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Voorwoord

Al tweehonderd jaar rapporteren we als inspectie over 
de staat van het onderwijs in Nederland. We kijken naar 
de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en in 
hoeverre het onderwijs aan onze kinderen de kennis en 
vaardigheden biedt waarmee ze zich later een positie in 
de maatschappij kunnen verwerven. En we kijken of 
alle leerlingen gelijke kansen krijgen om hun talenten 
zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Als we over deze lange periode terugkijken, dan zien we 
dat leerlingen de afgelopen decennia steeds meer 
diploma's op een hoger niveau hebben gehaald. In het 
voortgezet onderwijs krijgt nu bijna de helft van de 
leerlingen een havo- of vwo-diploma. In het mbo halen 
steeds meer studenten een diploma op niveau 4. De 
instroom in het hoger onderwijs is de afgelopen twintig 
jaar zelfs verdubbeld. Wie lang terugkijkt in de tijd, wordt 
opnieuw getroffen door de emanciperende werking van 
het onderwijs. De positie van arbeiderskinderen en 
vrouwen bijvoorbeeld is zoveel beter geworden en dat 
heeft Nederland sterker gemaakt. We leven in een 
kennis samenleving waarin het steeds belangrijker wordt 
zelfredzaam te zijn, informatiewijsheid te hebben en 
flexibel te kunnen inspelen op veranderingen. Juist 
daarom is het van groot belang dat ieder kind de best 
mogelijke opleiding krijgt, ongeacht afkomst of geslacht. 

Het blijkt de laatste tijd moeilijker te worden dat hoge 
opleidingsniveau over de volle breedte vast te houden. 
Want nog steeds halen de leerlingen in het vmbo, mbo 
en speciaal onderwijs meer diploma’s op een hoger 

niveau. Maar de trend naar steeds hogere diploma’s is 
de laatste jaren zowel op de havo en het vwo als in het 
hoger onderwijs afgebogen.
Ook de gemiddelde prestaties zijn weliswaar hoog, 
maar ze zijn stabiel of dalen. Met name onze top wordt 
smaller: het aantal leerlingen dat goed presteert is de 
afgelopen tien tot twintig jaar flink teruggelopen.  
Bij rekenen zien we dit het sterkst. Het percentage 
leerlingen met hoge scores op rekenen, wiskunde en 
natuurwetenschappen daalt. In het basisonderwijs 
daalde in 2016 ook het percentage leerlingen dat  
de referentieniveaus rekenen beheerst. Ook op het 
terrein van de burgerschapsvaardigheden blijven onze 
leerlingen achter. Nederlandse leerlingen zijn de 
gelukkigste kinderen ter wereld, maar ze zijn weinig 
gemotiveerd om te leren. Daarmee gaan kansen 
verloren, te veel talent blijft onbenut. En dat gebeurt 
niet alleen in het onderwijs, maar later ook op de 
arbeidsmarkt.

Waardoor raken we talent kwijt? Aan de ene kant 
doordat leerlingen met laagopgeleide ouders onvol-
doende kansen hebben om zich te ontwikkelen, zoals 
we vorig jaar meldden. Dit jaar zien we voorzichtige 
eerste verbeteringen. Zo worden basisschooladviezen 
vaker bijgesteld en de instroom vanuit mbo naar hbo 
neemt weer wat toe. Toch blijven de verschillen naar 
opleidingsniveau van ouders even groot. En bij de 
stages en op de arbeidsmarkt worden de verschillen 
zelfs groter. Hier weegt met name de etnische achter-
grond van de studenten steeds zwaarder. 
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Er is nog een oorzaak waardoor we talent kwijtraken: er 
zijn te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. Neem 
twee buurmeisjes, allebei even slim en vaardig, en met 
ouders met eenzelfde soort opleiding. Alleen gaat het 
ene meisje naar de basisschool aan deze kant van de 
straat, terwijl de buren kozen voor de school aan de 
overkant. Allebei buurtscholen, met dezelfde soort 
leerlingen. En toch gaat na acht jaar het ene buurmeisje 
naar het vmbo en de ander naar de havo. Je zou 
verwachten dat kinderen de schoolloopbaan krijgen 
aangeboden die het best past bij hun talenten en 
interesses. Maar ongemerkt blijkt het toch uit te maken 
op welke school deze meiden terechtgekomen zijn. 
En dat geldt voor veel van hun klasgenootjes. 

Dit schoolverschil speelt in alle sectoren en bij alle 
schooltypen - van een gymnasium in de stad tot een 
basisschool op het platteland. Vergelijkbare leerlingen 
presteren op de ene basisschool maar liefst één of  
twee niveaus lager dan op een andere basisschool.  
Of ze hebben op de ene vo-school 20 procent minder 
kans op een diploma dan op een andere vo-school.  
En evenzeer hebben vergelijkbare studenten in het  
mbo en het hoger onderwijs bij de ene opleiding 60  
en bij de andere opleiding 80 procent kans de eind-
streep te halen.

De vrijheid van onderwijs heeft Nederland een rijke 
verscheidenheid aan scholen gebracht die een eigen 
kleur en invulling geven aan het onderwijs. Dat is 
positief, maar het betekent ook dat verschillende 
groepen elkaar op school minder tegenkomen. 
Daarbij is Nederland internationaal koploper geworden 
in niveauverschillen tussen scholen voor voortgezet 
onderwijs. Nederlandse scholen hebben niet alleen een 
grote verscheidenheid aan onderwijsopvattingen en 
deelnemers, maar verschillen ook in kwalitatief opzicht 
enorm van elkaar. Deze schoolverschillen vormen een 
probleem onder de oppervlakte, zonder direct in het 
oog springende gevolgen. Totdat we naar de ontwikke-
ling van alle kinderen samen kijken. Dan valt op dat we 
veel talent laten liggen. Ook het talent van de niets-
aan-de-hand kinderen, de gaat-toch-best-goed 
leerlingen, de schijnbaar doodgewone studenten. Al die 
leerlingen die geen bijzondere aandacht nodig lijken te 
hebben, maar die mogen hopen dat ook hun talenten 
worden herkend. Dat ook zij worden uitgedaagd en 
gestimuleerd, op welke school ze ook zitten. 

Wat maakt de ene school beter dan de andere? 
Goede leraren zijn een belangrijke factor. Op scholen 
waar leerlingen beter presteren zijn de lessen beter en 
zijn er meer goede leraren. Ook zien we dat de teams er 
hechter zijn, en dat die samen met een goede school-
leider en goede bestuurder optrekken, vanuit een 

gedeelde visie en ambitie. En we zien die schoolbestu-
ren de professionalisering van hun leraren aanmoedi-
gen en ondersteunen. Deze leraren hebben ook goed 
zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Ze brengen 
de verschillende meetbare en merkbare prestaties van 
leerlingen in kaart, analyseren wat nodig is en gebrui-
ken deze gegevens in hun lessen. Ze meten om te leren 
verbeteren.
Op andere scholen gebeurt dit veel minder of zelfs niet. 
Inzicht in en aandacht voor leerling- en personeels-
ontwikkeling gebeurt dan niet systematisch. Ook blijven 
visievorming, teamontwikkeling en professionalisering 
achter.

En er zijn enkele tientallen scholen waar zoveel 
problemen samenkomen dat ze overbelast raken, zelfs 
na investeringen in schoolleiding en lerarenteam. Hier 
is het ziekteverzuim hoger, het verloop onder leraren 
groter en er staan vaak meer onbevoegden voor de 
klas. Leerlingen op zulke scholen hebben ook als eerste 
last van het landelijk oplopende lerarentekort. Want 
minder goede scholen worden ook een minder 
aantrekkelijke werkplek voor leraren die kunnen kiezen. 
En de school wordt minder aantrekkelijk voor ouders 
van leerlingen die kunnen kiezen. Door zo’n toenemen-
de stapeling van problemen ontstaat een steeds groter 
verschil met de school aan de overkant van de straat. 
Voor het door breken van deze negatieve spiraal zijn 
een sterke schoolleider en een sterk bestuur nodig. 
En zelfs dan kunnen extra steun en hulp van buitenaf 
noodzakelijk zijn.

Hoe zorgen we er nu voor dat de talenten van alle 
leerlingen zo goed mogelijk worden benut? De voor-
beelden van de betere scholen bieden volop aan-
knopingspunten. Allereerst zullen beleidsmakers 
gezamenlijk moeten nadenken hoe de nadelen van de 
rijke veelvormigheid van het Nederlandse onderwijs 
kunnen worden ondervangen. En op welke manier het 
onderwijs kan zorgen dat het zich voortdurend blijft 
verbeteren, ook boven de basiskwaliteit. Niet elke school 
hoeft een excellente school te worden, maar iedere 
school zou wel continu moeten willen leren en verbete-
ren. Daar kunnen wij als inspectie ook zelf aan bijdragen. 
Zo gaan we met ons vernieuwde toezicht besturen en 
scholen stimuleren een echte kwaliteits cultuur te 
ontwikkelen, waardoor zij volgens hun eigen inzichten 
de onderwijskwaliteit op een hoger plan kunnen 
brengen. En we kunnen tegelijkertijd beter dan voorheen 
de verschillen tussen scholen inzichtelijk maken. 
Een andere vraag is in hoeverre het voor leerlingen 
helpt dat er in de eerste drie jaar van het voortgezet 
onderwijs onderscheiden leerroutes zijn. De prestaties 
van leerlingen op verschillende niveaus lijken namelijk 
erg op elkaar.
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Elk bestuur, elke school en elke regio zou nader kunnen 
analyseren waar kansen voor verbetering liggen. 
Het fundament is de combinatie van goede leraren, 
goede schoolleiders en goede bestuurders. Daar lijken 
gerichte investeringen en verdergaande professionali-
sering op onderdelen nog verbetering in te kunnen 
brengen. Slim omgaan met data en die informatie goed 
vertalen naar de lespraktijk moet daarin een centrale 
rol spelen. Om zo zichtbaar en merkbaar te leren 
verbeteren en geen talent te missen. En wie bij selectie 
en advisering betrokken is, zou zich nog bewuster 
moeten worden van onbewust meespelende vooroor-
delen. Dit geldt voor het onderwijs, maar zeker ook op 
de arbeidsmarkt. Het zou nuttig zijn te onderzoeken 
hoe de samenwerking tussen onderwijs en arbeids-
markt daar nog bij kan helpen.

Ten slotte zullen besturen, de gemeenten en de 
landelijke overheid gezamenlijk moeten ingrijpen bij 
scholen die door probleemstapeling overbelast dreigen 
te worden. Om ervoor te zorgen dat daar geen 
leerlingen echt in de knel komen.

Want met elkaar moeten we voorkomen dat we 
talenten missen, dat leerlingen tekort wordt gedaan. 
Anna en Isa, Mehmet en Milan, ze hoeven niet per se 
excellente studenten te worden. Maar ze hebben er wel 
recht op de beste Anna en Isa, de beste Mehmet en 
Milan te mogen worden die ze kunnen zijn. Wie hun 
ouders ook zijn en op welke school ze ook mogen 
terechtkomen. Want ook gewone kinderen vragen 
bijzondere aandacht.

drs. Monique Vogelzang 
Inspecteur-generaal van het Onderwijs

Utrecht, 12 april 2017
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Stijging niveau diploma’s   Leerlingen en studenten halen de laatste twee decennia op een steeds hoger 
onderwijsniveau hun diploma. Deze ontwikkelingen zien we in alle sectoren. In het voortgezet onderwijs 
krijgen leerlingen vaker een diploma op een havo/vwo-niveau en minder vaak op een vmbo-niveau dan 
twintig jaar geleden. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) doen steeds meer leerlingen succesvol 
examen. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) halen studenten vaker een diploma op niveau 3 of 4. 
En de deelname aan het hoger onderwijs (ho) is de afgelopen twintig jaar verdubbeld. De laatste jaren zien 
we op twee plekken een einde aan de toename in diplomaniveau; het percentage vwo-diploma’s daalt en de 
instroomkans in het hoger onderwijs daalde tot 2016 (in 2016 is er weer een lichte stijging).

Nederlandse prestaties internationaal in subtop   Vergeleken met andere landen horen de prestaties van 
Nederlandse leerlingen tot de subtop. Er zijn relatief weinig zwak presterende leerlingen; vergeleken met 
andere landen doen we het hierin goed. Tegelijkertijd zijn er ook weinig hoog presterende leerlingen. Hier 
lopen we duidelijk achter op andere landen, waar hogere percentages leerlingen een hoog niveau halen. 
Verder valt op dat de prestaties van Nederlandse leerlingen licht dalen of stabiel zijn in de laatste 10 tot 20 
jaar. We zien niet de stijging die we in veel andere landen wel zien.

Daling rekenen/wiskunde tot 2015   Een daling van de prestaties zien we bij rekenen en natuuronderwijs in 
het basisonderwijs (TIMSS) en bij wiskunde en natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs (PISA). 
Met name de percentages goed en excellent presterende leerlingen zijn gedaald tot 2015. In 2016 is het beeld 
verschillend. In het basisonderwijs halen minder leerlingen de referentieniveaus rekenen dan in 2015. Bij de 
rekentoetsen valt op dat de prestaties in het mbo stabiel (laag) zijn en in het voortgezet en voortgezet 
speciaal onderwijs in 2016 hoger zijn dan in 2015.

Burgerschap en motivatie   Op de meeste scholen krijgen leerlingen burgerschapsonderwijs, maar dit is 
niet altijd even doelgericht en scholen hebben weinig inzicht in wat leerlingen ervan leren. Verder laten de 
recente internationale studies opnieuw zien dat Nederlandse leerlingen minder gemotiveerd zijn om te leren 
dan leerlingen in andere landen.

1 Niveau en prestaties
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1a Opleidingsniveau

Steeds meer diploma’s op een hoger opleidingsniveau

Opleidingsniveau afgelopen jaren sterk gestegen   
De afgelopen decennia behaalden Nederlandse 
leerlingen op een steeds hoger opleidingsniveau een 
diploma. Zo is het percentage academici in twintig jaar 
bijna verdubbeld en halen studenten in het mbo vaker 
een diploma op niveau 3 of 4. In het voortgezet 
onderwijs is de verhouding tussen havo/vwo- en 
vmbo-diploma’s gestegen van 1 op de 2 in 1990 tot 
bijna 1 op 1 in 2012. Dit betekent dat de Nederlandse 
leerlingen hoger zijn opgeleid dan voorheen.

Hogere diploma’s in mbo, meer examens in vso   
In het mbo zet de stijgende trend in 2016 door. 
Steeds meer studenten halen een diploma op niveau 3 
of 4 in plaats van een diploma op niveau 1 of 2. Met de 
invoering van de entreeopleiding is het aantal studen-
ten in niveau 1 sterk gedaald. Bovendien stoppen 
minder mbo-studenten voortijdig met hun opleiding; 
het percentage mbo’ers dat uitvalt, blijft dalen. En in 
het voortgezet speciaal onderwijs doen meer leerlingen 
succesvol examen.
 
Minder vwo diploma’s en daling instroomkans 
hoger onderwijs

Minder vwo-diploma’s   In het voortgezet onderwijs 
is de stijging in diplomaniveau gestopt in 2011. Het 
percentage vwo-gediplomeerden neemt er de laatste 
jaren af. In 2012 had 19,5 procent van de gediplomeer-
den een vwo-diploma, in 2016 is dit percentage gedaald 
naar 17,9. In het vmbo blijft het diplomaniveau wel 
stijgen. Het percentage leerlingen dat een diploma 
haalt in vmbo-g/t en in de kaderberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo (vmbo-kader) neemt nog steeds 
toe. Het percentage leerlingen dat een diploma haalt in 
vmbo-basis daalt de laatste jaren gestaag. De trends in 
diploma’s staan weergegeven op pagina 15.

