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Samenvatting
Kwart van de leerlingen onvoldoende geletterd •
Uit internationaal onderzoek (OECD, 2019) blijkt dat de
leerprestaties van Nederlandse leerlingen dalen, vooral
op leesvaardigheid. Een kwart van de 15-jarigen in
Nederland is onvoldoende geletterd om mee te kunnen
komen in de maatschappij. Dit betekent dat ze een
bijsluiter, een brief van de overheid of van school niet
goed begrijpen. Dit geldt vooral voor vmbo-leerlingen
en voor leerlingen met lager opgeleide ouders. Maar de
afname van leesvaardigheid lijkt op bijna alle niveaus
te spelen (Gubbels, van Langen, Maassen & Meelissen,
2019). Tegelijkertijd zijn de cijfers voor het centraal
examen grotendeels stabiel en behalen steeds meer
leerlingen een havo- of vwo-diploma.
Sterke focus op centraal examen • Zowel het reguliere
onderwijs als het (aanvullende) schaduwonderwijs
focust zich op het centraal examen. Het schoolexamen,
zo blijkt namelijk uit een inspectieonderzoek naar de
toetsing en examinering, dient vooral als voorbereiding
op het centraal examen. De lessen zijn veelal gericht op
de onderdelen van het centraal examen waardoor de
aandacht voor andere, meer alledaagse vaardigheden,
geringer is. De gerichtheid op het centraal examen
uit zich ook in een toename van zittenblijven in
het voorexamenjaar en een groeiend gebruik van
schaduwonderwijs.
Aandacht voor het gehele curriculum nodig • PISA
toetst of leerlingen taal, wiskunde en natuurweten
schappen kunnen toepassen in alledaagse situaties.
De centrale examens gaan na of leerlingen een aantal
duidelijk omschreven en onderwezen (technische)
vakonderdelen beheersen. Beide elementen (alledaagse
geletterdheid en degelijke vakkennis) zijn onontbeerlijke
onderdelen van het onderwijs en fundamenteel voor
de ontwikkeling van leerlingen. Voor een gedegen
voorbereiding van leerlingen op volwaardige participatie
in de samenleving is het van belang dat de basis op orde
is en het gehele curriculum de volle aandacht krijgt.

Taak voor besturen • Schoolbesturen kunnen de sturing
op de onderwijskwaliteit (curriculum en examinering)
versterken. Zo blijkt een bestuurlijke visie op toetsing
en afsluiting nog volop in ontwikkeling en wordt door
besturen (te) veel aan de scholen en docenten zelf
overgelaten. Bestuurlijke aandacht voor en investeringen
in deskundigheidsbevordering op het gebied van
toetskwaliteit en toetsconstructie zijn voorwaarden om
de beoogde inhoud van het schoolexamen tot een meer
volwaardig onderdeel te maken van het curriculum. Juist
in de beweging naar meer maatwerk in het curriculum
is borging van de onderwijskwaliteit (waaronder
examinering) van fundamenteel belang.
Belangrijke rol voor schoolleider • De schoolleider blijkt
een cruciale schakel in het waarborgen van de aandacht
voor het gehele curriculum. Onderwijskundig leiderschap,
ingebed in een professionele cultuur, is essentieel voor
doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling
ten behoeve van leerlingen. Een gedeeld beeld van de
kwaliteit op een school waar stapsgewijs en samen naar
wordt toegewerkt, is noodzakelijk om ervoor te zorgen
dat leerlingen leren wat ze in hun hele leven nodig
hebben.
Meer aandacht voor lees- en denkvaardigheden in
de lessen • Docenten kunnen vanuit deze gemeen
schappelijke visie bijdragen aan het versterken van de
aandacht voor het gehele curriculum. Om leerlingen de
benodigde vaardigheden bij te kunnen brengen is het van
belang dat docenten en leerlingen inzicht hebben in het
leerproces. Daarbij is meer aandacht nodig in de les voor
het stimuleren van (hogere) denkvaardigheden, zoals
evalueren en reflecteren.
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3.1 De leerling
Prestaties
Nederlandse leerprestaties dalen verder • De Programme for International Student Assessment
(PISA) meet sinds 1997 elke 3 jaar hoe het in de OESO-landen is gesteld met de alledaagse geletterdheid
van 15-jarigen op 3 domeinen: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. In 2018 vond de
laatste meting plaats. Nederland is 1 van de 7 landen waarbij sinds 2006 de scores op de 3 onderdelen
op de lange termijn teruglopen (OECD, 2019). Op leesvaardigheid is er in 2018 een opvallende daling
en bevinden we ons nu onder het EU-gemiddelde. Voorheen scoorden we boven dat gemiddelde.
Wereldwijd zijn er maar 4 andere landen waarbij de score op de leesvaardigheid nog meer is gedaald
in 2018. Voor wiskunde en de natuurwetenschappen dalen de scores minder hard sinds 2006 dan voor
leesvaardigheid en behoren we tot de beste 20 procent van de wereld.
Kwart leerlingen onvoldoende leesvaardig • Uit de scores van PISA blijkt, dat een op de vier
Nederlandse leerlingen onvoldoende leesvaardig is om volledig te kunnen meedraaien in de
maatschappij. Dit betekent dat deze leerlingen een bijsluiter, of een brief van de overheid niet
goed begrijpen. Dit is hoger dan het gemiddelde van alle landen, waarbij een op de vijf leerlingen
onvoldoende leesvaardig is. Nederlandse leerlingen scoren vooral lager dan andere landen op het
evalueren van en reflecteren op teksten. Op het opzoeken van informatie scoren Nederlandse
leerlingen iets hoger dan gemiddeld. Op (tekst)begrip scoren Nederlandse leerlingen gemiddeld. Vooral
vmbo-leerlingen blijven achter in leesvaardigheid, maar de daling in leesvaardigheid speelt op vrijwel
alle niveaus (Gubbels et al., 2019). In het door de inspectie uitgevoerde onderzoek (Inspectie van het
Onderwijs, 2020a) naar de praktijkexamens op het vmbo (cspe), wordt de taligheid van de examens
door examinatoren specifiek als knelpunt benoemd op de basisberoepsgerichte leerweg. Leerlingen
hebben veel moeite met lezen in het algemeen dus ook met het lezen van de examenopdrachten.
Vakkennis stabiel, functionele taalvaardigheid blijft achter • Het cijfer voor het eindexamen
(centraal examen en schoolexamen) en de slagingspercentages zijn al langere tijd stabiel (figuur 3.1a).
De uitkomsten van de centraal examens geven geen aanwijzingen dat er sprake is van een afname van
de prestaties van leerlingen (van der Molen, Schouwstra, Feskens & van Onna, 2019). Ook de slagings
percentages duiden er niet op dat er sprake is van een achteruitgang in leerlingprestaties. Wel gaan de
PISA-vaardigheden meer over alledaagse vaardigheden en de centrale examens over meer abstracte,
technische kennis. Dit geldt zeker ook voor het examen Nederlands (van der Molen et al., 2019).
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) benadrukt, dat door de focus op wat toetsbaar is en wat getoetst
wordt in het centraal examen, de functionele taalvaardigheid in het vak Nederlands onvoldoende
aandacht krijgt (van der Hoeven et al., 2017).
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Figuur 3.1a Percentage geslaagden voor het centraal examen naar schoolsoort in de periode 2010-2019*
(n 2019=195.684)
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Blijvende stijging afdelingen met voldoende onderwijsresultaten • Bijna alle afdelingen (96 procent)
behalen voldoende onderwijsresultaten. Dit percentage blijft stijgen (zo behaalde in 2016 92,9 procent
van de afdelingen voldoende onderwijsresultaten). Wel is in 2019 het percentage minder hard gegroeid
dan de jaren daarvoor. Het oordeel over de onderwijsresultaten van afdelingen is gebaseerd op
4 onderling samenhangende onderdelen. Deze hebben betrekking op het rendement van de afdeling
en op de examenresultaten: de onderwijspositie van leerlingen ten opzichte van het basisschooladvies,
de onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen.
Afdelingen krijgen een onvoldoende als zij op minimaal 2 onderdelen niet voldoen aan een per
schoolsoort bepaalde en voor leerlingkenmerken gecorrigeerde norm. Scholen sturen veelal actief op
hun onderwijsresultaten en behalen daardoor vaker de minimale absolute norm, die al vier jaar vast
staat. Het huidige resultatenmodel laat daarmee voldoende ruimte voor besturen en scholen om zelf
hogere ambities na te streven voor de onderwijsresultaten van hun leerlingen.

