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Voortgezet
onderwijs

POSITIE VAN LEERLINGEN IN LEERJAAR 3 (2015) 
T.O.V. HET DEFINITIEVE BASISSCHOOLADVIES

HET PERCENTAGE 
LEERLINGEN IN TOTAAL

Voortgezet onderwijs Speciaal
onderwijsPrimair onderwijs

Veel leerlingen 
wisselen van 
plek in de 
onderbouw

Plaats in leerjaar 3 gelijk
aan enkelvoudig advies

Opgestroomd 
t.o.v. advies

Laagste niveau binnen
dubbel advies

Hoogste niveau binnen
dubbel advies

Afgestroomd
t.o.v. adviesVmbo-b/

vmbo-k

Vmbo-g/t

Vmbo-k

Vmbo-k /
vmbo-g/t

Vmbo-g/t
& havo

Vwo

Vmbo-b

Havo
& vwo

Havo

Ongeveer 11 procent van de
leerlingen met een vmbo-g/t
advies zit in leerjaar 3 in de
havo of hoger. 18 procent van
de leerlingen zit juist op een
lager niveau: vmbo-kader of
lager. 71 procent van deze
leerlingen zit in leerjaar 3 
nog steeds in vmbo-g/t.
 
10 procent van de leerlingen 
zit in leerjaar 3 een niveau 
hoger dan de basisschool 
adviseerde. 15 procent van 
de leerlingen zit in leerjaar 
3 een niveau lager dan de 
basisschool adviseerde.

Het is belangrijk dat leraren
hun leerlingen helpen om op
niveau te blijven of zelfs om 
op te stromen.
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Leraren 
evalueren hun 
functioneren, 
maar niet altijd 
even grondig

Op driekwart van de scholen 
evalueren leraren het eigen 
functioneren. Deze evaluatie 
kan veel grondiger. De 
leraren zouden vaker de 
resultaten van leerlingen 
hierbij kunnen betrekken. 

Leraren evalueren
hun handelwijze
binnen en buiten

de les. Leraren hebben
een reëel zicht op
hun pedagogische

en didactische
competenties.

Leraren maken
gebruik van de

leerresultaten om
de kwaliteit van
hun onderwijs
te beoordelen.

24,5

42,2
57,8

26,6

73,475,5

% GEDIPLOMEERDEN 
PER SCHOOLSOORT

PERCENTAGE SCHOLEN WAAR DE LERAREN DE 
KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS EVALUEREN

Voortgezet
speciaal onderwijs

Middelbaar
beroepsonderwijs

’10/’11 ’15/’16

Vwo

Havo

Vmbo-gemengd/
theoretisch

Vmbo-basis

Vmbo-kader

19,6

25,5

27,9

14,9

12,1

17,9

26,3

29,6

15,2

11,0

638

Aandeel vwo- en 
vmbo-basis-
diploma's daalt 

De cijfers voor 
het centraal 
examen en 

de slaag-
percentages 

liggen in 2016 
op vrijwel 
hetzelfde 
niveau als 

in 2015. 

In inter-
nationaal

perspectief
(PISA) gaat
Nederland

achteruit in
wiskunde en

natuurweten-
schappelijk
onderwijs.

Het aandeel vwo-gediplo-
meerden neemt af. In 2011 
haalde 19,6 procent van alle 
gediplomeerden een vwo-
diploma. In 2016 is dit nog 
17,9 procent. Ook het aandeel 
vmbo-basis-gediplomeerden 
daalt al enkele jaren. 
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Continue 
kwaliteits-

verbetering 
belangrijk voor 

een goede 
onderwijs-

kwaliteit

De kwaliteitsborging is 
nog niet altijd op orde. 
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Het Johan de Witt-Gymnasium begon in 1253 als Latijnse 
school waar alleen jongens les kregen. In de 17e eeuw is de 
school zo bekend, dat de leerlingen vanuit het hele land 
toestromen. In 1853 wordt de school officieel een gymnasium, 
maar pas in 1953 krijgt de school zijn huidige naam, vernoemd 
naar oud-leerling en 17e-eeuws staatsman Johan de Witt.
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Samenvatting

Stabiel beeld examenresultaten   De eindexamen
cijfers van leerlingen laten een stabiel beeld zien. 
Voor de slaagpercentages geldt hetzelfde. Hoewel deze 
stegen in de afgelopen jaren, zijn ze in 2016 bijna gelijk 
aan die van 2015. In internationaal perspectief (PISA) 
gaat Nederland echter achteruit bij wiskunde en 
natuurwetenschappelijk onderwijs. Bij de stijgende 
resultaten op de rekentoetsen zien we grote 
schoolverschillen.

Scholen werken aan kwaliteit   Met 4,3 procent is het 
percentage (zeer) zwakke afdelingen in het voortgezet 
onderwijs nog nooit zo laag geweest. Veel scholen 
blijken zich te kunnen verbeteren. Scholen weten de 
systemen voor kwaliteitszorg steeds meer te benutten 
voor verbeterprocessen. Uit evaluaties van de onder
wijsresultaten en van het onderwijsproces trekken 
scholen conclusies die de aanzet vormen voor verbete
ringen. Dit is een goede stap in de richting van een 
kwaliteitscultuur, een belangrijke voorwaarde voor een 
goede onderwijskwaliteit. Helaas is de borging van de 
kwaliteitsverbetering nog niet op alle scholen op orde. 

Omgaan met verschillen soms moeizaam   Het beeld 
van de ondersteuning en begeleiding van leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, is positief. Het 
omgaan met verschillen tussen leerlingen tijdens de les 
gaat echter moeizaam. Volgens leraren zelf spelen 
gebrek aan voorbereidingstijd en praktische omstandig
heden binnen de klas een rol. Schoolleiders menen 
echter dat leraren nog te weinig weten over de verschil
len en hoe ze daarmee in de les kunnen omgaan. Het 
aanbieden van voorgestructureerde formatieve evalua
tiegegevens kan leraren helpen in de les bewuster met 
de verschillen tussen leerlingen om te gaan.

Professionalisering leraren kan adequater   
Leraren krijgen nog te weinig een grondige terug
koppeling op hun competenties. Daardoor hebben ze 

onvoldoende zicht op wat hun individuele ontwikke
lingsdoelen zouden moeten zijn. Ook scholing op 
onder werpen die aansluiten bij de schoolambities is te 
weinig effectief. Dit komt doordat schoolleiders de 
schooldoelstellingen vaak niet uitwerken in concrete en 
observeerbare normen voor het handelen binnen en 
buiten de klas. Hierdoor blijft onduidelijk waar de 
scholing zich op moet richten. Professionalisering
activiteiten leveren meer op als ze plaatsvinden in een 
schoolcultuur die gericht is op continue verbetering. 
Leren aan en van elkaar binnen de muren van een 
school zou gewoonte moeten worden. 