Instroomkans hoger onderwijs daalt niet verder   
In het hoger onderwijs daalden de instroompercen tages 
de laatste jaren. Dit kwam vooral doordat mbo- 
studenten minder vaak doorstroomden naar een 
hbo-opleiding. In 2016 zette deze daling niet verder 
door, maar gingen er juist weer iets meer studenten 
vanuit het mbo naar het hbo. Wel dalen de instroom-
kansen van havo- en vwo- gediplomeerden opnieuw 
licht. In absolute aantallen merken instellingen in het 
hoger onderwijs weinig van de daling; de aantallen 
studenten nemen nog steeds toe door groei van het 
aantal internationale studenten en door demografische 
trends.

1b Leerprestaties

Prestaties 2015 in internationale subtop, maar dalend

Leerlingen bovengemiddeld in rekenen, wiskunde 
en natuurwetenschappen   Nederlandse leerlingen 
presteerden in 2015 opnieuw goed in vergelijking met 
leerlingen uit andere landen. Zowel voor rekenen als 
voor natuuronderwijs presteren de Nederlandse 
basisschoolleerlingen ruim boven het internationale 
gemiddelde.1 En ook in het voortgezet onderwijs 
presteren de Nederlandse leerlingen goed, met name 
in wiskunde.2 Op de internationale ranglijst van 
OESO-landen staat Nederland op de 6e plaats. Bij lezen 
zijn de prestaties ook hoog en staat Nederland op de 
12e plek. Bij natuurwetenschappen behoren de leerlin-
gen tot de subtop: ze staan op de 11e plek van de 
OESO-landen.

Weinig zwakke en weinig excellente leerlingen   
Vergeleken met andere landen heeft Nederland relatief 
veel leerlingen die het basisniveau halen. Hierin onder-
scheidt Nederland zich in positieve zin van andere 
landen. Tegelijkertijd haalt slechts een relatief klein 
percentage leerlingen het geavanceerde niveau. 
In andere hoog presterende landen ligt dit percentage 
hoger, zowel in het basisonderwijs (TIMSS) als in het 
voortgezet onderwijs (PISA).

Prestaties dalen vooral bij rekenen en wiskunde   
In de eerder gepubliceerde studies van zowel TIMSS als 
PISA zijn de resultaten van de leerlingen lager dan 
enkele jaren geleden. Bij lezen presteren zij niet 
significant minder goed, maar over de afgelopen tien 
tot twintig jaar dalen de prestaties van de Nederlandse 
leerlingen gestaag bij rekenen, wiskunde en natuur-
wetenschappen. Dit is te zien in de figuren op pagina 16. 
De sterkste daling zien we bij de resultaten van basis-
schoolleerlingen in het natuur onderwijs. Nederland 
behoort tot een kleine groep van vijf landen waar de 
toetsuitslagen in 2015 lager zijn dan ze in 2011 waren 
(in 21 landen zijn ze hoger dan voorheen). De PISA-
studie laat ook een dalende trend zien in de 
Nederlandse prestaties bij wiskunde en natuur-
wetenschappen in het voortgezet onderwijs.

1 Meelissen, M.R.M., & Punter, R.A. (2016). Twintig jaar TIMSS : 
ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het 
basisonderwijs 1995-2015. Enschede: Universiteit Twente.

2 Feskens, R., Kuhlemeier, H., & Limpens, G. (2016). Resultaten 
PISA-2015 in vogelvlucht. Praktische kennis en vaardigheden van 
15-jarigen. Samenvatting van de Nederlandse uitkomsten van het 
Programme for International Student Assessment (PISA) op het 
gebied van natuurwetenschappen, leesvaardigheid en wiskunde in 
het jaar 2015. Arnhem: Cito.
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Vooral daling beter presterende leerlingen   
De Nederlandse prestaties zijn vooral achteruitgegaan 
omdat er minder hoog presterende leerlingen zijn (zie 
de figuur linksonder op pagina 14). Dit geldt het sterkst 
voor rekenen in het basisonderwijs. Het percentage 
leerlingen dat een hoog niveau van rekenen haalt, is de 
afgelopen twintig jaar gedaald van 50 procent naar 
37 procent. En het percentage leerlingen dat het 
geavanceerde niveau haalt, is gedaald van 12 procent 
naar 4 procent. Een vergelijkbaar beeld zien we bij 
wiskunde in het voortgezet onderwijs. Hier is het 
percentage leerlingen dat het hoge niveau wiskunde 
haalt in twaalf jaar tijd gedaald van 25 procent naar 
15 procent. En het percentage leerlingen dat het 
geavanceerde niveau haalt, is gedaald van 7,3 in 2003 
tot 3,2 in 2016. Ondanks de toegenomen aandacht voor 
toptalent zijn er dus niet meer hoogpresteerders bij 
rekenen en wiskunde.

Resultaten op rekentoetsen in 2016

Minder basisschoolleerlingen halen referentie-
niveaus rekenen   In 2016 daalde ook het percentage 
basisschoolleerlingen dat de referentieniveaus haalt 
(zie figuur rechts op pagina 15). Hoewel de meeste 
basisschoolleerlingen het basisniveau voor rekenen 
halen, is het percentage leerlingen dat dit niet haalt het 
afgelopen jaar gestegen van 9 procent naar 13 procent 
(zo’n 17.500 leerlingen). Het percentage leerlingen 
dat het streefniveau haalde, was het afgelopen jaar 
44 procent. Ook dit is een daling ten opzichte van 2015, 
toen nog 48 procent van de leerlingen het streefniveau 
haalde. De 44 procent is ook lager dan het ambitie-
niveau van 50 procent.

Resultaten rekentoets mbo relatief laag   In studie-
jaar 2015/2016 haalt slechts een derde van de mbo-
studenten op niveau 2 en 4 een voldoende voor de 
rekentoets. Van de mbo-3 studenten haalt iets meer 
dan de helft een voldoende. Dit beeld is vergelijkbaar 
met dat in het studiejaar ervoor. Mbo-studenten zijn 
over het algemeen tevreden over de uitleg door 
docenten, maar noemen ook knelpunten. Zo vinden ze 
het niet motiverend dat rekenen niet meetelt voor het 
diploma, worden ze niet altijd voldoende uitgedaagd, 
is de klas niet altijd rustig tijdens de les en weten ze vaak 
niet welke stof ze moeten beheersen voor de examens.

Rekenprestaties vso- en vo-leerlingen   Leerlingen in 
het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs zijn in 2016 beter gaan rekenen dan in 2015. 
Opvallend is dat de rekenprestaties van examen-
kandidaten in het vso vergelijkbaar zijn met die van 
examenkandidaten op reguliere scholen voor voort-

gezet onderwijs. Vso-leerlingen die examen doen, 
rekenen dus even goed als reguliere leerlingen. Van 
deze reguliere leerlingen halen havoleerlingen het 
vaakst een onvoldoende voor rekenen (40 procent). 
Van de leerlingen in vmbo-g/t is dit slechts 12 procent, 
in het vwo haalt nog maar 5 procent een onvoldoende. 
Verder valt op dat in het voortgezet onderwijs de 
kwaliteit van het rekenonderwijs sterk verschilt per 
school of afdeling. Het verschil in kwaliteit wordt 
versterkt door het verschil in lesbevoegdheid van de 
docenten die rekenen geven. Bovendien heeft 40 
procent van de docenten geen cursus of nascholing 
voor rekenonderwijs gevolgd, volgens de schoolleiders. 

Grote overlap in prestaties tussen niveaus in het 
voortgezet onderwijs

Niveaus voortgezet onderwijs overlappen sterk   
De prestaties van leerlingen op hetzelfde niveau in het 
voortgezet onderwijs lopen opvallend sterk uiteen. 
Daardoor is er een grote overlap in prestaties tussen de 
verschillende niveaus. Dit zien we als we de PISA-scores 
tussen de niveaus vergelijken. In de figuur rechtsonder 
op pagina 15 staan de prestaties lezen van 15-jarige 
leerlingen weergegeven. In alle gevallen overlappen de 
resultaten van leerlingen op verschillende niveaus 
elkaar grotendeels. Uit de figuur wordt duidelijk dat 
prestaties van de beste helft van de leerlingen in 
vmbo-kader gelijk zijn aan die van de gemiddelde 
g/t-leerling. En dat de beste helft van de havoleerlingen 
vergelijkbare prestaties heeft als de gemiddelde 
vwo-leerling. Eenzelfde overlap zien we bij andere 
toetsen. Het is dan ook de vraag of niet een groot 
aantal leerlingen op een te laag of een te hoog niveau 
les krijgt.

Vergelijkbare leerlingen in verschillende brugklassen   
Al in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs lopen 
de cognitieve prestaties van leerlingen in eenzelfde 
niveau sterk uiteen. De prestaties van leerlingen 
vertonen grote overlap tussen de verschillende niveaus. 
Dit komt mede door het proces van advisering, 
schoolkeuze en plaatsing bij de overgang van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 
Op sommige scholen worden leerlingen met een score 
van 541 op de Centrale Eindtoets (CET) bijvoorbeeld al 
in een homogene vwo-klas geplaatst, terwijl leerlingen 
met deze score op andere scholen regelmatig in een 
vmbo-g/t/havo-brugklas komen. Ook kiezen leerlingen 
en hun ouders vaak voor specifieke brugklassen. 
Zowel leerlingen als scholen maken zeer uiteenlopende 
keuzes, wat resulteert in grote verschillen in het niveau 
waarop cognitief vergelijkbare leerlingen in leerjaar 1 
zitten (zie verder pagina 21).
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TRENDS PISA-SCORES VOORTGEZET ONDERWIJS

% HOOGPRESTEERDERS
REKENEN (TIMSS)
EN WISKUNDE (PISA)

Nederlandse leerlingen uit groep 6 
scoren bovengemiddeld op rekenen 
en natuuronderwijs, maar de 
prestaties vertonen een dalende 
trend. Nederlandse 15-jarigen 
presteren in 2015 minder goed op 
internationale toetsen voor 
natuurwetenschappen en wiskunde 
dan in 2012. De prestaties leesvaar-
digheid dalen niet significant. De 
daling komt vooral door minder 
hoogpresteerders.

TREND TIMSS-SCORES REKENEN BASISONDERWIJSNederland daalt 
in internationale 
studies
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Score 
Nederland

Noorwegen

50

3,2

1995 2015

450

475

500

525

550

575

600

1995 2015

3737

25,5

15,5
1212

7,3
4

Wiskunde Lezen Natuurwetenschappen

2003 2015 2003 2015 2006 2015

538
512 513 503

525
509

Australië

Denemarken
Duitsland

Zweden

Verenigd Koninkrijk

België

Japan

Hong Kong Singapore

Nederland

Po geavanceerd
niveau

Po hoog
niveau

Vo geavanceerd
niveau

Vo hoog
niveau

Hoogst behaalde
score van deel-

nemende landen

Laagst behaalde
score van deel-

nemende landen

14



Vmbo-g/t

Zowel in vwo als vmbo-
basis daalt het percentage 
diploma's de laatste vijf jaren. 
Het percentage havo- en 
vmbo-kader-diploma's stijgt.

De prestaties van de beste 
helft van de havo-leerlingen 
zijn gelijk aan die van de 
gemiddelde vwo-leerling. En 
de prestaties van de beste helft 
van de vmbo-kader leerlingen 
zijn gelijk aan die van de 
gemiddelde vmbo-g/t leerling.

Praktijkonderwijs

Vmbo-basis

Vmbo-kader

Havo

Vwo

Havo

Vwo

Vmbo-kader

Vmbo-g/t

Vmbo-basis

Minder 
diploma's vwo 
en vmbo-basis

Minder goede 
rekenresultaten 
aan het eind van 
de basisschool

In 2016 haalden meer 
basisschoolleerlingen niveau 
1F niet en minder leerlingen 
het streefniveau 1S. In het 
voortgezet onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs 
haalden wel meer leerlingen 
dan vorig jaar een voldoende 
op de rekentoetsen. Mbo-
studenten laten in 2016 
vergelijkbare rekenprestaties 
zien met 2015.
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1c Burgerschap en motivatie om 
te leren

Burgerschapscompetenties laten te wensen over

Burgerschapscompetenties gemiddeld, -kennis blijft 
achter   Recente internationale studies naar burger-
schapscompetenties van leerlingen zijn er niet. Uit een 
onderzoek uit 2009 onder leerlingen in het voortgezet 
onderwijs kwamen Nederlandse leerlingen uit op het 
internationale gemiddelde.3 Nederlandse leerlingen 
hadden wel relatief weinig kennis over burgerschap, 
met name vergeleken met leerlingen uit andere 
Europese landen. Het aandeel leerlingen op of onder 
het laagste niveau van burgerschapskennis (43 procent) 
was relatief groot, vergeleken met andere Europese 
landen. Een kwart (24 procent) van de leerlingen bleek 
het hoogste niveau van burgerschapskennis te halen.

Burgerschapskennis verschilt per niveau   
Tussen leerlingen in het vmbo en havo/vwo bestaan 
grote verschillen in burgerschapskennis. Deze verschil-
len zijn al zichtbaar wanneer de leerlingen het voort-
gezet onderwijs binnenkomen. De verschillen in 
burgerschapskennis tussen sociale groepen zien we in 
alle landen met selecterende onderwijsstelsels, 
waaronder Nederland.

Burgerschapshoudingen   De meerderheid van de 
Nederlandse scholieren steunt gelijke sociale en 
politieke rechten van burgers. Als we de houding van 
Nederlandse scholieren vergelijken met die van 
scholieren in andere landen, heeft Nederland verhou-
dingsgewijs een grote groep die het beginsel van gelijke 
rechten afwijst. Dat verschil met andere landen is niet 
aanwezig bij thema’s als vertrouwen in de overheid en 
steun voor vrijheid van meningsuiting.4

3 Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B. (2010). Initial 
findings from the IEA international civic and citizenship education 
study. Amsterdam: IEA.

4 Maslowski, R., Werf, M. P.C.V.D., Oonk, G.H., Naayer, H.M., & 
Isac, M.M. (2012). Burgerschapscompetenties van leerlingen in 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Eindrapport van de 
International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) in 
Nederland. Groningen: GION, Rijksuniversiteit Groningen.

Verbetering burgerschapsonderwijs nodig   Recent 
rapporteerden we dat de ontwikkeling van burger-
schaps vorming in het funderend onderwijs stagneert.5 
Het burgerschapsonderwijs vertoont weinig samen-
hang en is weinig doelgericht. Bovendien ontbreekt 
inzicht in wat leerlingen ervan leren. Hoewel verster-
king van de condities voor burgerschapsonderwijs 
nodig is, zijn er zeker aan knopingspunten voor 
verbetering. Zo laten scholen die samenwerken in de 
Alliantie Burgerschap zien dat het goed mogelijk is 
resultaten in kaart te brengen. Ook laten veel scholen 
zien dat burgerschapsonderwijs – anders dan soms 
wordt gedacht – niet altijd ‘ingewikkeld’ of ‘gevoelig’ 
voor meningsverschillen over waarden en normen 
hoeft te zijn.6

Motivatie om te leren blijft achter

Leerlingen vo weinig gemotiveerd   Vergeleken met 
leerlingen in andere landen zijn Nederlandse leerlingen 
minder gemotiveerd om te leren. Het recente PISA-
onderzoek laat dit opnieuw zien. In het voortgezet 
onderwijs vindt een zeer laag aandeel van de leerlingen 
wiskunde en natuurkunde interessant. PISA toonde in 
een eerdere studie ook aan dat 50 procent van de 
Nederlandse leerlingen niet voor z’n plezier leest en dat 
slechts 20 procent van de leerlingen iedere dag leest. 
Vergeleken met andere landen zijn Nederlandse 
leerlingen ook minder bereid hard te werken en zich in 
te spannen om de moeilijkste opdrachten op te lossen. 
Ze ontwijken vaker complexe problemen en blijven 
minder lang geïnteresseerd in de stof die ze zouden 
moeten leren. Opvallend zijn tot slot de geringe 
verschillen in motivatie naar opleidingsniveau van de 
ouders. In Nederland verschilt de motivatie nauwelijks 
tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en 
leerlingen met hoogopgeleide ouders. De motivatie 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs lijkt bij alle 
leerlingen laag te zijn, en niet vooral bij leerlingen met 
laagopgeleide ouders.7

5 Inspectie van het Onderwijs (2016). Burgerschap op school. Een 
beschrijving van burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke 
stage. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

6 Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E.J., & Ledoux, 
G. (2016). Onderwijs in burgerschap: wat scholen kunnen doen. 
Lessen uit wetenschap en praktijk. Amsterdam: Kohnstamm 
Instituut. 