Havo en vwo
Meer diploma’s havo en vwo • De afgelopen decennia is het percentage leerlingen dat havo of vwo
volgt fors gestegen. In het midden van de jaren tachtig volgde een kwart van de derdejaarsleerlingen
(27 procent) havo of vwo. Eind jaren negentig was dit een derde van de leerlingen (35 procent)
(Bronneman-Helmers, Herweijer & Vogels, 2002). De verschuiving over schoolsoorten zet door
(tabel 3.1a). Het aandeel vmbo-basis-diploma’s neemt af en het aandeel diploma’s voor havisten
en vwo’ers neemt toe. In 2019 verliet bijna de helft van de leerlingen (46,2 procent) het voortgezet
onderwijs met een havo- of vwo-diploma. Minder dan 10 procent van de leerlingen in het voortgezet
onderwijs behaalde een vmbo-basis-diploma. Het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaat (vroegtijdig schoolverlaters) neemt in de bovenbouw van havo en vwo licht toe.
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Tabel 3.1a Procentuele verdeling per jaar van de behaalde diploma’s over de schoolsoorten in de periode
2014 t/m 2019 (n 2019=180.073)
2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Vmbo-basis

11,4

11,2

11,0

10,9

10,3

9,5

Vmbo-kader

14,7

14,9

15,2

15,3

15,1

15,1

Vmbo-g/t

29,4

29,7

29,6

29,4

28,9

29,2

Havo

25,9

25,5

26,3

25,6

26,4

26,7

Vwo

18,5

18,6

17,9

18,8

19,3

19,5

Totaal

100

100

100

100

100

100

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Groei maatwerkdiploma’s in vmbo-basis en -kader • Het percentage leerlingen dat een
maatwerkdiploma (diploma na examen dat op verschillende niveaus is afgerond) behaalt, blijft klein.
De meeste maatwerkdiploma’s worden behaald in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. In
deze leerwegen is het percentage maatwerkdiploma’s het afgelopen jaar gestegen. In 2019 sluitten in
totaal 3.523 leerlingen een vak af op een hoger niveau (DUO, 2020).
Havo- en vwo-leerlingen volgen meer betaald schaduwonderwijs • Havisten en vwo’ers volgen
vaker betaalde bijles dan vmbo-leerlingen, vooral in de bovenbouw, zo blijkt uit onderzoek van SEO
en Oberon (de Geus & Bisschop, 2017; Bisschop, van den Berg, van der Ven, de Geus & Kooij, 2019).
Aanvullend onderwijs buiten schooltijd – betaald en onbetaald – is vaak vervlochten met het reguliere
onderwijs. Zo biedt twee derde van de voortgezet onderwijsscholen huiswerkbegeleiding aan, iets
meer dan de helft van de scholen geeft examentraining en de helft van de scholen verzorgt bijles.
Examentraining en bijles op school worden vaak kosteloos aangeboden. Voor de huiswerkbegeleiding
wordt door de scholen vaak wel een bijdrage aan de ouders gevraagd. Vmbo-leerlingen maken relatief
meer gebruik van kosteloos aangeboden aanvullend onderwijs, dan havoleerlingen en vwo-leerlingen
(Bisschop et al., 2019, p. 30). Havo- en vwo-leerlingen maken juist meer gebruik van betaalde vormen
van aanvullend onderwijs. Leerlingen (en ouders) geven vaak aan gebruik te maken van aanvullend
onderwijs om zo zittenblijven of afstroom naar een lager niveau te voorkomen (Bisschop et al., 2019).
Betaald aanvullend onderwijs is niet voor elke leerling een optie; daarmee kan schaduwonderwijs
kansenongelijkheid in de hand werken.
Kleine groep leerlingen volgt particulier onderwijs • Een klein deel van de voortgezet
onderwijsleerlingen volgt onderwijs bij een particuliere school. In 2018 waren er 50 scholen die
particulier onderwijs aanboden, in 2013 ging het om 45 (Bisschop et al., 2019). In 2018 zaten ongeveer
2.600 leerlingen op een particuliere school. In totaal volgden 975.000 leerlingen in Nederland
voortgezet (speciaal) onderwijs. Het aandeel dat particulier onderwijs volgt is dus klein. Relatief veel
leerlingen in het particulier onderwijs volgen havo of vwo.
Havoleerlingen blijven nog steeds achter • Leerlingen met een havoadvies behalen het minst vaak
een havodiploma binnen de nominale tijd die hiervoor staat. Na vijf jaar heeft minder dan de helft
van de leerlingen met een (enkelvoudig) havoadvies een diploma op zak, of is naar het vwo gegaan
(figuur 3.1b). Van de groep leerlingen met een (meervoudig) havo-vwo-advies is een groter deel (meer
dan de helft) succesvol na vijf jaar (figuur 3.1c). Maar voor alle havo-geadviseerden (enkelvoudig of
meervoudig) geldt dat ze veel minder succesvol zijn dan leerlingen met een ander advies. Vorig jaar
concludeerden we (Inspectie van het Onderwijs, 2019a) dat de havo achterblijft ten opzichte van de
andere schoolsoorten. Ook weten we dat de uitval van havoleerlingen in het hbo hoog is (zie
hoofdstuk 1). Wel is duidelijk dat havo-afdelingen onderling sterk verschillen in de resultaten die
ze weten te behalen met hun leerlingen.
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Figuur 3.1b Percentage succesvolle leerlingen (onvertraagd en minstens op niveau advies) per enkelvoudig
advies, cohort 2012 (n =127.316)
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Figuur 3.1c Percentage succesvolle leerlingen (onvertraagd en minstens op niveau advies) per meervoudig
advies, cohort 2012 (n =47.897)
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Categorale vwo-scholen nadelig voor schoolprestaties leerlingen met relatief lage Cito-score •
Categorale vwo-scholen (waaronder gymnasia) zijn populair onder ouders en leerlingen. Vooral in de
grote steden zijn er vaak meer aanmeldingen dan er plaatsen beschikbaar zijn, en wordt geloot om de
beschikbare plaatsen te verdelen. Oosterbeek, Ruijs en de Wolf (2020) gebruiken dit soort lotingen om
het effect van categorale vwo-scholen op de schoolprestaties van leerlingen te onderzoeken. Uit het
onderzoek blijkt dat categorale vwo-scholen positief zijn voor sommige leerlingen en negatief voor
anderen. Voor vwo-leerlingen met een relatief lage Cito-score verkleinen zij gemiddeld de kans om
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het vwo-diploma op tijd te halen. Dit geldt in sterkere mate voor jongens dan voor meisjes. Daarnaast
verkleinen categorale vwo-scholen voor jongens gemiddeld de kans om het vwo-diploma met
maximaal één jaar vertraging te halen. Voor vwo-leerlingen met een relatief hoge Cito-score vergroten
categorale vwo-scholen gemiddeld juist de kans om met hoge cijfers het vwo-diploma op tijd te halen.

