountant). Tot en met vorig jaar kon ook
een oordeel ‘niet geheel toereikend’ worden toegekend. Dit is nu niet meer zo, omdat dat
problemen gaf bij het interdepartementaal vergelijken van de resultaten van reviews. In 2010 zijn
reviews van 61 accountantscontroles over het boekjaar 2009 uitgevoerd (tabel 10.3a).
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Niet toereikend Bij vijf controles (vier voortgezet onderwijs en één hoger onderwijs) was
onvoldoende zekerheid aanwezig over de rechtmatigheid van de bekostiging, vooral over
speciﬁeke aspecten waarvan het ﬁnancieel belang relatief gering is. In alle gevallen is die
zekerheid alsnog verkregen, onder meer door aanvullende controles door accountants. Bij drie
besturen (alle voortgezet onderwijs) heeft de accountant de controle van de jaarrekening niet
toereikend uitgevoerd. De tekortkomingen betroﬀen in twee gevallen samenwerking tussen
instellingen die niet goed geregeld was en in één geval het niet naleven van Europese regels bij
een omvangrijke aanbesteding van schoolboeken.
Tabel 10.3a
Resultaten van de 61 reviews over 2009 naar sector
Primair
onderwijs

Voortgezet
onderwijs

Beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie

Hoger
onderwijs

Totaal

Toereikend

13

16

Niet toereikend
Totaal

0
13

4
20
Jaarrekening

19

8

56

0
19

1
9

5
61

Toereikend
Niet toereikend
Totaal

13
0
13

17

19

9

58

3
20

0
19

0
9

3
61

Bekostiging

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Tekortkomingen De inspectie heeft ook bij de meeste ‘toereikende’ controles tekortkomingen
aangetroﬀen. De belangrijkste zijn:
\\ek\^\i`e^\fdmXe^mXejk\\bgif\m\efgY\bfjk`^`e^j^\^\m\ej2
k\^\dXbb\c`abjk\le\efg[\`ek\ie\Y\_\\ij`e^jdXXki\^\c\emXe[\`ejk\cc`e^\e2
fe[\l^[\c`ab\[fjj`\imfid`e^2
femfc[f\e[\gif]\jj`fe\\cbi`k`jZ_\_fl[`e^a\^\ejjg\Z`Ï\b\Xjg\Zk\emXei\^\c^\m`e^qfXcj
onderwijstijd bij bve en licenties in het voortgezet onderwijs).
Deze tekortkomingen zijn niet uniek voor de accountants die zich met de onderwijssector bezig
houden. De Autoriteit Financiële Markten ziet vergelijkbare problemen bij accountantskantoren
(Autoriteit Financiële Markten, 2010).
Specifieke groep De uitkomsten van de reviews over 2009 zijn negatiever dan die van vorig jaar.
Opmerkelijk is dat alle oordelen ’ontoereikend’ zijn uitgesproken bij controles van de vier grote
accountantskantoren (die samen circa 90 procent van de controles in de onderwijssector
uitvoeren en waarvan de inspectie vijftig controles reviewde). De elf reviews bij kleinere kantoren
resulteerden alle in het oordeel ‘toereikend’.
Weinig verbetering De meeste accountants voeren de controles goed uit. Het is echter
teleurstellend dat elk jaar een te groot aantal, steeds weer andere, accountants (gemiddeld 5 tot
10 procent) dit niet doet. Als de inspectie hen hierop aanspreekt is de kwaliteit van de controles
weer één of enkele jaren voldoende, maar daarna vermindert dat weer. De interne kwaliteits
bewaking, ook bij de grote kantoren, schiet dus structureel tekort.
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Opmerkelijk is ook dat tekortkomingen vaak nieuwe bepalingen in het onderwijscontroleproto
col betreﬀen. Accountants verzuimen deze nieuwe bepalingen adequaat in hun controleaanpak
op te nemen. Zonder aanhoudende druk van de toezichthouder leven accountants dus te vaak de
eisen van het onderwijscontroleprotocol en die van hun beroepsvoorschriften onvoldoende na.
Tegelijkertijd zijn de tekortkomingen niet zwaar genoeg om hardere sancties op te leggen. De
inspectie publiceert verder nog handreikingen voor enkele onderwerpen waarop accountsverkla
ringen relatief vaak tekortschieten.
Controletolerantie In het vorige Onderwijsverslag adviseerde de inspectie de minister de
voorgeschreven controletoleranties te verruimen. Met ingang van het controlejaar 2010 is dat
gebeurd. Hierdoor hoeven accountants minder intensief te controleren. Dat vermindert de
administratieve lasten van instellingen, terwijl het ministerie toch voldoende zekerheid krijgt
over de rechtmatige verkrijging en besteding van rijksbijdragen. Mogelijk heeft dit een positief
eﬀect op de kwaliteit van controles.

10.4 Doelmatigheid van hoge vermogens
Kapitalisatiefactor Het afgelopen jaar heeft de inspectie de doelmatigheid van hoge vermogens
in het primair en voortgezet onderwijs onderzocht. De commissie Don adviseerde het toezicht
op het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen te versterken en de minister nam dit advies
fm\i:fdd`jj`\M\idf^\ejY\_\\iFe[\in`aj`ejk\cc`e^\e#)''0 %;\kXXbmXe[\`ejg\Zk`\
omvat ook de doelmatigheid van het ﬁnanciële beleid, zodat ook excessief spaargedrag ter
discussie kan worden gesteld. De commissie adviseert de kapitalisatiefactor te gebruiken als
indicator hiervoor (tabel 10.4a).
Tabel 10.4a
De kapitalisatiefactor als indicator voor eventuele ondoelmatige benutting van middelen
Indicator

Doel

Berekening

Kapitalisatiefactor
(alleen primair en
voortgezet onderwijs)

Inzicht geven in de mate waarin onderwijsin
stellingen hun kapitaal efficiënt benutten voor de

Totaal kapitaal -/gebouwen en terreinen /

vervulling van hun taken

totale baten en rentebaten
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Ondoelmatig Begin 2010 is een eerste onderzoek uitgevoerd onder vijftig besturen met een
excessief hoge kapitalisatiefactor: besturen met anderhalf maal de signaleringswaarde en
besturen die een hoge kapitalisatiefactor combineerden met zwakke of zeer zwakke scholen.
Meer dan de helft van deze besturen zet ‘overtollige’ middelen niet in voor het onderwijsproces
en de meeste besturen hadden geen deugdelijke meerjarenbegroting. De besturen zijn over het
algemeen bereid de overtollige middelen verantwoord af te bouwen en in te zetten voor het
onderwijsproces. Ze kunnen dit ook met meerjarenbegrotingen aantonen. De inspectie volgt de
ontwikkelingen en gaat in gesprek als besturen hun afspraken niet nakomen.

Het onderwijs in thema’s

I

Financiën en rechtmatige besteding van gelden

Vervolg;\`ejg\Zk`\_\\ɘ`ejXd\ejgiXXbd\k_\kd`e`jk\i`\mXeF:N\e[\j\ZkfiiX[\emXe
het primair en voortgezet onderwijs een aanpak opgesteld voor een vervolgonderzoek in 2010 en
2011, met mogelijke uitloop in 2012. Dit vervolgonderzoek betreft 350 besturen in het primair en
voortgezet onderwijs met een te hoge kapitalisatiefactor. De bevindingen worden verwerkt in
regulier toezicht op de doelmatigheid van hoge vermogens. De inspectie heeft onderzoek laten
doen in de bve-sector en het hoger onderwijs naar toepasbaarheid van een kapitalisatiefactor,
maar toepassing bleek daar geen toegevoegde waarde te hebben naast de bestaande
signaleringsgrenzen.

10.5 Naleving van wet- en regelgeving
Complexiteit De wet- en regelgeving voor de bekostiging van het onderwijs is omvangrijk en
complex. Besturen verstrekken jaarlijks de gegevens die de hoogte van de bekostiging bepalen,
zoals aantallen leerlingen, gegevens over het opleidingsniveau van ouders, rendementsgegevens
en aantallen diploma’s en promoties. De regels verschillen per sector en ook binnen sectoren
komen onderwijssoorten met uiteenlopende subsidies per leerling voor. De complexiteit wordt
verder vergroot door samenwerkingsverbanden tussen scholen, besturen en zelfs onderwijs
sectoren. Vooral dit laatste neemt sterk toe. Om een zo hoog mogelijke bekostiging te verkrijgen
kunnen besturen in de verleiding komen onjuiste gegevens te verstrekken of oneigenlijk gebruik
te maken van wet- en regelgeving.
Onderzoeken naar rechtmatigheid De inspectie voert onderzoek uit bij een vermoeden van
onrechtmatige verkrijging of besteding van rijksbekostiging. Waar daar sprake van was, vond
terugvordering van middelen plaats of is deze in gang gezet. Daarnaast onderzoekt de inspectie
vermoedens van bestuurdersfraude. Bij werknemersfraude doet een bestuur meestal zelf
fe[\iqf\b2[\`ejg\Zk`\mfc^k[Xe[\_Xe[\c`e^\emXe_\kY\jklli%
Huisvesting primair onderwijs Vorig jaar schreef de inspectie in het Onderwijsverslag dat er
duidelijkheid moest komen over het al dan niet toestaan van investeringen in huisvesting uit de
rijksbijdrage, vooral waar het gaat om de huisvesting voor bestuur of staf. Die duidelijkheid is er
nog niet. De inspectie is nog steeds dezelfde mening toegedaan, omdat besturen beter moeten
weten waar zij aan toe zijn. Ook de accountants die bestedingen van besturen controleren,
hebben behoefte aan duidelijkheid.

Niet-goedkeurende accountantsverklaringen
Risico’s Accountants controleren de ﬁnanciële rechtmatigheid van de verkrijging en besteding
van de rijksbekostiging. De inspectie houdt jaarlijks steekproefsgewijs toezicht op de kwaliteit
van de accountants. Waar nodig doet de inspectie op basis van signalen onderzoek naar ﬁnan
ciële rechtmatigheid, want door de complexe wet- en regelgeving en het huidige controlebeleid
zijn risico’s op dit gebied niet uit te sluiten. De inspectie treft sanctiemaatregelen, brengt de
risico’s in beeld en geeft adviezen voor het verbeteren van wet- en regelgeving.
Aanbestedingen Net als vorig jaar kregen vrijwel alle besturen van hun accountant een goed
keurende verklaring bij de ﬁnanciële verantwoording. Bij ongeveer 2 procent was dat niet het
geval. Bij vrijwel al die besturen ging het daarbij om het niet naleven van regels voor Europees
aanbesteden. De inspectie heeft geen maatregelen genomen naar aanleiding van de niet-goed
keurende accountantsverklaringen: de rijksoverheid heeft geen sanctiebeleid voor naleving van
de Europese aanbesteding. Wel kunnen private partijen besturen hierop aanspreken. De inspec
tie ziet op dit moment geen risico in het niet naleven van deze aanbestedingsregels voor het
onderwijs.
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Verklaring Omtrent het Gedrag
Ontbrekende verklaringen Veel accountants rapporteren over het ontbreken van een Verklaring
Omtrent het Gedrag van het personeel (VOG). Besturen in het primair onderwijs, het voortgezet
onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs en bve-instellingen zijn verplicht die verklarin
gen te hebben van hun personeelsleden. Het is zeer onwenselijk dat ze ontbreken, omdat (mede)
aan de hand hiervan de geschiktheid van het personeel voor het onderwijs wordt getoetst. Bij
een kwart van alle besturen en instellingen maakten accountants opmerkingen over tekortko
mingen rond de VOG. De inspectie besteedt daarom in het komende jaar meer aandacht aan het
toezicht op de aanwezigheid van verklaringen omtrent het gedrag. De minister heeft hiervoor
sanctiebeleid vastgesteld.

Melden van topinkomens
WOPT-inkomens Op grond van de Wet openbaarmaking publiek geﬁnancierde topinkomens
(WOPT) moeten besturen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) melden aan wie een inkomen is verstrekt van meer dan € 188.000 en hoe hoog dat
inkomen is. Dit moet ook in de jaarverslaggeving staan. De inspectie heeft de meldingen
geïnventariseerd (ﬁguur 10.5a).

Figuur 10.5a

WOPT-inkomens 2008
(norm € 181.000)

Aantallen gemelde WOPT-inkomens
2008 en 2009

5
9

Aantal WOPT-inkomens
2008
(totaal)

14
26

Primair onderwijs

56
110

Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie

3
3

Aantal WOPT-inkomens
2008
(bestuurders)

11
17

Hoger beroepsonderwijs

31
65

Wetenschappelijk onderwijs
WOPT-inkomens 2009
(norm € 188.000)

Totaal
7
6

Aantal WOPT-inkomens
2009
(totaal)

16
39
67
135
5
3

Aantal WOPT-inkomens
2009
(bestuurders)

9
26
34
77

-35
Hoogste inkomen 2009

0

35
€ 290.820

70
€ 271.310

105
€ 220.020

140
€ 280.880

€ 351.430
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Toename Voor alle sectoren samen gaat het in 2009 om 135 meldingen (inclusief vertrek
regelingen), een toename van 20 procent ten opzichte van 2008. De toename, die vooral het hbo
en wo betreft, kan deels te maken hebben met een betere naleving van de voorschriften voor
verantwoording. Ongeveer de helft van de meldingen betreft inkomens van bestuurders. Daarbij
gaat het bij 9 procent van de gevallen om een vertrekregeling (in 2008 bij 8 procent).
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Leerlinggewichten primair onderwijs
€ 26 miljoen De inspectie heeft opnieuw geconstateerd dat veel basisscholen fouten hebben
gemaakt bij het toekennen van leerlinggewichten. In totaal zijn 466 scholen onderzocht.
@e\\ei\gi\j\ekXk`\m\jk\\bgif\]mXe)*,jZ_fc\eYc\\b[i`\bnXikmXe[\jZ_fc\eef]d\\i
fouten te maken.
@e\\e^if\gmXe(..jZ_fc\e#^\j\c\Zk\\i[fgYXj`jmXe\\ei`j`ZfXeXcpj\#dXXbk\0+gifZ\ek
fouten.
@e\\e^if\gmXe,+jZ_fc\e[`\mfi`^aXXi]flk\e_X[[\e^\dXXbk#dXXbk\0-gifZ\ekn\\i
fouten.
Op basis van extrapolatie constateert de inspectie dat ongeveer € 26 miljoen (vorig jaar ongeveer
€ 28 miljoen) aan rijksbijdragen onjuist is toegekend aan besturen. Dat is bijna 6 procent van de
totale uitgaven voor de gewichtenregeling (€ 450 miljoen). Belangrijkste oorzaken van fouten
blijven de onbekendheid met de regelgeving en het gebrek aan controle door directie en bestuur.
<\i[\idXXbk\e^ifk\i\Y\jkli\ed\\i[Xek`\ejZ_fc\e d`e[\i]flk\e[Xebc\`e\i\Y\jkli\e2
nu zijn zulke verschillen er niet. Bij de besturen uit de onderzochte groep is het ten onrechte
ontvangen bedrag verrekend met de bekostiging.
Vereenvoudiging Te veel basisscholen maken fouten in de toekenning van leerlinggewichten.
De inspectie heeft de minister voorgesteld het proces te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door DUO
of een andere partij de gewichten te laten bepalen voor alle nieuwe inschrijvingen op basis
scholen. Dat verlicht ook de administratieve lasten voor scholen.