7 OECD (2013). PISA 2012 results. Ready to learn: students’ 
engagement, drive and self-beliefs. Volume III. Paris: OECD.
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Ook basisschoolleerlingen minder gemotiveerd   
Ook in het basisonderwijs zijn Nederlandse leerlingen 
minder gemotiveerd dan leerlingen in andere landen. 
Een derde deel van de Nederlandse kinderen in groep 6 
geeft aan dat zij zeer veel plezier hebben in rekenen; 
het internationale gemiddelde ligt op 46 procent. 
Bij natuuronderwijs gaat het om 46 procent (Nederland) 
versus 56 procent (internationaal gemiddelde). In 
slechts 6 van de 49 landen hebben basisschoolleerlin-
gen minder plezier in rekenen dan in Nederland. 
Daarnaast lijken de leerlingen in Nederland minder 
prestatie gericht dan in andere landen.

Einde basisschool meer motivatie   Recent onderzoek 
laat zien dat de werkhouding van leerlingen verandert 
in de laatste jaren van de basisschool; in groep 7 en 8 
laten meer leerlingen een positieve werkhouding zien.8 
De toename suggereert dat leerlingen aan het einde 
van de basisschool harder werken en zich bewust zijn 
van het belang van dit laatste jaar. Hoewel de leerlingen 
in groep 8 een positievere werkhouding hebben, neemt 
hun motivatie niet per se toe. Waarschijnlijk moedigen 
leerkrachten en ouders de leerlingen gedurende dat 
laatste jaar aan om hun best te doen en misschien 
werken de leerlingen harder om een hoger niveau van 
vervolgonderwijs te bereiken.

8 Hornstra, T.E. (2013). Motivational developments in primary school: 
group-specific differences in varying learning contexts. Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam (proefschrift).
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Stijgende ongelijkheid   Vorig jaar rapporteerden we over toenemende ongelijkheid in het onderwijs; de 
verschillen in onderwijskansen tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders namen 
de laatste jaren toe. Daarmee bedoelen we dat leerlingen met laagopgeleide ouders minder kans hebben op 
een hoger diploma dan leerlingen van hoogopgeleide ouders. Deze toenemende ongelijkheid was vooral 
zichtbaar in de totstandkoming van het basisschool advies, in de onderbouw van het voort gezet onderwijs en 
in de instroomkansen in het hoger onderwijs. In grote lijnen is dit beeld ongewijzigd. Wel zien we twee 
eerste verbeteringen: in het basisonderwijs worden adviezen vaker bijgesteld en studenten met een mbo 
4-diploma stappen weer wat vaker over naar het hoger beroepsonderwijs. Dit zijn bemoedigende 
ontwikkelingen.

Overgang po-vo blijft kwetsbaar   De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs blijft 
een kwetsbaar punt als het gaat om gelijke kansen. Positief is dat de adviezen in 2016 twee keer zo vaak zijn 
bijgesteld naar aanleiding van een hoger toetsresultaat. Toch zijn de verschillen in advisering tussen leerlin-
gen met laag- en hoogopgeleide ouders hierdoor niet afgenomen, maar juist nog licht gestegen. Scholen 
stelden hun adviezen namelijk vaker bij voor leerlingen met hoogopgeleide ouders, mede omdat deze daar 
vaker op aandringen. Daarnaast zien we grote verschillen in leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. 
Leerlingen met laagopgeleide ouders kiezen vaker een brugklas op een lager niveau of een brede brugklas. 
Leerlingen met hoogopgeleide ouders kiezen vaker een homogene brugklas op het hoogst haalbare niveau. 
Leerlingen met laagopgeleide ouders krijgen vaak onderwijs op een lager niveau aan geboden en zakken in 
de onderbouw ook vaker een half of heel niveau. Omdat we bij leerlingen met hoogopgeleide ouders een 
beweging opwaarts zien, lopen de verschillen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op. 

Aansluiting op de arbeidsmarkt   Ook de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt is kwetsbaar 
vanuit het oogpunt van gelijke kansen. We zien in het mbo en hbo grote verschillen in de aansluiting op de 
arbeidsmarkt tussen gediplomeerden met een andere achtergrond. Vooral gediplomeerden met een 
niet-westerse migratie achtergrond zijn vaker werkloos dan andere jongeren met eenzelfde diploma. Deze 
verschillen zijn de afgelopen twintig jaar sterk opgelopen, al lijken ze het laatste jaar weer iets minder te 
worden. De oplopende verschillen in arbeidsmarktperspectief zijn ook zichtbaar in de verschillen in het 
gemak waarmee studenten tijdens de opleiding een stage vinden. 

2 Gelijke kansen?
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2a Voor- en vroegschoolse educatie 
(vve)

Voor- en vroegschoolse educatie goed voor 
kwaliteit, maar groepen gescheiden

Programma’s effectief voor doelgroep   De meeste 
gemeenten bieden vve-programma’s aan voor 
kinderen met (een risico op) achterstand, de zoge-
naamde doelgroepkinderen. Naar schatting heeft 
35 procent van de kinderen op een voorschoolse leeftijd 
een vve-indicatie. Het aanbod en het bereik is de 
afgelopen jaren sterk gegroeid.9 Of alle doelgroepkin-
deren daadwerkelijk deelnemen aan een vve-program-
ma, verschilt wel sterk per gemeente. Met name 
kinderen uit de armste gezinnen gaan niet altijd naar 
vve-locaties of kinderopvang. De doelgroepkinderen 
die wel gaan, lopen hun achterstand niet helemaal in 
met vve, maar reduceren deze wel.10 De achterstand in 
woordenschat neemt af en er wordt ook een inhaalslag 
gemaakt wat betreft de aandachtfunctie van kinderen. 
Dit geldt niet voor rekenen. Verder laat het CPB zien dat 
er minder kleuterbouwverlenging is voor kinderen die 
vve gehad hebben.11

Gescheiden groepen: geen vve, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven   Voordat leerlingen op vierjarige 
leeftijd naar school gaan is 90 procent naar een peuter-
speelzaal of kinderdagverblijf geweest. Kinderen uit 
hoogste inkomens groepen gaan voornamelijk naar 
kinderdagverblijven, terwijl kinderen uit laagste 
inkomensgroepen naar peuterspeelzalen gaan. Van de 
kinderen die geen gebruik maken van de verschillende 
voorzieningen, komen de meeste uit de laagste 
inkomensgroepen.

Hogere kwaliteit bij vve-programma   Peuter-
speelzalen maken het meest gebruik van een vve- 
programma. Ook kinderdagverblijven werken steeds 
vaker met een vve-programma. De (proces)kwaliteit 
van de peuterspeelzalen of kinderdagverblijven die een 
vve-programma aanbieden, is in het algemeen beter 
dan die van instellingen zonder vve-programma.10

9 Inspectie van het Onderwijs (2017). Investeren loont! Eindrapportage 
monitor kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in de 37 grote 
steden in 2015/2016. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

10 Leseman, P., & Veen, A. (red.) (2016). Ontwikkeling van kinderen en 
relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. Resultaten uit 
het pre-COOL cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

11 CPB (2016). Kansrijk onderwijsbeleid. Den Haag: Centraal Planbureau 
(CPB).

2b De overgang po-vo

Kansengelijkheid en trends in adviezen

Oplopende ongelijkheid in adviezen   Vorig jaar lieten 
we zien dat kinderen met hoogopgeleide ouders niet 
alleen vaker een hoger advies krijgen dan kinderen met 
laagopgeleide ouders, maar ook dat dit verschil de 
laatste jaren is toegenomen. Dit geldt ook wanneer 
men rekening houdt met de cognitieve prestaties van 
de kinderen. 

In 2016 meer bijstelling   Stijgende ongelijkheid in 
advisering heeft veel aandacht gekregen in het 
onderwijsveld. Het lijkt erop dat in reactie op de 
discussie leraren adviezen vaker hebben bijgesteld. 
In 2016 zijn de adviezen twee keer zo vaak bijgesteld. 
En in 2015 kreeg 17 procent van de leerlingen een advies 
dat een niveau lager was dan hun toetsscore, terwijl dit 
percentage in 2016 op 15 procent lag.

Iets hogere advisering in 2016   Het gemiddeld 
adviesniveau is in 2016 heel licht gestegen. Omdat 
tegelijkertijd de prestaties op de toetsen gedaald zijn 
en er minder onderadvisering is, neemt het percentage 
leerlingen met een relatief hoog advies toe. In het jaar 
2015 had gemiddeld 12 procent van de leerlingen een 
advies dat een of meer niveaus hoger lag dan men op 
basis van de CET zou mogen verwachten. In 2016 was 
dit percentage gestegen tot 14 procent van de 
leerlingen.

Ongelijkheid neemt niet af   De verschuivingen in 
advisering in 2016 leiden niet tot een afname van 
de ongelijkheid. De kans op onderadvisering voor 
leerlingen met laagopgeleide ouders (ten hoogste 
mbo-niveau 1) is weliswaar sterk gedaald, maar voor-
al leerlingen met hoogopgeleide ouders profiteren van 
verschuivingen in 2016. Hun adviezen worden vaker naar 
boven bijgesteld (na de eindtoets) en ze krijgen in 2016 
vaker een advies dat hoger is dan je op basis van hun 
CET-resultaat zou verwachten in adviezen, mede omdat 
hun ouders hier vaker op aandringen. Leraren vinden het 
soms lastig met deze druk van ouders om te gaan. 
De verschillen tussen leerlingen met laag- en hoog-
opgeleide ouders nemen hierdoor niet af.

Onder- en overadvisering bij hoogpresteerders   
Een voorbeeld maakt de omvang van de verschillen in 
advisering duidelijk. Voor leerlingen die hoog scoren op 
de eindtoets basisonderwijs zou je verwachten dat deze 
leerlingen een vwo-advies krijgen. Dit blijkt lang niet 
altijd het geval te zijn. De kans op een lager advies is 
veel groter voor leerlingen van laagopgeleide ouders 
dan voor leerlingen van wie de ouders een academische 
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opleiding hebben. Bij een score van 549 krijgt 25 
procent van de leerlingen met laagopgeleide ouders 
niet het vertrouwen van de leraar dat hij of zij het vwo 
aankan. Leerlingen met laagopgeleide ouders hebben 
hier vijf keer meer kans om een lager advies te krijgen 
dan leerlingen van wie de ouders een academische 
opleiding hebben.

Ook stedelijkheid speelt een rol   Regionaal zijn er 
grote verschillen in advisering. Aan de ene kant zijn er 
regio’s die vaker relatief hoog adviseren (bij gelijke 
leerling-prestaties). Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
regio's Haarlem, de Zaanstreek, Groot-Amsterdam, 
Delft en het Westland. Regio’s waarin juist vaker lagere 
adviezen worden gegeven ten opzichte van de toets-
uitslagen zijn Oost-Groningen, Noord-Limburg, Delfzijl 
en omgeving en Zuidoost-Drenthe. Stad of dorp maakt 
ook veel uit voor de advisering (ten opzichte van 
toetsuit slagen). Leerlingen in stedelijke regio’s hebben 
meer kans op een hoger advies ten opzichte van de 
CET-score, en minder kans op een lager advies. De 
invloed van stedelijkheid op het advies is sinds 2014 
sterker geworden.

Kansengelijkheid in schoolkeuze en plaatsing vo

Gelijke toetsscore, toch verschillende (brug)klas   
Er is grote variatie in het soort (brug)klas in leerjaar 1 
voor leerlingen met een gelijke toetsscore. Dit is te zien 
in de grafiek linksonder op pagina 23. De figuur toont 
de plaatsing van leerlingen in leerjaar 1 in schooljaar 
2014/2015, uitgesplitst naar CET-scores uit schooljaar 
2013/2014. Een relatief groot deel van de kinderen is 
een half niveau of meer niveaus lager geplaatst dan we 
op basis van hun CET-score zouden verwachten. 
Vooral bij de hoog scorende vwo-leerlingen is dat 
heel duidelijk te zien (donkerblauwe balkjes). Van de 
leerlingen met de hoogste CET-scores zit 30 procent in 
een havo/vwo-brugklas. Ook zien we in de figuur dat 
een substantieel percentage van de leerlingen in 
leerjaar 1 op een hoger niveau zit dan op basis van de 
CET-score verwacht mag worden. Zeker 20 procent van 
de leerlingen met een score die overeenkomt met een 
advies voor vmbo-g/t zit in een havo/vwo-brugklas. 
Dit zijn vaker leerlingen met hoogopgeleide ouders.

Keuze voor type brugklas versterkt verschil   
Leerlingen van hoogopgeleide ouders, met een 
bepaalde CET-score, blijken ook bij een advies dat gelijk 
is aan het advies van een medeleerling met laagopge-
leide ouders een grotere kans te hebben om in leerjaar 
1 op een hoger onderwijsniveau te zitten. Leerlingen 
van hoogopgeleide ouders gaan namelijk vaker naar 
een hoger type brugklas dan leerlingen van laagopge-
leide ouders met hetzelfde advies. Op pagina 23 is ook 

te zien dat het opleidings niveau van ouders uitmaakt 
voor het percentage leerlingen met een CET-resultaat 
van 545 dat in het voortgezet onderwijs in een homo-
gene vwo-brugklas terechtkomt. Voor leerlingen met 
hoogopgeleide ouders is dit de helft van de leerlingen, 
voor leerlingen met laagopgeleide ouders is dit een 
kwart van de leerlingen. Leerlingen met hoogopgeleide 
ouders komen vaker in andere typen brugklassen en 
op andere scholen terecht dan leerlingen met laag-
opgeleide ouders.

Diversiteit in de klas neemt toe

Meer variatie in niveau klassen voortgezet onderwijs   
De leerprestaties zijn de afgelopen twee jaar minder 
bepalend geworden voor het advies en de plaatsing in 
leerjaar 1. Dit heeft twee consequenties:
• Leerlingen met hoogopgeleide ouders en lage 

toetsscores komen vaker op havo- en vwo-niveau 
terecht door het relatief ‘hoge’ basisschooladvies en 
hun keuze voor een bepaald type school of brugklas.

• Leerlingen met laagopgeleide ouders en hoge 
toetsscores komen vaker op lagere onderwijsniveaus 
terecht door het relatief ‘lage’ advies en hun keuze 
voor een bepaald type school of brugklas.

Voor de scholen voor voortgezet onderwijs betekent 
dit dat er steeds meer spreiding is in niveau van de 
leerlingen in de klas. De niveauverschillen binnen 
klassen worden met de jaren groter. In de sterk 
verstedelijkte gebieden is de spreiding sterker toe-
genomen dan in de niet-stedelijke gebieden. 

Op- en afstroom tijdens de onderbouw

Veel niveauwisselingen in onderbouw   In de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs wisselen veel 
leerlingen van niveau. Een kwart van de leerlingen zit in 
het derde leerjaar op een heel niveau hoger of lager 
dan waarop het in de brugklas begonnen is. En slechts 
de helft zit op het niveau waarop ze ook in de brugklas 
zaten.