Veel veranderingen van schoolsoort   Veel leerlingen 
zitten in leerjaar 3 in een andere schoolsoort dan het 
basisschooladvies voorspelde. Dit pakt vooral nadelig uit 
voor kinderen met lager opgeleide ouders. Zij hebben 
tussen leerjaar 1 en leerjaar 3 meer kans om af te 
stromen. Ook hebben zij minder kans om op te stromen 
dan medeleerlingen met hoger opgeleide ouders. Het is 
van belang dat leraren hun leerlingen zodanig onder
steunen dat zij de opleiding kunnen blijven volgen 
waarin zij geplaatst zijn of zelfs kunnen opstromen. 
Ook bij het stapelen van diploma’s zien we dat leerlingen 
van hoger opgeleide ouders vaker kiezen voor opstroom 
naar de havo na de gemengde/theoretische leerweg dan 
leerlingen met lager opgeleide ouders. 

Verbetering burgerschapsonderwijs nodig   Scholen 
vinden het belangrijk om de sociale en maatschappe
lijke vorming van leerlingen te bevorderen, en daar 
geven ze ook aandacht aan. Ongeveer twee derde biedt 
een maatschappelijke stage aan. Maar de kwaliteit van 
het burgerschapsonderwijs geeft reden tot zorg. Van 
belang is een doelgerichte aanpak, waarin op samen
hangende wijze wordt gewerkt aan het bereiken van 
concreet geformuleerde leerdoelen en scholen weten 
wat de resultaten van het onderwijs zijn.
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3.1 Sturing op kwaliteit 

Onderwijskwaliteit

Minder (zeer) zwakke scholen   Op 1 september 2016 hadden nog 57 besturen in het voortgezet 
onderwijs (vo) te maken met afdelingen van zwakke of zeer zwakke kwaliteit. Het ging om 120 
afdelingen, oftewel 4,3 procent van alle afdelingen, praktijkonderwijs uitgezonderd (tabel 3.1a). 
Het percentage (zeer) zwakke afdelingen daalt. Relatief veel (zeer) zwakke scholen staan in de 
steden Amsterdam en Utrecht en in de provincie Groningen (bijlage 1, tabel 1 en 2). Bestuurders en 
schoolleiders spannen zich in om deze afdelingen binnen een jaar weer op het gewenste peil te 
brengen. Bij een minderheid van de scholen lukt dit niet en is een extra inspanning van bestuur en 
schoolleiding, bijvoorbeeld een beroep op interimmanagement, nodig om de afdeling er weer 
bovenop te helpen. 

Tabel 3.1a Toezichtarrangementen voortgezet onderwijs op 1 september 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 
(in percentages, n 2016=2.757)

1 september 2012 1 september 2013 1 september 2014 1 september 2015 1 september 2016

Basis 89,7 89,9 92,7 95,2 95,7

Zwak 9,4 9,5 7,0 4,4 4,3

Zeer zwak 0,9 0,6 0,3 0,4 0,0

Totaal 100 100 100 100 100

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Verbetering meestal duurzaam   Voor scholen waar de kwaliteit van het onderwijs als onvoldoen
de is beoordeeld, hoeft niet te gelden: eens zwak, altijd zwak. Van de 281 afdelingen die in 2008 
zwak of zeer zwak waren is 74 procent er kwalitatief weer volledig bovenop gekomen. Zij hebben 
al minimaal vier jaar basiskwaliteit. Opmerkelijk is dat vijf zwakke scholen uit 2008 in 2015 het 
predicaat ‘Excellente School’ kregen. Hieronder zijn twee scholen voor praktijkonderwijs. Voor de 
overige scholen geldt dat de kwaliteitsverbetering wat langer op zich heeft laten wachten. Ook zijn 
er scholen waar de verbetering om een veelheid aan redenen niet stabiel bleek. 

Minder predicaten excellent, maar langer geldig   In 2016 meldden zich 61 scholen aan voor het 
predicaat ‘Excellente School’. Dat was minder dan in 2015, toen zich 113 scholen aanmeldden. 
Dat komt doordat het predicaat nu drie jaar geldig is en scholen het dus niet telkens opnieuw 
hoeven aan te vragen. Voor de periode 20162018 ontvingen 25 scholen voor voortgezet onderwijs 
het predicaat, waaronder 6 scholen voor praktijkonderwijs. Dit brengt het totaal aantal excellente 
scholen met een geldend predicaat voor voortgezet onderwijs op 93 scholen. Excellente scholen 
bieden kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast onderscheiden ze zich, bijvoorbeeld met een innova
tief onderwijsaanbod op een bepaald gebied, of met een onderscheidende aanpak bij het stimule
ren van talenten of van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsborging van belang   Scholen benutten de systemen voor kwaliteitszorg steeds beter voor 
verbeterprocessen. Op basis van evaluaties maken scholen met teams, vaksecties en personeels leden 
prestatieafspraken, die kunnen bijdragen aan betere resultaten of een beter onderwijs en begelei
dingsproces. Helaas is de kwaliteitsborging niet altijd op orde: het systeem van kwaliteitszorg wordt 
dan niet continu toegepast (tabel 3.1b en bijlage 2, tabel 1). Kwaliteitsborging is van groot belang. 
Scholen die dit op orde hebben, hebben vaker actief betrokken en gemotiveerde leerlingen in de 
lessen (90 procent) dan scholen waar de kwaliteitsborging onvoldoende is (71 procent).
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Tabel 3.1b Percentage afdelingen waar de kwaliteitszorg voldoende is, in de periode 2013/20142015/2016 
(n 2015/2016=128)*

2013/2014 2014/2015 2015/2016

De school evalueert systematisch de opbrengsten. 94 96 93

De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. 79 77 92

De school evalueert systematisch het onderwijsproces. 81 83 78

De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. 82 77 84

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. 46 45 48

Alle onderdelen van kwaliteitszorg voldoende 35 36 42

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt  
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Kwaliteit van de examinering

Vaker naleving regels cspe   In schooljaar 2015/2016 onderzocht de inspectie op bijna negentig 
scholen de kwaliteit van de afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in de 
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Dit examen bestaat uit praktische opdrachten en een 
theoretische toets. Aan de verschillende cspe’s in de leerwegen van het vmbo nemen ruim zestig
duizend leerlingen deel. 
De naleving van regels en richtlijnen rond het afnemen van de examens is sterk verbeterd. Het percen
tage examinatoren dat de opdrachten op de juiste manier liet uitvoeren, steeg ten opzichte van 2013 
met 15 procent. Ten opzichte van 2013 verbeterde de manier waarop de examinatoren de opdrachten 
lieten uitvoeren met 15 procent. Ongeveer 85 procent van de scholen voldoet vrijwel volledig aan de 
regels. De verklaring voor het verbeterde resultaat is dat de sector zich verder heeft geprofessionali
seerd. Examinatoren vinden de richtlijnen en informatie in de loop der jaren duidelijker geworden.