Beleggen en belenen
Daling belegd vermogen De inspectie heeft in 2009 en 2010 onderzoek uitgevoerd naar
beleggen en belenen in het primair en voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs,
2010a). De belangrijkste resultaten zijn:
@e_\kgi`dX`ife[\in`aj_\\ɘ,'gifZ\ekmXe[\Y\jkli\eY\c\^^`e^\e%;\Y\jkli\e_X[[\e`e
2008 gezamenlijk een belegd vermogen van € 1,25 miljard in eﬀecten en deposito’s en € 1,3
miljard aan vermogen als banktegoeden.
@e_\kmffik^\q\kfe[\in`aj_\\ɘ/'gifZ\ekmXe[\Y\jkli\eY\c\^^`e^\e%;\Y\jkli\e`e_\k
voortgezet onderwijs hadden in 2008 gezamenlijk een vermogen van € 1,1 miljard aan
beleggingen en € 0,5 miljard aan banktegoeden.
?\kkfkXc\m\idf^\eXXeY\c\^^`e^\e\ek\^f\[\e`e_\kgi`dX`i\emffik^\q\kfe[\in`aj`j`e
2009 licht afgenomen.
@e_\kgi`dX`ife[\in`aj_\\ɘ\\ebc\`e[\\cmXe[\Y\jkli\e)(gifZ\ek \\eq\\i^iffk[\\c
(88 procent) van het belegde vermogen in bezit, terwijl ongeveer de helft (49,7 procent) geen
beleggingen heeft.
D\\i[Xe+'gifZ\ekmXe[\Y\jkli\e`e_\kgi`dX`ife[\in`aj_\\ɘ\\eY\c\^[m\idf^\emXe
€ 1 miljoen of meer.
Fm\i)''0`jY`aY\`[\j\Zkfi\e\\em\ijZ_l`m`e^mXem\idf^\ek\q`\emXecXe^cfg\e[\
deposito’s naar direct opvraagbare banktegoeden.
Kennis beleggingsproducten Besturen kennen de regelgeving en houden zich hier in het
algemeen goed aan. Dat betekent dat vrijwel alle beleggingen risicomijdend zijn en dat besturen
niet beleggen in aandelen en opties. De kennis over beleggingsproducten is wel beperkt:
besturen laten zich vaak door banken adviseren en volgen die adviezen. Hierdoor kocht een
aantal besturen in het verleden onbedoeld beleggingsproducten die niet aan de regelgeving
voldeden. Intussen zijn besturen goed op de hoogte van de regelgeving en leeft het besef dat ze
met publiek geld risico’s moeten minimaliseren.
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Nabeschouwing

Aandacht financieel beheer Sommige besturen en instellingen laten tekortkomingen in het
ﬁnancieel beheer zien. De inspectie verwacht ﬁnanciële knelpunten als besturen en instellingen
e`\kfgk`a[Xek`Z`g\i\efgi\^`feXc\bi`dg2_`\i`j\\e^f\[ÏeXeZ`\\cY\_\\i\okiXY\cXe^i`ab%
Daar hoort bij dat besturen een goede interne verslaggeving hebben en op tijd een goed jaar
verslag inleveren. Daarnaast moeten besturen publieke middelen doelmatig besteden en geen
hoge vermogens aanhouden.
Betere accountantscontroles De inspectie houdt jaarlijks steekproefsgewijs toezicht op de
kwaliteit van accountants, die de jaarrekening en de bekostigingsgegevens van besturen en
instellingen controleren. Opnieuw waren er veel tekortkomingen in de kwaliteit van de
controles. De inspectie verwacht van accountants dat zij kwaliteit leveren aan besturen en
instellingen en zal handreikingen publiceren voor onderwerpen waarop controles vaak
tekortschieten.
Naleving wet- en regelgeving Besturen moeten ervoor zorgen dat ze een Verklaring Omtrent
het Gedrag voor het personeel hebben. Hiertoe zijn ze ook verplicht, behalve in het hoger
onderwijs. De inspectie besteedt het komende jaar meer aandacht aan de aanwezigheid van deze
verklaringen. In het primair onderwijs is het van belang dat besturen duidelijkheid krijgen over
de vraag welke investeringen in huisvesting ze uit de rijksbekostiging mogen doen. Ook
accountants die de bestedingen controleren hebben behoefte aan duidelijkheid hierover.
Leerlinggewichten Scholen in het primair onderwijs maken nog steeds veel fouten bij het
opgeven van leerlinggewichten. De inspectie adviseert een eenvoudiger systeem voor opgave van
leerlinggewichten te ontwerpen, bijvoorbeeld door gegevens centraal te registreren.
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Planbureau voor de Leefomgeving (2010). Van bestrijden naar begeleiden: demograﬁsche krimp in
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Bijlage
Tabel 1
Financiële indicatoren van de sectoren over 2005-2009
Basisscholen en scholen voor
speciaal basisonderwijs

2005

2006

2007

2008

2009

-

0,74
2,60
1,4%

0,74
2,54
1,7%

0,73
2,46
0,3%

0,70
2,25
-0,2%

2005

2006

2007

2008

2009

-

0,68
2,59
3,9%

0,67
2,52
4,1%

0,68
2,53
2,3%

0,66
2,36
0,8%

Voortgezet onderwijs

2005

2006

2007

2008

2009

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

0,69
1,79
2,0%

0,68
1,73
2,1%

0,67
1,65
1,6%

0,60
1,41
1,0%

0,59
1,31
0,3%

Aoc’s

2005

2006

2007

2008

2009

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

0,66
1,24

0,65
1,19

0,64
1,09

0,62
1,11

0,68
1,04

2,2%

3,1%

2,3%

1,2%

-0,1%

Roc’s en vakinstellingen

2005

2006

2007

2008

2009

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

0,50
1,50
2,3%

0,48
1,23
1,9%

0,46
0,95
0,1%

0,37
0,87
-0,9%

0,51
0,86
0,7%

Hoger beroepsonderwijs

2005

2006

2007

2008

2009

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

0,44
0,96
3,2%

0,45
0,81

0,45
0,75

0,42
0,71

2,4%

2,0%

0,8%

0,41
0,77
1,2%

Wetenschappelijk onderwijs

2005

2006

2007

2008

2009

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

0,65
0,91
1,1%

0,66
0,90
3,4%

0,65
0,95
3,4%

0,62
0,93
3,0%

0,58
0,92
0,6%

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
(Voortgezet) speciaal onderwijs
Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

* inclusief het groene onderwijs

Bron: DUO, 2010
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Samenvatting
Betere afstemming nodig Volgens inspecteurs die lessen observeerden presteren de meeste
leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voldoende. Ongeveer 5 tot 10 procent
schiet echter tekort in didactiek en klassenmanagement. Deze leraren zijn op vrijwel alle scholen
te vinden, maar op sommige scholen zijn het er meer dan op andere. Een veel grotere groep
leraren analyseert vorderingen van leerlingen onvoldoende, slaagt er niet goed in het onderwijs
af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en weet leerlingen niet betrokken te houden bij
de les. Hier zijn dus grote verbeterstappen noodzakelijk.
Bevoegdheid De arbeidsmarkt voor leraren blijft krap, waardoor sommige scholen problemen
hebben om vacatures in te vullen. Met het inzetten van onbevoegde of nog niet bevoegde leraren
zijn die problemen niet opgelost: zij geven minder goed les dan bevoegde leraren. Verder blijft
de kwaliteit van lessen van sommige oudere leraren ook achter.
Opleiding en scholing Kwaliteitsverbetering is te bereiken met goede lerarenopleidingen, goede
begeleiding bij de start en verdere professionalisering tijdens de loopbaan. Afgestudeerden
missen in de lerarenopleiding diepgang en uitdaging, evenals aandacht voor opbrengstgericht
werken en afstemming. Wat professionalisering tijdens de loopbaan betreft, zeggen school
leiders dat ze onvoldoende bruikbare instrumenten hebben om daar werk van te maken.
Eenvoudige maatregelen als leraren bij elkaar in de klassen laten kijken, zetten ze echter nog
nauwelijks in.
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Hoe goed zijn Nederlandse leraren?

Kwaliteit De kwaliteit van het onderwijs is vooral de kwaliteit van leraren. Hoe goed zijn
Nederlandse leraren? Wat zijn hun sterke en zwakke punten? Zijn er grote verschillen tussen
scholen en opleidingen in de kwaliteit van de leraren? Jaarlijks doet de inspectie hier steek
proefsgewijs onderzoek naar.

Kwaliteit van leraren basisonderwijs
Lesobservaties De inspectie heeft een representatieve steekproef van 379 basisscholen bezocht
en op die scholen zijn bijna tweeduizend leraren geobserveerd. In iedere les beoordeelden
inspecteurs een vaste set kwaliteitsindicatoren die met eﬀectieve instructie te maken hebben,
zoals een duidelijke uitleg kunnen geven, een taakgerichte werksfeer in de klas creëren en zorg
bieden aan leerlingen die dat nodig hebben (zie verder het waarderingskader van de inspectie).
Figuur 11.1a laat zien hoeveel procent van de leraren op deze indicatoren als onvoldoende is
beoordeeld, hoeveel als voldoende en hoeveel als goed.

Figuur 11.1a
5
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3

Goed
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4
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4

* ‘Niet van toepassing’ wil zeggen dat deze
indicator niet beoordeeld kon worden in een les.

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Analyseren en afstemmen Inspecteurs beoordelen de taakgerichte werksfeer in de les en de
actieve betrokkenheid van leerlingen vaak als voldoende en soms zelfs als goed. Verder leggen
negen op de tien leraren ook duidelijk uit. Belangrijke verbeterpunten voor veel leraren van
basisscholen zijn echter:
mfc^\e\eXeXcpj\i\emXemfi[\i`e^\e\egcXedXk`^\qfi^^\m\e2
X]jk\dd\emXe`ejkilZk`\#k`a[\em\in\ib`e^mXec\\ijkf]%
Veel leraren (maar liefst een kwart tot een derde) volgen en analyseren vorderingen van leerling
en onvoldoende, bieden onvoldoende zorg en stemmen instructie en verwerking onvoldoende
af op de leerlingen in hun groepen. In het basisonderwijs zijn het klassenmanagement en de
uitleg bij de meeste lessen dus wel in orde, maar moeten leraren belangrijke elementen van
opbrengstgericht werken beter onder de knie krijgen. Ze moeten goed uitzoeken wat leerlingen
wel en niet kunnen en aan de hand daarvan het onderwijs zo inrichten dat alle leerlingen tot
goede prestaties kunnen komen.
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Verschillen tussen basisscholen Per basisschool hebben inspecteurs gemiddeld vijf leraren
geobserveerd. Door de observaties per school bij elkaar te nemen, wordt duidelijk of leraren op
dezelfde school op elkaar lijken in hun lesgedrag. Tabel 11.1a toont in de linkerkolom het
percentage basisscholen waar alle geobserveerde lessen op een bepaalde indicator als voldoende
q`aeY\ffi[\\c[2`e[\i\Z_k\ibfcfdjkXXkg\i`e[`ZXkfi_\kg\iZ\ekX^\YXj`jjZ_fc\enXXi^\\e
enkele les als voldoende is beoordeeld. Dat laatste komt helaas voor: er zijn scholen waar geen
enkele leraar het onderwijs kan afstemmen of waar niemand de vorderingen voldoende volgt.
Opnieuw blijkt dat de taakgerichte werksfeer en de actieve betrokkenheid van leerlingen de beste
beoordeling krijgen. Op driekwart van de bezochte scholen is dat bij alle leraren in orde. Op de
overige scholen doen sommige leraren dat wel goed, maar andere niet.
Tabel 11.1a
Beoordeling indicatoren op schoolniveau in het basisonderwijs (in percentages, n=343)
Alle leraren voldoende

Alle leraren onvoldoende

Taakgerichte werksfeer

78

0

Leerlingen actief betrekken

74

0

Duidelijk uitleggen

66

0

Afstemmen tijd

67

8

Afstemmen verwerking

49

5

Planmatige zorg

55

11

Systematisch volgen en analyseren vorderingen

50

12

Afstemmen instructie

28

6
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011

Kwaliteit van leraren voortgezet onderwijs
Vwo iets gunstiger In het voortgezet onderwijs hebben inspecteurs de lessen van 1.142 leraren
beoordeeld op 106 havo- en vwo-scholen (ﬁguur 11.1b). Havo-lessen zijn minder positief
beoordeeld dan vwo-lessen: waar sprake is van verschillen tussen deze onderwijssoorten, doet
het vwo het consequent beter. Verder zijn er grote verschillen tussen indicatoren. Leraren zorgen
er over het algemeen wel voor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan,
stimuleren het welbevinden van leerlingen, leggen duidelijk uit en creëren een taakgerichte
werksfeer. Een deel van de leraren controleert niet genoeg of leerlingen de uitleg goed begrijpen
en geeft onvoldoende feedback.
Verbeterpunten De belangrijkste verbeterpunten voor havo- en vwo-leraren zijn:
X]jk\dd\emXefe[\in`ajk`a[#`ejkilZk`\\em\in\ib`e^jfg[iXZ_k\e2
\imffiqfi^\e[Xkc\\ic`e^\eXZk`\]Y`a[\c\jY\kifbb\eq`ae\e^f\[fgc\ɝ\e%
Net als in het basisonderwijs is afstemming voor veel leraren een probleem. Van der Grift (2011)
noemt de vaak gebrekkige afstemming op verschillen tussen leerlingen dan ook de achilleshiel
van leraren. Het lijkt erop dat havo- en vwo-leraren keurig hun lesstof behandelen, maar
onvoldoende rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Maar liefst een kwart van de
havo-leraren en een zesde van de vwo-leraren slaagt er onvoldoende in leerlingen actief bij de les
te betrekken. Dat is in het basisonderwijs veel minder een probleem.
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Figuur 11.1b
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010

Verschillen tussen scholen De inspectie observeerde op de scholen voor voortgezet onderwijs
gemiddeld elf leraren per school. Idealiter scoren alle leraren op alle indicatoren voldoende,
maar scholen verschillen in de praktijk per indicator behoorlijk in de aantallen leraren die als
voldoende zijn beoordeeld (tabel 11.1b). Op 79 procent van de scholen doen alle geobserveerde
c\iXi\e_leY\jkc\\ic`e^\ek\dfk`m\i\e2)(gifZ\ekmXe[\jZ_fc\e_\\ɘ[ljffbc\iXi\e[`\[Xk
niet doen. Op bijna de helft van de scholen zitten minimaal enkele leraren die onvoldoende
kunnen uitleggen. Dat beeld is bij andere indicatoren nog sterker. Bij de indicatoren voor
afstemming komt het op een deel van de scholen voor dat geen enkele geobserveerde leraar als
voldoende is beoordeeld.