Schoolloopbaan
Afstroom stabiel, opstroom daalt • De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen dat in het derde
leerjaar afstroomde ten opzichte van het advies, en nam het aantal leerlingen dat opstroomde toe. Het
afgelopen schooljaar is deze op- en afstroom redelijk stabiel (tabel 3.1b). Het percentage leerlingen dat
in het derde leerjaar op een lager niveau zit dan het advies, is in 2018/2019 vrijwel gelijk aan het jaar
ervoor. En het percentage leerlingen dat in het derde leerjaar op een hoger niveau zit dan het advies,
is vergeleken met 2017/2018 (licht) gedaald. Het valt op dat er een toename is van het aantal leerlingen
met een meervoudig advies.
Tabel 3.1b Onderwijspositie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van hun definitieve schooladvies in de
periode 2014/2015 t/m 2018/2019 (in percentages, n 2018/2019=175.938)
2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Afgestroomd t.o.v. advies

15,7

14,8

13,7

12,4

12,7

Laagste onderwijssoort binnen
dubbel advies

13,2

11,4

9,2

7,4

9,1

Plaats in leerjaar 3 gelijk aan advies

50,3

53,3

56,6

60,1

58,5

Hoogste onderwijssoort binnen
dubbel advies

11,3

10,4

8,9

7,1

8,7

Opgestroomd t.o.v. advies

9,6

10,2

11,6

13,0

11,0

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Leerlingen met herzien advies vaak op geadviseerd niveau in derde leerjaar • Leerlingen met
een herzien advies, dus waar het initiële basisschooladvies naar boven is bijgesteld op basis van de
eindtoets, stromen vaker af dan leerlingen zonder herzien advies. Dit geldt vooral voor leerlingen met
een herzien vwo-advies. Toch volgt 60 procent van de leerlingen met een herzien advies in het derde
leerjaar onderwijs op of boven dit geadviseerde niveau.
Zittenblijven neemt toe, vooral in voorexamenjaar • Voor alle schoolsoorten geldt dat de afgelopen
3 schooljaren het percentage zittenblijvers is toegenomen. Deze toename geldt voor zowel
de onder- als de bovenbouw. De toename volgt na een aantal jaren waarin het zittenblijven is
afgenomen (van 2011 tot 2015). Voor alle schoolsoorten geldt dat er een toename is van zittenblijvers
in het voorexamenjaar (tabel 3.1c). Op de havo en het vwo is het percentage zittenblijvers in het
voorexamenjaar het grootst. Tijdens schooljaar 2017/2018 bleef 15,3 procent van de leerlingen zitten
in havo 4 en 10,8 procent van de leerlingen in vwo 5. Zittenblijven in het voorexamenjaar kan worden
ingezet om de slagingskans voor het examen te vergroten.
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Tabel 3.1c Percentage zittenblijvers in het voorexamenjaar naar schoolsoort in de periode 2015/2016 t/m
2017/2018 (n 2017/2018=204.907)
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Vmbo-basis leerjaar 3

6,2

6,3

6,8

Vmbo-kader leerjaar 3

3,3

3,5

4,2

Vmbo-g/t leerjaar 3

6,4

7,3

8,1

Havo leerjaar 4

14,6

14,7

15,3

Vwo leerjaar 5

9,8

10,3

10,8

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Toename tussenjaar na afronding havo en vwo • Het percentage leerlingen met een havo- of
vwo-diploma dat kiest voor een tussenjaar, groeit sinds 2015. Meisjes kiezen vaker voor een tussenjaar
dan jongens. Leerlingen met een lager centraal examencijfer (CE) hebben vaker een tussenjaar dan
leerlingen met een hoger CE-cijfer. De laatste jaren kiezen vooral vwo-leerlingen in toenemende mate
voor een tussenjaar (Inspectie van het Onderwijs, 2020b).
Tussenjaar en loopbaanoriëntatie en –begeleiding • Uit onderzoek (Warps & Nooij, 2018) blijkt dat
voor leerlingen die kiezen voor een tussenjaar (om te werken of te reizen) een van de belangrijkste
drijfveren is, om zo een betere keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding. Dit roept vragen
op, of havo- en vwo-scholen leerlingen in voldoende mate voorbereiden op de vervolgopleidingen.
De loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kan hieraan bijdragen. In 2016 constateerde de inspectie
(Inspectie van het Onderwijs, 2016) dat in de LOB nog veel te winnen valt. Slechts enkele scholen
kenden een doorlopende leerlijn in de oriëntatie op het vervolgonderwijs. Hier legde de inspectie een
verband met de versmalling van het curriculum. Doordat het onderwijs in toenemende mate is gericht
op examenvoorbereiding, is er minder aandacht voor het ontwikkelen van een duidelijk toekomstbeeld
voor de leerlingen op scholen. Uit inspectieonderzoek naar motivatie om te leren (Inspectie van het
Onderwijs, 2019b), kwam naar voren dat bijna een derde van de leerlingen (31,9 procent) de LOB niet
als zinvol ervaart. Vooral havoleerlingen zijn kritisch over de LOB. Bijna de helft van de havoleerlingen
(45,2 procent) ervaart de LOB niet als zinvol. Op de meer praktijkgerichte onderwijssoorten (praktijk
onderwijs, vmbo-basis en vmbo-kader) zijn leerlingen aanmerkelijker positiever. Op deze afdelingen
ervaart meer dan 70 procent van de leerlingen de LOB als zinvol.

Kansengelijkheid
Inhaalslag niet-westerse migranten tweede generatie zet door • Het opleidingsniveau van leerlingen
met een niet-westerse migratieachtergrond (tweede generatie) blijft stijgen. Deze stijging zet harder
door dan voor leerlingen zonder migratieachtergrond. Steeds meer leerlingen met een niet-westerse
migratieachtergrond volgen havo of vwo en steeds minder de basisberoepsgerichte leerweg (figuur
3.1d). De inhaalslag van niet-westerse migranten voltrekt zich door het hele onderwijsstelstel. Ook in
het mbo zien we dat het diplomarendement de afgelopen jaren voor studenten met een niet-westerse
migratieachtergrond stijgt. Op de arbeidsmarkt is deze inhaalslag minder evident voor niet-westerse
migranten (zie ook hoofdstuk 1). Sinds 2014 neemt de arbeidsparticipatie wel toe voor iedereen, met of
zonder migratieachtergrond.
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Figuur 3.1d Onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar naar migratieachtergrond in de periode
2014 tot en met 2018 (n=174.185)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Nieuwkomers kwetsbaar • De inhaalslag geldt in mindere mate voor nieuwkomers. Leerlingen met
een niet-westerse migratieachtergrond die recent naar Nederland zijn gekomen, volgen vier keer zo
vaak praktijkonderwijs als niet-migranten. Deze groep leerlingen blijft ook vaker zitten, vooral in de
onderbouw. Het percentage nieuwkomers dat praktijkonderwijs volgt neemt maar heel licht af. Dit
komt waarschijnlijk doordat deze leerlingen vaker een taalachterstand hebben, waardoor ze op een
lager niveau worden geplaatst (Inspectie van het Onderwijs, 2019a). Daarmee wordt de potentie van
deze leerlingen vaak onderschat.
Stapelen neemt af • De afgelopen jaren kozen, relatief, steeds meer leerlingen ervoor na het behalen
van hun diploma op een hoger niveau door te gaan. Deze toename is in 2017/2018 gestagneerd (tabel
3.1c). Waar in 2016/2017 15,6 procent van de vmbo-g/t-gediplomeerden ervoor koos om te proberen
een havodiploma te behalen, is dat in 2017/2018 gedaald tot 14,4 procent. Ook havoleerlingen kiezen er
minder vaak voor hun middelbare school voort te zetten na het behalen van een diploma. Het is bekend
dat in een economische hoogconjunctuur minder leerlingen en studenten ervoor kiezen hun opleiding
te verlengen (Guo, 2018).
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Tabel 3.1c Percentage gediplomeerde opstromers vanuit vmbo-g/t en havo naar migratieachtergrond in de
periode 2014/2015 t/m 2017/2018 (n 2017/2018=100.826)