Cspe toch nog te vaak niet op orde   Toch voldeed 15 procent van de scholen dus nog niet aan de 
regels en richtlijnen. Op deze scholen is de betrouwbaarheid van de examinering aangetast. Te vaak 
konden opdrachten niet op de voorgeschreven manier worden afgelegd, legden kandidaten het 
examen niet op eigen kracht af of werd het examen niet volgens de voorgeschreven norm beoor
deeld. Om deze zaken te verbeteren, moeten scholen en besturen examinatoren voldoende 
faciliteren en zorgen dat de examenprocessen geborgd zijn. 

Meer meldingen onregelmatigheden bij centrale examens   In examenjaar 2016 werden in het 
gehele voortgezet onderwijs in totaal ongeveer 1,2 miljoen centrale schriftelijke examens afgelegd. 
Over de afname van de examens zijn 607 onregelmatigheden gemeld bij de inspectie. Vanwege 
deze onregelmatigheden moesten 1.370 rekentoetsen en examens geheel of gedeeltelijk opnieuw 
afgelegd worden in een volgend tijdvak. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen in totaal 
850 examens en rekentoetsen zijn overgedaan. 

Vooral problemen van technische aard   Meestal ging het om onregelmatigheden van technische 
aard: uitval van de netwerkverbinding, stroomstoringen en hard en softwareproblemen. 
Voor 23 leerlingen is in 2016 een examen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard vanwege 
onregelmatigheden die een personeelslid had aangebracht. Daarnaast komen nog steeds ‘slordig
heden’ voor: te weinig tijd of onrust in de examenzaal, verkeerd examen afgenomen, inzet van 
hulpmiddelen die wel of juist niet gebruikt mochten worden, examenwerk dat buiten de zaal is 
geweest. Op het voorkomen van deze slordigheden zouden schoolleidingen sterker kunnen sturen.
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Kwaliteit van de financiën

Positief resultaat   De besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs hebben een negatief 
exploitatieresultaat in 2011 weten om te buigen in positieve resultaten in de jaren daarna. Werd in 
2014 nog min of meer een nulresultaat bereikt, in 2015 waren de lasten weer behoorlijk lager dan de 
baten: resultaat 61 miljoen euro. De raming van de lasten en baten laat zien dat de besturen ook in 
de komende jaren rekening houden met (gemiddeld) licht positieve resultaten. 

Stabiele ontwikkeling   De gemiddelde solvabiliteit van de besturen in het voortgezet onderwijs 
lag in 2015 bijna 9 procent hoger dan in 2011; de ontwikkeling van de rentabiliteit in het tijdvak 
20112015 laat zich ook zien in de ontwikkeling van de solvabiliteit. Het vermogen om op de langere 
termijn te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen blijft volgens het meerjarenperspectief 
op een constant niveau (figuur 3.1a) (Inspectie van het Onderwijs, 2016c).

Figuur 3.1a Ontwikkeling financiële kengetallen in het voortgezet onderwijs in de periode 20112018
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Bron: DUO, 2016

Verschillen in buffers   Er zijn grote verschillen in de financiële reserves bij verschillende soorten 
besturen. De kleine besturen houden veel ruimere marges aan dan grote besturen. De 30 procent 
kleinste besturen heeft in 2015 een liquiditeit die meer dan het dubbele is van die van de hoogste 
30 procent. Ook bij de andere kengetallen, behalve solvabiliteit, is die neiging duidelijk (Inspectie 
van het Onderwijs, 2016c). 

Aantal fte’s groeit weer   De negatieve rendementen waren in 2011 reden voor kostenbesparingen. 
Ondanks de stijging van de aantallen leerlingen was vanaf dat jaar sprake van een stevige personeels
reductie. Inmiddels laat het aantal fte’s weer een stijging zien naar uiteindelijk 87.937 fte in 2015. 
De reductie van 2011 is echter nog niet geheel gecorrigeerd (Inspectie van het Onderwijs, 2016c). 

Minder vaak aangepast toezicht   Sinds 2014 daalt het aantal besturen onder aangepast financieel 
toezicht licht. Op 1 augustus 2016 stonden nog elf besturen onder verscherpt toezicht. Vier besturen 
staan hier al langer dan drie jaar onder. Er is geen relatie tussen het aangepast financieel toezicht en 
de krimp van het leerlingenaantal in sommige gebieden. Besturen in krimpgebieden gebruiken op 
dit moment voldoende de mogelijkheden om financieel gezond te blijven (Inspectie van het 
Onderwijs, 2016c). 

i n s p e c t i e  v a n  h e t  o n d e r w i j s  |  o n d e r w i j s v e r s l a g  2 0 1 5 / 2 0 1 6

96



3.2 Didactische kwaliteit 

Vaker feedback aan leerlingen   Leraren leggen bijna altijd goed uit; maar in 6 procent van de 
lessen was dat het afgelopen jaar niet het geval (tabel 3.2a). Ten opzichte van vorig schooljaar zijn 
leerlingen vaker actief betrokken bij de les. Vaart en afwisseling in de les spelen hierbij een belang
rijke rol. We zien dat leraren in hun lessen vaker dan voorheen feedback geven op de leeractiviteiten 
van de leerling. Op deze didactische kernpunten zijn er nauwelijks verschillen tussen lessen. In het 
vwo zijn de kernpunten van de didactiek vaker op orde dan in de beroepsgerichte leerwegen van 
het vmbo. 

Tabel 3.2a Percentage lessen waarin het didactisch handelen onvoldoende is, in de periode 2013/20142015/2016 
(n 2015/2016=1.806)*

2013/2014 2014/2015 2015/2016

De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. 12 14 11

De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. 17 26 24

De leerlingen krijgen een begrijpelijke uitleg. 6 5 6

De leerlingen zijn actief betrokken. 18 22 16

De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. 26 28 24

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Tijdverlies in grote klassen   In klassen groter dan 25 leerlingen vindt significant meer tijdverlies 
plaats dan in kleinere klassen. Vooral in de havo en in de onderbouw van het vwo komen nog grotere 
klassen voor (OCW, 2016). Het gaat dan om klassen met meer dan 30 leerlingen. De gemiddelde 
groepsgrootte is stabiel, maar de omvang verschilt sterk per schoolsoort en vakles: bij de kernvakken 
zijn de klassen groot, bij praktijkvakken in het vmbo kleiner. Scholen hebben onderwijskundige en 
financiële redenen om klassen groter of kleiner te maken. Zeer grote klassen bevorderen de 
effectiviteit van de les niet. 

Leraren kennen mogelijkheden leerlingen   Voor leerlingen die sterk van het gemiddelde 
afwijken, bieden scholen buiten de les steeds meer extra activiteiten als ondersteuningslessen of 
plusactiviteiten aan. De meeste leraren willen ook tijdens de les rekening houden met de verschillen 
tussen de leerlingen. Zij zijn zich ook bewust van die verschillen. Ze kennen steeds beter de cogni
tieve mogelijkheden van hun leerlingen. Op 85 procent van de scholen weet de leraar per leerling of 
groep leerlingen te benoemen wat de hiaten zijn of juist de voorsprong is in de cognitieve vaardig
heden. Bijna alle leraren geven aan in de les rekening te houden met de cognitieve verschillen 
tussen de leerlingen. Maar in lesobservaties zien inspecteurs dat dat niet in elke les gebeurt en niet 
in elke les evenveel. Door bijvoorbeeld in de klas rond te gaan en vragen te beantwoorden geven zij 
aanvullende instructie. De differentiatie heeft daarmee een wat toevallig karakter. 