Kwaliteit van docenten middelbaar beroepsonderwijs
Beoordeling door studenten Jaarlijks vindt in het middelbaar beroepsonderwijs een
grootschalig onderzoek onder mbo-studenten plaats, de zogenaamde JOB-enquête (zie ook
hoofdstuk 5). Hierin beoordelen studenten onder andere hun docenten. Dat leidde in 2010 tot de
volgende resultaten:
-)gifZ\ekmXe[\dYf$jkl[\ek\e`jk\mi\[\efm\i_\kZfekXZkd\k[fZ\ek\e2
,.gifZ\ek`jgfj`k`\]fm\i[\bnXc`k\`kmXe[fZ\ek\e2
,+gifZ\ek`jk\mi\[\efm\i[\Y\^\c\`[`e^Y`ac\\igifYc\d\e2
+.gifZ\ek`jk\mi\[\efm\i[\Y\^\c\`[`e^`eXc^\d\e\q`e%
Een grote groep mbo’ers lijkt dus niet zonder meer tevreden over de begeleiding door en kwali
teit van de mbo-docenten. Dat geldt overigens ook voor andere aspecten van het onderwijs (JOB,
2010).
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Tabel 11.1b
Beoordeling indicatoren op schoolniveau, havo en vwo samen (in percentages, n=106)
Alle leraren voldoende

Alle leraren onvoldoende

79
55
57
33
38
29
10
19
26
10
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
4
12
10
17

Respectvolle manier van omgang
Stimuleren welbevinden en motiveren
Duidelijk uitleggen
Taakgerichte werksfeer
Nagaan of leerlingen uitleg begrijpen
Inhoudelijke feedback geven
Leerlingen actief betrekken
Onderwijstijd efficiënt gebruiken
Afstemmen leerinhouden
Afstemmen onderwijstijd
Afstemmen instructie
Afstemmen verwerkingsopdrachten

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011

Kwaliteit van docenten hoger onderwijs
Deskundigheid Studenten in het hbo waarderen hun docenten met de score 3,6 op een schaal
van vijf, in het wetenschappelijk onderwijs met de score 3,7. Hbo-studenten waarderen vooral
dat hun docenten veel weten over de beroepspraktijk, wo-studenten dat hun docenten
deskundig zijn. De studenten beoordelen de bereikbaarheid, didactiek, betrokkenheid en
]\\[YXZbnXkd`e[\igfj`k`\]EXk`feXc\Jkl[\ek\e\ehlk\1nnn%jkl[`\b\lq\%ec#)'('2q`\ffb
hoofdstuk 6).

Conclusie
Verbeteringen nodig De kwaliteit van leraren voldoet niet op alle punten. Bij 5 tot 10 procent
van de leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn uitleg en klassenmanage
ment onvoldoende of letten leerlingen niet goed op. Een veel grotere groep leraren moet
vorderingen beter analyseren en op basis daarvan het aanbod inrichten. Afstemming op leerling
en is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Dit gebeurt onvoldoende, evenals het actief betrek
ken van de leerlingen in havo- en vwo-lessen. Er zijn grote verschillen binnen en tussen scholen
in de kwaliteit van leraren. In het mbo lijkt de begeleiding door docenten voor verbetering
vatbaar, in het hoger onderwijs de bereikbaarheid en didactiek.
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11.2 Wat maakt een leraar goed: kansen en bedreigingen
Factoren Wat maakt een leraar een goede leraar? Vier groepen factoren spelen daarbij een rol:
`e[`m`[l\c\b\ed\ib\eqfXcjc\\ɘ`a[#j\bj\\eY\mf\^[_\`[ 2
[\c\iXi\efgc\`[`e^2
[\Y\^\c\`[`e^\e\imXi`e^\ek`a[\ej[\Y\^`eg\i`f[\fgjZ_ffc2
[\m\i[\i\gif]\jj`fe\c\fekn`bb\c`e^%

Individuele kenmerken van leraren
Leeftijd Gemiddeld is in de OESO-landen ongeveer 30 procent van de leraren ouder dan vijftig
jaar, maar in Nederland ligt dat percentage hoger. In het basisonderwijs is 39 procent van de
leraren ouder dan vijftig (Eurydice, 2009), in het voortgezet onderwijs zelfs bijna 46 procent
F<:;#)''02F:N#)'('X %;\m\i^i`aq`e^mXe_\kc\iXi\ebfigj`j`e_\kdYf_\kjk\ibjk1[XXi`j
Y`aeX[\_\cɘmXe[\c\iXi\e[\m`aɘ`^aXXi^\gXjj\\i[F:N#)'('X %
Sekse Het Nederlandse basisonderwijs heeft 81 procent vrouwelijke leraren en dat is relatief veel
(Eurydice, 2009). Het voortgezet onderwijs zit met 44 procent vrouwen juist weer iets onder het
F<:;$^\d`[[\c[\F<:;#)'(' %@e_\kdYf`j+,gifZ\ekmXe[\c\iXi\emiflnF:N#)'('X %
Figuur 11.2a laat zien hoeveel procent van de leraren op deze indicatoren als onvoldoende is
beoordeeld, hoeveel als voldoende en hoeveel als goed.
Basisonderwijs De inspectie heeft onderzocht of individuele kenmerken van leraren samen
hangen met de kwaliteit van lessen in het basisonderwijs (ﬁguur 11.2a-1). Dat leidt tot de volgen
de bevindingen.
C\iXi\ed\kd\\i[Xe*(aXXic\jY\mf\^[_\`[q`ae[ffi`ejg\Zk\lijd`e[\igfj`k`\]Y\ffi[\\c[
dan gemiddeld. Jonge leraren, dat wil zeggen leraren die minder dan vijf jaar hun lesbevoegd
heid hebben, wijken niet af van het gemiddelde beeld.
C\jj\emXedXee\c`ab\c\iXi\eq`aee\^Xk`\m\iY\ffi[\\c[[Xec\jj\emXemifln\c`ab\c\iXi\e%
Vooral waar het gaat om systematisch volgen, afstemmen van het onderwijs en elementen van
zorg doen vrouwelijke leraren het beter.
MXe[\c\iXi\e`e_\kYXj`jfe[\in`aj_\\ɘ*gifZ\ekef^ ^\\e]fid\c\Y\mf\^[_\`[%;`kq`ae
leraren in opleiding (lio’s), zij-instromers en stagiairs. Zij-instromers doen het minder goed op
duidelijke uitleg en betrokkenheid van leerlingen. Lio’s wijken op veel indicatoren niet zoveel
af van hun collega’s, maar de planmatige zorg springt er bij hen in ongunstige zin uit. Ook het
systematisch volgen van leerlingen is minder vaak op orde.
C\jj\emXe[\\ck`a[\ijm\ijZ_`cc\e`ebnXc`k\`keXln\c`abjmXe[`\mXe_lemfck`a[Zfcc\^XÆj%
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Figuur 11.2a - 1
Percentage leraren dat als onvoldoende wordt beoordeeld,
uitgesplitst naar kenmerken (basisonderwijs: n=1.975)
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Voortgezet onderwijs Ook in het voortgezet onderwijs zijn de lessen van verschillende groepen
leraren vergeleken (ﬁguur 11.2a-2).
C\\ɘ`a[f]\imXi`e^q`ae`e[\jk\\bgif\]mXe[\`ejg\Zk`\`e_\kmffik^\q\kfe[\in`aje`\k`e
kaart gebracht. Wel is uit ander onderzoek bekend dat ook in het voortgezet onderwijs de
leeftijd samenhangt met de kwaliteit van de les. Vooral leraren die tussen de 21 en 30 jaar voor
de klas staan, doen het minder goed (Van der Grift, 2010).
;\bnXc`k\`kmXec\jj\emXedXee\c`ab\\emifln\c`ab\c\iXi\em\ijZ_`ck\e`^jq`ej#`e_\keX[\\c
van de mannen. Dat komt ook uit ander onderzoek naar voren: vrouwelijke leraren in het
voortgezet onderwijs die door hun collega’s beoordeeld werden, kregen iets betere
beoordelingen dan mannen (Van der Grift, 2010).
QfÆe(*gifZ\ekmXe[\_Xmf$c\iXi\e\e0gifZ\ekmXe[\mnf$c\iXi\e_\\ɘ^\\ei\^lc`\i\
bevoegdheid, blijkt uit een vragenlijst onder de scholen in de steekproef. Op de havo betreft dit
vooral onderbevoegden, op het vwo gaat het om onbevoegden, lio’s, zijinstromers en onder
bevoegden. Vooral lessen van leraren die niet bevoegd en niet in opleiding zijn (vaak tijdelijke
krachten) zijn op vrijwel alle onderdelen beduidend slechter dan die van andere leraren. Het kan
zijn dat deze groep relatief moeilijke klassen krijgt of moeilijke vakken moet geven. Onbe
voegde leraren die wel in opleiding zijn, doen het op sommige punten beter en op andere
slechter dan bevoegde leraren. Eerstegraads leraren doen het iets beter dan tweedegraads, maar
de verschillen zijn niet groot.
Bevoegdheden mbo In het mbo geeft een deel van de docenten les in vakken waarvoor ze
oorspronkelijk niet bevoegd zijn. Dit is toegestaan omdat bevoegde docenten geacht worden
breed inzetbaar te zijn. Uit onderzoek bij groene en economische mbo-opleidingen blijkt dat het
gaat om 5 procent van de docenten voor de algemene vakken en 10 procent van de docenten voor
de beroepsgerichte vakken (Inspectie van het Onderwijs, 2010). Bij de onderzochte opleidingen
wordt 17 procent van de docenten meer dan een kwart van hun werktijd ingezet op een ander
fe[\in`aj^\Y`\[#mffiXcE\[\icXe[j#n`jble[\#CC9c\i\e#cffgYXXe\eYli^\ijZ_Xg \e@:K%;\
helft van de onderwijsassistenten en instructeurs werkt niet onder toezicht of verantwoordelijk
heid van een bevoegd docent, hetgeen niet toegestaan is. Voor mbo-studenten betekent deze
situatie dat ze soms les krijgen van een docent die niet speciﬁek bevoegd is voor het vak in
kwestie of van een assistent of instructeur (zie ook hoofdstuk 5).

Kwaliteit van de lerarenopleidingen
Niveau De Europese lerarenopleidingen verschillen in lengte, niveau en bekwaamheidseisen
(University of Jyväskylvä, 2009). Gemiddeld heeft meer dan de helft van de Europese leraren een
opleiding die vergelijkbaar is met de Nederlandse hbo-opleiding. Alleen in Finland hebben
leraren een afgeronde universitaire opleiding.
Opzet Voor het basisonderwijs zijn vakopleiding en lerarenopleiding, net als in Nederland, in
vrijwel alle landen van de Europese Unie geïntegreerd. In Nederland geldt dat ook voor de
tweedegraadsopleidingen, maar in veel andere Europese landen bestaat de opleiding voor
leraren in het voortgezet onderwijs uit twee delen: studenten volgen eerst een vakinhoudelijke
opleiding, daarna een aparte lerarenopleiding. In Nederland zijn alleen eerstegraadsopleidingen
qf`e^\i`Z_k<lifg\Xe:fdd`jj`fe#)''02F<:;#)''0 %M\i[\i_fl[\efm\i_\[\eq`Z_jk\\[j
d\\iY\q`^d\k[\Zlii`ZlcXmXe[\c\iXi\efgc\`[`e^\e2qfY\jkXXe`e>iffk$9i`ɝXee`^\[\kX`c
leerde ‘standards for teachers’ (zie www.tda.gov.uk).
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Arbeidsmarkt Afgestudeerden van lerarenopleidingen hebben relatief vaak een baan die past bij
hun opleiding, zo blijkt uit de jaarlijkse ROA-enquêtes onder afgestudeerden (ROA, 2010). De
afgestudeerden zijn wat vaker dan afgestudeerden van andere opleidingen van mening dat hun
opleiding te weinig diepgang heeft.
Mening over opleiding De inspectie observeerde de kwaliteit van lessen bij 55 beginnende
leraren in het voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2010). Het pedagogisch
klimaat, de uitleg, de inhoudelijke feedback en het taalgebruik zijn bij ruim 85 procent van de
lessen voldoende. De afstemming, de betrokkenheid van leerlingen, het creëren van uitdagingen
voor leerlingen en het plaatsen van de stof in een breder perspectief zijn daarentegen voor
verbetering vatbaar. Beginnende leraren zijn vooral te spreken over reﬂectie en ontwikkeling,
evenals over de vakinhoudelijke, didactische en pedagogische competenties die ze hebben
geleerd. Bijna twee derde van hen zegt echter onvoldoende te hebben geleerd om toetsen te
ontwikkelen en gebruiken. Een even grote groep vindt dat de opleiding hen onvoldoende heeft
voorbereid op het afstemmen van het onderwijs, zoals werken op verschillende niveaus in
heterogene klassen. Voor opbrengstgericht werken zijn deze vaardigheden echter juist van heel
groot belang.
Evaluatie De beleidsagenda Krachtig Meesterschap moet de kwaliteit van de lerarenopleidingen
en de afgestudeerden vergroten. Een eerste evaluatie laat activiteiten zien als de ontwikkeling
van de Kennisbasis voor lerarenopleidingen, summercourses, opleiden in de school, een
educatieve minor en het project ‘Eerst de Klas’. Op het terrein van diversiteit en excellentie zijn
eerste stappen gezet, maar is de voortgang nog niet vast te stellen (Inspectie van het Onderwijs,
2011c).