Ongelijkheid in wisselingen onderbouw   
De wisselingen in de onderbouw pakken nadelig uit 
voor leerlingen met laagopgeleide ouders. Bij deze 
groep leerlingen is de kans groter dat zij tussen het 
eerste en derde leerjaar overstappen naar een lager 
niveau (afstroom) dan bij leerlingen met hoogopgeleide 
ouders. Dit is te zien in de figuur linksboven op 
pagina 23. Uit de figuur wordt duidelijk dat de kans 
om over te stappen naar een lager niveau veel kleiner 
is bij leerlingen met hoogopgeleide ouders. En de kans 
om over te stappen naar een hoger niveau is juist wat 
groter. Eenzelfde patroon is zichtbaar als we het advies 
of de eindtoets bekijken.
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Toename 
ongelijkheid 
bij intrede op 
arbeidsmarkt 

De laatste jaren verschillen de 
werkloosheidspercentages 
tussen gediplomeerden met 
een verschillende achter-
grond sterker dan in de jaren 
daarvoor. Dit geldt het sterkst 
voor mbo-gediplomeerden.

VERSCHIL IN % WERKLOOSHEID T.O.V. GEDIPLOMEERDEN ZONDER MIGRATIEACHTERGROND

2001 2015
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Soort brugklas sterk bepalend voor wisselingen 
onderbouw   De op- en afstroom in de onderbouw 
hangt sterk samen met het soort brugklas waarin een 
leerling zit. Hierboven zagen we al dat hoog preste-
rende leerlingen met academisch geschoolde ouders 
vaker in homogene vwo-brugklassen zitten en hoog 
presterende leerlingen zonder academisch geschoolde 
ouders vaker in een havo/vwo-brugklas. Dit kan 
gevolgen hebben voor het niveau waarop zij de lesstof 
krijgen aangeboden. De leerlingen uit de vwo-brugklas 
zitten in leerjaar 3 vaker op het vwo dan de leerlingen 
uit de havo/vwo-brugklas. Dit verschil is te zien in de 
figuur rechtsonder op pagina 23. Eenzelfde patroon 
zien we bij vmbo-t/havo-brugklassen. In alle gevallen is 
de keuze voor type brugklassen selectief en vergroot 
deze keuze de verschillen tussen leerlingen met 
laagopgeleide en leerlingen met hoogopgeleide ouders.

Meer wisseling bij discrepantie advies/toets   
Leerlingen met een advies voor een relatief hoog of 
juist laag niveau (vergeleken met de toetsresultaten) 
wisselen opvallend vaker. Zoals verwacht stromen 
leerlingen vaker door naar een hoger niveau (opstroom) 
wanneer ze een advies hebben dat lager is dan we op 
basis van hun eindtoetsscore zouden verwachten. 
En leerlingen stromen vaker af naar een lager niveau 
indien ze een hoger advies hebben dan we op basis van 
hun toetsresultaten zouden verwachten. In beide 
groepen wisselen leerlingen veel vaker dan bij de groep 
leerlingen waar het advies past bij de resultaten van de 
toets. Van de leerlingen bij wie advies en toets overeen-
komen, stroomt slechts een paar procent op en een 
paar procent af. Van de leerlingen met een relatief laag 
of relatief hoog advies blijft slechts een paar procent op 
het niveau waarop ze zijn begonnen. In deze groep 
wisselen de meeste leerlingen van niveau. Wanneer ze 
een advies voor een relatief laag niveau hebben 
gekregen, stromen ze vaker op. Maar opvallend genoeg 
ook veel vaker af. En wanneer ze een advies voor een 
relatief hoog niveau hebben gekregen stromen ze vaker 
af, maar opvallend genoeg ook vaker op. Leerlingen 
waar advies en toetsresultaat uit elkaar liggen, wisselen 
dus vaker in de onderbouw van niveau.

Gevolgen voor niveau derde leerjaar   De opstroom 
en afstroom in de onderbouw hangt sterk samen met de 
samenstelling van de brugklas. Bijvoorbeeld, leerlingen 
met een vergelijkbare toetsscore die in een vwo-klas 
terechtkomen en niet in een brede brugklas, hebben 
gemiddeld een twee keer zo hoge kans om in het derde 
leerjaar nog steeds op het vwo te zitten. Dezelfde 
samenhang is te zien bij leerlingen die in een vmbo-t/
havo-brugklas of in een havo-brugklas terechtkomen. 
Voor alle leerlingen geldt dat hogere plaatsing leidt tot 
een grotere kans om een hoger niveau te halen.

Nederland relatief veel zittenblijvers   In Nederland 
wisselen relatief veel leerlingen van klassen, niveaus en 
scholen. Om te voorkomen dat leerlingen naar een 
lager niveau gaan, blijven ook relatief veel kinderen in 
Nederland zitten. Ook dit percentage is groot vergele-
ken bij dat van andere landen.

2c Kansengelijkheid in het 
mbo en ho

Ongelijkheid in middelbaar beroepsonderwijs

Ongelijkheid in schoolloopbanen mbo   In het mbo 
zien we – net als in het voortgezet onderwijs – verschil-
len die gerelateerd zijn aan het opleidingsniveau van de 
ouders. Studenten met laagopgeleide ouders verlaten 
het mbo vaker zonder diploma dan studenten met 
hoogopgeleide ouders. Bovendien is de hoogte van het 
diploma gerelateerd aan het opleidingsniveau van de 
ouders. Naarmate hun ouders hoger zijn opgeleid, 
halen mbo-studenten minder vaak een diploma dat 
lager is dan verwacht en vaker een diploma dat hoger is 
dan verwacht (gezien hun instroomniveau).

Migratie-achtergrond   Studenten met een migratie-
achtergrond vallen ook vaker uit. Maar als ze niet 
uitvallen, behalen ze gemiddeld genomen wel een 
diploma op een hoger (dan verwacht) niveau dan 
studenten zonder migratieachtergrond.

Kans op instroom hoger onderwijs neemt niet verder af

Kans op opleiding in hoger onderwijs   Vooral potentiële 
studenten met laagopgeleide ouders hebben sinds 2008 
een steeds minder grote kans om in te stromen in een 
opleiding in het hoger onderwijs. In het studiejaar 
2016/2017 zijn voor eerst in jaren de kansen voor deze 
groep weer gestegen. De figuur rechtsboven op pagina 23 
laat dat duidelijk zien. De figuur toont de instroompercen-
tages van de afgelopen jaren, uitgesplitst naar opleidings-
niveau van de ouders van potentiële studenten (havo-
gediplomeerden, vwo-gediplomeerden en mbo 
4-gediplomeerden).

Instroomkans licht verbeterd   Met name voor 
potentiële studenten met laagopgeleide ouders is de 
kans in het hoger onderwijs in te stromen in 2016 weer 
licht gestegen. Dit is een positieve ontwikkeling. De 
stijging komt vooral omdat er weer meer gediplomeer-
den mbo 4 in het hoger beroepsonderwijs instromen. 
Het verschil in instroomkans tussen leerlingen met 
laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders is 
hierdoor gedaald van 28 tot 27 procentpunten.
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2d Ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt   De aansluiting op de arbeidsmarkt 
verbetert. Voor afgestudeerden met een mbo-, hbo- en 
wo-diploma nemen de kansen op een baan (op niveau) 
de laatste jaren weer toe.12 Gediplomeerden vinden 
eerder een baan en eerder een baan op niveau. 
Tegelijkertijd geldt dit niet in gelijke mate voor alle 
groepen gediplomeerden. De laatste jaren lopen de 
kansen voor de verschillende groepen afgestudeerden 
sterker uiteen dan in de jaren ervoor. De ongelijkheid in 
de kans op een baan neemt dus toe. 

Ongelijkheid op arbeidsmarkt voor mbo’ers 

Verschillen in kans op baan grootst in mbo   Vooral in 
het mbo vinden gediplomeerden met een niet-westerse 
migratieachtergrond minder makkelijk een baan dan 
andere gediplomeerden. Van de autochtone gediplomeer-
den in de beroepsopleidende leerweg (bol) is 6 procent na 
een jaar nog werkloos, terwijl ruim 20 procent van de 
bol-gediplomeerden met een niet- westerse migratieach-
tergrond na een jaar nog geen werk heeft. De ongelijkheid 
naar migratieachtergrond is veel groter dan de ongelijk-
heid gerelateerd aan de opleiding van de ouders en neemt 
de laatste jaren bovendien toe. Dit is zichtbaar in de figuur 
onder op pagina 22, waar het verschil in werkloosheids-
percentage staat tussen gediplomeerden met en zonder 
migratieachtergrond (infographic gelijke kansen). In 2001 
verschilde het werkloosheidspercentage tussen autoch-
tone en niet-westerse mbo-gediplomeerden vijf procent-
punt. In 2015 is dat verschil opgelopen tot bijna twaalf 
procentpunten; een duidelijk stijgende lijn. Het verschil is 
overigens iets afgenomen in 2015.

Kansen verschillen per sector   Ook zien we verschillen 
in kansen op een baan tussen sectoren waarin studenten 
een diploma hebben behaald. Met name in de sector 
gedrag en maatschappij en de sector economie zijn de 
verschillen in kansen op een baan het grootst. Deze zijn 
sinds 2008 ook sterk toegenomen. Volgens onderzoeks-
centrum ROA zijn de verschillen in baankansen het 
grootst in de private sector en bij beroepen met veel 
klantcontacten.12

12 ROA (2016). Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015. 
Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Ongelijkheid bij vinden van stageplaats   
Mbo-studenten vinden niet allemaal even gemakkelijk 
een stageplaats. Ook hier zijn de verschillen tussen 
studenten met en zonder niet-westerse migratieachter-
grond aanzienlijk. Bol-studenten met een migratie-
achtergrond hebben vaker moeite om een stageplek te 
vinden. Van hen zegt 31 procent moeite te hebben een 
stageplek te vinden. Bij studenten zonder migratie-
achtergrond geldt dat voor 22 procent. Het aandeel 
studenten dat problemen heeft ervaren bij het vinden 
van een stageplek is het grootst onder studenten met 
een Marokkaanse migratieachtergrond. Mbo-
opleidingen geven aan dat zij wel opmerken dat 
werkgevers soms voorkeur hebben voor studenten 
zonder migratieachtergrond, maar daar niks van zeggen. 
De opleidingen zijn soms bang om op die manier een 
goede stagemogelijkheid te verliezen.

Ongelijkheid arbeidsmarkt voor hbo’ers

Ongelijke baankansen hbo’ers   Bij de aansluiting van 
het hbo op de arbeidsmarkt is het patroon vergelijkbaar 
met het mbo: ook hier verbetert de kans op een baan voor 
gediplomeerden, maar nemen de verschillen tussen 
afgestudeerden met en zonder migratieachtergrond toe. 
Van de gediplomeerden uit 2015 zonder migratieachter-
grond is 4 procent na een jaar nog werkloos, van de 
gediplomeerden met een niet-westerse migratieachter-
grond ruim 11 procent. De verschillen lopen sinds 2001 op, 
net als in het mbo. Dit is te zien in de figuur onder op 
pagina 22, waar de gele lijnen het verschil in werkloos-
heidspercentages in het hbo laten zien. In 2001 was het 
verschil tussen gediplomeerden met een niet-westerse 
migratieachtergrond en gediplomeerden zonder migratie-
achtergrond twee procentpunten, in 2015 verschilde de 
kans op een baan tussen gediplomeerden met een 
niet-westerse migratieachtergrond en geen migratie-
achtergrond ruim zes procentpunten. Net als in het mbo 
zijn de verschillen in baankansen het grootst in de sector 
gedrag en maatschappij en de sector economie. De laatste 
twee jaar lopen de kansen iets minder ver uiteen. 
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Grote verschillen in leerprestaties   Nederlandse scholen verschillen sterk in leerprestaties. Zo zijn de 
verschillen tussen scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland groter dan in andere landen. Ook zien we 
grote verschillen tussen scholen en opleidingen met vergelijkbare leerlingen of studenten. Voor de ontwik-
keling van hun talent maakt het voor leerlingen en studenten uit naar welke school of opleiding ze gaan.

Variatie en kwaliteitsverschillen   De variatie aan scholen is een groot goed en vergroot de diversiteit. 
Daardoor is er ruime keus voor ouders en leerlingen/studenten om de school of opleiding te selecteren die 
het beste bij hen past. Maar we zien ook grote variatie in de kwaliteit van het onderwijs op scholen. 
Daarnaast verschillen de randvoorwaarden per school, zoals het aanbod van leraren en de financiële ruimte.

Profilering en segregatie   Scholen en opleidingen lijken zich vaker te onderscheiden met een bijzonder 
concept of profiel. Hierdoor trekken ze specifieke groepen leerlingen of studenten. Zo’n focus versterkt soms 
de sociale verschillen tussen scholen of opleidingen in eenzelfde wijk of gemeente. 

Overbelaste scholen   Maatschappelijke problemen stapelen zich soms bij een kleine groep scholen op. 
Bijvoorbeeld bij scholen die geen gemakkelijke leerlingpopulatie hebben en waar een kloof tussen leerlingen 
en docententeams is of dreigt. Deze scholen krijgen er op deze manier een maatschappelijke taak bij. Soms 
ontstaat een negatieve spiraal die alleen doorbroken kan worden door een goed bestuur en een sterke 
schoolleiding. In een aantal gevallen is daarbovenop extra hulp van buiten noodzakelijk. 

3 Schoolverschillen
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3a Grote verschillen in prestaties 
tussen scholen/opleidingen

Opvallend grote verschillen tussen scholen en 
opleidingen

Grotere schoolverschillen dan in andere landen   
In Nederland lopen de prestaties van scholen in het 
voortgezet onderwijs meer uiteen dan in andere 
landen.13 Dit is te zien in de figuur rechts op pagina 31. 
In deze figuur staat de omvang van de verschillen in 
PISA-scores natuurwetenschappen tussen scholen voor 
voortgezet onderwijs. Nederland neemt hierin de 
koppositie in: nergens zijn de verschillen zo groot als in 
Nederland. Voor een groot deel liggen de PISA-scores zo 
ver uiteen doordat vo-scholen elk een ander niveau 
aanbieden. Maar ook vergeleken met landen met een 
vergelijkbaar systeem (Zwitserland, Duitsland of België), 
blijken de verschillen in prestaties in Nederland groot. 
Verder worden de prestatieverschillen tussen scholen in 
Nederland veel meer dan in andere landen verklaard 
door de eigenschappen van de scholen zoals leerklimaat, 
kwaliteit van de leraren of de leerstof die kinderen 
aangeboden krijgen.14 

Verschillen in prestaties bij vergelijkbare populatie   
De grote verschillen in prestatie per school vallen ook 
op wanneer we scholen met eenzelfde leerlingpopula-
tie vergelijken. Dit is te zien op pagina 30. De figuur 
links op de pagina geeft de scholen in het basisonder-
wijs weer naar leerlinggewicht afgezet tegen de 
gemiddelde score op de Centrale Eindtoets (over drie 
jaren gemiddeld). De figuur laat goed zien dat zowel bij 
scholen met veel gewichtenleerlingen als scholen met 
weinig of geen gewichtenleerlingen de gemiddelde 
score op de eindtoets sterk varieert. Bij scholen met 
een gemiddeld percentage gewichtenleerlingen is de 
eindtoets in het ene geval onder de 530 en bij andere 
scholen boven de 540 punten. Dit geldt ook voor 
scholen met nauwelijks gewichtenleerlingen. En bij 
scholen met veel gewichtenleerlingen is de gemiddelde 
score op de ene school onder de 525 en op de andere 
school boven de 535 punten. Bij scholen met evenveel 
gewichtenleerlingen verschilt de gemiddelde score op 
de toets maar liefst tien tot twintig punten. Voor de 
leerlingen scheelt dat in basisschooladvies een of 
meerdere onderwijs niveaus. Dat geldt zelfs voor 
scholen in eenzelfde wijk; ook zij verschillen soms sterk 
in gemiddelde toets uitslag. Even grote verschillen zien 

13 OECD (2016). Reviews of national policies for education. 
Netherlands 2016. Foundations for the future. Paris: OECD.

14 OECD (2013). PISA 2012 results. Ready to learn: students’ 
engagement, drive and self-beliefs. Paris: OECD.

we wanneer we basisscholen vergelijken op andere 
achtergrond kenmerken van leerlingen (opleidingsni-
veau ouders, inkomen, etnische achtergrond, CBS-maat 
voor leerlingzwaarte).