Meer afstemming tijdens de les nodig   Nu er zoveel voorkennis over de leerlingen beschikbaar is, 
zou het goed zijn als leraren tijdens de les en ook al bij de lesvoorbereiding vaker en structureler 
rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Zo zouden leraren voor de betere leerlingen al 
verwerkingsopdrachten kunnen voorbereiden die meer zelfstandigheid vereisen. We zien nu in 
minder dan de helft van de lessen dat leraren van tevoren bedachte vormen van interne differen
tiatie toepassen, zoals verlengde instructie of speciale opdrachten voor bepaalde groepen leerlin
gen (tabel 3.2b). Alleen bij de creatieve en de beroepsgerichte vakken komen deze vormen van 
differentiatie in meer dan de helft van de lessen voor. Door de jaren heen is er ook weinig ontwikke
ling op dit vlak te zien. Als leraren onvoldoende differentiëren in instructie en verwerkingsopdrach
ten, bieden zij de bovengemiddelde leerlingen te weinig extra uitdaging, terwijl leerlingen met 
achterstanden niet altijd de aandacht krijgen die zij nodig hebben. 
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Tabel 3.2b Percentage lessen waarin de afstemming onvoldoende is, in 2013/20142015/2016 (n 2015/2016=1.806)*

2013/2014 2014/2015 2015/2016

De leraren stemmen de instructie af op verschillen tussen 
leerlingen.

53 57 55

De leraren stemmen de verwerking af op verschillen tussen 
leerlingen.

61 59 57

*significante verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn vetgedrukt 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Redenen gebrek aan afstemming   Hoewel veel gegevens over de leerlingen uit leerlingvolg
systemen beschikbaar zijn, geeft bijna een kwart van de leraren aan deze gegevens inderdaad 
weinig te gebruiken om te differentiëren in de les. Daarvoor geven zij een aantal redenen. 
Belangrijk zijn onder meer het aantal leerlingen, de beschikbare voorbereidingstijd voor de lessen, 
de mogelijkheden van het klaslokaal en kennis over het niveau van de leerlingen. Ook de visie van 
docenten op lesgeven is van belang voor differentiëren.

Voorstructurering gegevens   Schoolleiders geven ook aan dat het zeer belangrijk is dat leraren 
voldoende kennis hebben van het niveau van de leerlingen om voldoende te kunnen differentiëren. 
Het lijkt van belang dat scholen de gegevens van de leerlingen zó beschikbaar stellen, dat een leraar 
daar met weinig voorbereidingstijd in de les gebruik van kan maken. Op enkele scholen worden de 
gegevens uit eerdere toetsen voorgestructureerd aan de leraren aangeboden. Dat helpt leraren om 
in de les bewuster met de verschillen tussen leerlingen om te gaan. 

Collegiale visitatie kan helpen   Wat moet er gebeuren om te zorgen dat leraren de verschillende 
vormen van differentiatie vaker inzetten? Uit gesprekken met het onderwijspersoneel blijkt dat er 
weinig eenduidigheid over de inhoud van het begrip ‘differentiëren’ en onvoldoende draagvlak 
voor de invulling ervan zijn. Ook moet er veel meer aandacht worden besteed aan de genoemde 
belemmerende factoren. Goede voorbeelden van professionalisering kunnen daarbij helpen. 
Het aan en van elkaar leren als collega’s binnen de muren van een school heeft daarbij de voorkeur 
van leraren (tabel 3.2c). Deze vormen worden nog lang niet op alle scholen toegepast.

Tabel 3.2c Voorkeur van leraren voor scholingsactiviteiten gericht op het omgaan met verschillen (n=693)

Percentage

Lesbezoek aan collega’s van de eigen school (good practices) 59

Collegiale consultatie/Feedback van collega’s 54

Scholingsactiviteiten op individueel niveau 52

Lesbezoek van collega’s van de eigen school 48

Scholingsactiviteiten in teamverband 44

Bezoeken van conferenties en seminars 35

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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3.3 Professionalisering

Vanuit de leraar 

Scholing op basis van evaluatie   Leraren scholen zich zowel gericht op de eigen beroeps
ontwikkeling als op de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Als zij zich scholen om zelf beter te 
functioneren, gebeurt dat meestal op basis van een evaluatie van hun huidige beroepsmatige 
gedrag en handelen. De schoolleiding en collega’s leggen dan lesbezoeken af en combineren die 
met nagesprekken. Soms zijn er ook uitkomsten uit tevredenheidspeilingen bij leerlingen en/of 
ouders over het functioneren van de leraar beschikbaar. 

Evaluatie steeds gebruikelijker   Zo’n evaluatie van het functioneren van de leraar is inmiddels op 
driekwart van de scholen gebruikelijk (tabel 3.3a). Op scholen waar dit niet of niet grondig genoeg 
gebeurt, hebben leraren onvoldoende zicht op hun sterke en zwakke pedagogische en didactische 
competenties. Bij een goede persoonlijke evaluatie gaat het niet alleen over de geobserveerde 
les(sen), maar ook over de behaalde resultaten in het onderwijs. Overigens was het evalueren van 
het persoonlijk functioneren van de leraar tot enkele jaren geleden geen gemeengoed in het 
voortgezet onderwijs. Zo werden functioneringsgesprekken toen vooral met nieuwe leraren 
gehouden (Inspectie van het Onderwijs, 2013).

Tabel 3.3a Scholen waar de leraren de kwaliteit van het onderwijs evalueren (n=110)

Percentage

Leraren(teams) evalueren hun handelwijze binnen en buiten de les door middel van 
lesobservaties (peer review), leerlingentevredenheidsenquêtes, leerlingenpanels, 
oudergesprekken en ouderenquêtes.

75

Leraren(teams) hebben een reëel zicht op hun sterke en zwakke pedagogische en 
didactische competenties.

58

Leraren(teams) maken gebruik van de leerresultaten om de kwaliteit van hun 
onderwijsproces te beoordelen.

73

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Scholing gericht op doelen school   De professionalisering van leraren kan ook gericht zijn op de 
profilering en ontwikkeling van de schooldoelstellingen. Wil een school zich bijvoorbeeld profileren 
op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden, dan zullen leraren de daartoe vereiste vaardig
heden moeten tonen. Ook deze vaardigheden zullen dan onderwerp van evaluatie en ontwikkeling 
zijn. Op ruim de helft van de scholen wordt het functioneren van een leraar gekoppeld aan de 
schooldoelstellingen. Bij deze vorm van professionalisering horen vooral teamgerichte activiteiten, 
waarbij leraren vaardigheden aanleren die bij de schooldoelstellingen passen. 