Vmbo-g/t

Havo

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Geen migratieachtergrond

13,8

14,3

14,8

13,2

Westerse migratieachtergrond

18,7

18,7

18,8

17,9

Niet-westerse migratieachter
grond, 2e generatie

18,0

18,4

18,9

19,1

Niet-westerse migratieachter
grond, 1e generatie

16,5

18,4

18,5

20,2

Totaal

14,6

15,1

15,6

14,4

Geen migratieachtergrond

4,9

4,9

5,1

4,6

Westerse migratieachtergrond

6,3

7,3

6,3

6,5

Niet-westerse migratieachter
grond, 2e generatie

5,7

6,4

7,2

5,9

Niet-westerse migratieachter
grond, 1e generatie

8,0

4,3

8,3

7,8

Totaal

5,1

5,2

5,4

4,9

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Stapelen en kansengelijkheid • We zien geen afname van stapelen bij leerlingen van de gemengd/
theoretische leerweg met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze leerlingen stapelen evenveel
(tweede generatie), of zelfs meer (eerste generatie). De verwachting is dat in 2020 het doorstroomrecht
zal worden ingevoerd, waardoor scholen geen eigen toelatingsbeleid meer kunnen hanteren (zoals een
cijfereis, of eisen aan de leerhouding) voor stapelaars van vmbo-g/t naar havo en van havo naar vwo.
Vooruitlopend hierop hebben een aantal besturen er al voor gekozen om de cijfereis los te laten. De
invoer van het doorstroomrecht in 2020 kan effect hebben op de mate van gediplomeerd stapelen.
Meisjes doen het beter dan jongens • In het derde leerjaar hebben de jongens significante
achterstanden opgelopen ten opzichte van meisjes (figuur 3.1e). Jongens behalen gemiddeld een
minder hoog onderwijsniveau en blijven vaker zitten dan meisjes. De verschillen tussen jongens en
meisjes zijn terug te vinden op alle niveaus. Wel slagen jongens uiteindelijk vaker in één keer voor
het eindexamen havo en vwo. Jongens en meisjes komen met vergelijkbare toetsadviezen van de
basisschool. Jongens worden wel iets vaker overgeadviseerd dan meisjes. Het verschil tussen jongens
en meisjes zet zich ook door in het vervolgonderwijs. In het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs
doen meisjes het beter dan jongens (Inspectie van het Onderwijs, 2019a). Op de arbeidsmarkt zien we
dit verschil in mindere mate terug (zie hoofdstuk 1).
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Figuur 3.1e Onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar naar geslacht in de periode 2014 tot en met
2018 (n=191.647)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Beperkt zicht op leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte • Sinds de invoering van passend
onderwijs is het zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte deels verdwenen.
Voorheen gaven de indicaties voor leerlinggebonden financiering voor leerlingen in het po en vo wel
een beeld. Gezien de afwezigheid van landelijke criteria voor het ontvangen van extra ondersteuning
in het onderwijs kunnen we het zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte alleen
gedeeltelijk krijgen. De inspectie heeft gekeken naar informatie uit de jeugdwet en gezondheidszorg,
waar er via geanonimiseerde gegevens wel zicht is op verschillende groepen kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen met hulp vanuit een wijk- of
buurtteam en leerlingen onder jeugdbescherming (zie hoofdstuk 1). Dit is geen goede vervanging voor
onderwijsspecifieke definities, maar kan wel helpen om zicht te houden. Op havo en vwo zitten minder
leerlingen die gebruik maken van, onder meer, psychofarmaca en jeugdhulpverlening dan op de andere
schoolsoorten. In het praktijkonderwijs is het percentage leerlingen dat hier wel gebruik van maakt het
grootst.

Tevredenheid
Nederlandse leerlingen over het algemeen tevreden maar niet gemotiveerd • Uit PISA-onderzoek
blijkt dat Nederlandse leerlingen vaak tevreden zijn over hun leven en over school (OECD, 2019). Ze
geven hun leven een hoger cijfer dan gemiddeld in de andere OESO-landen, worden weinig gepest en
voelen zich gesteund door hun ouders. Nederlandse leerlingen geven hun leven gemiddeld een 7,5 in
2018. Internationaal gezien is dit gemiddelde in alle deelnemende landen gedaald tussen 2015 en 2018.
De spreiding in antwoorden van Nederlandse leerlingen is minder groot dan in de andere EU-landen.
Dit betekent dat er in Nederland minder leerlingen heel ontevreden zijn (of heel tevreden) dan in andere
landen. De motivatie van Nederlandse leerlingen om te leren is laag, zo weten we uit PISA-onderzoek
van 2015 (OECD, 2016b) en uit eigen onderzoek uit 2019 (Inspectie van het Onderwijs, 2019b). Uit
het meest recente PISA-onderzoek (OECD, 2019) blijkt dat Nederlandse leerlingen ook veel minder
gemotiveerd zijn om te lezen dan in andere landen.
Monitor sociale veiligheid • Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid die sinds augustus 2015
bij wet is vastgelegd, is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school.
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Scholen kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen.
Scholen zijn daarbij wettelijk verplicht de monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar te
stellen. Scholen waarvan de inspectie niet over deze gegevens beschikt, zijn daar door de inspectie op
aangesproken en krijgen de opdracht deze met de wettelijke eisen in overeenstemming te brengen.
Veiligheid noodzakelijk voorwaarde voor leren • Uit het onderzoek naar motivatie om te leren
(Inspectie van het Onderwijs, 2019b), kwam ook naar voren dat leerlingen van de meer praktijkgerichte
afdelingen (praktijkonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) zich
tijdens de les minder vaak veilig voelen. Uit onderzoek van LAKS (2019) naar de tevredenheid van
leerlingen komen soortgelijke conclusies naar voren. Veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om
tot leren te kunnen komen (OECD, 2016b). De basis om tot leren te komen, zit in de veiligheid en het
pedagogisch klimaat, zoals ook blijkt uit verkennend kwalitatief inspectieonderzoek naar verschillen
in schoolprestaties (Inspectie van het Onderwijs, 2020c). Een actief schoolbeleid is een belangrijke
voorwaarde om de veiligheid te kunnen garanderen, zodat leerlingen het maximale uit het onderwijs
kunnen halen.

3.2 Sturing
Het bestuur
Bijna een kwart van besturen onvoldoende kwaliteitszorg • De afgelopen 2 jaar zijn 130 besturen op
de onderdelen kwaliteitszorg en financieel beheer beoordeeld door de inspectie. Hiermee is bijna de
helft van de voortgezet onderwijsbesturen onderzocht. Bijna een kwart van de onderzochte besturen
kreeg in die 2 jaar het oordeel onvoldoende over kwaliteitszorg. De wet stelt dat besturen een stelsel
van kwaliteitszorg hebben ingericht, op basis waarvan ze het onderwijs op hun scholen verbeteren.
Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerre
sultaten. Dit betekent dat besturen zicht moeten hebben op de onderwijskwaliteit van hun scholen
en toetsbare doelen moeten stellen die regelmatig worden geëvalueerd. Bij besturen met het oordeel
onvoldoende valt op dat ze vaak juist weinig zicht hebben op de onderwijskwaliteit. Besturen hebben
dan vaak wel zicht op de resultaten (eindexamencijfers en tevredenheidscijfers), maar een gedegen
beeld van het onderwijsproces (leskwaliteit, leerlingbegeleiding, schoolexaminering) ontbreekt.
Wanneer besturen de gehele onderwijskwaliteit wel in beeld hebben, ontbreekt het bij de besturen
met het oordeel onvoldoende over kwaliteitszorg voornamelijk aan gerichte sturing. Het lukt dan in
onvoldoende mate om de onderwijskwaliteit te verbeteren, doordat doordachte analyses en gerichte
verbeterplannen ontbreken.
Tabel 3.2a Oordelen kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau in 2017/2018 en 2018/2019 (in percentages,
n=130)
Kwaliteitszorg