Ook in het voortgezet onderwijs grote verschillen   
In het voortgezet onderwijs zien we vergelijkbare 
verschillen als in het basisonderwijs. In de figuur rechts 
op pagina 30 is de relatie weergegeven tussen het 
percentage gewichtenleerlingen op een school en het 
slaagpercentage vmbo-g/t, (over drie jaar gemiddeld). 
Ook hier zijn de verschillen tussen scholen opvallend 
groot. Met een vergelijkbare leerlingpopulatie qua 
achtergrond, slaagt op de ene school 75 procent voor 
het examen en op de andere school 100 procent. En 
ook dit beeld blijft staan als we scholen vergelijken op 
basis van andere achtergrondkenmerken van leerlin-
gen. En ook wanneer we andere maten van prestaties 
gebruiken. In alle gevallen zijn de verschillen tussen 
scholen met een vergelijkbare groep leerlingen 
opvallend groot.

Diplomakansen mbo en ho verschillen per opleiding   
Een mbo- of hbo-student heeft bij de ene opleiding 
meer kans een diploma te behalen dan bij de andere 
opleiding. De prestaties per opleiding verschillen 
aanzienlijk. De figuur op pagina 31 geeft die verschillen 
weer voor alle opleidingen in de sectoren mbo en hbo. 
In deze figuur staan de diplomakansen van de opleidin-
gen afgezet tegen de sociale status van de studenten 
(bepaald uit de statusscore van de wijk). Hoe hoger de 
statusscore, hoe hoger opgeleid en rijker de wijk waar 
de student opgroeide. De figuur maakt de sterke 
verschillen zichtbaar in diplomarendement per 
opleiding, ook bij redelijk vergelijkbare studenten-
populaties. Op de ene opleiding hebben ze een kans 
van 40 procent om een diploma te halen en op de 
andere een kans van 90 procent.

Talent volop benut? 

Schoolverschillen in benutting talent   De grote 
prestatieverschillen tussen scholen lijken te wijzen op 
verschillen in benutting van talent. Leerlingen en 
studenten hebben op de ene school of opleiding meer 
kans van slagen dan op een andere school of opleiding. 
Het lijkt erop dat een deel van de scholen er beter in 
slaagt het talent van leerlingen volop te benutten dan 
een ander deel. Dit kan grote gevolgen hebben voor de 
verdere schoolloopbaan van leerlingen en studenten.

Lager niveau na zwakke basisschool   Dat leerlingen 
op sommige scholen minder kansen hebben dan op 
andere scholen, wordt duidelijk wanneer we de 
schoolloopbaan volgen van leerlingen die op een 
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zwakke basisschool hebben gezeten. Deze leerlingen 
halen in het voortgezet onderwijs hun achterstand niet 
in. Na drie jaar voortgezet onderwijs zitten ze bijna een 
half niveau lager dan leerlingen die van basisscholen 
van voldoende kwaliteit kwamen. Een leerling afkom-
stig van een zwakke basisschool die op de mavo zit, 
had met een betere basisschool wellicht ook havo 
kunnen doen.

3b Kwaliteit onderwijs(proces) en 
randvoorwaarden 

Verschillen in onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit verschilt   Scholen verschillen 
ook sterk in hun kwaliteit van het onderwijs(proces). 
Inspecteurs zien dagelijks een grote variatie in onder-
wijskwaliteit bij hun schoolbezoeken. Die variatie is 
aanwezig in alle sectoren van het Nederlandse onder-
wijs, dus van basisonderwijs tot en met hoger 
onderwijs.

Kenmerken van een goede po/vo-school   Een aantal 
factoren maakt dat een school het maximale uit de 
leerlingen weet te halen. De kwaliteit van de lessen is 
de belangrijkste factor. Het gaat dan vooral om een 
taakgerichte werksfeer, actieve betrokkenheid van 
leerlingen en duidelijke uitleg. Ook een leerlingvolg-
systeem, planmatige leerlingenzorg en extra stof voor 
bijvoorbeeld leerlingen met een (taal)achterstand 
dragen bij aan betere prestaties. Verder zien we bij 
goede en excellente scholen vaak sterke teams, met 
veel aandacht voor professionalisering en verbetering 
en een sterke schoolleider.

Lessen van goede kwaliteit   Hoe belangrijk lessen van 
goede kwaliteit zijn, zien we duidelijk bij basis scholen 
met veel leerlingen van laagopgeleide ouders. Op scholen 
die met deze leerlingen hoge(re) resultaten behalen, zijn 
de lessen vaker echt goed. Waar lage resultaten worden 
behaald, zijn de lessen vaker onvoldoende. Het onder-
scheid zit vooral in lessen in een taakgerichte werksfeer 
en duidelijke uitleg tijdens de lessen.

Succesfactoren mbo   In het mbo hebben opleidingen 
vaak zicht op de kwaliteit van het onderwijs, ook 
binnen teams. Verder wordt er in teams gericht gewerkt 
aan goed onderwijs voor studenten. En docenten en 
medewerkers werken actief aan kwaliteitszorg. 
Hoe intensiever medewerkers bezig zijn met kwaliteits-
zorg, des te sterker de kwaliteitsverbetering. Vaak gaat 
deze gerichtheid van het team samen met een hogere 
kwaliteit op andere aspecten van het onderwijs(proces). 

Vaak zien we ook dat onderwijskundig leiderschap 
ervoor zorgt dat iedereen in een opleiding op dezelfde 
manier denkt over onderwijs- en examenkwaliteit en 
deze verbetert.

Tevredenheid hoger beroepsonderwijs relevant   
Ook in het hoger beroepsonderwijs verschillen de 
diplomakansen sterk per opleiding bij een vergelijkbare 
studentenpopulatie. Bij opleidingen met relatief veel 
studenten uit sociaal zwakkere wijken valt op dat 
hogere diplomarende menten samengaan met meer 
tevreden studenten. Opleidingen met een hoog 
diplomarendement hebben 11 procent meer tevreden 
studenten dan andere opleidingen (77 procent versus 
66 procent).

Effect van randvoorwaarden (leraren, financiën)

Lerarentekort voor elke school anders   
Randvoorwaarden waaronder scholen en opleidingen 
onderwijs geven, zijn heel verschillend. Voor sommige 
scholen en opleidingen is het bijvoorbeeld eenvoudig 
om aan goede leraren te komen. Hoe gemakkelijk 
scholen vacatures vervullen en hoe goed de kwaliteit 
van sollicitanten is, verschilt behoorlijk per school of 
opleiding. Soms gaat het om regionale verschillen, 
maar vaak liggen de randvoorwaarden binnen een 
regio ook flink uiteen. Zo zijn de tekorten aan basis-
schoolleraren weliswaar vooral een randstedelijk 
probleem. Toch verschillen scholen in de grote steden 
ook van elkaar. Veel leraren die een baan zoeken, 
kiezen bijvoorbeeld vaker voor scholen met een 
gemakkelijker leerlingpopulatie. Scholen met een meer 
uitdagende leerlingpopulatie hebben daardoor minder 
keuze bij het vervullen van een vacature. Ook zien we in 
het voortgezet onderwijs dat de lerarentekorten in 
Duits en de technische vakken sommige scholen veel 
harder treffen dan andere scholen.

(On)bevoegd lesgeven   Doordat het aanbod aan 
gekwalificeerde leraren zo verschilt per school, lopen in 
het voortgezet onderwijs de percentages onbevoegd 
gegeven lessen op een school ook flink uiteen. Op 
15 procent van de scholen worden alle lessen gegeven 
door bevoegde docenten, terwijl op een kwart van de 
scholen meer dan 10 procent van de lessen onbevoegd 
wordt gegeven. Op 2 procent van de scholen gaat het 
om meer dan een kwart van de lessen. Soms kiezen 
scholen hier bewust voor, soms hebben ze niet genoeg 
bevoegde leraren. Op scholen met meer leerlingen met 
laagopgeleide ouders is het percentage onbevoegd 
gegeven lessen veel hoger dan op andere scholen. 
Vergelijkbare patronen zien we bij ziekteverzuim: ook 
grote verschillen en meer ziekteverzuim op scholen 
waar meer leerlingen met laagopgeleide ouders zitten.
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Ook grote verschillen 
tussen scholen in 
dezelfde straat

Scholen met dezelfde postcode verschillen 
soms sterk in leerlingpopulatie. Dit zien 
we in bijna 10 procent van de buurten.

BASISSCHOLEN NAAR PERCENTAGE 
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MBO-, HBO- EN WO-OPLEIDINGEN NAAR 
STUDENTPOPULATIE  EN RENDEMENT

ACHTERGROND LEERLINGEN PER BASISSCHOOL IN DEZELFDE BUURT
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Niet evenveel te besteden   De bestedingsruimte 
verschilt ook per school of opleiding. Sommige scholen 
en opleidingen hebben ruime middelen, andere juist 
niet. Precieze cijfers over de bestedingsruimte per 
school of opleiding en de verdeling van de middelen 
over de scholen/opleidingen zijn niet beschikbaar. 

3c Profilering scholen 

Profilering en werving studenten

Sterkere profilering   In alle sectoren concurreren 
scholen en opleidingen met elkaar om (de beste) 
leerlingen en studenten. Scholen onderscheiden zich 
vooral door kwaliteit te bieden en door specifieke 
concepten of werkvormen. Daardoor krijgt ons 
onderwijs(stelsel) meer kwaliteit en diversiteit. 
Dat scholen zich vaker onderscheiden met specifieke 
concepten en werkvormen ervaren inspecteurs in 
gesprekken met besturen en zien we aan de toename 
van scholen met een eigen profiel. Ook bieden steeds 
meer scholen speciale programma’s aan, bijvoorbeeld 
voor hoogbegaafden, (Engels)talige leerlingen, 
autistische leerlingen, enzovoort. Daarnaast zien we 
een sterke groei van het aantal leerlingen op islamiti-
sche scholen. Zoals gezegd leidt de profilering tot meer 
diversiteit in het onderwijs(stelsel); er is meer keuze.

Verschillen in leerlingenpopulatie   De sterkere 
profilering in combinatie met verschil in schoolkeuze 
van leerlingen en ouders leidt ertoe dat leerlingen en 
studenten vaker bij gelijkgestemden op school zitten. 
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij basisscholen met een 
gelijke postcode. Vaak staan deze scholen naast elkaar en 
delen bijvoorbeeld een schoolplein. Toch zien we bij zulke 
buurscholen soms grote verschillen in de leerlingen-
populatie. De figuur onderaan op pagina 31 laat drie 
basisscholen met eenzelfde postcode zien. Ondanks dat 
deze basisscholen naast elkaar staan, verschillen ze sterk 
in leerlingenpopulatie. 

Segregatie   In paragraaf 1a belichten we dat basis-
scholen en scholen voor voortgezet onderwijs hetero-
gener zijn geworden als we kijken naar de cognitieve 
capaciteiten van de leerlingen; per niveau lopen de 
resultaten van de leerlingen behoorlijk uiteen. Kijken 
we naar het opleidingsniveau en inkomen van de 
ouders dan worden de klassen in het basisonderwijs 
juist homogener. Op scholen in het voortgezet onder-
wijs is er in dat opzicht niet veel veranderd. 
Tegelijkertijd vermindert de segregatie naar etnische 
achtergrond zowel in het basis- als in het voortgezet 
onderwijs. Trends in segregatie zijn overigens moeilijk 
te duiden, omdat ze fluctueren en samenhangen met 

demografische trends (zoals woonsegregatie en 
toename van leerlingen met een migratieachtergrond). 
Sociale segregatie in het onderwijs is overigens 
duidelijk een stedelijk verschijnsel. De uitersten zijn 
scholen met vrijwel uitsluitend leerlingen met acade-
misch opgeleide ouders en scholen met voornamelijk 
leerlingen uit probleemwijken en/of leerlingen die niet 
(meer) op andere scholen terecht kunnen.

Grote leerachterstand op enkele (achterstands)-
scholen   Hoewel Nederland gemiddeld hoge leerling-
prestaties laat zien in de PISA-studie, zien we toch een 
relatief bovengemiddeld grote leerachterstand bij 
leerlingen die op scholen zitten met een hoge concen-
tratie van kinderen met een lage sociaaleconomische 
status. Leerlingen die op de meest sociaaleconomisch 
achtergestelde scholen zitten, presteren aanzienlijk 
lager dan leerlingen op deze scholen in andere 
OESO-landen.

3d Overbelaste scholen 

Problematiek

Leerlingen met sociaal-culturele afstand tot de 
school   Bepaalde groepen leerlingen hebben een 
sociaal-culturele afstand tot de school. Dat kan het 
geval zijn als jongeren opgroeien in een omgeving 
waarin onverdraagzaamheid, wantrouwen tegenover 
de samenleving en haar instituties, afwijzing van de 
beginselen van een vrije en open samenleving en het 
gevoel er niet bij te horen, de toon zetten. De relevantie 
en legitimiteit van de school komen onder druk te staan 
als de sociale integratie hapert en leerlingen zich niet 
identificeren met democratisch samenleven en de 
waarden die daarbij horen. Soms ontstaat een kloof 
tussen leraren en leerlingen.15 De school verliest dan 
haar morele gezag en wordt gezien als instrument van 
de dominante cultuur. Of het onderwijs beperkt zich tot 
overdracht van subculturele waarden. Deze scholen 
verliezen hun verbindende kracht en brugfunctie naar 
het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. 

Sommige scholen overvraagd   Scholen met veel 
leerlingen die opgroeien met sociaaleconomische 
achterstand en sociaal-culturele afstand tot de 
samenleving, hebben een moeilijke opdracht. Zulke 
scholen lopen het risico overvraagd te worden. De 
inspectie ziet deze scholen (soms) worstelen om goede 
resultaten te bereiken, een prettig schoolklimaat en 

15 Kleijwegt, M. (2016). 2 werelden 2 werkelijkheden. Hoe ga je daar als 
docent mee om? Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW).
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sociale veiligheid te bieden, leerlingen te motiveren en 
– in essentie – hun een hoopvol en verbindend 
perspectief te bieden.

Oorzaken negatieve spiraal   Soms verliezen scholen 
grip op de situatie. Bijvoorbeeld als ze niet het juiste 
antwoord hebben op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen, niet in staat zijn leerlingen te motiveren tot 
leren en hen verantwoordelijk te maken voor hun 
handelen, niet in staat zijn contact te leggen met de 
leerling of een positief leerklimaat te creëren. Zo 
ontstaat een negatieve spiraal en worden leraren zwaar 
belast.16 De sociale veiligheid op school neemt af en de 
onderwijsresultaten lopen terug. De school krijgt een 
slechte naam en het leerlingenaantal daalt. Leerlingen 
uit de omgeving kiezen andere scholen en de leerlingen 
op de school zijn vreemden in de wijk. Ziekteverzuim en 
mobiliteit onder het personeel nemen toe. Bij ernstige 
incidenten verslechtert de situatie en social media of 
aandacht in de media maken het voor de school nog 
moeilijker.

Maatregelen en mogelijkheden 

Veilige en positieve leeromgeving   De inspectie ziet 
ook scholen die zo’n negatieve spiraal doorbreken. 
Hier lukt dit schoolleiders en besturen, vaak door een 
combinatie van maat regelen. Een enkele school wordt 
zelfs excellent. Deze scholen doorbreken bijvoorbeeld het 
gevoel van chaos en onbeheersbaarheid door regels over 
de onderlinge omgang op te stellen en te hand haven. 
Ze bevorderen dit met duidelijke communicatie, het 
betrekken van leerlingen en het delen van verantwoorde-
lijkheid. Ook zorgen ze vaak voor eenduidig pedagogisch 
handelen door allen (leraren en niet-onderwijs gevenden). 
Dit voorkomt dat leerlingen het gevoel houden dat 
leraren hen ongelijk of oneerlijk bejegenen. Zo ontstaat 
een veilige en positieve leeromgeving.