Schooldoelstellingen niet altijd terug te zien in handelen leraren   Op meer dan een kwart van 
de scholen handelen de leraren niet conform de afspraken over visie, ambitie en gekozen concept 
(tabel 3.3b). Een mogelijke oorzaak is dat de visie of ambitie niet gepaard gaat met duidelijk 
geformuleerde doelen rond het didactisch handelen en de opbrengsten. Dat bemoeilijkt de 
communicatie tussen schoolleiding en leraren en tussen leraren onderling over de manier waarop 
ze de visie van de school moeten realiseren. Op meer dan een derde van de scholen leidt een 
gekozen visie of concept niet tot een aangepaste invulling van het onderwijsproces. 

99

3  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s



Tabel 3.3b Scholen waar leraren het onderwijs laten aansluiten bij de onderwijsvisie (n=110)

Percentage

Leraren handelen binnen en buiten de klas in lijn met de gemaakte afspraken rond 
visie, ambitie en gekozen concept.

72

Leraren(teams) formuleren doelen rond het pedagogisch en didactisch handelen en 
de opbrengsten (passend bij de doelen van de school). 

46

Leraren(teams) ontwerpen – waar nodig – het onderwijsproces (passend bij de 
doelen van de school).

62

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Variëteit in scholingsactiviteiten   Of ze nu hun eigen beroepsvaardigheid willen versterken of de 
schooldoelstellingen willen helpen realiseren, leraren werken op veel verschillende manieren aan 
de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden. De frequentie van deze activiteiten verschilt 
echter sterk. Het accent ligt nog vaak op individuele scholingsactiviteiten, maar het aantal team
scholingen neemt toe. Opmerkelijk is dat het leren van elkaar in school door middel van onderling 
lesbezoek, collegiale consultatie of coaching nog betrekkelijk weinig voorkomt (figuur 3.3a), 
terwijl deze vorm van (team)leren wel effectief lijkt te zijn (Onderwijsraad, 2016; Evers, Kreijns en 
Van der Heijden, 2016).
 
Figuur 3.3a De frequentie waarin leraren professionaliseringsactiviteiten uitvoeren (in percentages, n=879)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eén tot enkele 
keren per week

Eén tot enkele 
keren per maand

Eén tot enkele 
keren per kwartaal

Eén tot enkele 
keren per jaar

Minder dan één 
keer per jaar

Nooit

Coaching van buiten school

Coaching van binnen school

Collegiale consultatie

Lesbezoek aan collega’s 
eigen school

Lesbezoek van collega’s 
eigen school

Individuele scholing

Scholing in teamverband

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Vanuit de schoolleiding

Beperkt zicht op ontwikkelingsdoelen leraren   De schoolleiding moet een weg vinden tussen 
twee doelstellingen van de professionalisering van het personeel: enerzijds de beroepsontwikkeling 
van de individuele personeelsleden en anderzijds de ontwikkeling van de schoolorganisatie met het 
personeel als geheel. Om het eerste doel te bereiken, moeten schoolleiders de ontwikkelingsdoelen 
van de individuele personeelsleden in kaart brengen. Daarvoor inventariseren zij wat de leraren 
nodig hebben om hun bekwaamheden te onderhouden en te verbeteren. Vier op de vijf school
leiders legt hiertoe jaarlijks lesbezoeken af en houdt functioneringsgesprekken, waarin zij bespre
ken hoe de leraar de kwaliteit van het geobserveerde onderwijs kan verbeteren. De overige 
schoolleiders benutten daarvoor andere kanalen of bespreken die kwaliteit niet regelmatig. 
De bekwaamheidsdossiers zijn op veel scholen nog in ontwikkeling. Daarin zitten bijvoorbeeld nog 
niet een persoonlijk ontwikkelplan, een beschrijving van de loopbaan van de leraar of een compe
tentieprofiel. Ook zien we dat maar een kwart van de schoolleiders leraren stimuleert zich in te 
schrijven in het lerarenregister.
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Vertaling schooldoelen naar leraren kan beter   Schoolleiders doen er goed aan hun visie over 
wat de school wil bereiken met haar onderwijs, samen met de leraren, uit te werken in concrete en 
observeerbare normen voor het handelen binnen en buiten de klas. Nu doen schoolleiders dat maar 
op twee vijfde van de scholen. Deze onduidelijkheid over wat van de leraar wordt verwacht, kan een 
reden zijn waarom de professionalisering minder oplevert dan de schoolleider hoopt. Daarnaast 
lijkt winst te behalen in een specifiekere aanpak voor groepen of individuele leraren op basis van 
hun ontwikkelpunten. Ook professionalisering op het niveau van de (deel)teams en de vakgroepen 
kan veel opleveren. Schoolleiders spreken deze groepen nog te weinig aan op de specifieke 
doelstellingen van hun professionalisering.

Gedeelde opleidingsambities   Driekwart van de schoolleiders geeft aan dat zij een scholings
plan hebben ontwikkeld om de schooldoelstellingen met het personeel als geheel te bereiken. 
De invloed van de leraren op de totstandkoming van dit opleidingsplan verschilt. Meestal stelt de 
schoolleiding en/of het bestuur de opleidingsambities voor het opleidingsplan op. Soms ligt het 
initiatief daartoe bij de leraren. Dan is de kans groter dat het personeel zich eigenaar voelt van het 
professionaliseringsbeleid. Inspecteurs stelden vast dat op scholen waar duidelijkheid en eens
gezindheid over de ontwikkelrichting en profilering van de school bestaat, de twee doelen van 
professionalisering nauwelijks spanning opleveren. Op deze scholen heerst een op continue 
verbetering gerichte schoolcultuur (zie ook Schenke, Heemskerk, Lockhorst en Oomens, 2016; 
OECD, 2016c; Verbiest, 2010).

3.4 Onderwijsresultaten 

Leerresultaten

Minder vwo-gediplomeerden   Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs stijgt nog steeds. 
Waar in eerdere jaren relatief steeds meer leerlingen naar havo of vwo gingen, is dit aandeel sinds 
2013 weer licht aan het dalen. Dit zien we terug in het percentage gediplomeerden. Van alle 
gediplomeerden in 2016 was 44 procent afkomstig uit havo of vwo. In 2012 was dat nog 46 procent 
(figuur 3.4a). Dit komt vooral door een daling van het aantal leerlingen dat een vwodiploma haalt. 
De resultaten in termen van examencijfers zijn redelijk stabiel (bijlage 3, tabel 1); het slaagpercen
tage steeg de afgelopen jaren van 89,8 in 2012 naar 92,6 procent in 2015. In 2016 is het slaagpercen
tage 92,7 procent (DUO, 2016). 

Figuur 3.4a Percentage gediplomeerden per schoolsoort ten opzichte van het totaal aantal gediplomeerden in 
de periode 2010/20112015/2016 (n 2016=182.480)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Minder enkelvoudige plaatsing   Opvallend bij de veranderingen in het aandeel leerlingen bij havo 
en vwo, is dat in 2016 aan het eind van de basisschool voor het eerst weer meer brede adviezen 
worden gegeven. Het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat alleen maar enkelvoudige 
inschrijvingen registreert, is in schooljaar 2016/2017 voor het eerst in jaren licht afgenomen 
(figuur 3.4b). Dit onderbreekt de stijgende lijn in enkelvoudige adviezen en plaatsing in homogene 
brugklassen die vanaf 2006/2007 zichtbaar was.