Kwaliteit van de begeleiding bij de start
Afhakers Uit onderzoek van De Jonge en Muijnck (2002) blijkt dat jonge leraren vaker het beroep
verlaten dan oudere collega’s. Na het eerste beroepsjaar haakt 10 procent af, na vijf jaar is een
bnXikm\ikifbb\eF:N#)''*2MXeBi\^k\e\eDf\ibXdg#)''+ %?`\imffiq`ae[i`\ffiqXb\e1
gifYc\d\ed\kc\j^\m\e2
XXeki\bb\c`ab\ig\ijg\Zk`\m\efg[\XiY\`[jdXibk2
\\efe^lejk`^\n\ibj`klXk`\\e^\Yi\bb`^\Y\^\c\`[`e^%
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Begeleiding Eﬀectieve ondersteuningsprogramma’s voor beginners kunnen voorkomen dat
c\iXi\e_\kY\if\gXcje\cn\\im\icXk\eq`\Y`amffiY\\c[MXeBi\^k\e\eDf\ibXdg#)''+2
<lifg\Xe:fdd`jj`fe#)'(' %D\k_\kff^fg[\m\i^i`aq`e^mXe_\kc\iXi\ebfigj_\cg\eqlcb\
programma’s bovendien het lerarentekort tegen te gaan. Verder kunnen leraren met een goede
begeleiding in deze eerste periode veel bijleren, zowel op pedagogisch-didactisch als op
vakinhoudelijk terrein. Een goede begeleiding van beginnende leraren leidt dus tot meer en
Y\k\i\c\iXi\e<lifg\Xe:fdd`jj`fe#)'(' %
Mentor In de meeste landen in Europa krijgen nieuwe leraren een mentor toegewezen, meestal
een ervaren schoolhoofd of een leraar die voor dat doel wordt vrijgesteld (Hovius en Van Kessel,
2010). Vooral in Groot-Brittannië is veel aandacht voor beginners, die nog niet meteen fulltime
voor de klas staan en in de twee jaar durende formele ‘early professional development’-periode
ook nog vaak contact hebben met hun lerarenopleiding. In vergelijking daarmee is in Nederland
weinig structureel geregeld voor beginners: scholen geven ieder voor zich vorm aan de begelei
ding. Slechts 42 procent van de beginners is tevreden over de begeleiding en ondersteuning (Van
Leenen en Berndsen, 2009).
Coaching Veel scholen hebben beginners die maximaal twee jaar voordat ze begonnen, zijn
afgestudeerd (31 procent van de basisscholen, 94 procent van de havo-afdelingen en 88 procent
mXe[\mnf$X][\c`e^\e2@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'((X %9\^`ee\e[\c\iXi\e`e_\kYXj`j$
onderwijs krijgen begeleiding van een ervaren collega, de directeur of de intern begeleider. In
het voortgezet onderwijs zorgen meestal een of twee mentoren voor de persoonlijke en vakin
houdelijke begeleiding. De begeleiding neemt zo’n zes tot zeven uur per maand in beslag en
bestaat vooral uit coachingsgesprekken en lesbezoeken (Inspectie van het Onderwijs, 2011a).
Beter aansluiten In een dieptestudie heeft de inspectie beginnende leraren op 25 scholen voor
voortgezet onderwijs nader ondervraagd. Zij zeggen het meest te hebben aan de nabespreking
van lessen door een collega. Een leerlingenenquête of gesprekken met leerlingen vinden ze ook
leerzaam. De begeleiding voldeed niet altijd aan de behoeften van de beginners:
[\Y\^\c\`[`e^df\kY\k\iXXejcl`k\efg\`^\ec\\iglek\e\ek\bfikbfd`e^\e2
[\jZ_ffcc\`[`e^df\k_\kY\^\c\`[`e^jkiXa\ZkY\k\iZfekifc\i\emffiXcXcjZfcc\^X$c\iXi\e_le
afspraken niet nakomen).
Overgang lastig Veel beginnende leraren ervaren de overgang van de opleiding naar de school
als een grote stap. Ze vinden het vooral moeilijk de juiste didactische werkwijze in verschillende
klassen te vinden, orde te houden en grenzen te stellen, toetsen te maken en te normeren, tijdig
te plannen en activiteiten voor te bereiden, en contacten te onderhouden (met leerlingen,
ouders en collega’s).

Kwaliteit van de professionele ontwikkeling
Evaluatie en feedback Interactie, discussie en onderlinge feedback kunnen tot professionele
ontwikkeling van leraren leiden (Van Veen, Zwart, Meirink en Verloop, 2010). Leraren en school
leiders zeggen intervisie of collegiale lesbezoeken als instrument hoog te waarderen, maar veel
scholen passen deze methoden niet toe, omdat ze als bedreigend worden ervaren. Als wel
collegiale feedback wordt gegeven, dan is die volgens betrokkenen vaak vlak of te vriendelijk
(Inspectie van het Onderwijs, 2011a).
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Scholing De professionele ontwikkeling van leraren wordt in vrijwel alle landen belangrijk
gevonden. Negen op de tien leerkrachten volgden in de voorafgaande anderhalf jaar enige vorm
mXejZ_fc`e^#qfYc`abkl`k\\e`ek\ieXk`feXXcm\i^\c`ab\e[fe[\iqf\bF<:;#)''0 %N\cmXi`\\ik
de omvang van de scholing sterk: van het bijwonen van studiedagen en congressen tot meerja
rige opleidingen.
Lespraktijk In Nederland volgde gemiddeld 61 procent van de leraren in 2009 een opleiding of
kiX`e`e^F:N#)'('X %?\kYXj`jfe[\in`aj\e_\kdYfbfd\ed\k`\[\i-*gifZ\ek`\kj_f^\il`k
dan het voortgezet onderwijs en het hbo (59 respectievelijk 56 procent). Vooral scholing op
mXb`e_fl[#mXb[`[XZk`\b\e_\kmXb^\i\cXk\\i[\c\\igifZ\jmXec\\ic`e^\e`j\ɕ\Zk`\]2jZ_fc`e^
die niet over de lespraktijk gaat, is minder eﬀectief (Van Veen, Zwart, Meirink en Verloop, 2010).
Bekwaamheid Wat de bekwaamheid van leraren betreft, leggen de meeste landen in de
<lifg\j\Le`\[\eX[ilbfg[\`e`k`c\c\iXi\efgc\`[`e^<lifg\Xe:fdd`jj`fe#)''0 %
Levenslang leren komt nauwelijks aan bod. In Nederland moet het bekwaamheidsdossier (artikel
37a, WVO), dat afspraken over het onderhouden van bekwaamheden bevat, verdere professionele
ontwikkeling stimuleren. Een kwart van de scholen voor voortgezet onderwijs heeft zo’n
wettelijk verplicht dossier nog niet (Inspectie van het Onderwijs, 2011b). Verder ervaart niet
iedereen dit dossier als eﬀectief. Minder dan de helft van de leraren (44 procent) vindt de
bekwaamheidsdossiers een stimulans voor de kwaliteit van het eigen werk (Inspectie van het
Onderwijs, 2011b). Schoolleiders zijn vaker tevreden, maar klagen dat de dossiers niet leven bij
leraren en slechts een papieren werkelijkheid zijn. Ook zijn relatief veel schoolleiders ontevreden
over de gebrekkige systematiek, de beheerslast en de traagheid van invoering.
Beloning Schoolleiders en besturen hebben instrumenten om de kwaliteit van leraren te
verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld goede leraren in een hogere functieschaal plaatsen of
slechte leraren ontslaan. In de praktijk zeggen schoolleiders en bestuurders met enige regelmaat
tegen inspecteurs dat ze mensen moeilijk kunnen ontslaan. Vaak blijken dossiers dan niet
voldoende op orde, bijvoorbeeld omdat geen functioneringsgesprekken zijn gevoerd. Wat
beloning van goede leraren betreft, zegt ruim de helft van de schoolleiders in het voortgezet
onderwijs hogere salarisschalen niet op basis van criteria voor kwaliteit toe te kennen (Inspectie
van het Onderwijs, 2011b). Volgens schoolleiders in het basisonderwijs is het moeilijk om goed
gi\jk\i\e[\c\iXi\ek\Y\cfe\eKfi\emc`\[#8bb\idXe\eMXe[\e9\b\ifd#)'('2kXY\c((%)X %

Tabel 11.2a
Mening schoolleiders basisonderwijs over instrumenten kwaliteitsbevordering leraren (n=1.359)
% eens
Zelfs wanneer een leerkracht slecht presteert, maken formele regels het moeilijk hem/haar te
ontslaan.
De formele beloningsstructuur en regels maken het moeilijk om goede leerkrachten te
belonen.
De regels voor salarisverhogingen voor leerkrachten zijn meer gebaseerd op senioriteit dan op
prestaties.
De regels voor bevordering maken het moeilijker voor een goede leerkracht om promotie te
maken dan voor een slechte leerkracht.
Het personeelsbeleid in mijn organisatie maakt het eenvoudig voor leidinggevenden om
leerkrachten te belonen voor prestaties.

87
84
81
43
28

Bron: Torenvlied, Akkerman en Van den Bekerom, 2010
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11.3 De onderwijsarbeidsmarkt
Arbeidsmarkt voor leraren
Lerarentekort Het lerarentekort lijkt mee te vallen. Door de economische crisis is de belangstel
ling voor het beroep toegenomen en bovendien daalt de vraag naar leraren door demograﬁsche
ontwikkelingen. Toch is er nog wel een krappe arbeidsmarkt, maar de vacatures verschillen per
regio en per vak. Scholen in de Randstad en scholen met veel achterstandsleerlingen hebben
moeite om hun vacatures op te vullen. Het voortgezet onderwijs heeft een tekort aan leraren
voor speciﬁeke vakken, zoals Nederlands, de exacte vakken en de vreemde talen (Brukx et al.,
2010). In een vragenlijst van de inspectie zegt 5 procent van de basisscholen en zo’n 7 procent van
de havo- en vwo-scholen vacatures te hebben die ten minste twee maanden onvervuld zijn.
Daarnaast heeft de helft tot twee derde van de scholen te maken met ziekteverzuim dat langer
dan twee maanden duurt.
Deeltijders Een opvallend kenmerk van de onderwijsarbeidsmarkt is het relatief hoge
percentage deeltijders. Zo heeft 30 procent van de basisscholen groepen waar leerlingen les
krijgen van meer dan twee leraren. Dit gebeurt vaker in de middenbouw dan in de lagere of
_f^\i\^if\g\eF:N#)'('Y%
Selectie In veel Europese landen kampt het lerarenberoep met een negatief imago en een gebrek
aan sociaal prestige (Mompoint-Gaillard, 2010). Finland vormt daarop een uitzondering. In dat
land staat het beroep van leraar, ook voor het primair onderwijs, in hoog aanzien. Het land kent
strenge selectie-eisen en toelatingsexamens voor de lerarenopleidingen. In 2008 meldden zich
acht keer zoveel leerlingen bij de lerarenopleiding aan als er plaatsen beschikbaar waren (Van
Dijk en Hoﬃus, 2010).
Zij-instroom Het aantal zij-instromers is het afgelopen jaar sterk gestegen. De stijging komt
waarschijnlijk door herinvoering van een subsidieregeling voor dit traject (€ 19.000 per zijinstromer) en het feit dat ook het mbo hiervan gebruik kan maken. De totale subsidie bedraagt
iets meer dan € 12 miljoen, ongeveer gelijk verdeeld over het voortgezet onderwijs en het mbo.