Kwaliteit van leraren ondersteunen   Scholen die de 
spiraal doorbreken zorgen vaak ook voor pedagogisch 
en didactisch (heel) goede lessen. Er is inzicht in de 
kwaliteit van de lessen en de leraren. Vaak zet de school 
inter- en supervisie, begeleiding en scholing gericht in 
en voert een ondersteunend personeelsbeleid. 
Regelmatig gaat dit gepaard met een schoolbrede 
discussie over het onderwijsconcept van de school. Er is 
een visie, vertaald in concrete afspraken. De school-
leider bevordert het draagvlak hiervoor. Ook zien we 
regelmatig een nieuwe schoolleider die een nieuwe 
start maakt. Of het gebouw wordt gerenoveerd, wat 
nieuwe energie aan de school geeft.

16 Paulle, B. (2013). Toxic Schools. High-poverty education in New York 
and Amsterdam. Chicago: University of Chicago Press.

Samenhang in team   Binnen succesvolle scholen zien 
we ook vaker samenhang binnen het team. Het team 
heeft een nadrukkelijk besef van gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen en 
betrokkenheid, en collegiale consultatie en ondersteu-
ning zijn er meestal vanzelfsprekend. Vaak wordt hierbij 
gebruik gemaakt van ondersteunende, externe 
expertise om dit te bereiken.

Aanvullende maatregelen bij complexe situaties

Inzet op contact met leerling uit straatcultuur   
Soms hebben deze scholen ook te maken met leerlin-
gen die de school niet accepteren of deelname aan 
onderwijs nutteloos vinden, bijvoorbeeld door 
straatcultuur, stoornissen, problemen thuis of conflic-
terende waarden. Leerlingen die niet gemakkelijk een 
lerende houding aannemen of geen autoriteit van de 
school erkennen, veroorzaken onrust in de klas en een 
groepsdynamiek waar een leraar veelal weinig of geen 
invloed op heeft. Zo’n leerlingpopulatie stelt nog 
hogere eisen aan het onderwijs. Scholen die daaraan 
voldoen, slagen erin contact te leggen met de leerlin-
gen door een cyclus van gesprekken. Door luisteren, 
reflectie, coaching en begeleiding via die gesprekken 
ontstaat meer begrip voor de leerling en de leerling 
krijgt vertrouwen in de school. Scholen waar dit lukt, 
doen vaak ook huisbezoeken en rapporteren regelma-
tig en duidelijk over resultaten aan de ouders om de 
ouderbetrokkenheid te versterken.

Gezamenlijk curriculum afstemmen   Afstemming 
van het curriculum op de leerlingpopulatie gebeurt ook 
beter op succesvolle scholen. Het aanbod en niveau 
sluiten dan aan bij de mogelijkheden van de leerlingen 
en het curriculum is betekenisvol, prikkelend en 
uitdagend. Vaak ontwerpen teams samen lessen en 
verzorgen de planning en organisatie van het leerstof-
aanbod. Zij brengen daarbij vaak het leerrendement in 
kaart en schenken aandacht aan belemmeringen. We 
zien ook dat succeservaringen van leerlingen er vaak 
leiden tot een meer intrinsieke motivatie voor leren.

Beroep op deskundigheid   Welke scholen lukt het om 
hun verbindende functie te realiseren, ook bij een 
moeilijke leerlingpopulatie? Dat zijn scholen die in 
teamverband lessencycli en projecten ontwikkelen, 
betrokken leraren hebben, hun leerlingen kennen en 
van hen resultaten verwachten. Vaak gebruiken zij 
hierbij professionele ondersteuning en begeleiding, 
zoals beschikbare (binnen of buiten de school) deskun-
digheid rond leer- en gedragsstoornissen. Ook investe-
ren ze vaak in deskundigheid van individuele leraren op 
het terrein van leer- en gedragsstoornissen.
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Gericht op leerhouding inclusief sociaal-emotionele 
ontwikkeling   Aandacht voor de leerhouding en 
motivatie van leerlingen betekent vaak dat ook meer 
aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en de persoonlijke en maatschappelijke vorming van 
leerlingen. We zien dat leraren leerlingen steeds meer 
verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leerproces, 
hun denkvaardigheid stimuleren en als leraar aanslui-
ten bij de belevingswereld van de leerlingen. Deze 
houding gaat onverdraagzaamheid en radicalisering 
tegen. Het helpt om de risico’s die xenofobie, discrimi-
natie, radicale opvattingen en uitsluiting in zich dragen, 
proactief te benaderen. Dit is met name van belang op 
scholen waar leerlingen zich niet als vanzelf identifice-
ren met democratische waarden, of waar leerlingen 
door sociaaleconomische achterstand zich niet 
verbonden voelen met de school of de samenleving.

Beschikbare tijd en middelen soms beperkend   
Op succesvolle scholen zien we een goede schoolleider, 
voldoende goede leraren, grote inzet en betrokkenheid 
van deze leraren, goede pedagogische en didactische 
vaardigheden, en voldoende gelegenheid voor overleg 
en reflectie. Ook energie, synergie, adequate aansturing 
en gerichte professionalisering zijn daarvan onderdeel. 
Al die inspanningen vragen tijd en middelen die niet 
altijd beschikbaar zijn.
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Leraren goed in uitleg, niet allemaal in uitdaging   Leerlingen geven aan dat hun leraren goed zijn in 
uitleggen en een duidelijke structuur bieden. Ook is het pedagogisch klimaat goed. Uit lesbezoeken van 
inspecteurs blijkt dit ook: pedagogische en algemene didactische vaardigheden zijn bij de overgrote 
meerder heid van de lessen voldoende. Een verbeterpunt is afstemming/differentiatie en het bieden van 
uitdaging. Zowel leerlingen als inspecteurs geven aan dat dit in veel lessen beter kan.

Kwaliteit leraren verschilt per school   Scholen hebben leraren van verschillende kwaliteit. Goede leraren 
lijken niet evenredig over de scholen verdeeld te zijn. We zien ook dat scholen niet dezelfde randvoorwaar-
den voor onderwijs hebben. Sommige scholen hebben bij vacatures bijvoorbeeld veel beschikbare kandida-
ten, andere scholen geen of weinig. Op sommige scholen is het ziekteverzuim hoog, op andere scholen laag. 

Professionalisering en personeelsbeleid   Leraren, scholen en besturen verschillen aanzienlijk van elkaar in 
tijd en aandacht voor professionalisering. Op sommige scholen lijkt het leraren aan tijd te ontbreken om zich te 
professionaliseren, terwijl op andere scholen of opleidingen leraren juist intensieve en gerichte professionalise-
ringsactiviteiten ondernemen. Over het algemeen blijken vooral goede leraren zich te professionaliseren. 
We zien een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten, weinig gericht op effectieve aanpakken en vaak 
zonder relatie met het strategisch beleid van een school.

Meer goede leraren nodig   Voor goede lessen zijn voldoende goede leraren nodig. Zijn die er wel? De sterke 
daling van de instroom in de pabo-opleidingen is een zorg. Daarbij blijkt de instroom in met name de pabo's 
wat eenzijdig: weinig mannen, nauwelijks studenten met een migratieachtergrond en weinig gediplomeerden 
met een profiel in natuur en/of techniek.

4 De leraar
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4a Kwaliteit van de lessen

Gestructureerde lessen, maar te weinig differentiatie

Duidelijke en gestructureerde lessen   Nederlandse 
leraren geven, in vergelijking met leraren in andere 
Europese landen, op een aantal punten heel goed les. 
Zij plannen de lessen goed en hun lessen zijn inhoude-
lijk goed. De leraren maken de leerlingen duidelijk wat 
van hen verwacht wordt en wat de doelen zijn van de 
les. De meeste leraren stellen ook vragen aan de 
leerlingen om ervoor te zorgen dat ze het materiaal 
begrijpen en om studenten uit te nodigen om hun 
denken, redeneren en presenteren uiteen te zetten.17 
Nederlandse leerlingen zijn van mening dat hun leraren 
dit vaak doen (zie de figuur op pagina 40). 

Differentiëren en uitdaging bieden blijft achter   
Nederlandse leraren zijn aanzienlijk minder goed in het 
differentiëren tussen de verschillende leerlingen dan de 
leraren in andere hoog presterende landen. Zij dagen met 
name de beste leerlingen onvoldoende uit, waardoor die 
waarschijnlijk niet hun hoogst haalbare niveau bereiken. 
Minder dan in andere landen wordt bij kinderen op 
15-jarige leeftijd ‘outside the box’-denken aangeleerd, 
waarbij ze gestimuleerd worden ‘hogere orde denken’ in 
te schakelen (zie ook de figuur op pagina 40). 

Vergelijkbaar beeld bij lesbezoeken   Ook uit 
lesbezoeken van inspecteurs blijkt dat leraren over het 
algemeen goed zijn in algemene didactische vaardig-
heden, zoals het geven van duidelijke uitleg. Maar ook 
de inspecteurs zien dat het leraren beduidend minder 
goed lukt om leerlingen actief te betrekken bij de les en 
om het onderwijs aan te passen aan de specifieke 
behoefte van leerlingen (differentiëren). De randvoor-
waarden voor differentiatie en onderwijs op maat 
worden steeds beter, maar differentiatie in de lessen 
neemt nauwelijks toe. In het basisonderwijs en de 
beroepsgerichte vakken in het mbo wordt wel meer 
gedifferentieerd dan in het voortgezet onderwijs, waar 
in meer dan de helft van de lessen niet wordt gediffe-
rentieerd. Een uitzondering zijn de examenklassen in 
het voortgezet onderwijs. Hier wordt ook veel doel-
gerichter gewerkt, waarbij differentiëren vanzelf-
sprekend lijkt. Daarnaast zien we, in alle sectoren, 
steeds meer differentiatie buiten de klas: leerlingen 
die extra hulp of uitdaging kunnen gebruiken, krijgen 
steeds meer aparte activiteiten/programma’s 
aangeboden. 

17 OECD (2013). PISA 2012 results. Ready to learn: students’ 
engagement, drive and self-beliefs. Paris: OECD.

Kwaliteit leraren verschilt per school   De kwaliteit 
van leraren verschilt binnen scholen, maar ook tussen 
scholen. Sommige scholen hebben meer goede leraren 
dan andere scholen, of juist meer leraren die tijdens de 
lessen onvoldoende kwaliteit laten zien. Ook zien we 
grote verschillen het ziekteverzuim tussen scholen, 
evenals in de percentage bevoegde leraren. Ook de 
randvoorwaarden verschillen tussen scholen. Bij 
vacatures kunnen sommige scholen kiezen uit veel 
beschikbare kandidaten, terwijl andere scholen geen of 
weinig goede kandidaten voor vacatures hebben.

4b Professionalisering van leraren

Vooral informele professionalisering, meer inter-
collegiale lesbezoeken

Vooral informele activiteiten   Nederlandse leraren 
professionaliseren evenveel als hun collega’s in andere 
landen. Wel valt op dat het vaak om informele activi-
teiten gaat. Leraren houden vakliteratuur bij, doen 
ontwikkelwerk met collega’s, volgen gezamenlijk 
cursussen en raadplegen elkaar of vragen elkaar 
feedback. De professionaliseringactiviteiten zijn verder 
heel divers en sluiten niet altijd aan op de ontwikkel-
punten van de leraar (en/of het team).

Meer collegiale visitatie en feedback   Leraren gaan 
steeds vaker bij elkaar op bezoek in de klas. Twee derde 
deel van de leraren in het voortgezet onderwijs bezoekt 
minstens één keer per jaar een les van een collega. Toch is 
collegiale visitatie nog lang niet vanzelfsprekend en 
stellen we ook grote verschillen tussen scholen vast.18 Een 
deel van de leraren in het basisonderwijs en voortgezet 
en speciaal onderwijs heeft nooit een lesbezoek afgelegd 
aan collega’s van de eigen school. In het hoger onderwijs 
vinden docenten intervisie en feedback belangrijk, maar 
een derde van de hogeschooldocenten ontvangt nooit 
feedback.19 Uit de antwoorden op een vragenlijst van de 
inspectie blijkt dat universitair docenten in de praktijk 
weinig met de feedback doen.

Professionaliseringsactiviteiten vooral bij starters, 
onbevoegden en goede leraren

Starters en onbevoegden meer scholing, lesbezoek 
en feedback   Startende leraren en leraren die (nog) 
niet bevoegd zijn, ondernemen meer professionalise-

18 Zie ook: Onderwijsraad (2016). Een ander perspectief op professionele 
ruimte in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.

19 Witteman-van Leenen, H., Bergen, C.T.A. van, & Dekker, B. (2014). 
Onderwijs werkt! Rapportage van een enquête onder onderwijs personeel 
uit het po, vo, mbo en hbo. Meting 2014. Amsterdam: Regioplan.
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ringsactiviteiten dan leraren die al langer voor de klas 
staan. In het voortgezet onderwijs hebben starters 
vaker lesbezoek gehad van een leraar van de eigen 
school, dan leraren die al langer voor de klas staan. 
Ook krijgen ze vaker feedback naar aanleiding van een 
lesbezoek dan oudere leraren. Bij leraren die (nog) niet 
bevoegd zijn, constateren we vergelijkbare uitkomsten.

Goede leraren actiever in professionaliseren   
Leraren die het beste lesgeven hebben vaker les-
bezoeken gekregen van collega’s van de eigen school. 
Zij doen bovendien vaker mee aan een werkbezoek van 
en aan collega’s van een andere school. Leraren die 
minder goed lesgeven ondernemen deze en andere 
professionaliseringsactiviteiten juist minder vaak. Het 
lijkt er dus op dat de leraren die professionalisering het 
meest nodig lijken te hebben, zich het minste profes-
sionaliseren. Wellicht nemen goede leraren zelf meer 
initiatief. Een andere verklaring kan zijn dat goede 
leraren vooral op scholen werken waar veel professio-
naliseringsmogelijkheden zijn of waar professionalise-
ring gestimuleerd wordt.

Lesbezoeken en feedback van de schoolleider

Lesbezoeken van schoolleider   In het basisonderwijs 
krijgt circa 80 procent van de leraren ten minste één keer 
per jaar een lesbezoek van de schoolleider. In het 
voortgezet onderwijs leggen schoolleiders minder vaak 
lesbezoeken af dan in het basisonderwijs. De school leider 
gaat vaak op bezoek bij beginnende leraren. Het percen-
tage lesbezoeken aan 55-plussers ligt veel lager. In 
internationaal perspectief valt eveneens op dat school-
leiders weinig feedback over de kwaliteit van de lessen 
geven. Slechts 40 procent van de schoolleiders geeft aan 
(zeer) vaak in de klas te kijken, waar in de meeste landen 
60 tot 90 procent van de schoolleiders dit doet.20

Feedback nog niet voldoende   Leraren krijgen lang 
niet altijd feedback op hun functioneren. Als inspectie 
constateren we tijdens de schoolbezoeken dat het 
percentage leraren dat feedback krijgt, wel toeneemt. 
Tegelijkertijd stellen we vast dat bijna 9 procent van de 
leraren in het voortgezet onderwijs nooit feedback krijgt 
en 25 procent minder dan één keer per jaar. Bij 55-plus-
sers liggen deze percentages hoger. 

Geen samenhang leren en ambitie   De professionalise-
ringsactiviteiten van leraren lijken over het algemeen los 
te staan van de dagelijkse gang van zaken op en de 
strategische visie van de school. We zien bijvoorbeeld 
dat op maar twee van de vijf scholen de onderwijsvisie 

20 OECD (2016). School leadership for learning. Insights from TALIS 
2013. Paris: OECD Publishing.

van de school uitgewerkt is in concrete en observeerbare 
normen voor het handelen binnen en buiten de klas. 
Op een kwart van de vo-scholen zet de school leiding het 
personeelsbeleid niet in om de onderwijskundige doelen 
van de school te bereiken. 