Onvoldoende

Voldoende

Goed

24

65

11

Kwaliteitscultuur

17

66

17

Verantwoording en dialoog

12

77

11

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020d

Samenhang bestuurlijke kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit • Op afdelingen met besturen met
onvoldoende kwaliteitszorg, wordt de leerlingbegeleiding vaker als onvoldoende beoordeeld dan op
afdelingen met besturen met een voldoende of goede kwaliteitszorg. Op een kwart van de afdelingen
met besturen met onvoldoende kwaliteitszorg schiet de leerlingbegeleiding tekort. Het lesgeven
(didactisch handelen) wordt vergelijkbaar beoordeeld op afdelingen waarvan de kwaliteitszorg van
het bestuur als onvoldoende of voldoende is beoordeeld. Besturen sturen vaak niet actief op de
onderwijskwaliteit maar beleggen de verantwoordelijkheid daarvoor hoofdzakelijk bij de betreffende
schoolleidingen. Dit blijkt uit de inspectieonderzoeken bij besturen en scholen, uit onderzoek naar Fries
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(Inspectie van het Onderwijs, 2019c) en uit de onderzoeken naar toetsing en examinering (Inspectie van
het Onderwijs, 2020a en 2020d).
Bestuurlijke kwaliteitszorg voor schoolexaminering moet steviger • Bestuurlijk vertrouwen leidt
wat betreft de toetsing en afsluiting in een enkel geval tot risicovolle situaties. Door beperkt zicht op
de onderwijskwaliteit (waaronder de toetsing en examinering) kan het zijn dat leerlingen onrechtmatig
deelnemen aan het centraal examen, omdat onderdelen van het schoolexamen niet zijn afgerond
en besturen en scholen daar (te) laat achter komen. Besturen gaan ervan uit dat de schooldirectie
de kwaliteit van de toetsing en examinering bewaakt. Uit het onderzoek naar toetsing en afsluiting
(Inspectie van het Onderwijs, 2020d) blijkt dat het gegeven vertrouwen niet altijd is gefundeerd.
Op veel scholen troffen we wettelijke tekortkomingen aan. De bestuurlijke visie op toetsing en
examinering is in ontwikkeling. Ook met betrekking tot de praktijkexamens (cspe) heeft de bestuurlijke
kwaliteitszorg aanscherping nodig (Inspectie van het Onderwijs, 2020a). Schoolbesturen zouden bij
de afname van het cspe, als onderdeel van hun bestuurlijke kwaliteitszorg, meer aandacht moeten
besteden aan de naleving en borging van de voorschriften en richtlijnen van het College voor Toetsen
en Examens (CvTE). In dit kader is het van belang dat er permanente aandacht blijft voor verdere
scholing en professionalisering van examinatoren en examensecretarissen.
Doorwerking bestuursbeleid hapert • Ook wanneer een onderwerp wel expliciet tot bestuurszaak
is gemaakt, kan de uitvoering van het beleid te wensen overlaten. Zo is er vanuit het bestuur
beleidsmatige aandacht voor strategisch human resource managementbeleid (hrm). Hierbij wordt
expliciet verbinding gezocht tussen onderwijskundige doelen en het personeelsbeleid met aandacht
voor werkdruk, loopbaan en mobiliteit en vitaliteit en gezondheid. Bij een kwart van de onderzochte
scholen op hrm-beleid zien de inspecteurs geen koppeling met onderwijskundige doelen. Bij de
overige scholen zijn kanttekeningen te plaatsen bij de doorwerking van het beleid. De directie en de
personeelsmedewerkers zijn positiever dan teamleiders en docenten over de doorwerking van het
gevoerde beleid. Inspecteurs oordelen nog iets kritischer. Evaluaties van het beleid worden bovendien
weinig uitgevoerd, waardoor de effectiviteit veelal onbekend is.
Kansen voor beleidsrijk begroten • De financiële positie van voortgezet onderwijsbesturen is
verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. In voorbereiding op dalende leerlingenaantallen, zorgen
meer besturen ervoor dat ze een positief resultaat boekten. Door de verbeterde financiële positie
staan nu minder voortgezet onderwijsbesturen onder verscherpt toezicht dan vorig jaar (5 besturen in
2019 versus 12 besturen in 2018). Analyse van de continuïteitsparagrafen in jaarverslagen laat zien dat
bijna 90 procent van de besturen een meerjarenbegroting had van voldoende kwaliteit, die bij bijna
80 procent voldoende was toegelicht. Slechts ongeveer de helft van de besturen legt een duidelijke
verbinding tussen het financieel beleid en de onderwijskundige beleidskeuzes. Bij dit ‘beleidsrijk
begroten’ draait het erom, dat inhoudelijke doelstellingen over het onderwijs hun weerslag vinden in
de begroting en leidend zijn bij het maken van financiële keuzes (Onderwijsraad, 2018). Veel besturen
kunnen op dit punt nog verbeteren. Besturen die hierop onvoldoende scoorden, waren gemiddeld
aanzienlijk kleiner dan de andere. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kleine besturen hun
financieel beheer (deels) uitbesteden aan administratiekantoren, die zonder kennis van het strategisch
beleid een meerjarenbegroting maken. Behalve dat beleidsrijk begroten kan bijdragen aan een
doelmatiger besteding van de financiële middelen, kan het bijdragen aan een betere informatiepositie
van medezeggenschapsraden en raden van toezicht (OCW, 2018).
Kenmerken effectief besturen • Er bestaat geen magische oplossing, of eenduidige knop om aan te
draaien om gerichte sturing op de onderwijskwaliteit te kunnen garanderen (OECD, 2016a; Hooge, 2013
& 2015). Toch blijkt uit de inspecteurspraktijk dat er wel degelijk een aantal voorwaarden zijn waardoor
besturen meer gericht kunnen sturen op de onderwijskwaliteit. De inspectie heeft de afgelopen 2 jaar
130 besturen onderzocht, waarvan het merendeel als voldoende of zelfs als goed is gewaardeerd. Uit
analyses van de uitgevoerde onderzoeken (inclusief groepsinterviews van inspecteurs) komt naar voren
dat besturen die gericht sturen op de onderwijskwaliteit zich kenmerken door: omgevingssensitiviteit,
heldere verantwoordelijkheidsverdeling, een hoge mate van reflectie en actief zicht op basis van
gedegen analyses. Dit zijn belangrijke voorwaarden om tot planmatige sturing te kunnen komen.
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Deze voorwaarden sluiten aan bij de onderzoeksliteratuur waarin het belang van een goed netwerk
voor besturen wordt benadrukt (Hooge, 2015), evenals een open, inclusieve en positieve cultuur die
bovendien gebaseerd is op feitelijke analyses (evidence-informed) (OECD, 2016a). Ook onderschrijven
de analyses van de inspectieonderzoeken de bevindingen van Hooge (2013) dat interventies op scholen
door ondersteuning van het bestuur als meer effectief worden gezien dan interventies door ingrijpen.
Omgevingssensitief • Uit de analyses van de bestuursgerichte onderzoeken komt naar voren dat
effectief besturen zich uit in het vormgeven van de toekomstplannen (zoals een strategisch beleidsplan)
met inachtneming van haar positie, zowel intern als extern. Een bestuur dat effectief stuurt op
onderwijskwaliteit is zich bewust van haar positie en functie en zorgt intern voor een gedragen visie op
de maatschappelijke opdracht van het gegeven onderwijs. Deze maatschappelijke opdracht is extern
afhankelijk van de specifieke context en de omgeving van het schoolbestuur.
Heldere verantwoordelijkheden • Wanneer een incident zich voordoet bij een school van een bestuur,
kenmerkt effectief handelen zich doordat de rolverdeling tussen het bestuur en de betreffende
directeur of rector helder is. Effectief besturen vraagt om onafhankelijke, betrouwbare informatie,
maar laat tegelijkertijd het oplossen van het betreffende probleem aan de schoolleider en de docenten.
Hiermee neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid door zelf actief zicht te hebben en te houden,
zonder daarbij de taak van de schoolleider over te nemen. Hiermee intervenieert het bestuur door te
ondersteunen en niet door zelf in te grijpen.
Hoge mate van reflectie • Bovenal zorgt een op onderwijskwaliteit actief sturend bestuur ervoor, dat
een incident wordt gebruikt om grondig op het gebeurde te reflecteren en aanpassingen te doen om
incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook tegenvallende resultaten zijn voor een dergelijk bestuur
aanleiding tot reflectie. Van de interne toezichthouders vraagt dit een actieve betrokkenheid, om
een bestuur voor de grootste effectiviteit kritisch te bevragen op de plannen en ambities. Bovendien
pakken effectieve besturen, in de ervaring van inspecteurs, de bevindingen van de inspectie en de
herstelopdrachten grondig en doortastend op.
Actief zicht op basis van gedegen analyses • Bij een onvoldoende of zeer zwakke school gaat het bij
effectief sturen op de onderwijskwaliteit om het kunnen (laten) achterhalen van de oorzaken van de
tegenvallende resultaten, waarbij ‘externe attributie’ achterwege blijft. Dit vraagt van besturen dat
niet alleen naar de omstandigheden (zoals de leerlingenpopulatie, of een wisseling in de schoolleiding)
wordt verwezen als verklaring voor de teruglopende resultaten, maar ook naar oorzaken in het
onderwijsproces. Hier geldt eveneens dat een bestuur niet de uitvoer op zich neemt, maar dit in eerste
instantie aan de schoolleider overlaat. Wel is het zaak op basis van een grondige analyse tot een
gedegen plan te komen, waarbij het bestuur actief zicht kan houden.