Figuur 3.4b Percentage vestigingen met enkel en/of meervoudige inschrijvingen van leerlingen in het eerste 
leerjaar in de periode 2006/20072016/2017 (n 2016/2017=1.375)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Weinig gebruik herkansing   Bij het eindexamen kunnen leerlingen vakken herkansen, ook als ze 
voor een vak al een voldoende hebben behaald. Niet veel leerlingen maken van deze mogelijkheid 
gebruik: 4 à 6 procent van alle examens wordt herkanst. Opmerkelijk is dat in de kaderberoeps
gerichte leerweg van het vmbo leerlingen het vaakst van deze mogelijkheid gebruikmaken. Zij doen 
dat dan vooral voor de beroepsgerichte vakken. Binnen het vwo wordt iets vaker herkanst dan 
binnen de havo, maar de verschillen zijn klein. De herkansing van de vakken levert hier overigens 
maar een kleine verbetering op. 
Het aantal vwoleerlingen dat slaagt met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is alleen 
bij de categoriale gymnasia substantieel: bij een kwart van deze scholen ligt dit percentage hoger 
dan tien procent. In totaal scoorde 4,3 procent van de vwoleerlingen gemiddeld een 8 of hoger 
voor het centraal examen. Dat was ook vorig jaar zo.

Rekentoets beter gemaakt   Bijna 95 procent van de leerlingen in het vwo haalde in 2016 een 
voldoende voor de rekentoets, een stijging ten opzichte van 2015. In het vwo telt de uitslag mee in 
de slaag/zakregeling. Ook in de andere schoolsoorten is het aantal leerlingen met een voldoende 
voor de rekentoets in 2016 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde cijfer voor het vak 
laat vooral in de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo een flinke stijging zien, maar daar is 
een andere normering toegepast dan in 2015. In de andere schoolsoorten is die stijging veel minder 
sterk. In de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en de havo ligt het gemiddelde nog onder 
de 6.
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Tabel 3.4a Resultaten rekentoets per schoolsoort in 2014/2015 en 2015/2016 (n 2015/2016=197.433)

Percentage voldoende 
(5,5 of hoger)

Gemiddeld cijfer

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016

Basisberoepsgerichte leerweg vmbo 51,8 66,7 5,6 5,9

Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 58,9 65,5 5,9 6,1

Gemengde/theoretische leerweg vmbo 69,4 88,2 6,3 7,0

Havo 53,8 59,7 5,8 5,8

Vwo 91,5 94,7 7,4 7,4

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Schoolverschillen in uitkomst rekentoets   Er bestaan grote verschillen tussen afdelingen in het 
percentage leerlingen dat een voldoende haalt voor de rekentoets. Met name op vestigingen waar 
leerlingen examen doen voor de basis of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo en de havo 
is dit het geval. Dat duidt erop dat de kwaliteit van het rekenonderwijs erg verschilt per school of 
afdeling. 
Schoolleiders bevestigen aan ons dat vooral wiskundedocenten dit vak geven, maar het gaat veelal 
ook om docenten met een andere bevoegdheid. Ruim een derde van deze docenten heeft geen 
cursus of nascholing voor dit onderwijs gevolgd. 

Prestaties dalen in internationaal perspectief   Internationaal vergelijkend onderzoek (PISA) geeft 
aan dat Nederlandse vijftienjarigen voor de vakken wiskunde, leesvaardigheid en natuurweten
schappelijk onderwijs boven het OESOgemiddelde presteren. Desondanks is over een langere 
periode bezien sprake van een daling bij wiskunde en natuurwetenschappelijk onderwijs. Nederland 
staat nu twaalfde op de ranglijst van OESOlanden bij lezen, elfde bij natuurwetenschappelijk 
onderwijs en zesde bij wiskunde. Andere landen halen ons in (OECD, 2016b).

Praktijkonderwijs

Uitstroom   Op één na hebben alle scholen voor praktijkonderwijs basiskwaliteit. De schoolloop
baan van de leerlingen duurt gemiddeld vijf jaar, waarna zij doorstromen naar werk en/of vervolg
onderwijs. Volgens de Uitstroommonitor gaat 32 procent van hen werken: 29 procent in een 
gewone baan en 3 procent in beschut werk (Platform Praktijkonderwijs, 2016). Nog eens 9 procent 
van de leerlingen gaat leren en werken combineren. Voor 33 procent van de leerlingen geldt dat zij 
doorleren, vaak aan een mboopleiding. Verder zijn er nog 12 procent ‘overstappers’. Deze leerlin
gen gaan naar een andere school voor praktijkonderwijs, een vmboschool of een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. 4 procent van de leerlingen gaat naar vormen van dagbesteding; 
voor 7 procent van de leerlingen geldt dat zij niet aan het werk zijn gegaan en ook niet meer 
op school zitten. Van 1 procent van de leerlingen weten de scholen niet wat hun uitstroom
bestemming was. 
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3.5 Kansengelijkheid

Verschil in kansen   In de Staat van het Onderwijs 2014/2015 zagen we dat er tussen leerlingen met 
lager opgeleide ouders en leerlingen met hoger opgeleide ouders vanaf het eind van de basisschool 
en in het voortgezet onderwijs grote verschillen in schoolloopbaan ontstaan, die vaak niet terug te 
leiden zijn tot cognitieve verschillen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Hoger opgeleide 
ouders geven hun kinderen meer culturele bagage mee, waardoor ze beter presteren (Korpershoek, 
e.a., 2016). Bovendien hebben deze ouders in het algemeen hogere verwachtingen en kunnen zij 
hun kinderen helpen met bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Leraren nemen deze factoren mee in 
hun advisering en geven leerlingen van hoger opgeleide ouders vaker het voordeel van de twijfel 
(Van de Werfhorst, Elffers en Karsten, 2015). 

Kansenongelijkheid bij advisering   Aan het eind van de basisschool krijgen kinderen minder 
vaak een relatief laag schooladvies dan vorig jaar, gezien de uitslag van de Centrale Eindtoets. 
Dat geldt zowel voor kinderen van hoger opgeleide als voor kinderen van lager opgeleide ouders. 
Toch hebben kinderen van lager opgeleide ouders hun ongelijkheid in kansen nog niet ingehaald 
(zie hoofdstukken 1 en 2). Vooral de leerlingen uit lagere sociale milieus die heel hoog presteren, 
worden te laag geadviseerd. Zo krijgt 25 procent van de leerlingen uit deze groep die de op één na 
hoogste score op de Centrale Eindtoets haalden, niet het vertrouwen van de leraar dat hij of zij het 
vwo aankan. Dit is opmerkelijk, juist omdat deze leerlingen ondanks hun achtergrond toch zulke 
hoge prestaties hebben gehaald. 