Toekomstige ontwikkelingen
Status Hoewel de status van het lerarenberoep relatief laag is, nam de arbeidstevredenheid van
fe[\in`ajg\ijfe\\c[\X]^\cfg\eaXi\ekf\%;\efkXN\ib\e`e_\kfe[\in`ajF:N#)'('Y 
schrijft dat onder meer toe aan investeringen in loopbaanperspectieven en de versterking van
maatschappelijke waardering voor het vak van leraar. Professionele ruimte kan er ook voor
zorgen dat leraren voldoende betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het onderwijs
(Onderwijsraad, 2009).
Regionale verschillen De daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs verkleint de
druk op de arbeidsmarkt voor leraren in het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs en
het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is de komende jaren echter nog sprake van een
groeiend aantal leerlingen. Doordat ook een grote hoeveelheid oudere leraren zal uitstromen,
blijft hier waarschijnlijk een lerarentekort. De komende jaren zijn sterkere regionale verschillen
te verwachten, doordat leerlingaantallen in sommige regio’s dalen en in andere stijgen.
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11.4 Nabeschouwing
Intervisie Inspecteurs beoordelen niet alle lessen als voldoende. Hier is duidelijk ruimte voor
verbetering. Zo zouden leraren veel meer van elkaar kunnen leren. Het is gemakkelijk te
organiseren dat goede leraren hun expertise overdragen aan zwakkere collega’s, maar dit gebeurt
niet standaard. Scholen en besturen moeten ervoor zorgen dat leraren die niet goed lesgeven,
voldoende bekwaam worden. Als dat niet lukt, komen andere maatregelen in beeld.
Schoolleiders zijn nu vaak ten onrechte van mening dat ze nauwelijks iets kunnen doen aan
slecht presterende leraren.
Besturen Op scholen waar te veel lessen onvoldoende zijn, zijn meer ingrijpende maatregelen
nodig. Hier zijn besturen aan zet. Het inzetten van zij-instromers en niet-bevoegde leraren (zeker
als ze ook niet aan een opleiding bezig zijn) kan de kwaliteit nog verder onder druk zetten.
Opleidingen Veel leraren kunnen het onderwijs niet goed afstemmen op verschillen tussen
leerlingen en vinden het moeilijk om toetsen te analyseren en op basis daarvan een goed aanbod
te bepalen, allebei elementen van opbrengstgericht werken. Dit betekent dat leraren niet altijd
alles uit leerlingen halen: ze richten zich op de middengroep en minder op de zwakke en
bovengemiddelde leerling. Hier ligt een belangrijke taak voor lerarenopleidingen, vooral omdat
blijkt dat veel afgestudeerden deze onderdelen in hun opleiding hebben gemist. Ook in de
nascholing moet hier aandacht voor zijn.
Krimpregio’s Regionale verschillen in lerarenschaarste nemen de komende jaren toe. Vooral
scholen voor voortgezet onderwijs in de Randstad met veel achterstandsleerlingen zullen een
tekort aan leraren krijgen en met vervangingsproblemen kampen. De uitdaging voor deze
scholen is om zo veel mogelijk bevoegde leraren of leraren in opleiding in te zetten en de
huidige leraren te behouden. Overige maatregelen ter stimulering van de arbeidsmarkt voor
leraren kunnen zich ook het best op deze scholen richten. Verder hebben scholen in de krimp
regio’s te maken met speciﬁeke problemen. Zij hebben vaak een verouderde docentengroep, die
weinig nascholing volgt. Ook dit probleem verdient een speciﬁeke aanpak.
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Samenvatting
Omvang Het aantal zorgleerlingen is net als in voorgaande jaren hoog. Scholen en hun besturen
hebben weinig zicht op de inzet van ﬁnanciële middelen voor zorg en leggen er geen verant
woording over af.
Effecten Scholen en leraren weten vaak niet of de zorg eﬀectief is, omdat ze te weinig opbrengst
gericht met hun zorgleerlingen werken. Veel leraren zijn nog niet goed in staat een analyse te
maken van hiaten in kennis bij zorgleerlingen en stellen te weinig concrete doelen. Daardoor
blijven evaluaties van eﬀecten achterwege of hangen ze te veel in de lucht.
Handelingsplannen Het voortgezet onderwijs en het mbo beschikken niet altijd over de
wettelijk verplichte handelingsplannen. De kwaliteit van de plannen die er wel zijn, laat te
wensen over. De zorg is vaak eenzijdig gericht op sociaal-emotionele ondersteuning en niet op
beter presteren, terwijl veel zorgleerlingen op dat vlak juist problemen hebben. Dit speelt ook in
het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het basisonderwijs laat een aanzienlijk gunstiger beeld zien.
Afstemming Het didactisch repertoire van veel leraren blijft in gebreke waar het gaat om afstemming. Leraren richten zich vooral op gemiddeld presterende leerlingen. Hierdoor komen zwakke
leerlingen, maar ook (hoog)begaafde leerlingen, tekort.
Overdracht Er gaat veel tijd en informatie verloren bij het overdragen van zorgleerlingen tussen
en binnen sectoren. Bovendien verwerken scholen beschikbare informatie onvoldoende in
handelingsgerichte ondersteuning. Leraren kunnen dan hun hulp en ondersteuning niet
inzetten om achterstanden te verhelpen.
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12.1 De kwetsbaarheid van zorgleerlingen
Zorgleerlingen De inspectie besteedt jaarlijks apart aandacht aan het onderwijs aan zorg
leerlingen. Dat zijn leerlingen met speciﬁeke onderwijsbehoeften die het volgen van onderwijs
bemoeilijken, zoals:
c\\ic`e^\ed\kc\\igifYc\d\e2
c\\ic`e^\ed\k^\[iX^jgifYc\d\e2
c\\ic`e^\ed\kY\g\ib`e^\emXec`Z_Xd\c`ab\f]q`ekl`^c`ab\XXi[2
_ff^Y\^XX][\c\\ic`e^\e%
Het gaat dus om alle leerlingen die iets extra’s vragen van het onderwijs.
Goed onderwijs Zorgleerlingen zijn sterker afhankelijk van goed onderwijs dan andere
leerlingen. Tegelijkertijd zijn de eisen aan het onderwijs voor deze groep hoger. Scholen en
leraren moeten variëren op het standaardaanbod en mogelijkheden zoeken om dat aanbod
optimaal af te stemmen op speciﬁeke onderwijsbehoeften. Zorgleerlingen hebben dat nodig om
tot ontplooiing te komen, zich competent te voelen en een reële kans te krijgen op een goede
plek in de maatschappij.
Voorwaarden De inspectie onderzoekt in het toezicht of het scholen lukt zorgleerlingen het
onderwijs te bieden dat hen daadwerkelijk laat leren. Hiervoor is het nodig dat scholen:
qfi^c\\ic`e^\eXcjqf[Xe`^_\ib\ee\e2
[f\c^\i`Z_k\\egcXedXk`^\qfi^Y`\[\e2
jki\m\eeXXiqf_ff^df^\c`ab\fgYi\e^jk\emffi[\q\^if\gc\\ic`e^\e2
\mXcl\i\en\cb\fgYi\e^jk\eY\_XXc[q`ae%
Passend onderwijs Het beleid rond Passend onderwijs verhoogt de urgentie van deze voorwaar
den. Er moeten meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs blijven en dat betekent dat daar
een passend onderwijsaanbod voor hen moet zijn. Als scholen dat onvoldoende kunnen
waarmaken, rijst de vraag of zorgleerlingen niet juist nog kwetsbaarder worden.

Aantal zorgleerlingen
Indicaties Het aantal leerlingen met een zorgindicatie is in het primair onderwijs ongeveer gelijk
aan dat van vorig jaar, in het voortgezet onderwijs is het licht gestegen. Hierbij gaat het om
leerlingen die een zorgindicatie hebben gekregen van een commissie voor de indicatiestelling
(speciaal onderwijs), een regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (leerwegonder
steuning vmbo en praktijkonderwijs) of een permanente commissie leerlingenzorg (speciaal
basisonderwijs). In tabel 12.1a is zichtbaar welke leerlingen extra zorgmiddelen krijgen.
Leerwegondersteuning Het grote verschil tussen het primair onderwijs en het voortgezet
onderwijs zit vooral in de leerlingen in het vmbo die leerwegondersteuning (lwoo) krijgen.
Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen geld voor leerwegondersteuning, bedoeld voor
leerlingen die met achterstanden bij taal of rekenen/wiskunde van de basisschool komen.
Daarbij gaat het om een openeindﬁnanciering.
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Tabel 12.1a
Aantal zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in 2007/2008, 2008/2009 en 2009/2010

Primair onderwijs
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Ambulant begeleide leerlingen*
Voortgezet onderwijs
Leerwegondersteuning
Praktijkonderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Ambulant begeleide leerlingen**

2007/2008

2008/2009

2009/2010

44.900
36.400

44.100
34.500

43.300
34.400

21.200

22.200

22.500

101.800
27.200
28.200

100.400
26.600
32.400

98.400
26.900
34.100

14.400

17.100

20.000

* Deze groep leerlingen overlapt deels met de groep leerlingen die speciaal basisonderwijs volgt

Bron: OCW, 2010a

** Deze groep leerlingen overlapt deels met de groep leerlingen die leerwegondersteuning krijgt of praktijkonderwijs volgt

Ontwikkelingen In het primair onderwijs is het aantal zorgleerlingen stabiel in alle onderscheiden categorieën. In het voortgezet onderwijs stijgt zowel het aantal leerlingen dat naar het
voortgezet speciaal onderwijs gaat als het aantal ambulant begeleide leerlingen. Het aantal
leerlingen dat leerwegondersteunend onderwijs krijgt, daalde de afgelopen jaren licht. In het
basisonderwijs krijgen in de praktijk overigens veel meer leerlingen extra hulp dan de hier
genoemde groepen: gemiddeld heeft 21 procent extra zorg. Dat is vastgelegd in een individueel
handelingsplan. Scholen krijgen hier echter geen extra geld voor.
Leerlijnen Ruim de helft van de basisscholen heeft leerlingen met een eigen leerlijn (vooral bij
rekenen/wiskunde) in groep 8, gemiddeld drie leerlingen. Het is belangrijk dat scholen zorgvuldig beslissen over eigen leerlijnen, omdat ze hiermee leerlingen loskoppelen van het leerstofaanbod voor de groep. Dat leidt meestal tot een blijvende leerachterstand. Een intelligentieonderzoek of een pedagogisch-didactisch onderzoek vooraf is nodig. Een derde van de leerlingen
met een eigen leerlijn is vooraf echter niet onderzocht, zo blijkt uit een representatieve
steekproef.

Geen (zicht op) effect
Onvoldoende evaluatie Van de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs gaat bijna
40 procent niet na of de hulp eﬀect heeft gehad. Scholen weten dus niet of hun aanpak eﬀectief
was en ze hun middelen goed hebben ingezet, of dat er juist iets anders had moeten gebeuren.
Vaak is men tevreden omdat er een grote inspanning is geleverd, maar of leerlingen hier ook
beter van zijn geworden, blijft onzeker. Noodzakelijke bijsturing blijft uit.
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Verantwoording Ook evalueren scholen onvoldoende. Zo blijkt uit inspectieonderzoek naar
handelingsplannen voor rugzakleerlingen dat scholen van tevoren niet goed aangeven op welke
punten zij de hulp zullen evalueren. De verantwoording van de faciliteiten, zowel formatief als
ﬁnancieel, is in te weinig plannen opgenomen. Daardoor fungeren de handelingsplannen
onvoldoende als verantwoordingsdocumenten (zie ook hoofdstuk 4).
Niet geoormerkt Op het niveau van de individuele leerling brengen scholen dus zelden in kaart
of de inzet van zorgmiddelen tot het gewenste doel leidt. Ze doen dat ook niet op schoolniveau.
Er gaan grote bedragen om in de leerlingenzorg, maar sommige middelen zijn niet geoormerkt
als zorgmiddelen en daardoor vormen ze een onderdeel van het totale budget van scholen.
Scholen hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de inzet ervan. Uit verantwoordings
documenten van scholen blijkt doorgaans dan ook niet hoeveel geld aan zorg is besteed
(Algemene Rekenkamer, 2010). Een voorbeeld is het leerwegondersteunend onderwijs: het is tot
nu toe niet gebruikelijk dat scholen de inzet van lwoo-gelden transparant verantwoorden in hun
jaarverslag (Van der Hoﬀ-Israël, De Wit, Verschure en Bos, 2009).
Geen helderheid Een kleinschalig inspectieonderzoek op tien scholen voor voortgezet onder
wijs bevestigt dit beeld. Vijf van deze tien scholen voldeden bij eerder onderzoek het best aan de
wettelijke verplichtingen rond zorg, de andere vijf het slechtst (Inspectie van het Onderwijs,
2010f ). Uit het nieuwe onderzoek komt het volgende naar voren:
XZ_kmXe[\k`\ejZ_fc\em\iXeknffi[\eq`Z_e`\kfm\i[\`ebfdjk\e\e[\Y\jk\[`e^mXe[\
qfi^^\c[\e2
fgXcc\jZ_fc\e`j\\eg\ijfe\\cjc`[fg[\_ff^k\mXe[\cnff$`ebfdjk\e#dXXi\i`jn\`e`^
Y\b\e[fm\i[\Y\jk\[`e^mXe[`\^\c[\e2
[\jZ_fc\e_\YY\eef^d`e[\i`eq`Z_k`e[\qfi^^\c[\e[`\_\kjXd\en\ib`e^jm\iYXe[
voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs beschikbaar stelt voor zorgleerlingen
qfe[\i`e[`ZXk`\2
[\jZ_fc\eq`aek\mi\[\efm\i[\qfi^[`\q\Y`\[\e#dXXi[`\k\mi\[\e_\`[_\\ɘ\\eq\\i
intuïtief karakter of is gebaseerd op tevredenheidonderzoek onder ouders, leerlingen en
c\iXi\e#e`\kfgfgYi\e^jk^\^\m\ej2
jc\Z_kjkn\\mXe[\k`\ejZ_fc\e_\YY\e^\^\m\ejfm\i[\fgYi\e^jk\emXe_leqfi^c\\ic`e^\e
(Inspectie van het Onderwijs, 2011b).

12.2 De kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen
Aspecten van kwaliteit Over de eﬀectiviteit van het onderwijs aan zorgleerlingen is weinig
duidelijk, maar over de kwaliteit is wel het nodige bekend. Het gaat dan om de vraag of leraren
onderwijs geven dat aansluit op de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. Is het didactisch
repertoire van leraren voldoende? Hoe opbrengstgericht werken scholen en leraren voor deze
groep leerlingen? En wat is de kwaliteit van het werken op basis van handelingsplannen?

Didactisch repertoire
Afstemming De inspectie beoordeelt scholen vaak als onvoldoende op indicatoren die aangeven
of leraren hun lessen afstemmen op leerlingen, ofwel inspelen op speciﬁeke behoeften (tabel
12.2).
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Tabel 12.2
Percentage scholen waar leraren voldoende afstemmen op verschillen tussen leerlingen
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Havo

Vwo

Afstemming
bij instructie

62

18

24

Afstemming bij
verwerking

79

12

22

(Voortgezet) speciaal onderwijs
(instructie en verwerking in één indicator)
Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

61

60

62

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010; 2009a

Instructie en verwerking In het havo en het vwo stemmen leraren hun instructie in ongeveer
een kwart van de gevallen op leerlingen af. Bij de verwerking van leerstof gebeurt dat nog minder
vaak, terwijl ook in deze schoolsoorten leerlingen behoorlijk van elkaar verschillen. In het
basisonderwijs stemt ruim 60 procent van de scholen voldoende af bij de instructie en 80
procent bij de verwerking van leerstof. In het (voortgezet) speciaal onderwijs is het beeld
vergelijkbaar. Hier gaat het dus beter dan in het voortgezet onderwijs, maar toch schieten
aanzienlijke percentages scholen tekort. De inspectie brengt dit al meerdere jaren naar voren en
onderzoek van anderen bevestigt dit beeld. De scholen met onvoldoende afstemming
kenmerken zich als volgt:
c\iXi\en\k\ek\n\`e`^fm\ijkffie`jj\e\e_Xe[`ZXgj\ebi`a^\e[XXi`effbk\n\`e`^
fe[\ijk\le`e^2
c\iXi\en\k\ee`\k_f\q\dXk\i`Xc\e^f\[blee\e`eq\ɝ\e2
c\iXi\e_\YY\e\\ek\Y\g\ibkfik_f [`[XZk`jZ_i\g\ikf`i\2
c\iXi\eblee\efemfc[f\e[\il`dk\dXb\e`e_lebcXjj\efi^Xe`jXk`\fdqfi^c\\ic`e^\e_lcg
k\Y`\[\eFfjk[Xd#)''02Fe[\in`ajiXX[#)'(' %
Pedagogische invalshoek De Onderwijsraad vindt dat leraren hun onderwijskundige en
pedagogisch-didactische basiskennis (dat wil zeggen: kennis van leerlijnen en didactische
principes) moeten verbeteren, evenals hun vaardigheden op het terrein van klassenmanage
ment. Leraren zijn vooral pedagogisch gericht en minder inhoudelijk onderwijskundig. De
gedachte dat leerlingen gedragsproblemen ontwikkelen doordat het onderwijsaanbod niet is
afgestemd op hun onderwijsbehoeften, is onder leraren mede daardoor geen gemeengoed
(Onderwijsraad, 2010). Dit merken inspecteurs ook.