De school
Risico leraren- en schoolleiderstekort voor onderwijskwaliteit • Het lerarentekort kan problemen
opleveren voor de onderwijskwaliteit. Hier ligt een grote uitdaging voor onderwijsbesturen, om
het effect van het lerarentekort op de onderwijskwaliteit zoveel mogelijk te proberen te beperken.
De vacature-intensiteit (in percentage van aantal fte’s) voor zowel onderwijzend personeel als
schoolleiders blijft groot in het voortgezet onderwijs. De meeste openstaande vacatures zijn voor
leraren Nederlands, Engels en wiskunde (Sapulete, Wester, Jelicic & Vankan, 2019). Dit zijn ook
vakken met veel uren. Wanneer het aantal vacatures in verband wordt gebracht met de lesomvang,
blijkt dat docenten techniek, ICT en maatschappijleer het meest worden gezocht. Het percentage
onbevoegd gegeven lessen daalt sinds 2014. Dit betekent dat scholen er niet stelselmatig voor kiezen
onvervulde vacatures op te vangen door lessen door onbevoegde docenten te laten geven. Wel is voor
bijvoorbeeld wiskunde het percentage lessen dat onbevoegd wordt gegeven (6 procent) relatief gezien
nog steeds vrij hoog (Vloet, den Uijl & Fontein, 2019). Dit kan gevolgen hebben voor de onderwijs
kwaliteit. Hetzelfde geldt voor het tekort aan personeel op directieniveau, waaronder schoolleiders
(Sapulete et al., 2019). Een gebrek aan (goede) schoolleiders kan een negatief effect hebben op de
onderwijskwaliteit.
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Onderwijskundig leiderschap maakt verschil • Uit verkennend kwalitatief onderzoek naar verschillen
in schoolprestaties blijkt dat onderwijskundig leiderschap een bijdrage kan leveren aan goede
prestaties. Bij twaalf bovengemiddeld presterende en zeven ondergemiddeld presterende afdelingen
is onderzoek gedaan naar het handelen van docenten en schoolleiders (Inspectie van het Onderwijs,
2020c). Onderwijskundig leiderschap, ingebed in een professionele cultuur, blijkt essentieel voor
doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling. Docenten werken vanuit eenzelfde visie
aan gezamenlijke doelen die zij voortdurend evalueren en bijstellen. De goed presterende afdelingen
kenmerken zich dan ook door een continue en geleidelijke verbetering van het onderwijs (in plaats van
meer abrupte vernieuwing). Hierbij spelen docenten een actieve rol. De kwaliteitszorg is niet iets van
de schoolleiding; docenten hebben een grote rol. Ook door de duidelijke kaders en de geleidelijke, op
evaluatie gebaseerde ontwikkeling van het onderwijs, weten docenten goed wat van hen verwacht
wordt. Schoolleiders nemen in dat geval een ondersteunende en faciliterende rol in (‘wat hebben jullie
nodig?’). Dat maakt dat docenten vertrouwen en ruimte ervaren om in het onderwijs keuzes te maken
die de leerlingen op dat moment ten goede komen. Dit versterkt als het ware het eerdergenoemde
klimaat in de school als belangrijke factor: door deze keuzes te maken, ervaren leerlingen des te meer
dat ze gezien en serieus genomen worden.
Inzicht in leerproces essentieel • Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat docenten een cruciale
rol spelen. Het blijkt dat formatief handelen van docenten, zoals het geven van kwalitatief goede,
procesgerichte feedback, een belangrijke voorwaarde is voor goede prestaties. Een goede uitleg en
een duidelijke lesstructuur zijn vanzelfsprekend basiselementen van een goede les. Daarin verschillen
de boven- en ondergemiddeld presterende afdelingen niet van elkaar. Wat wel verschilt, en mogelijk
verschillen in leeropbrengsten verklaart, is dat bovengemiddeld presterende afdelingen meer nadruk
leggen op inzicht in het leerproces voor de leerling: ‘wat kan ik, wat moet ik nog leren?’ Dat kan door
goede verwerkingsopdrachten aan te bieden en daar met elkaar op te reflecteren, oefentoetsen na te
kijken en door leerlingen actief te laten bespreken (bijvoorbeeld onderling). En ook door open vragen te
stellen over de leerstof (in plaats van de gesloten vraag ‘snapt iedereen het?’). Leerlingen geven aan dat
ze zelfvertrouwen krijgen en zich verantwoordelijk voelen, doordat ze goed weten waar ze staan en wat
van ze verwacht wordt.