Te weinig ambitieuze plaatsing   Voor leerlingen met groeipotentieel – vooral leerlingen van 
lager opgeleide ouders of met een nietwesterse migratieachtergrond – is het van belang dat het 
onderwijs hen uitdaagt om hun talenten verder te ontwikkelen. Bij twijfel of een leerling beter op 
de havo of het vwo kan instromen, kan de school beter kiezen voor het vwo (Van de Werfhorst, 
Elffers en Karsten, 2015). Het positieve effect van hoge plaatsing blijkt ook uit onze cijfers. 
Een leerling die bijvoorbeeld op de Centrale Eindtoets een score van 544 haalt, heeft 80 procent 
kans om in de derde klas in het vwo te zitten als hij direct op het vwo geplaatst wordt. Start hij in 
een havo/vwobrugklas, dan is die kans 40 procent (figuur 3.5a). Ditzelfde positieve effect van zo 
hoog mogelijke plaatsing zien we bij het vmbo. 

Figuur 3.5a Kans op havo en kans op vwo in leerjaar 3 naar uitslag Centrale Eindtoets (CET) en naar type 
brugklas (kans op havo n 2015/2016=17.815, kans op vwo n 2015/2016=48.446) 
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Lagere plaatsing leerlingen met lager opgeleide ouders   Leerlingen met lager opgeleide ouders 
worden vaker lager dan de toetsscore geplaatst. Hierbij maakt een half niveau te lage plaatsing al 
erg veel uit. Zo heeft diezelfde leerling met een score van 544 19 procent kans op een plek in een 
homogene vwogroep als hij lager opgeleide ouders heeft, terwijl die kans ruim 40 procent is als 
zijn ouders hoger opgeleid zijn (figuur 3.5b). Ook bij een vwoscore zoals 547 zijn er verschillen van 
20 procent. De lagere plaatsing van kinderen met lager opgeleide ouders draagt bij aan de sociale 
ongelijkheid in hun onderwijscarrières (Van de Werfhorst, Elffers en Karsten, 2015).

Figuur 3.5b Plaatsing van leerlingen in een homogene vwobrugklas naar resultaat Centrale Eindtoets en 
opleidingsniveau ouders in 2015/2016 (in percentages, n=28.997)
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Vooral afstroom havo-advies   Veel leerlingen wisselen tijdens de schoolloopbaan in het voort
gezet onderwijs van opleiding. Een leerling gaat dan bijvoorbeeld van 2 havo over naar leerjaar 3 
van de theoretische leerweg in het vmbo (afstroom). Of andersom: een leerling gaat van 1 havo naar 
2 vwo (opstroom). Vooral leerlingen met een enkelvoudig havoadvies stromen verhoudingsgewijs 
vaak af (tabel 3.5a). Ook lukt het leerlingen met een advies ‘gemengde/theoretische leerweg vmbo 
– havo’ relatief niet vaak om het havoniveau te behalen. 

Tabel 3.5a Positie in leerjaar 3 in 2015/2016 ten opzichte van basisschooladvies (in percentages, n=179.997)

Afstroom ten 
opzichte van 

advies

Laagste niveau 
binnen dubbel 

advies

Plaats in 
leerjaar 3 gelijk 

aan enkel-
voudig advies

Hoogste 
niveau binnen 
dubbel advies 

Opstroom ten 
opzichte van 

advies

Vmbobasis   73  27

Vmbobasis/ vmbokader  39  49 12

Vmbokader 19  61  20

Vmbokader / vmbog/t 9 41  48 2

Vmbog/t 18  71  11

Vmbog/t / havo 7 55  36 3

Havo 25  58  17

Havo/vwo 10 45  45 

Vwo 14  86  

Totaal 15 11 54 10 10

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Afstroom nadelig voor kansengelijkheid   Verschuivingen binnen de schoolloopbaan zijn 
gebaseerd op beslissingen van professionals op de scholen. Zij baseren zich weer op prestaties van 
leerlingen en inschattingen over hun capaciteiten en motivatie. Deze beslissingen pakken het meest 
nadelig uit voor leerlingen met lager opgeleide ouders. Zij hebben tussen leerjaar 1 en leerjaar 3 
meer kans om af te stromen. Ook hebben zij minder kans om op te stromen dan medeleerlingen 
met hoger opgeleide ouders.

Differentiatie leraren van belang   Binnen een sterk gedifferentieerd schoolsysteem als het 
Nederlandse is het van belang dat leraren in staat zijn om hun leerlingen zodanig te ondersteunen 
dat zij de opleiding kunnen blijven volgen waarin zij geplaatst zijn of zelfs kunnen opstromen. 
Goed zicht op hun ontwikkeling en grote differentiatievaardigheden zijn een sleutel tot succesvolle 
doorstroming (OECD, 2016a). Eerder gaven we al aan dat het zicht krijgen op de ontwikkeling van 
leraren en het realiseren van differentiatie in de klas nog beter kunnen (zie 3.2 en 3.3). Dit werkt dus 
vooral in het nadeel van kinderen van ouders met een lagere opleiding.

Verschillen in stapeling van opleidingen   Leerlingen met lager opgeleide ouders kiezen minder 
vaak voor stapeling van vodiploma’s dan leerlingen van hoger opgeleide ouders (figuur 3.5c). 
Dit betekent in de praktijk dat zij ten opzichte van hun medeleerlingen vaker kiezen voor instroom 
in het middelbaar beroepsonderwijs dan – via stapeling binnen het voortgezet onderwijs – voor 
instroom in het hoger onderwijs. 
 
Figuur 3.5c Percentage gediplomeerde doorstroom vmbog/t naar havo (n 2014/2015=53.750) en van havo naar 
vwo (n 2014/2015=45.780), naar opleiding ouders in de periode 20112015 
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Bron: Inspectie van het Onderwijs/CBS, 2016

3.6 Sociale kwaliteit

Accent op maatschappelijk aspect   Het gaat op school niet alleen om leren op het cognitieve 
domein. Ook persoonsvorming en sociale en maatschappelijke ontwikkeling vragen aandacht. 
De uitwerking die scholen in de praktijk aan dit onderwijs geven, hangt af van de manier waarop 
leraren dat invullen (Inspectie van het Onderwijs, 2016b). Scholen geven aan bevordering van 
burgerschap belangrijk te vinden. Ook nadenken over maatschappelijke vragen en aandacht voor 
diversiteit en vooroordelen vinden scholen belangrijk. Bij burgerschapsvorming in het voortgezet 
onderwijs ligt het accent dan ook bij de maatschappelijke aspecten van burgerschap. De sociale 
aspecten, zoals sociale vorming, spelen een minder grote rol. 

Maandelijks aandacht voor burgerschap   Onderwerpen als andere culturen en democratie 
komen op vier op de vijf scholen maandelijks of vaker aan de orde. Aandacht voor burgerschap 
krijgt invulling bij maatschappijleer, levensbeschouwing en godsdienst, maar ook bij vakken als 
geschiedenis en aardrijkskunde. Ook in mentorlessen, projecten of via excursies komen burger
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schapsonderwerpen aan de orde. Daarnaast vinden scholen het schoolklimaat belangrijk voor 
realisering van sociale en maatschappelijke vorming.