Opbrengstgericht werken
Analyse De inspectie onderzocht op welke aspecten scholen die goed presteren bij rekenen
verschillen van scholen met onvoldoende rekenprestaties. Een van de meest onderscheidende
aspecten is of leraren de vorderingen van leerlingen analyseren en vooral of zij vervolgens hun
onderwijs aanpassen op basis van die analyse. Dit is een cruciale factor om alle leerlingen, dus
ook zorgleerlingen, op een hoger niveau te krijgen (Inspectie van het Onderwijs, 2010c).
Landelijke norm Het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben nog
weinig gestandaardiseerde en landelijk genormeerde toetsen waarmee scholen dergelijke
analyses kunnen maken. Het voortgezet onderwijs meet prestaties in de jaren voorafgaande aan
het examentraject voornamelijk met proefwerken die leraren zelf maken, en met toetsen uit
methodes. Zulke toetsen geven leraren geen informatie over de mogelijke achterstand of
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voorsprong ten opzichte van een landelijke norm. Daardoor is moeilijker te bepalen of
leerlingen leerstof krijgen die past bij hun niveau.
Referentieniveaus Recent zijn voor het voortgezet onderwijs genormeerde toetsen voor
Nederlands, wiskunde en Engels beschikbaar gekomen. Daarmee is duidelijker in kaart te
brengen of leerlingen beoogde doelen realiseren. De toenemende belangstelling van het
voortgezet onderwijs voor zulke toetsen hangt samen met de introductie van de referentie
niveaus, maar de ontwikkeling op dit gebied verkeert nog in een pril stadium.
Onvoldoende benutting Het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs hebben wel
landelijk genormeerde toetsen. In de afgelopen jaren beoordeelde de inspectie de indicator over
het systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen bijna overal (op 93 procent van de
scholen) als voldoende. Vanaf 2009/2010 bekijkt de inspectie ook of leraren toetsgegevens
vervolgens goed analyseren, of ze nagaan op welke onderdelen een leerling nu precies uitvalt en
waar hiaten zitten. Dat gebeurt op veel minder scholen, namelijk 64 procent. Leraren benutten
toetsgegevens dus nog te weinig. Het gevolg hiervan is dat ze onvoldoende in staat zijn om
concrete opbrengstdoelen te formuleren.

Handelingsplannen
Wettelijke verplichting Scholen moeten instructie- en ondersteuningsbehoeften van zorg
leerlingen kunnen vertalen in concrete doelen en stapsgewijze extra zorg die naar die doelen
leidt. Dit moet beschreven staan in handelingsplannen of andere zorgdocumenten. In het
speciaal onderwijs is een handelingsplan wettelijk verplicht. Ook rugzakleerlingen (geïndiceerde
leerlingen in het regulier onderwijs) moeten zo’n plan hebben, evenals lwoo-leerlingen.
Functionaliteit De afgelopen jaren heeft de inspectie zich zeer kritisch uitgelaten over de
kwaliteit van handelingsplannen. Vorig jaar schreef de inspectie dat de handelingsplannen voor
cluster 1-leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bijna allemaal van
onvoldoende kwaliteit waren en daardoor onbruikbaar als sturingsinstrument. Vooral de
functionaliteit van het handelingsplan schiet ernstig tekort: leraren kunnen er niet mee uit de
voeten en het plan is nauwelijks geschikt om beoogde resultaten te verantwoorden (Inspectie
van het Onderwijs, 2010a). In de jaren ervoor onderzocht de inspectie de kwaliteit van de
handelingsplannen van de clusters 2, 3 en 4. Daar was de situatie niet anders (Inspectie van het
Fe[\in`aj#)''0X2)'('[ %
Mbo Dit jaar onderzocht de inspectie de kwaliteit van handelingsplannen voor mbo-studenten
met een rugzak. Ook in het mbo hebben de plannen te vaak geen concrete doelen en is de
kwaliteit op veel punten onvoldoende. Er is weinig aandacht voor verbetering van prestaties (zie
hoofdstuk 4). Een eerder verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de leerlingenzorg in het
mbo wees daar al op (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
Voortgezet onderwijs In het voortgezet onderwijs valt ook een tekort aan handelingsplannen
voor lwoo-leerlingen op. Slechts de helft van de scholen met lwoo-leerlingen heeft voor al deze
leerlingen een handelingsplan en de invulling van die plannen laat te wensen over. De situatie
van rugzakleerlingen is vergelijkbaar. Ook in het praktijkonderwijs komen de meeste scholen
niet toe aan een volledige en concrete beschrijving van de noodzakelijke doelen (Inspectie van
het Onderwijs, 2010f ). Een behoorlijk deel van de zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs
krijgt dus onderwijs waarvan op zijn minst onduidelijk is of het voldoende bij hun behoeften
aansluit.
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Buiten de les Havo- en vwo-scholen geven in vragenlijsten van de inspectie aan dat de zorg vaak
Yl`k\e[\c\jj\egcXXkjm`e[k%MffiXc[\d\ekfi\eY`\[\e[`\\okiXqfi^2[\c\iXi\e_\YY\e\im\\c
minder mee te maken. De zorg betreft bijna altijd sociaal-emotionele ondersteuning.
Leerproblemen zijn zelden aanleiding om leerlingen te bespreken. Als leerlingen in een intern
zorgadviesteam worden besproken, dan is dat ook meestal omdat er gedragsproblemen zijn.
Blijkbaar zien scholen achterstanden in het leren nog weinig als iets waar ze leerlingen bij
moeten helpen en ondersteunen.
Basisonderwijs In het basisonderwijs is het steeds gebruikelijker dat leraren handelingsplannen
zelf opstellen. Bijna altijd geven ze de geplande extra zorg ook zelf. Op 84 procent van de scholen
plannen leraren (naar eigen zeggen) tijd voor extra zorg in hun roosters. Een op de vijf leerlingen
heeft een handelingsplan vanwege achterblijvende prestaties, blijkt uit vragenlijsten die de
inspectie in een representatieve steekproef van scholen afnam. Bijna alle scholen hebben
handelingsplannen voor spelling, technisch lezen en rekenen/wiskunde en op twee derde van de
scholen zijn die plannen er ook voor begrijpend lezen. De handelingsplannen in het basis
onderwijs richten zich verder niet alleen op leerproblemen, maar ook op sociaal-emotionele
ondersteuning. Dit is dus een heel andere situatie dan in het voortgezet onderwijs en het mbo:
[\_Xe[\c`e^jgcXee\efg[\YXj`jjZ_ffcq`aehlX`e_fl[Yi\[\i\emfcc\[`^\i[Xe`e_\k
mffik^\q\kfe[\in`aj\e_\kdYf^\\e\\eq`a[`^\]fZljfgjfZ`XXc$\dfk`fe\c\fekn`bb\c`e^ 2
[\qfi^fg[\YXj`jjZ_ffc`jm\\cjk\ib\i^\ek\^i\\i[`e[\[X^\c`abj\fe[\in`ajgiXbk`ab%

12.3 Twee specifieke groepen: voortijdig schoolverlaters en
hoogbegaafden
Zorgspectrum Twee groepen zorgleerlingen raken aan de uitersten van het zorgspectrum:
leerlingen die zonder startkwaliﬁcatie het onderwijs verlaten en uitzonderlijk talentvolle
leerlingen.

Voortijdig schoolverlaters
Sociale veiligheid De inspectie besteedt al jaren veel aandacht aan het probleem van jongeren
die zonder startkwaliﬁcatie het onderwijs verlaten, ofwel de voortijdig schoolverlaters. Hun
XXekXc`j^\[XXc[kfk*0%-''#\\e_Xcm\i`e^k\efgq`Z_k\mXe)'')F:N#)'(( #dXXikfZ_mXcc\e
nog steeds veel jongeren uit. Leerlingkenmerken spelen een rol bij voortijdig schoolverlaten,
maar ook schoolgebonden factoren zorgen ervoor dat leerlingen meer kans hebben op uitval.
Scholen met veel voortijdig schoolverlaters liggen vaker in een grote stad, hebben vaker leerlin
gen of studenten uit sociaal-economische achterstandsgroepen en verzorgen vaker opleidingen
in de lagere onderwijssoorten. Op deze scholen zitten veel jongeren met persoonlijke problemen
of gezinsproblemen. Dit zet het schoolklimaat dusdanig onder druk dat de school op zichzelf een
overlevingsopgave vormt voor jongeren (Vink, 2010). Sociale veiligheid is dan ook een belang
rijke bepalende factor voor uitval. Scholen die dat goed op orde hebben, kennen minder uitval.
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Spijbelen Een belangrijke voorwaarde om voortijdig schoolverlaten terug te dringen is spijbelaars
in de gaten houden, want veelvuldig spijbelen gaat meestal aan voortijdig schoolverlaten vooraf.
Eerder meldde de inspectie al dat scholen weinig zicht hebben op spijbelaars. Als scholen niet
weten wie hun spijbelaars zijn – en dus hun potentiële voortijdig schoolverlaters – heeft beleid niet
genoeg impact. Recent onderzoek van de inspectie naar de registratie van verzuim maakt duidelijk
dat scholen zeer uiteenlopende systemen gebruiken. Daarbij maken mbo-instellingen, iets vaker
dan scholen voor voortgezet onderwijs, gebruik van digitale systemen. Desondanks ontdekken
scholen voor voortgezet onderwijs verzuim beter en melden ze ook tijdiger dan mbo-instellingen:
89 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs heeft een systeem dat goed werkt, tegenover
53 procent van de mbo-instellingen. Dat komt doordat mbo-instellingen gegevens te weinig op
schoolniveau bekijken en te lang wachten met melding aan de leerplichtambtenaar (Inspectie van
het Onderwijs, 2011a).
Leerplicht Scholen voor voortgezet onderwijs zetten leerplichtambtenaren veel actiever in om het
verzuimbeleid te versterken, terwijl mbo-instellingen veel vaker vinden dat leerplichtambtenaren
zorgen voor extra bureaucratische rompslomp. Verder blijkt uit het onderzoek dat de aansluiting
tussen vmbo en mbo verbeterd moet worden, om te voorkomen dat leerlingen in de vakantie
‘verdwijnen’. Vooral een betere informatievoorziening van het mbo naar het voortgezet onderwijs
kan dat gat dichten: alleen als scholen voor voortgezet onderwijs zeker weten dat leerlingen zich in
het mbo ingeschreven hebben, zouden zij hen pas uit moeten schrijven (Inspectie van het
Onderwijs, 2011a).

Hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
Weinig excellentie Hoogbegaafde leerlingen gaan onderpresteren als ze te weinig uitgedaagd
worden en dus is gerichte extra aandacht noodzakelijk. Maar in de praktijk krijgt deze groep
leerlingen veel minder vaak planmatige zorg dan de zorgleerlingen aan de andere kant van het
spectrum. Internationaal vergelijkend onderzoek laat steeds weer zien dat in Nederland weinig
leerlingen excellent presteren (Meelissen en Drent, 2008). De inspectie heeft een representatieve
groep basisscholen gevraagd of ze handelingsplannen hebben voor leerlingen die sterk vooruit
lopen op het niveau van hun groep. Dat is op slechts 53 procent van de scholen het geval.
Gemiddeld maken deze scholen voor acht hoogbegaafde leerlingen een handelingsplan (Inspectie
van het Onderwijs, 2010b).
Voorzieningen Vrijwel alle scholen met een speciﬁeke voorziening voor hoogbegaafde leerlingen
(ongeveer de helft van de steekproef ) noemen ‘compacten en verrijken in de reguliere groep’. Dit
betekent dat alle leerstof die deze leerlingen al beheersen, wordt geschrapt. De extra tijd die
hierdoor ontstaat, wordt gevuld met op hun capaciteiten en speciﬁeke behoeften aangepaste
leerstof. Verder maken relatief veel scholen gebruik van een plusklas in de eigen school of in een
andere school. Leonardoklassen zijn er nauwelijks (tabel 12.3).
Tabel 12.3
Soorten voorzieningen of leerarrangementen voor (hoog)begaafde leerlingen (gepercenteerd naar scholen die
voorzieningen hebben, n=166)
Compacten en verrijken in de reguliere groep
Plusklas voor maximaal een dag per week in de eigen school
Plusklas voor maximaal een dag per week in een andere school
Leonardoklas in de eigen school
Leonardoklas in een andere school

86
22
17
1
4
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2010
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Extra vakken Sommige scholen noemen ‘versnellen’ als optie voor (hoog)begaafde leerlingen,
evenals speciale projecten. Een aantal scholen kiest voor het aanbieden van een vreemde taal of
een vak als ﬁlosoﬁe. Op de meeste scholen met speciﬁeke voorzieningen kunnen alle (hoog)
begaafde leerlingen gebruikmaken van die voorzieningen. Sommige scholen beperken het
aanbod tot leerlingen van de bovenbouw. Onderzoek dat onder auspiciën van de inspectie is
uitgevoerd wijst grotendeels in dezelfde richting. Datzelfde onderzoek toont bovendien aan dat
scholen een aparte voorziening zelden adequaat combineren met andere aanpassingen van het
onderwijs (Doolaard en Oudbier, 2010). Hierdoor is het aanbod niet voldoende samenhangend
(van verrijking en verbreding van de reguliere lesstof in de eigen klas tot het aanbieden van
uitdagende opdrachten buiten de groep met vergelijkbare leerlingen).