Scholingsplan vaak top-down   Op de meeste 
vo-scholen hebben schoolleiders een scholingsplan 
ontwikkeld om de doelstellingen van de school met het 
personeel als geheel te bereiken. Op de meeste scholen 
neemt de schoolleider veelal het initiatief en is er sprake 
van een top-downbenadering. Meestal gaat deze 
benadering gepaard met een zachte vorm van sturing, 
zoals: leraren informeren tijdens teambijeenkomsten, 
budget vrijmaken voor scholingsactiviteiten en leraren 
individueel enthousiasmeren (zie ook de figuur rechts-
boven op pagina 41). Op een minderheid van de scholen 
hebben leraren daarbij het initiatief om opleidingsambi-
ties te formuleren.

Kloof tussen personeel en schoolleiding    
Op sommige vo-scholen kijken personeel en school-
leiding verschillend tegen schoolontwikkeling aan. 
De onderwijsvisie van de school is niet altijd duidelijk en 
wordt niet altijd gedeeld. Leraren en schoolleider praten 
vaak langs elkaar heen over belangrijke begrippen zoals 
differentiatie. En wanneer schoolleiders bijvoorbeeld op 
sommige onderdelen vrij negatief zijn over de leraren op 
hun school en proberen te sturen op basis van inhoude-
lijke kaders, stellen die leraren daartegenover dat de 
randvoorwaarden voor goed onderwijs niet voldoende 
op orde zijn. Verder vindt een deel van de schoolleiders 
dat de leraren die hun lessen vaak niet goed voorberei-
den, weerstand tegen verandering hebben.

Voorbeeld   De kloof tussen schoolleiding en personeel 
wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de ontwikkeling van 
differentiatie in het voortgezet onderwijs. Leraren geven 
aan differentiatie heel belangrijk te vinden. Tegelijkertijd 
zegt een kwart van hen onvoldoende ruimte te krijgen 
om differentiatievaardigheden te ontwikkelen. Ook 
zeggen leraren dat de randvoorwaarden differentiëren 
soms moeilijk maken, zoals de voorbereidingstijd per 
leerling, de mogelijkheden van het klaslokaal en het 
lesmateriaal en kennis over het niveau van de leerlingen. 
De schoolleiding legt de oorzaak van ontbrekende 
differentiatie vaak bij de professionaliteit van leraren.  
Zij vinden dat leraren beter kunnen leren differentiëren. 
Leraren zouden vooral een duidelijkere visie en bijscho-
ling nodig hebben.
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Opgaven geeft die opgelost
kunnen worden op

verschillende manieren
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waarvoor niet direct

een oplossing is

Opgaven geeft die vereisen
dat leerlingen er langere

tijd over nadenken

Leerlingen vraagt om
uit te leggen hoe ze een

opgave hebben opgelost

Leerlingen vertelt hoe ze 
het beter kunnen doen

Leerlingen feedback
geeft op sterke en

zwakke vaardigheden

Leerlingen vertelt wat
van hen verwacht wordt
bij een opdracht/toets

Ander werk geeft aan
leerlingen die moeite hebben

en/of vooruitlopen

Leerlingen laat werken
in kleine groepen

Nagaat of leerlingen
goed hebben begrepen

wat is geleerd

Duidelijke
leerdoelen stelt
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43
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Duidelijk uitlegt wat
leerlingen moeten leren

Wat doen leraren veel, 
wat weinig in de klas?

Nederlandse leerlingen vinden vaker dan 
leerlingen uit andere landen dat hun 
leraren duidelijk uitleggen en structuur 
bieden. Minder vaak vinden ze dat leraren 
afstemmen op verschillen tussen 
leerlingen, hun complexe problemen 
leren oplossen en hen uitdagen.

PERCENTAGE VO-LEERLINGEN 
DAT VINDT DAT DE DOCENT:
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Schoolbesturen wisselend in aanpak   Wat leraren bij 
het ene bestuur aan professionalisering krijgen, 
verschilt aanzienlijk van wat ze bij het andere krijgen. 
Het aantal professionaliseringsactiviteiten loopt sterk 
uiteen. Schoolbesturen bieden soms een eigen 
scholings academie, maar er zijn ook besturen bij wie 
minder mogelijk is. De inspectie ziet dat schoolbesturen 
hun professionaliseringstaak verschillend opvatten. 
Sommige schoolbesturen trekken de randvoorwaarden 
van het personeelsbeleid naar zich toe, anderen niet. 
Ook zien we dat sommige besturen gerichte keuzes 
maken in bestedingen, terwijl andere besturen de 
middelen gelijk of naar rato over de scholen verdelen. 

4c Voldoende leraren?

Ontwikkelingen lerarentekort

Toenemend tekort   In het primair onderwijs, het 
voortgezet onderwijs en in het mbo verwachten we dat 
de lerarentekorten de komende jaren verder toenemen. 
Maar hoeveel het tekort toeneemt, verschilt per sector, 
vak of regio. Zo worden in het basisonderwijs de 
grootste tekorten voorspeld, die vooral in specifieke 
regio’s sterk zullen oplopen. In het voortgezet onder-
wijs ontstaan naar verwachting met name voor 
specifieke vakken – bètavakken en de moderne 
vreemde talen – veel moeilijk te vervullen vacatures. 

Daling pabo-studenten tot 2015   Het aantal pabo-
studenten neemt sinds 2006 gestaag af. Terwijl in 2006 
nog 11.500 pabo-studenten instroomden, was dit 
aantal gedaald tot 5.500 in 2015. Hoewel deze daling de 
landelijke trend volgt – afname van het aantal leerlin-
gen dat een hbo-opleiding kiest – is de instroom in de 
pabo sterker afgenomen dan de instroom in andere 
hbo-opleidingen. De daling houdt gelijke tred met de 
invoering van instroomeisen en rekentoetsen op de 
pabo’s. Met name de instroom vanuit het mbo is 
gedaald. De daling leidt ertoe dat het aantal pabo-
gediplomeerden niet meer in de pas loopt met het 
aantal nieuwe leraren dat jaarlijks nodig is. Dit is te zien 
in de figuur linksboven op pagina 41.

Meer pabo-studenten vanaf 2016   In 2016 is de 
instroom van pabo-studenten voor het eerst in tien jaar 
toegenomen; 10 procent meer vergeleken met 2015. 
Vergeleken met vorig jaar is het aantal instromers 
vanuit het mbo met 14 procent toegenomen, vanuit de 
havo met 11 procent en vanuit het vwo met 4 procent. 
De indirecte instroom is met 13 procent toegenomen en 
de directe instroom met 8 procent. 

Kwaliteit instromende studenten gelijk   De eind-
examencijfers van de studenten die instromen in de 
pabo zijn in de periode 2006-2015 niet omhoog gegaan. 
De instromende havo-gediplomeerden lijken weliswaar 
beter te scoren voor Engels, maar hun prestaties voor 
Nederlands en wiskunde dalen licht. De kwaliteit van de 
instromende havo-gediplomeerden lijkt redelijk stabiel, 
terwijl het absolute aantal studenten dat zich inschrijft 
daalt. De daling komt vooral doordat minder mbo-
gediplomeerden aan de pabo beginnen.

Aantal instromers tweedegraads- en universitaire 
lerarenopleidingen daalt niet   Bij de tweedegraads 
en de universitaire lerarenopleidingen loopt het aantal 
instromende studenten niet terug; de instroom is vrij 
constant. Bovendien is de verhouding tussen mbo’ers, 
havisten en vwo’ers die voor tweedegraads leraren-
opleidingen kiezen constant. De meeste leerlingen 
stromen door vanuit de havo (30 procent) en het mbo 
(20 procent). Het aantal vwo-leerlingen is opvallend 
laag, rond de 5 procent. Van de studenten aan een 
tweedegraads lerarenopleiding doet 35 procent de 
lerarenopleiding parallel aan een andere studie of heeft 
zich ingeschreven ná een andere studie. 

Instromende studenten relatief homogene groep

Vooral vrouwen zonder migratieachtergrond   
Ongeveer 75 procent van de studenten die instromen in 
de pabo is vrouw. Het aandeel studenten met een 
westerse en niet-westerse migratieachtergrond is 
10 procent. Dat is lager dan het gemiddelde in de totale 
hbo-instroom (17,5 procent) (zie ook figuur onderop 
pagina 41). In de tweedegraads lerarenopleidingen is de 
instroom man/vrouw redelijk evenwichtig: ongeveer 
55 procent is vrouw. Ook is het aandeel studenten met 
een westerse en niet-westerse migratieachtergrond 
(18 procent) hoger dan binnen de pabo. Bekeken over 
een langere periode blijkt de instroom in de leraren-
opleidingen redelijk stabiel in geslacht en etniciteit.

Profielen van instromers redelijk eenzijdig   Bij de 
pabo stromen nauwelijks scholieren met technische 
profielen in (zie ook figuur onderop pagina 41). Ook bij 
de tweedegraadslerarenopleidingen hebben de 
instromende studenten vooral een achtergrond met 
een Cultuur & Maatschappij-profiel. Al jaren kiest dus 
slechts een klein aantal studenten met een bètaprofiel 
voor een lerarenopleiding. Gezien het tekort aan 
leraren met een bèta-achtergrond en dalende presta-
ties in rekenen in zowel het basisonderwijs als het 
voortgezet onderwijs, is dat niet bemoedigend. Het 
aandeel studenten met een bèta-achtergrond bij de 
tweedegraads lerarenopleidingen is wel hoger dan in 
de pabo. Verder is opmerkelijk dat mannen die 
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instromen in de lerarenopleidingen relatief vaker een 
bètaprofiel hebben dan vrouwen die instromen. 

Iets minder uitvallers na één jaar in 2016

Uitval tijdens de opleiding In het schooljaar 2015/2016 
heeft 30 procent van de studenten besloten na het 
eerste jaar niet door te gaan met hun opleiding aan de 
pabo. Bij de tweedegraads lerarenopleiding ligt dit 
percentage op 50. Met name op de pabo’s is de uitval 
in het eerste jaar in 2016 sterk teruggelopen: van 
39 procent in 2015 naar 30 procent in 2016. Het 
percentage uitvallers is niet eerder zo laag geweest. 
Vooral de uitval van mbo’ers is fors afgenomen: van 
45 procent in 2014 naar 27 procent in 2015. Verder 
vallen mannelijke studenten vaker uit dan vrouwelijke 
studenten (44 versus 25 procent) en is hun uitval, in 
tegenstelling tot dat van de vrouwelijke studenten, 
nauwelijks gedaald.

Diplomarendement lerarenopleidingen   Het 
diplomarendement is bij de tweedegraads leraren-
opleidingen erg laag: het lukt slechts 35 procent van 
de studenten om binnen vijf jaar hun opleiding af te 
maken. Bij andere hbo-opleidingen geldt dat voor 
60 procent van de studenten. Bij de pabo is het 
diplomarendement juist hoger (65 procent) dan het 
hbo-gemiddelde. Maar voor beide opleidingen is de 
trend in diplomarendement dalend: van de studenten 
die in 2006 aan een tweedegraads lerarenopleiding zijn 
begonnen, heeft 39 procent de opleiding vijf jaar later 
afgemaakt. Bij de studenten die in 2010 zijn begonnen 
ligt dit percentage op 35 procent. Voor pabo-studenten 
liggen deze percentages op respectievelijk 69 procent 
en 65 procent.
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Iets meer leerlingen naar regulier onderwijs   Sinds de invoering van passend onderwijs daalt het aantal 
leerlingen in het speciaal onderwijs licht. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte blijven vaker in het 
regulier onderwijs en vanuit het speciaal onderwijs gaan er leerlingen naar het regulier onderwijs. Het ging 
de afgelopen twee jaar om kleine verschuivingen, waardoor er per school geen of nauwelijks leerlingen uit 
het speciaal onderwijs bij komen.

Scholingsbehoefte leraren regulier onderwijs   Leraren en schoolleiders lijken een nieuwe benadering te 
hebben van hun leerlingen met ondersteuningsbehoefte. Ze zijn actiever op zoek naar passend onderwijs 
voor deze leerlingen. Schoolleiders geven aan dat leraren veel behoefte hebben aan scholing en ondersteu-
ning. Daarnaast noemen de leraren de groepsgrootte en werkdruk als ongunstige randvoorwaarden voor 
passend onderwijs.

Succesvolle interventies bij thuiszitters   Een deel van de leerlingen zit thuis. Deze leerlingen krijgen geen 
passend onderwijs. Dat is onacceptabel, omdat elke jongere in Nederland recht heeft op (passend) onder-
wijs. Samenwerkingsverbanden die doorzettingsmacht hebben georganiseerd, lijken er beter in te slagen 
leerlingen niet langdurig thuis te laten zitten. Ook andere interventies helpen om passend onderwijs voor 
deze leerlingen te organiseren.

Samenwerkingsverbanden meer resultaat   De 152 samenwerkingsverbanden hebben steeds vaker de 
randvoorwaarden gecreëerd om passend onderwijs in de scholen te ondersteunen. Resultaten verschillen 
nog wel per samenwerkingsverband. Met name samenwerkingsverbanden die inzetten op samenwerking 
tussen scholen en gemeentelijk jeugdbeleid zijn succesvol. Zij lijken er het beste in te slagen het aantal 
thuiszitters te reduceren en leerlingen in het regulier onderwijs geplaatst te krijgen en te houden.

5 Passend onderwijs
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5a Iets minder leerlingen naar 
(voortgezet) speciaal onderwijs

Kleine verschuiving, deelname speciaal onderwijs 
daalt licht

Opnieuw wat minder leerlingen naar (v)so   
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is 
de laatste jaren gedaald van 31 duizend in 2014 tot 
29 duizend in 2016. Ook neemt het aantal leerlingen in 
het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af, van een 
kleine 40 duizend in 2014 naar 38 duizend in 2016. 
In totaal zaten er in 2016 vierduizend leerlingen minder 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs dan voor de 
invoering van passend onderwijs. In de deelname-
percentages zien we deze relatief kleine verschuiving 
nauwelijks terug. Dit is ook zichtbaar op pagina 48, 
waar de deelnamepercentages voor de afgelopen zes 
schooljaren staan weergegeven. De percentages zijn 
door de jaren heen redelijk stabiel.

Vooral minder instroom in (v)so en sbo   Vooral het 
regulier basisonderwijs verwijst minder leerlingen naar 
het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.21 
Opvallend zijn wel de grote verschillen in verwijzings-
beleid tussen samenwerkingsverbanden en daarmee 
tussen regio’s.

Overstappen van (voortgezet) speciaal naar regulier 
onderwijs   We constateren dat leerlingen uit het 
(voortgezet) speciaal onderwijs vaker in het regulier 
voortgezet onderwijs instromen.21 Leerlingen die de 
overstap van speciaal naar regulier onderwijs maken, 
zijn vooral leerlingen met een cluster 2-indicatie met een 
taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoor-
nis. Ook leerlingen met een voormalige cluster 4-indicatie 
gaan vaker naar reguliere scholen (ook omdat het aantal 
leerlingen in een residentiële instelling minder wordt). 
Ten slotte zitten ook cluster 1-leerlingen minder vaak in 
het (v)so, terwijl de bekostigingssystematiek voor deze 
leerlingen niet gewijzigd is. Voor al deze verschuivingen 
geldt dat samenwerkingsverbanden behoorlijk van elkaar 
verschillen.

Relatief weinig leerlingen over naar regulier onderwijs

Geen tot weinig leerlingen per school erbij   De trend 
naar meer inclusief onderwijs is zichtbaar, maar het 
gaat om kleine aantallen leerlingen. In totaal zaten er in 
2016 vierduizend leerlingen minder in het speciaal 

21 Koopman, P.N.J., & Ledoux, G. (2016). Factsheet 1. Leerlingen in 
speciaal en regulier onderwijs. Update schooljaar 2015/16. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

onderwijs dan in 2014, zoals we hierboven al lieten zien. 
Deels komt dit doordat leerlingen vanuit het speciaal 
onderwijs naar het regulier onderwijs zijn overgestapt. 
In totaal had 18 procent van de basisscholen en 72 
procent van de scholen voor voortgezet onderwijs te 
maken met leerlingen die van het speciaal onderwijs 
overstapten naar regulier onderwijs. Op de meeste 
reguliere scholen kwamen nul, één of twee leerlingen 
per school over uit het speciaal onderwijs. Deze 
verdeling staat weergegeven in de figuur rechts boven 
op pagina 49.