Schoolexamens en curriculum
Schoolexaminering vraagt aandacht • De problemen met de schoolexamens in Maastricht in de
zomer van 2018 hebben het onderwijsveld onmiskenbaar wakker geschud. We zien overal veel
inspanningen om de kwaliteit van de schoolexaminering te verbeteren. Daarvan zijn inmiddels
resultaten zichtbaar. De programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) en examenreglementen zijn
verbeterd op de scholen die door de inspectie zijn onderzocht en er is meer aandacht voor het verloop
van de schoolexaminering. Uit het door de inspectie uitgevoerde onderzoek naar de schoolexaminering
blijkt wel dat er nog steeds verbetering nodig is. Bij weinig scholen was alles in orde. Tegelijkertijd
hebben we nergens problemen aangetroffen vergelijkbaar met de aard en de omvang van de tekort
komingen bij eerdere examenincidenten. Evenmin zijn we situaties tegengekomen waarin leerlingen
het risico liepen niet deel te kunnen nemen aan het centraal examen, door tekortkomingen in de
toetsing en examinering. Besturen en scholen moeten de kwaliteit van de schoolexamens structureel
goed bewaken, hetgeen verder gaat dan vertrouwen op de scholen en schoolleiders, die op hun
beurt vertrouwen op de vaksecties. Het vraagt om een verschuiving van gegeven vertrouwen naar
verdiend vertrouwen. Het vraagt ook om een verbreding van de kwaliteitsbewaking: niet alleen het
administratieve proces, maar ook de inhoudelijke kwaliteit van de schoolexamens. Ook vraagt het van
besturen een visie te ontwikkelen op toetsing en afsluiting.
Schoolexamen vooral voorbereiding op centraal examen • Scholen mogen in hun schoolexamens,
naast de verplichte onderdelen uit het examenprogramma, ook onderdelen uit het centraal examen
opnemen. Een analyse door de inspectie van de PTA’s van het schooljaar 2018/2019 laat zien dat veel
scholen onderdelen uit het centraal examen opnemen in hun schoolexamens. Op de vmbo-afdelingen
komen onderdelen uit het centraal examen het vaakst terug. We zien ook dat eigen vakonderdelen,
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bijvoorbeeld in aansluiting op de visie en identiteit van een school, nauwelijks terugkomen. Op het
vwo zijn eigen vakonderdelen nog het meest te herkennen. Het blijkt dat zo goed als alle scholen
voor het opstellen van schoolexamens gebruikmaken van toetsen, of toetsopgaven uit de methoden,
soms aangevuld met zelf opgestelde vragen en opgaven van oude centraal examens. Uit dit inspec
tieonderzoek komt dus naar voren, dat de eigen ruimte om andere inhouden dan die van het centraal
examen te toetsen in de schoolexamens beperkt benut wordt door scholen. Hiermee verwordt het
schoolexamen voor een belangrijk deel tot een voorbereiding op het centraal examen.
Hogere denkvaardigheden weinig aandacht in curriculum • In de lessen is er weinig aandacht voor
het stimuleren van hogere denkvaardigheden (Inspectie van het Onderwijs, 2019b). Uit internationaal
onderzoek (OECD, 2019) komt ook naar voren dat Nederlandse leerlingen relatief laag scoren op
die onderdelen van leesvaardigheid waarbij hogere denkvaardigheden van belang zijn: namelijk
evalueren en reflecteren. Het evalueren en reflecteren op teksten krijgt op alle schoolniveaus beperkt
aandacht in de uitvoer van het curriculum, ook in het vak Nederlands (van der Hoeven et al., 2017).
Om de alledaagse geletterdheid van Nederlandse leerlingen te bevorderen is meer aandacht voor het
stimuleren van hogere denkvaardigheden nodig, zowel in de lessen als in de toetsing.
Schoolexamen moet meer afsluitend karakter krijgen • Het schoolexamen maakt onderdeel uit
van het eindexamen en behoort daarmee een afsluitend karakter te hebben. De praktijk staat hier
vaak haaks op, met toetsen die regelmatig over dezelfde onderdelen van het examenprogramma
gaan, kleine onderdelen van de leerstof aftoetsen en schoolexamens die daardoor uit een groot
aantal toetsen bestaan. Het risico is dat het schoolexamen daarmee een formatief instrument wordt
om de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Deze toetspraktijk doet afbreuk
aan het afsluitende karakter van het schoolexamen en verhoogt het risico op onregelmatigheden in
de cijferadministratie. Een toenemend aantal scholen reduceert daarom het aantal toetsen van de
schoolexamens. Op een aantal scholen uit het onderzoek leidde deze reflectie bijvoorbeeld tot een
eenjarig PTA, met een beperkt aantal toetsen met verschillende toetsvormen (mondeling, schriftelijk,
vlog, filmpje, portfolio). De toetsen op deze scholen dekken zowel schooleigen leerdoelen (kennis,
vaardigheden en attituden) af als de verplichte onderdelen van het examenprogramma.
Meer deskundigheid nodig • Voor een zorgvuldig verloop van de toetsing en examinering, en de
bewaking daarvan, is deskundigheid bij docenten, examensecretarissen, schoolleiders en bestuurders
ten aanzien van de schoolexaminering nodig. Kennis over onder meer relevante wet- en regelgeving,
het examenprogramma, de verplichte inhoud van het PTA en het examenreglement, toetsbeleid,
toetsconstructie en toetskwaliteit, is niet als vanzelfsprekend aanwezig. Besturen en scholen
onderkennen dit zelf en noemen deskundigheidsbevordering als noodzakelijk, zowel binnen het eigen
bestuur of de eigen school, als voor de gehele sector. Zeker in het licht van de groeiende behoefte aan
maatwerk en flexibilisering in het curriculum, is het van belang dat de kwaliteit van de schoolexamens
(en van de gehele onderwijskwaliteit) is gegarandeerd door voldoende deskundigheid en een sterke
kwaliteitsborging.

Inspectieoordelen
Didactisch handelen vaak voldoende bij onderzoeken • Bij het grootste deel van de onderzoeken
beoordeelde de inspectie de afgelopen 2 jaar het lesgeven (didactisch handelen) ten minste als
voldoende. Dit is geen representatieve steekproef, maar geeft wel indicatieve informatie. Wanneer
we kijken naar de onderbouwing voor de oordelen onvoldoende voor het lesgeven, valt op dat het
meest wordt verwezen naar een onrustig klassenklimaat, onduidelijke opbouw of structuur in de les en
een gebrekkige afstemming op verschillen. Dit betekent dat bij een oordeel onvoldoende een basale
voorwaarde voor het didactisch handelen vaak niet op orde is; het klassenklimaat. Op weinig scholen
wordt het didactisch handelen als goed gewaardeerd. Het afgelopen schooljaar (2018/2019) gebeurde
dit op slechts 4 procent van de scholen (tabel 3.2b).
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Tabel 3.2b Oordelen didactisch handelen op afdelingsniveau in 2017/2018 en 2018/2019 (in percentages,
n 2018/2019=189)
2017/2018

2018/2019

Totaal

Onvoldoende

12

12

12

Voldoende

81

84

82

Goed

7

4

6

Totaal

100

100

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Ook leerlingbegeleiding vaak voldoende • De leerlingbegeleiding (zicht op ontwikkeling en
begeleiding) is tijdens inspectiebezoeken de afgelopen twee jaar ook vaak als voldoende beoordeeld
(tabel 3.2c). Wel werd in schooljaar 2018/2019 deze standaard vaker als onvoldoende beoordeeld dan
het jaar daarvoor. Als zicht op ontwikkeling onvoldoende is, komt dit voornamelijk doordat informatie
over de leerlingen niet genoeg wordt gebruikt om leerachterstanden (onder anderen op taal en
rekenen) weg te werken. Bovendien is op deze scholen vaak onduidelijk of de ingezette interventies
effectief zijn. De leerlingbegeleiding wordt veel vaker als goed gewaardeerd dan het lesgeven. Een
waardering goed is gebaseerd op schooleigen aspecten, die daarom divers van aard zijn. Terugkerende
eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op een uitgebreide warme overdracht vanuit de
basisschool en het actief betrekken van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling en begeleiding, doordat
ze bijvoorbeeld zelf leerdoelen opstellen, of het voortouw nemen bij hun eigen leerlingbespreking.
Ook een sterk mentoraat, waarbij de leerling en mentor elkaar langdurig en vaak spreken, is een
terugkerend eigen aspect van kwaliteit met betrekking tot de leerlingbegeleiding.
Tabel 3.2c Oordelen zicht op ontwikkeling en begeleiding op afdelingsniveau in 2017/2018 en 2018/2019
(in percentages, n 2018/2019=187)
Onvoldoende