12.4 Herkennen van zorgleerlingen
Wie zijn zorgleerling?
Overdiagnosticering Nederland heeft in vergelijking tot andere landen veel leerlingen met een
indicatie voor het speciaal onderwijs (waartoe ook rugzakleerlingen behoren) of met een andere
`e[`ZXk`\F:N#)'('Y %J`e[j)''-`j_\kXXekXc^\e[`Z\\i[\c\\ic`e^\ejk\ibkf\^\efd\e#
vooral in het voortgezet onderwijs (zie ﬁguur 12.1a). Vanuit een dubieus werkende ﬁnanciële
prikkel zijn steeds meer leerlingen voor een indicatie aangemeld. Hiermee zijn ook de ﬁnanciële
^i\eq\emXe_\kjpjk\\dfe[\i[ilb^\q\kF:N#)'('X29\jj\c`e^#?X^\e#8e[i`\jj\e#K\G\\c\#
:ife\#Bfb\e;\Mfj#)''. %

Onvoldoende continuïteit
Knelpunten De inspectie vroeg al eerder aandacht voor knelpunten in de wijze waarop scholen
gebruikmaken van gegevens van zorgleerlingen:
jZ_fc\e^\m\e\cbXXifemfcc\[`^\[fjj`\ij2
Xcj[fjj`\ijn\cmfcc\[`^q`ae#nfi[\e^\^\m\eje`\kXck`a[^\Yil`bk2
jZ_fc\ejZ_Xɝ\e^\^\m\ejm\ib\\i[`e2
jZ_fc\e^\Yil`b\e^\^\m\ejXcc\\efdk\bfd\ekfk\\egcXXkj`e^jX[m`\j\ee`\kkfk\\e
handelingsadvies.
Overgangsmomenten Vooral als leerlingen van de ene onderwijssector naar de andere gaan, is
het gebrek aan continuïteit in de zorg een probleem. Voor zorgleerlingen betekent dit weer
verspilling van kostbare tijd. Bovendien is het demotiverend als ze op de nieuwe school weer
onderwijs krijgen dat niet geschikt voor hen is.
Speciaal onderwijs Regionale expertisecentra (rec’s) zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van
leerlingen in het speciaal onderwijs. Rec’s sturen onvoldoende op trajecten die tot plaatsing van
leerlingen moeten leiden (Inspectie van het Onderwijs, 2010d). Daardoor wachten leerlingen
mXXbcXe^fg\\e`e[`ZXk`\@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''/Y2)''0Y2)'('\ %?f\n\cjZ_fc\e
verplicht zijn om leerlingen na indicatie direct te plaatsen, heeft 15 procent (begin van het
schooljaar) tot 23 procent (midden van het schooljaar) een wachtlijst.
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Rugzak De rugzakregeling biedt ouders de keuze of ze hun kind, nadat het een indicatie heeft
gekregen, in het speciaal onderwijs willen plaatsen of met een rugzak in het regulier onderwijs
willen houden. De toegang tot de reguliere school voor voortgezet onderwijs is in de praktijk
cXjk`^#fd[XkjZ_fc\ec\\ic`e^\eblee\en\`^\i\e@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)''/Y2)''0Y2
2010e). De meeste basisscholen weigeren overigens geen rugzakleerlingen. Dit gebeurt in een
enkel geval, vanwege de zwaarte van de problematiek. Twee op de vijf basisscholen verwijzen wel
eens leerlingen met een rugzak door naar het speciaal onderwijs.
Samenwerkingsverband Ook voor zorg binnen het samenwerkingverband moeten zorg
leerlingen lang wachten. In het basisonderwijs wacht meer dan de helft van de leerlingen die zijn
aangemeld bij een permanente commissie leerlingenzorg langer dan acht weken op een
`e[`ZXk`\2\\em`a][\nXZ_kq\c]jcXe^\i[Xe[i`\dXXe[\e%;\n\ɝ\c`ab\k\id`ae`jXZ_kn\b\e%
Doorgaande lijn Vaak ontbreekt een doorgaande lijn in leerlingenzorg tussen basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. Op veel scholen voor voortgezet onderwijs is sprake van een nieuwe start
en nieuwe toetsen. Scholen willen leerlingen een nieuwe kans bieden, maar trekken daarbij de
leerlijn en de begeleiding vanuit het basisonderwijs onvoldoende door. De nieuwe toetsgegevens
komen niet vanzelfsprekend terecht bij leraren: informatie over achterstanden voor rekenen
komt bijvoorbeeld bij slechts een derde van de leraren terecht. Vrijwel alle scholen voor voort
gezet onderwijs hebben informatie over het beginniveau van leerlingen (het onderwijskundig
rapport van de basisschool, vaak aangevuld met eigen toetsgegevens), maar leraren hebben of
gebruiken die informatie niet. Ze zetten daardoor hun hulp en ondersteuning niet gericht in om
XZ_k\ijkXe[\ek\m\i_\cg\e@ejg\Zk`\mXe_\kFe[\in`aj#)'('[2)'('] %
Intake in mbo Uit een verkennend inspectieonderzoek blijkt dat veel mbo-instellingen inzetten
op een betere intake. Er is echter nog onvoldoende aansluiting tussen de intake en het bege
leidingsprogramma erna. Bovendien is het herkennen van studenten die zorg nodig hebben voor
intakers nog geen ontwikkelde routine, vooral in de niveaus 1 en 2, waar de instroom drempel
loos is (Inspectie van het Onderwijs, 2009c). Daar komt bij dat studenten zelf soms relevante
informatie achterhouden, al dan niet uit strategische overwegingen. Opmerkelijk is dat er in de
intake nauwelijks aandacht is voor de vraag of studenten een lwoo-indicatie hadden in het
voortgezet onderwijs. Potentiële uitvallers melden zich vaak vlak voor het schooljaar aan en dat
bemoeilijkt een degelijke informatieverzameling.
Doorstroom in mbo Ook bij doorstroom van de ene naar de andere opleiding in het mbo wordt
de informatie gebrekkig overgedragen. Intake-informatie, onderzoeksresultaten, aantekeningen
uit begeleidingsgesprekken: veel blijft liggen bij de oude opleiding. Hierbij speelt hetzelfde als
bij de overdracht tussen scholen: er is geen informatie over de nieuwe opleiding van de leerling
en er is onvoldoende besef dat informatie kan bijdragen aan betere begeleiding in de nieuwe
opleiding. Ook de wens een leerling een nieuwe kans te bieden of de angst dat informatie om
privacyredenen niet doorgegeven mag worden speelt mee (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
Te laat Verder is er een capaciteitsprobleem bij de begeleiding van de grote aantallen mbostudenten die zorg nodig hebben. De overdracht van de centrale intake naar de decentrale
docenten en begeleiders blijft daardoor beperkt. Relevante gegevens over de studenten bereiken
docenten onvoldoende en daardoor kunnen ze hun onderwijs niet goed aanpassen aan de
studenten. De dossiers met intakegegevens ‘roepen’ regelmatig vanaf de start van de leerling dat
er problemen zullen ontstaan, maar instellingen grijpen pas in als de problemen zich in volle
hevigheid voordoen (Inspectie van het Onderwijs, 2009c).
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12.5 Nabeschouwing
Zorgplicht In 2011 komt er wetgeving rond Passend onderwijs. Het bevoegd gezag heeft dan een
zorgplicht. Men moet passend onderwijs bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. De bedoeling is dat meer zorgleerlingen een passende plek krijgen. Daarvoor is
wel nodig dat scholen zorgleerlingen herkennen, doelgerichte en planmatige zorg bieden,
streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten voor deze leerlingen en evalueren welke
opbrengsten behaald zijn. De inspectie concludeert dat scholen nog onvoldoende aan deze
voorwaarden voldoen, ondanks enkele positieve ontwikkelingen. Dat geldt niet alleen voor het
i\^lc`\ife[\in`aj2ffbjZ_fc\emffijg\Z`XXcYXj`jfe[\in`aj\emffik^\q\k jg\Z`XXcfe[\in`aj
voldoen nog te weinig aan de voorwaarden voor goed onderwijs aan zorgleerlingen.
Effectiviteit Scholen hebben steeds vaker een systeem voor leerlingenzorg. Vaak is ook sprake
van een grote betrokkenheid bij het sociaal-emotionele welzijn van leerlingen. Toch is er veel
twijfel over de eﬀectiviteit van de ondersteuning. Scholen komen vaak te laat op gang met extra
zorg, zowel bij de signalering en diagnose als bij het starten van de hulp. In het voortgezet
onderwijs en het mbo richt de zorg zich voornamelijk op het sociaal welbevinden en is er te
weinig aandacht voor ondersteuning bij het leren. Ondersteuning is daar bovendien te weinig
geïntegreerd in het dagelijks handelen van leraren. Te vaak blijft onduidelijk of de zorg eﬀect
heeft, bij gebrek aan scherpe doelstellingen en goede evaluatie. Zo ontstaat het beeld van
onderwijs dat niet duidelijk aansluit op de behoeften van zorgleerlingen en dat bovendien
tamelijk versnipperd wordt aangeboden. Zorgleerlingen moeten vaak lang wachten voor ze zorg
krijgen en in die zorg zit zelden continuïteit.
Gerichte aandacht nodig Zijn zorgleerlingen nu kwetsbaar vanwege hun problematiek of
vanwege het feit dat scholen hun onderwijs onvoldoende afstemmen op speciﬁeke behoeften?
De inspectie komt tot de conclusie dat er aanwijzingen zijn voor het laatste. Wil Passend onder
wijs werkelijk de beoogde doelstellingen bereiken, dan moet er nog veel aandacht besteed
worden aan:
[\bnXc`k\`kmXe_\k[`[XZk`jZ__Xe[\c\e2
fgYi\e^jk^\i`Z_k[\eb\efgjZ_fc\e2
c\\ic`e^mfc^jpjk\d\emffiXcc\j\Zkfi\e#[`\c\iXi\e`ejkXXkjk\cc\e_`Xk\efgk\jgfi\e%
Daarnaast moet er verscherpte aandacht komen voor de overgangen tussen sectoren en onder
wijssoorten. Samenwerkingsverbanden moeten hierin een sterk sturende rol gaan spelen. De
verplichting van regionale samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is in de
heroverweging bij Passend onderwijs losgelaten. Tal van regio’s zien dit als een gemiste kans
(Ledoux, Smeets en Van Rens, 2010). Niets belet deze regio’s echter om samen te werken en te
zorgen voor goed onderwijs aan zorgleerlingen.
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Afkortingen
aoc

agrarisch opleidingscentrum

bao
bbl
bol
bl
bve

basisonderwijs
beroepsbegeleidende leerweg
beroepsopleidende leerweg
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo)
beroeps- en volwasseneneducatie

:9J
ce
:Ï
:cljk\i(
:cljk\i)
:cljk\i*
:cljk\i+
:FFC,$(/
:i\Yf
:if_f
:m@

:\ekiXXc9li\Xlmffi[\JkXk`jk`\b
centraal examen
:\ekiXc\=`eXeZ`e@ejk\cc`e^\e
Onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen
Onderwijs aan auditief en communicatief gehandicapte kinderen
Onderwijs aan lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen
Onderwijs aan leerlingen met gedragsstoornissen, aan zeer moeilijk
opvoedbaren, langdurig zieken en leerlingen aan pedologische instituten
:f_fikFe[\iqf\bFe[\in`ajCffgYXe\e,$(/aXXi
:\ekiXXcI\^`jk\i9\if\gjfgc\`[`e^\e
:\ekiXXcI\^`jk\iFgc\`[`e^\e?f^\iFe[\in`aj
:fdd`jj`\mffi[\@e[`ZXk`\jk\cc`e^

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

<:9F
EL&I
EUPE
<M:

<og\ik`j\:\ekild9\if\gjFe[\in`aj
Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
European University for Professional Education
<ib\ee\eM\infim\e:fdg\k\ek`\j

G4
G32
GGD
>B:
gl
gtl

vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
32 grootste gemeenten
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Groene Kenniscoöperatie
gemengde leerweg (vmbo)
gemengde en theoretische leerweg (vmbo)

havo
hbo
ho

hoger algemeen voortgezet onderwijs
hoger beroepsonderwijs
hoger onderwijs

JOB

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

kl
B:<
KNAW

kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo)
Kwaliteitscentrum voor examens in het mbo (tot 2007)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

lgf
lio
LNV

leerlinggebonden ﬁnanciering
leraar in opleiding
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Afkortingen
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lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

mbo
MR

middelbaar beroepsonderwijs
Medezeggenschapsraad

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

F:N

D`e`jk\i`\mXeFe[\in`aj#:lcklli\eN\k\ejZ_Xg

OER
F<:;
pabo
G:C
PISA
PIRLS
po
pro
PTA

Onderwijs- en Examenregeling
Fi^Xe`jXk`fe]fi<Zfefd`Z:f$fg\iXk`feXe[;\m\cfgd\ek
pedagogische academie voor het basisonderwijs
G\idXe\ek\:fdd`jj`\C\\ic`e^\eqfi^
Programme for International Student Assessment
Progress in International Reading Literacy Study
primair onderwijs
praktijkonderwijs
Programma van toetsing en afsluiting

rec
ID:
roc
rvc-vo

regionaal expertisecentrum
I\^`feXXcD\c[$\e:fi[`eXk`\glek
regionaal opleidingscentrum
I\^`feXc\M\in`aq`e^j:fdd`jj`\mffi_\kMffik^\q\kFe[\in`aj

sbo
se
so

speciaal basisonderwijs
schoolexamen
speciaal onderwijs

TIER
TIMSS
tl

Top Institute for Evidence Based Education Research
Trends in International Mathematics and Science Study
theoretische leerweg (vmbo)

vavo
vmbo
vo
VSNU
vso
vsv
vve
vwo
WEB
N<:
Wet BIO
WHW
wo
WOT
WPO
WVO

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
voortgezet onderwijs
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
voortgezet speciaal onderwijs
voortijdig schoolverlaten
voor- en vroegschoolse educatie
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet Beroepen in het onderwijs
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
wetenschappelijk onderwijs
Wet op het onderwijstoezicht
Wet op het primair onderwijs
Wet op het voortgezet onderwijs
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A
Aangewezen onderwijs
148
Academische pabo
142
Accountantscontrole
243
Accreditatie(stelsel)
141, 146, 148, 152-154, 160, 167
Achterstanden (taal, rekenen)
11, 12, 23, 47-49, 55, 85, 172, 195, 196,
202-204, 272, 273, 278, 281, 283
Adviezen (basisschool-)
11, 12, 23, 47-49, 55, 85, 172, 195, 196,
202-204, 272, 273, 278, 281, 283
Afstemming van het onderwijs
51, 56, 74, 80, 103
Afstroom
18, 172, 193, 194
Allochtone leerlingen
4, 12, 23, 32, 171-173, 201-208, 212, 214
Allochtone studenten
146, 152, 203, 206
Alternatieve afstudeertrajecten
140, 146, 147, 154, 155
Aoc
83, 104, 117, 124, 130, 161, 164, 165, 168, 251
Arbeidsmarkt
4, 21, 24, 25, 58, 77, 84, 110, 116, 122, 123,
127, 129, 131 ,135, 137, 140-143, 154, 155, 185,
190, 204, 253, 254, 263, 267-269
Associate degreeprogramma’s
148, 149, 154, 167
B
Bachelor-masterstelsel (bachelor, master)
10, 29-33, 35, 38, 42, 56, 66-68, 91-95, 99,
102, 103, 110, 141-149, 152, 153, 160, 162,
163, 167, 168, 194, 228-231
Basisarrangement / basistoezicht
10, 68, 29-31, 33, 35, 38, 42, 56, 66-68,
91-95, 99, 102, 103, 160, 162, 163, 228-231
Basisberoepsgerichte leerweg
14, 18, 67, 69-72, 81-83, 85, 91, 174, 180-184,
189, 191, 193, 196, 197, 202, 203, 205
Basisvaardigheden
23