5b Leraren en schoolleiders over 
passend onderwijs 

Behoefte aan ontwikkeling/professionalisering 

Nieuwe ontwikkelbehoefte leraren   Bijna de helft 
van de leraren in het basisonderwijs geeft aan dat zij 
zich vanwege passend onderwijs op nieuwe terreinen 
professioneel willen ontwikkelen. Leraren hebben 
vooral behoefte zich te ontwikkelen op gedragsmatig 
en sociaal-emotioneel gebied. In het voortgezet 
speciaal onderwijs vindt een kleiner deel van de leraren 
dat hun ontwikkelbehoefte is veranderd sinds de 
invoering van passend onderwijs. Volgens twee derde 
deel van de leraren in het primair onderwijs komen de 
huidige en geplande scholingsactiviteiten tegemoet 
aan deze ontwikkelbehoefte. 

Perspectief van schoolleiders primair onderwijs op 
passend onderwijs   Twee derde deel van de school-
leiders geeft aan dat de zorgbreedte van de school 
veranderd is sinds de invoering van passend onderwijs. 
Ook is driekwart van de schoolleiders van mening dat de 
ontwikkelbehoefte van leraren veranderd is. Zij willen 
meer weten en begrijpen over de cognitie, het gedrag of 
de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlin-
gen. Ook geeft het merendeel van de school leiders aan 
dat leraren de afgelopen twee jaar scholings activiteiten 
hebben gevolgd en dat hun school ook voor de komen-
de twee jaar scholingsactiviteiten heeft gepland om 
leraren beter passend onderwijs te laten bieden aan 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De 
scholingsactiviteiten richten zich vooral op de cogni-
tieve, gedragsmatige of sociale en emotionele onder-
steuningsbehoeften van leerlingen. Twee derde van de 
schoolleiders voelt zich ondersteund door het samen-
werkingsverband bij hun professionaliseringsvragen.
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Bureaucratie verminderd, maar nog aanwezig   
Directeuren, coördinatoren, toewijzers, intern begelei-
ders en zorgcoördinatoren vinden dat er minder 
bureaucratie en complexiteit is dan voor de invoering 
van passend onderwijs.22 Toch ervaren zij nog steeds 
veel bureaucratie met name als zij afstemmen met 
jeugdhulp (verlening), toelaatbaarheidsverklaringen 
aanvragen en ontwikkelingsperspectieven opstellen.

5c Thuiszitters 

Minder kortdurend verzuim, meer langdurige thuiszitters

Aantal thuiszitters   Elke jongere in Nederland heeft 
recht op (passend) onderwijs. De wet beschermt dit 
recht. Toch zitten er leerlingen thuis. In het schooljaar 
2015/2016 waren dit zo’n 9.388 leerlingen, van wie 
4.194 langer dan drie maanden niet naar school 
gingen.23 

Minder absoluut, meer langdurig verzuim   In het 
aantal thuiszitters zien we de afgelopen jaren twee 
verschillende trends. Het aantal leerlingen dat in de 
afgelopen jaren niet op een school staat ingeschreven 
(absoluut verzuim) neemt af (zie ook figuur rechts op 
pagina 49). In het schooljaar 2015/2016 ging het om 
5.101 leerlingen, in het schooljaar 2014/2015 waren dit 
er nog 5.956. Tegelijkertijd is het aantal leerlingen 
gestegen dat wel stond ingeschreven, maar niet naar 
school ging. Er zijn vooral meer leerlingen die meer dan 
drie maanden niet op school zijn (toename langdurig 
relatief verzuim). In het schooljaar 2015/2016 ging het 
om 2.592 leerlingen. Vergeleken met het schooljaar 
2014/2015 is dat een stijging van 16 procent. Het hoge 
aantal en de stijgende trend in langdurig verzuim 
vinden wij onacceptabel. Daarom wordt er veel 
ondernomen, ook beleidsmatig, om dit verzuim aan te 
pakken, zoals doorzettingsmacht organiseren, het 
‘Thuiszitterspact’, het interventieteam en een betere 
registratie van verzuim.

Meer vrijstellingen ook zorgelijk

Toename aantal vrijstellingen   Het aantal vrijstellin-
gen op grond van artikel 5 onder a, van de Leer plicht-

22 Heim, M., Ledoux, G., Elshof, D., & Karssen, M. (2016). Ingeslagen 
paden. De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en hun 
nieuwe procedures voor de toewijzing van onderwijsondersteuning. 
Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

23 Cijferbijlage leerplichttelling schooljaar 2015-2016. Bijlage bij: OCW 
(2016). Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs. [Brief ] aan 
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 
december 2016. Den Haag: OCW.

wet is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen.24 Dat heeft 
enigszins te maken met de verbeterde registratie van 
verzuim, maar het laat ook zien dat er mogelijk niet 
voor alle leerlingen een passende plek in het onderwijs 
beschikbaar is. De mogelijkheden voor onderwijs-
zorgarrangementen worden in sommige gemeenten 
nog onvoldoende benut. Er is weinig zicht op de 
kinderen en jongeren met een dergelijke vrijstelling. 
Dat is zorg wekkend en onwenselijk. 

Vrijstellingen vooral voor jonge kinderen en 16- en 
17-jarigen   Vrijstellingen worden vaak afgegeven aan 
kinderen op medische kinderdagverblijven die de 
leerplichtige leeftijd van 5 jaar bereiken. Ook is er een 
grote groep 16- en 17-jarigen die op psychische gronden 
een vrijstelling ontvangt. Bij het tot stand komen van de 
vrijstelling speelt de verklaring van een onafhankelijk 
specialist een belangrijke rol. De processen voor het 
afgeven van de vrijstelling verschillen per gemeente.

Beleid en interventies bij thuiszitters

Registratie nog niet overal op orde   Samenwerkings-
verbanden slagen er steeds beter in om zicht te krijgen 
op de thuiszitters. Tegelijkertijd zijn die gegevens toch 
nog matig van kwaliteit en soms laat de nauwkeurig-
heid te wensen over. Bij bijna de helft van de registra-
ties is onduidelijk welke interventies een samen-
werkingsverband onderneemt en met welk succes.

Bijna de helft samenwerkingsverbanden organiseert 
doorzettingsmacht   Van alle samenwerkingsverban-
den heeft bijna de helft (65 van de 152) geregeld dat 
iemand (een persoon of een instantie) een oplossing 
kan forceren als een leerling niet op een school 
geplaatst wordt. Schoolbesturen en gemeenten 
verklaren zich dan gebonden aan de besluiten van die 
persoon of instantie. Dit heet doorzettingsmacht. 
23 andere samenwerkingsverbanden laten weten 
door zettingsmacht te gaan organiseren. Inspecteurs 
ervaren dat doorzettingsmacht effectief is; het helpt 
vaak om voor langdurige thuiszitters een passende plek 
in het onderwijs te vinden. Om doorzettingsmacht te 
organiseren is samenwerking met gemeenten/
leerplicht en jeugdhulp cruciaal. De samenwerkings-
verbanden die geen doorzettingsmacht (gaan) organi-
seren, vinden dat in hun regio niet nodig of geven de 
voorkeur aan onderling vertrouwen en consensus.

24 Bertling, L., Lubberman, J., & Witteman-van Leenen, H. (2016). 
Onderzoek naar de groei van vrijstellingen ‘5 onder a’. Eindrapport. 
Amsterdam: Regioplan.
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Sinds de invoering van passend onderwijs
gaan iets meer leerlingen naar het 
regulier onderwijs. Het gaat om kleine 
verschuivingen. 

Passend onderwijs

Kleine verschuiving 
leerlingen, iets minder 
in speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs - Cluster 3/4
Speciaal onderwijs - Cluster 1/2 
Speciaal basisonderwijs
Basisonderwijs
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Minder thuiszitters,
maar meer leerlingen
die lang thuiszitten

Instroom vanuit speciaal 
onderwijs betreft hooguit 
enkele leerlingen

Samenwerkings-
verbanden verbeteren 
zich, kwaliteitsborging 
blijft achter

Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
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Toewijzing extra 

ondersteuning
Realiseren 
resultaten 
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kwaliteit

Borging 
verbeteringen

De grootste verbetering betreft de aanpak 
van het schoolverzuim en de toewijzing 
van de extra ondersteuning. Wat betreft 
de borging van de verbeteringen is er nog 
veel ruimte voor verbetering.

Bijna alle basisscholen en de helft van de 
vo-scholen kreeg er in 2016 geen of één 
leerling bij vanuit het speciaal onderwijs. 
De instroom op sbo-scholen was groter.
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Effectieve interventies bij signalen en meldingen   
Oplossingen zijn vaak mogelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de oplossingen die zich aandienen wanneer de 
inspectie een samenwerkingsverband of een school-
bestuur wijst op een signaal of hen aanspreekt op hun 
verantwoordelijkheden. Zo hebben we bij een dertigtal 
signalen over het ontwijken van de zorgplicht de 
schoolbesturen hierop aangesproken. In alle dertig 
gevallen heeft dit tot een oplossing geleid. Ook is er bij 
71 procent van de 316 meldingen in de periode oktober 
2015 tot november 2016 een oplossing gevonden. De 
inspectie heeft in deze gevallen ouders bijvoorbeeld 
gewezen op wat zij konden doen, andere betrokkenen 
geïnformeerd over wat wel en niet mogelijk is en, 
indien dat nodig was, scholen en samenwerkings-
verbanden aangesproken op hun taken en 
bevoegdheden.

5d Samenwerkingsverbanden 

Ontwikkelingen en uitdagingen 
samenwerkings verbanden

Organisatorische verbetering samenwerkings-
verbanden   De afgelopen jaren hebben samenwer-
kingsverbanden hun organisaties verbeterd. Dit geldt 
voor vrijwel alle kwaliteitsindicatoren waarop de 
inspectie hen beoordeelt. De grootste vooruitgangen 
betreffen: de aanpak van het schoolverzuim en de 
toewijzing van de extra ondersteuning (zie figuur 
linksonder op pagina 49). Daarnaast is de aanpak van 
de verantwoording over kwaliteit verbeterd vergeleken 
met 2013/2014, en deze ontwikkeling is noodzakelijk. 
De verbeteringen worden nog onvoldoende geborgd en 
onderzoek naar tevreden heid moet beter, evenals het 
normeren van resultaten. Al is er enige vooruitgang, 
deze is vaak nog steeds niet geborgd. Of leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften daadwerkelijk profite-
ren van de aanpak van de samenwerkingsverbanden, 
moet nog blijken. Resultaten op leerlingniveau kunnen 
veelal nog niet worden vastgesteld.

Sterke punten samenwerkingsverbanden   Waarin 
zijn de samenwerkingsverbanden verbeterd? Zij 
hebben flinke vooruitgang geboekt vooral bij het 
organiseren van passende ondersteuningsvoorzienin-
gen en procedures en toewijzing van de extra onder-
steuning. Ook hanteren de meeste samenwerkings-
verbanden een doelmatige overlegstructuur en hebben 
zij een duidelijke missie en visie beschreven. 

Afstemming met jeugdhulp kan beter   Belangrijk 
verbeterpunt blijft de afstemming van samenwerkings-
verbanden met gemeenten. We zien weliswaar 
vooruitgang, maar bij de helft van de samenwerkings-
verbanden die de inspectie in 2015/2016 bezocht, is die 
vooruitgang nog onvoldoende. Afstemming met 
jeugdhulp en WMO-zorg is vooral van belang voor 
leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen 
zitten en voor leerlingen die ontheven zijn van de 
leerplicht. Ook in de Monitor Toewijzing geven 
samenwerkingsverbanden en scholen aan nog te 
zoeken naar meer en betere samenwerking bij de 
inkoop van zorg en ondersteuning.25

Intern toezicht en kwaliteitszorg heeft aandacht 
nodig   De onafhankelijkheid en toerusting van de 
intern toezichthouders is niet in alle samenwerkings-
verbanden voldoende gegarandeerd. Het is van belang 
dit intern toezicht goed te organiseren. Daarnaast zijn 
vooral flinke verbeteringen in de kwaliteitszorg nood-
zakelijk. De inspectie neemt wel verbetering waar, maar 
deze is onvoldoende. Samenwerkingsverbanden leggen 
hun resultaten lang niet altijd vast en kunnen zowel 
resultaten als doelmatigheid van de inzet van middelen 
niet goed verantwoorden. Ook de eerste jaarverslagen 
schieten hierin inhoudelijk ernstig tekort, wat volgt uit 
het feit dat de kwaliteitszorg niet voldoende functio-
neert. Het is daarom goed dat de samenwerkingsver-
banden hier veel aandacht aan blijven geven.

Financiën samenwerkingsverbanden   Op 1 juli 2016 
hebben voor het eerst alle samenwerkingsverbanden 
hun jaarrekeningen ingediend. Een inhoudelijke analyse 
van een steekproef van 36 jaarverslagen (18 primair 
onderwijs, 18 voortgezet onderwijs) laat zien dat bijna 
alle samenwerkingsverbanden streven naar enige 
financiële reserve. Slechts tien samenwerkingsverban-
den boekten in 2015 een negatief resultaat. Zowel 
samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs als 
samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs 
hebben de afgelopen twee jaren zo’n 10 procent van de 
gelden voor passend onderwijs (80 miljoen euro) niet 
besteed.26 In bijna alle gevallen lijkt hier wel beleid aan 
ten grondslag te liggen, maar de onderbouwing van de 
bedragen ontbreekt. Ook wisselt de hoogte van de 
reserves die worden nagestreefd, sterk per samenwer-
kingsverband. We zien hierbij geen verschillen tussen 
samenwerkingsverbanden met een positieve en een 

25 Hein, M., Ledoux, G., Elshof, D., & Karssen, M. (2016). Ingeslagen 
paden; De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en hun 
nieuwe procedures voor de toewijzing van onderwijsondersteuning. 
Eenmeting 2016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

26 Inspectie van het Onderwijs (2016). De financiële situatie in het 
onderwijs 2015. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
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negatieve verevening. Een goede verklaring daarvoor 
ontbreekt bij een aantal van de samenwerkingsverban-
den die (veel) geld niet hebben besteed.

Tot slot   De afgelopen jaren hebben de samenwer-
kingsverbanden passend onderwijs een aanzienlijke 
ontwikkeling doorgemaakt. Deze organisaties zijn 
duidelijk veel beter ingericht geraakt. Daarmee zijn de 
samenwerkingsverbanden eigenlijk ook grotendeels 
operationeel. Maar het werk is nog niet af. Samen-
werkingsverbanden moeten deze eerste organisatori-
sche resultaten de komende jaren nog flink verder 
ontwikkelen. Tegelijkertijd liggen er over de effectiviteit 
van samenwerkingsverbanden lastige vragen. Waarom 
zijn er leerlingen die niet binnen drie maanden op een 
passende onderwijsplaats maar thuis zitten? En hebben 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die wel 
naar school gaan een werkelijk passende onderwijs-
plaats? Dit zijn lastige maar essentiële vragen waarop 
nog geen antwoorden zijn. De ontwikkel- en evaluatie-
trajecten voor passend onderwijs zijn tot 2020 uitgezet, 
dus de tijd is nog niet om; dat geldt zowel voor de 
resultaten van het thuiszittersbeleid (o.a. Thuis zitter-
pact) als voor de evaluatieprogramma’s voor het 
passend onderwijs als geheel (NRO). De komende jaren 
moet blijken of meer leerlingen met extra ondersteu-
ningsbehoeften daadwerkelijk profiteren van passend 
onderwijs. Daarvoor is vanzelfsprekend meer nodig 
dan een onderwijsplek op een reguliere school. 
Het geboden onderwijs moet, beter dan voorheen, 
passen bij hun extra onderwijsbehoeften.
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onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de Inspectie van het Onderwijs geen 
aansprakelijkheid. 
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