2017/2018

2018/2019

Totaal

7

15

11

Voldoende

76

69

72

Goed

17

16

17

Totaal

100

100

100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Minder aanmeldingen voor Excellente scholen • Het aantal afdelingen dat door de inspectie als goed
is gewaardeerd blijft stijgen. Op 1 september 2019 hadden 156 afdelingen deze waardering. Wel melden
zich in 2019 minder afdelingen aan voor deelname aan het traject Excellente Scholen. In 2019 hebben 41
afdelingen zich hiervoor aangemeld, terwijl dit in 2017 60 afdelingen waren. 40 afdelingen kregen het
predicaat Excellente School.
Toename aantal onvoldoende en zeer zwakke afdelingen • Ten opzichte van vorig jaar is het aantal
onvoldoende en zeer zwakke afdelingen toegenomen (tabel 3.2d). In september 2019 waren er 33 meer
afdelingen onvoldoende of zeer zwak dan in 2018. Deze toename is vooral te herleiden tot havo- en
vwo-afdelingen. Ook het aantal onvoldoende en zeer zwakke vmbo-g/t-afdelingen nam met 10 toe,
van 7 naar 17. In 2018/2019 is het aantal onvoldoende havo-afdelingen toegenomen van 21 naar 33. Het
aantal onvoldoende vwo-afdelingen is bijna verdubbeld, van 11 naar 20 op 1 september. De toename
van onvoldoende vwo-afdelingen betreft voornamelijk categorale gymnasia en havo/vwo-scholen.
Hierbij zaten de tekortkomingen vooral in het onderwijsproces. De afstemming op verschillen en het
zicht op ontwikkeling en begeleiding van leerlingen werd daarbij beoordeeld als onvoldoende. Voor de
havo-afdelingen zijn achterblijvende leerresultaten vaker aanleiding voor een onvoldoende oordeel op
schoolniveau.
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Tabel 3.2d Oordelen afdelingen voortgezet onderwijs op 1 september 2018 en 2019 (in percentages,
n 2019=3.208)
2018

2019

Overig

Onvoldoende/
Zwak

Zeer zwak

Overig

Onvoldoende/
Zwak

Zeer zwak

Vmbo-basis

98,2

1,4

0,4

98,2

1,1

0,7

Vmbo-kader

97,9

1,7

0,4

97,8

1,3

0,9

Vmbo-g/t

99,3

0,6

0,1

98,1

1,3

0,5

Havo

96,3

3,4

0,4

94,4

4,6

1,0

Vwo

98,1

1,8

0,2

96,6

3,2

0,2

Totaal

98,1

1,6

0,3

97,1

2,2

0,7

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2020e

Signalen en wettelijke vereisten
Aantal meldingen en signalen neemt toe • De afgelopen 5 jaar stijgt het aantal meldingen dat bij de
inspectie binnenkomt over het voortgezet onderwijs. Mogelijk komt dit doordat ouders, leerlingen
en scholen de inspectie beter weten te vinden. Onderwerpen waar de meeste meldingen over
binnenkomen, zijn schorsingen en verwijderingen, schoolbeleid, veiligheid en examinering. Meldingen
over examinering worden door de werkgroep examens behandeld. De meeste meldingen zijn
neutrale berichten, zoals scholen die schorsingen en verwijderingen melden (wettelijke plicht). Van de
meldingen die in 2018/2019 binnenkwamen, was ongeveer 15 procent een signaal (bijna 1.200). Signalen
worden altijd besproken met een bestuur of school, vaak tijdens een onderzoek. Bij een urgent signaal
wordt hier tussentijds contact over opgenomen.
Meer schorsingen en verwijderingen • In totaal zijn in 2018/2019 5.228 meldingen binnengekomen
over geschorste leerlingen en 186 meldingen over verwijderde leerlingen. Dit is een toename ten
opzichte van het jaar daarvoor, toen werden 4.715 schorsingen gemeld en 143 verwijderingen. Vooral
op de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengd/theoretisch leerweg en op de havo is het aantal
gemelde schorsingen gestegen. Op de gemengd/theoretische leerweg en op de havo is het aantal
gemelde verwijderingen het meest toegenomen. Jongens worden 3 keer zo vaak geschorst en 4 keer zo
vaak verwijderd als meisjes. Tegenover 4.159 jongens werden 1.069 meisjes geschorst; tegenover
139 jongens werden 47 meisjes verwijderd.
Vrijwilligheid ouderbijdrage schiet bij een derde van scholen te kort • De inspectie bekijkt of
onderzochte scholen voldoen aan een aantal wettelijke vereisten, waaronder het vermelden van de
vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Bij 1 op de 3 onderzochte scholen in 2018/2019 (817 scholen in
totaal) wordt het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage niet duidelijk vermeld in de schoolgids.
Twee derde van deze scholen herstelt deze wettelijke tekortkoming gedurende het onderzoek. Op
deze scholen gaat het vooral om het verplicht moeten aanschaffen van een laptop of iPad om mee te
kunnen doen aan het onderwijsprogramma. Wanneer deze aanschaf verplicht wordt gesteld, voldoen
scholen niet aan de wet. Elke leerling moet het verplichte programma kunnen volgen zonder dat daar
een bijdrage voor verplicht is. Scholen mogen voor verplichte onderdelen wel een vrijwillige bijdrage
vragen, maar deelname aan het verplichte onderwijsprogramma mag niet afhankelijk zijn van het wel
of niet bijdragen. Wanneer het gaat om een niet verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma
(zoals excursies), kan de school wel een verplichte bijdrage vragen. Niet betalen kan dan resulteren
in het niet deelnemen aan de activiteit. Er is inmiddels een wetsvoorstel in voorbereiding om ook bij
deze niet-verplichte onderdelen uitsluitsel op basis van niet-bijdragen te verbieden. Voor de toegan
kelijkheid van het onderwijs is de vrijwilligheid van de ouderbijdrage een belangrijke factor. Het is van
groot belang dat besturen en scholen voldoen aan de wettelijke eisen hieromtrent. Een ouderbijdrage
kan ouders met lagere inkomens ervan weerhouden om hun kind op de betreffende school in te
schrijven.
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Nagenoeg alle scholen hebben meldcode • De inspectie kijkt ook bij scholen naar de naleving van
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bijna alle onderzochte scholen (93 procent)
beschikken over een meldcode. Bij een klein deel van de scholen (7 procent, 49 scholen) bleek dit
niet het geval en bij bijna al deze scholen is de tekortkoming gedurende het onderzoek hersteld. Uit
onderzoek van het CBS (2019) blijkt dat er (internationaal gezien) weinig meldingen worden gedaan
bij Veilig Thuis. Het onderzoek stelt dat voor docenten en schoolleiding de stap naar een melding
vaak (te) groot is. Dit duidt erop dat de implementatie en uitvoer van de meldcode beter kan.
Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling kan helpen de stap voor leraren tot interventie te
verkleinen, bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een vertrouwenspersoon of
coördinator anti-pestbeleid kan hierbij ook een belangrijke rol spelen. Een dergelijke functionaris kan,
met voldoende expertise en deskundigheid, leraren helpen bij het uitvoeren van de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
CvTE voldoet aan wettelijke taken • Sinds 1 januari 2018 oefent de Inspectie van het Onderwijs het
toezicht uit op het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het inspectietoezicht bestaat uit een
jaarlijkse risicoanalyse en een driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging. In 2019 heeft de
inspectie zich beperkt tot de jaarlijkse risicoanalyse. Deze leidde tot de conclusie dat het CvTE heeft
voldaan aan zijn wettelijke taken en dat er geen indicaties zijn dat de kwaliteit van de uitvoering van de
wettelijke taken onvoldoende is. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het functioneren
van het CvTE onvoldoende is.
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