Begeleidingsplan
98, 104-106
Beginnende leraren
21, 25, 163, 164, 269
Bekwaamheidsdossier
22, 265, 269
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
123, 130, 132, 137, 175, 206
Beroepskolom
187, 192
Beroepsopleidende leerweg (bol)
123, 130, 175, 206
Beroepspraktijkvorming
119, 121, 132, 135, 160, 163, 243
(Besluit) bekwaamheidseisen
262
Besturen/ bevoegd gezag
3, 4, 11, 20, 22, 25, 37, 56, 61, 87, 115-117,
119, 127, 130, 136, 146, 152, 153, 219-231,
233-235, 239, 241-243, 247-249, 265, 268,
269, 282
Bestuurlijk handelen
4, 219, 220, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233,
235
Bestuurlijk vermogen
3, 4, 115, 116, 119, 127, 136, 153, 219, 226,
231, 233
Bevoegdheid
254, 259, 262
Bijscholing
22
Borging (van kwaliteit)
3, 16, 110, 116, 119, 127, 136, 139, 140, 146,
147, 154, 163
Bovenbouw
9, 18, 23, 47, 48, 61, 69, 71, 73, 74, 75, 80,
172, 192-195, 202, 203, 280
Bovenschools management
224, 226
Brede scholen
48, 58, 194
Burgerschap
41, 60, 61, 74, 75, 77, 79, 172, 207, 208, 209,
211-215, 262
C
:Xi`Y`jZ_E\[\icXe[
55, 85
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:\ekiXXc\oXd\e
1, 8, 9, 13, 14-16, 69, 73, 85, 88, 89, 122, 162,
172, 180-184, 194, 196, 204, 205, 213, 214
:cljk\i(
99, 104-108, 189, 277, 283
:cljk\i)
99, 104-108, 189, 276, 283
:cljk\i*
99, 104-108, 189, 276, 283
:cljk\i+
99, 104-109, 189, 276, 284
:fdd`jj`\;fe
246
:fdd`jj`\C\\ij
147, 155, 235
:fdd`jj`\M\\idXe
142, 154, 155, 212
:fdd`jj`\mffi[\@e[`ZXk`\jk\cc`e^:m@
99, 273, 284
:fdg\k\ek`\^\i`Z_kfe[\in`aj#
opleidingen)
116, 121, 123, 125, 132, 137, 227
:i`j`j
116, 130, 131, 132, 143, 167
:lii`Zlcld
142, 209
D
Daltonscholen
35
Deeltijd
147, 175, 226, 259, 260, 267
Denominatie
33, 35, 53, 54
Didactisch handelen
51, 52, 74, 76, 105, 119, 121, 163, 255, 260,
261, 268, 282
Diplomarendement
145
Discriminatie
213
Doorstroom
12, 49, 71, 86, 132, 162, 191, 192, 203, 212,
281
E
Educatieve minor
263
Eerst de klas
263

289

Eindtermgericht
116, 123, 125
Eindtoets
12, 17, 24, 176-179, 193, 202, 204, 212
EUPE
153
Evc-procedure
125
Examencommissie
146, 147, 154, 155
Exameninstelling
85, 122
Examenkwaliteit
16, 116, 124-126, 164, 168
Excellentie
16, 140, 142, 154, 155, 263, 279
F
Financieel toezicht
4, 116, 233, 237, 239
Friese taal
21
Funderend onderwijs
9
G
G4
28, 68, 69, 71, 100, 101, 202
Gastouders
125
Geïntensiveerd toezicht
110
Gemengde / theoretische leerweg
13, 14, 67, 69-72, 82, 85, 93, 160-162, 168,
180-184, 189, 191, 193, 195-197, 202-205, 207
Gewichtenregeling
20, 32, 57, 249
Groen onderwijs
3, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 174, 175
H
Handelingsplan
72, 98, 99, 102-106, 230, 272, 274, 275,
277-279
Hoogbegaafden
4, 271, 278
Horizontale dialoog
86, 221, 234
Huisvesting
241, 242, 247, 250
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Indicatie, herindicatie, indicatiestelling
3, 43, 77, 84, 97-101, 106-108, 119, 273, 275,
280, 281
Inholland
147, 155, 233, 235
Ingekochte examens
16, 124, 160, 164, 168
Instroom
42, 43, 73, 101, 164, 167, 176, 192, 194, 215,
223, 227, 267, 281
Instructie
15, 16, 21, 28, 36, 40, 51, 60, 74, 76, 80, 102,
160, 167, 255-258, 260, 261, 276, 277
Intern toezicht
127, 146, 147, 154, 220, 234
Islamitische scholen
33, 35
J
Jaarrekening
66, 87, 129, 240, 242, 243, 245, 250
Jaarverslaggeving
129, 238, 241-243, 248, 250
Jenaplanscholen
35
Justitiële jeugdinrichting
3, 97, 98, 109, 111
K
Kaderberoepsgerichte leerweg
14, 67, 69-72, 81, 82, 85, 86, 92, 161,
180-184, 189, 191-197, 202-207
Kapitalisatiefactor
246, 247
Kernvakken
13, 14, 73, 181, 182, 184, 205
Kinderopvang
47, 57, 125, 201, 215
Klacht
23, 38, 129, 144, 153
Klassenmanagement
60, 80, 254, 255, 258, 276
Kleine basisscholen
11, 57
Kleutergroepverlenging
51
Kleuteronderwijs/ -groepen
49, 51
Knip (harde, zachte)
152

Krimp(ende bevolking)
11, 20, 25, 28, 53, 54, 56-58, 66, 81, 83, 89,
238, 241, 250, 251, 268
Kwaliﬁcatiestructuur
131, 132
Kwaliteit diploma’s
1, 8
Kwaliteit van examens
2, 7, 15
Kwaliteitszorg
19, 28, 36, 40, 41, 52, 56, 61, 77, 79, 89, 118,
119, 121, 127, 129, 141, 146, 147, 153, 160,
163, 164, 168, 209, 220, 221, 229-231, 233,
234, 243
L
Landbouw(onderwijs)
1, 18, 143, 144, 149, 150, 161, 187, 215-217,
239
Leerlingenzorg
19, 36-38, 40, 43, 55, 56, 99, 102, 225, 226,
231, 273, 275, 277, 281, 282
Leerlinggewicht
20, 60, 238, 249, 250
Leerlijn
15, 73, 89, 274, 276, 281
Leerplicht
279
Leerstofaanbod
8, 23, 24, 36-38, 43, 49, 55, 75, 102, 274
Leerwegondersteuning
81, 90, 174, 189, 195, 273, 274
Leonardoscholen / -klassen
279
Leraren
1, 8, 11, 15, 18-24, 28, 32, 33, 36, 37, 41, 46,
51, 55, 56, 60, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 85, 89,
102, 103, 201, 209, 225-227, 255-268, 272,
273, 275-278, 281, 282
Lerarenopleiding
18, 21, 254, 259, 262-265, 267, 268
Lerarentekort
264, 267
Lesuitval
15, 74, 80
Lichamelijke opvoeding
41, 84
Liquiditeit
240, 251
Lwoo
71, 81, 161, 273, 275, 277, 281
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M
Maatschappelijke stage
207
Master
141, 148, 149, 152
Methoden
15, 21, 23, 105, 264
Montessorischolen
35
N
Naleving
20, 55, 86, 99, 110, 116, 127, 133, 140, 153,
164, 238, 239, 247, 248, 250
Nascholing
268
Niet-bekostigd onderwijs
16, 116, 122, 141, 180, 181, 183, 184
Niet-bekostigde exameninstellingen
85
Noordelijke provincies
11, 70
NVAO
141, 148, 154, 167
O
Onbevoegde leraren
262
Onderbouw
9, 14, 23, 48, 49, 55, 69, 73, 75, 192, 193
Onderwijs- en Examenregeling (OER)
135, 147, 150
Onderwijstijd
15, 16, 20, 36, 40, 47, 51, 55, 60, 61, 66,
74-76, 80, 86, 103, 110, 116, 133, 245, 256,
257, 258, 261
Onderwijstijdverlenging
47
Ontwikkelingsperspectief
42, 43, 110
Opbrengsten
1, 8, 9, 16, 19, 28, 32, 33, 35, 37-39, 41, 43,
46, 47, 52, 56, 59, 66, 69-74, 88, 103, 110,
116-125, 145, 160, 168, 172, 173, 175, 177, 179,
181, 183-185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199,
201, 203, 205, 207-209, 211-213, 215, 217,
220, 221, 225, 229, 233, 273, 275, 282
Opbrengstgericht werken
8, 18, 19, 21, 28, 38, 40, 45, 46, 56, 66, 79,
80, 89, 110, 190, 212, 229, 234, 254, 255,
263, 268, 272, 275, 276

291

Opstroom
18, 71, 172, 193
Ouderbijdrage
56, 66, 86, 87
Overgewicht
41
P
Pabo
21, 142
Passend onderwijs
1, 11, 15, 18, 21, 104, 111, 273, 282
PISA
13, 88, 89, 179, 193
Plaatsingslijst
43, 108, 109
Plusklas
279
Praktijkonderwijs
9, 10, 12, 67, 68, 69, 81, 84, 90, 174, 189-191,
195, 203, 273, 274, 277
Prestaties / prestatiedaling
1, 8, 12-17, 19, 21, 22, 24, 28, 33, 45-48, 55,
60, 71, 77, 79, 80, 88, 129, 136, 140, 167, 168,
172-176, 178, 179, 181, 190, 194-197, 201,
202, 204, 205, 207, 211, 212, 225, 230, 255,
265, 276, 277, 278
Professionele ontwikkeling
21, 259, 264, 265
Proﬁelen
150, 187, 192
Provincie(s)
11, 29, 32, 38, 68, 70, 71, 98, 100
R
Raad van Toezicht
127, 129, 146, 220, 223
Regionaal expertisecentrum / rec’s
98-101, 107, 108, 280
Rekenen
12, 15, 19, 22, 23, 38, 41, 46, 47, 55, 59, 60,
76, 104, 122, 176, 179, 196, 202, 273, 274,
276, 278, 281
Rendement
9, 12, 69, 73, 117, 121, 122, 125, 136, 140, 145,
146, 160, 163, 167, 168, 176, 194
Rentabiliteit
240, 251
Risicoanalyse
10, 29, 67, 99, 117, 161, 221, 249
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Risicobesturen
19, 20, 241
Rugzak(leerling)
98, 103, 104, 106, 107, 173, 174, 275, 277,
280, 281
S
Samenwerkingsverbanden
43, 45, 52, 242, 247, 282
Sanctie
156, 246
Schaalvergroting
11, 28, 54, 220, 222, 223, 235
Schakelklassen
49, 194
Schoolexamen
1, 9, 15, 16, 69, 73, 79, 88, 122, 162, 180, 182,
183, 194, 204, 205, 230
Schoolgroep
32
Schoolgrootte
33, 37
Schoolklimaat
60, 74, 75, 207, 209, 278
Schoolleider
8, 9, 18, 19, 22, 211, 225-227, 234, 254, 264,
265, 268
Schoolplan, schoolgids
41, 55, 56, 61, 77, 85, 86
Schorsing en verwijdering
87, 88
Segregatie
207
Sekseverschillen
172, 195, 198, 199, 201
Sociale veiligheid
41, 60, 75, 209, 211, 278
Solvabiliteit
240, 251
Speciaal basisonderwijs
9, 10, 11, 23, 28, 42, 43, 45, 59, 106, 108,
109, 173, 174, 189, 195, 239, 240, 241, 251,
273, 274, 277, 282
Speciﬁeke onderwijsbehoeften
21, 23, 273
Spijbelen
279
Stageplaatsen
132
Startkwaliﬁcatie
1, 8, 11, 184, 191, 278

Studenttevredenheid
160, 167
Studievertraging
152, 153
T
Taalonderwijs
49
Technasium
73
Thuiszitters
107
Toegankelijkheid
86, 87, 148, 152
Topinkomens
248
Tweede fase
12
U
Uitstroom
1, 42, 43, 102, 110, 121, 132, 165, 172, 175,
184, 189, 190-192, 225, 226
Uitval
75, 121, 125, 132, 133, 135, 142, 145, 146, 152,
154, 167, 168, 185, 278
Universiteit
46, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 153, 161, 223
V
Vavo
14, 16, 85, 116, 122, 175, 180, 181, 183, 184
Veiligheid
83, 98, 109, 116, 119, 121, 123, 163, 209
Verblijfsduur
84, 167, 168
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
20, 238, 248, 250
Verlengde schooldag
47
Vermogen
20, 71, 238-240, 246, 247, 249, 250
Verschil schoolexamen - centraal examen
205
Vertraging
18, 71, 152, 153, 172, 192-194, 199, 211
Verzuim
20, 74, 75, 107, 133, 279
Verzuimregistratie
133
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Voor- en vroegschoolse educatie
28, 51, 52
Voortgezet speciaal onderwijs
1, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 81, 82, 98, 99, 101,
103, 105-111, 174, 189, 190, 195, 220, 221,
223, 226, 228, 230, 231, 234, 239-241, 248,
251, 272, 274-276, 282
Voortijdig schoolverlaten
20, 116, 121, 125, 126, 133, 278, 279
Vrijescholen
35
W
Wachtlijsten
107, 108, 111, 190
Wet- en regelgeving
18, 20, 47, 55, 66, 86, 107, 133, 150, 153, 164,
238, 239, 247, 250
Z
Zittenblijven
172, 193, 194, 199, 204
Zij-instromers
21, 259, 260, 267, 268
(Zeer) zwakke mbo-opleidingen
9, 117
(Zeer) zwakke scholen
1, 8-11, 16, 22, 28-32, 35-38, 56, 67, 68, 88,
91-95, 98-100, 102, 103, 110, 162, 212, 220,
221, 226-230, 233, 234, 246
Zorg en begeleiding
105
Zorgleerlingen
11, 21, 36, 61, 77, 121, 163, 227, 272-283
Zorgplicht
135, 221, 234, 282
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