Inzet maatschappelijke stage   Twee van de drie scholen zetten ook in 2015/2016 de maatschap
pelijke stage in, vaak in het tweede of derde leerjaar. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, 
toen de maatschappelijke stage nog een wettelijke vereiste was. De meeste scholen die de stage nu 
aanbieden geven aan dat ook volgend jaar van plan te zijn. Wel nam de omvang van de stage iets af.

Kwaliteit burgerschapsvorming onvoldoende   Hoewel scholen burgerschapsvorming belangrijk 
vinden en er op allerlei manieren aandacht aan besteden, maakt de inspectie zich zorgen over de 
kwaliteit van dit onderwijs. Het is weinig planmatig en doelgericht. De activiteiten hebben vaak het 
karakter van een lappendeken. Wij constateren dit al langere tijd. Een probleem is ook dat concrete 
leerdoelen ontbreken: scholen hebben vaak niet helder wat ze willen dat leerlingen moeten weten, 
kunnen en vinden als ze van school gaan. Ook weten scholen niet wat leerlingen van het onderwijs 
hebben geleerd. Daarom is het van belang dat de verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs 
wordt versneld. Een doelgerichtere aanpak is nodig, waarin vanuit een doorgaande leerlijn wordt 
gewerkt om concrete leerdoelen te bereiken en scholen weten wat de resultaten van het 
onderwijs zijn. 

Sociale veiligheid en pesten   Scholen verschillen in de mate waarin leerlingen zich veilig voelen. 
Verreweg de meeste leerlingen zeggen zich veilig te voelen. 95 procent van de leerlingen antwoordt 
positief op de vraag naar veiligheid op school (Scholte, Nelen, De Wit en Kroes, 2016). Het aantal 
leerlingen dat met pesten te maken heeft, lijkt iets af te nemen: 8 procent zegt op school te worden 
gepest, waar dit twee jaar geleden nog 11 procent was (Scholte e.a., 2016). Het is belangrijk te 
blijven streven naar een school die voor alle leerlingen veilig is. De inspectie gaat met ingang van 
schooljaar 2016/2017 na of scholen invulling geven aan de wettelijke zorgplicht sociale veiligheid, 
door jaarlijks in kaart te brengen of leerlingen zich veilig voelen. 

Toename aantal schorsingen en verwijderingen   Na een daling in schooljaar 2013/2014 stijgt het 
aantal schorsingen en verwijderingen de laatste twee jaar weer. In schooljaar 2015/2016 werden 
672 gevallen van verwijdering bij ons gemeld. Daarnaast waren er 5.271 meldingen van schorsing. 
Dat is respectievelijk 8 en 15 procent meer dan in schooljaar 2014/2015. Een schorsing die langer 
duurt dan één dag moet bij de inspectie worden gemeld. Gemiddeld duurt een schorsing drie 
dagen. Driekwart van de meldingen heeft betrekking op jongens. Het vaakst gaat het om leerlingen 
uit het praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Zij zitten meestal in 
leerjaar 2 of 3. Het grootste deel van de meldingen is afkomstig van scholen uit de vier grote steden. 
Als reden voor de schorsing of verwijdering worden fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal 
geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen het meest genoemd.

Meldingen vertrouwensinspecteurs

Vooral meldingen geweld   De meeste meldingen die vertrouwensinspecteurs krijgen, gaan over 
psychisch en fysiek geweld (figuur 3.6a). Bij psychisch geweld gaat het in meer dan de helft van de 
meldingen om pesten. Vier op de tien meldingen fysiek geweld gaan over (zware) mishandeling, 
gevolgd door dreiging met (fysiek) geweld. Psychisch en fysiek geweld, inclusief pesten, kunnen 
zeer ernstige gevolgen hebben. Het is van groot belang dat scholen en besturen actief aandacht 
besteden aan een doeltreffend veiligheidsbeleid, dat invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht 
voor sociale veiligheid op school. Belangrijke onderdelen daarvan zijn een jaarlijkse monitoring van 
de veiligheidsbeleving van leerlingen en een veiligheidsbeleid dat aansluit bij wat zich in de praktijk 
van de school voordoet.
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Figuur 3.6a Aantal meldingen vertrouwensinspecteurs voor het voortgezet onderwijs in 2015/2016
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Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Seksuele intimidatie relatief vaak door met taken belast persoon   Ook seksuele intimidatie 
wordt vaak gemeld. In vier op de tien gevallen gaat het dan om ongewenste hinderlijke aanrakin
gen. Ongewenst gedrag via sociale media komt met ongeveer een op de drie meldingen ook veel 
voor. Opvallend is dat bij vier op de tien meldingen van seksuele intimidatie de beschuldigde een 
met taken belast persoon is.

3.7 Ondersteuning van leerlingen 

Overdracht soepeler   Schoolleiders schatten dat ongeveer 20 procent van de leerlingen die in 
leerjaar 1 het voortgezet onderwijs instromen, behoefte heeft aan extra ondersteuning bij hun 
schoolloopbaan. Dit aandeel is al een aantal jaren ongeveer gelijk. Scholen voor voortgezet 
onderwijs weten dat op grond van de gegevens die zij van de basisschool bij de overdracht hebben 
gekregen. Deze overdracht verloopt steeds soepeler, omdat de leerlingvolgsystemen beter op 
elkaar zijn afgestemd en in verschillende regio’s goed overleg is georganiseerd tussen het primair 
en voortgezet onderwijs. 

Ondersteuning en begeleiding positief   De inspectie heeft het afgelopen jaar specifiek onder
zocht op welke punten de begeleiding en ondersteuning van leerlingen goed verloopt en op welke 
punten het beter kan. Hierbij valt op dat het overgrote deel van de scholen in leerlingenbesprekin
gen en rapportvergaderingen benoemt op welke punten de leerling ondersteuning kan gebruiken 
(tabel 3.7a). Driekwart van de scholen formuleert welk aanbod zij de leerling gaan voorleggen. 
Een kwart doet dat onvoldoende. Het geformuleerde aanbod wordt vrijwel altijd ook gerealiseerd, 
maar de evaluatie van het effect laat op een derde van de scholen te wensen over. 

Veel leerlingen met dyslexie   In het schooljaar 2015/2016 meldden scholen ruim twintigduizend 
leerlingen aan voor een afwijkende examenwijze vanwege dyslexie. Dit is 10,5 procent van het 
totale aantal leerlingen dat examen deed. Vooral in het vmbo lopen de percentages op tot boven de 
10 procent. Bij het vwoexamen ging het om 6 procent van de leerlingen. Toch zijn deze percentages 
nog een onderschatting van het aantal leerlingen dat in het voortgezet onderwijs een dyslexiever
klaring heeft. Uit een quickscan op ruim 250 scholen bleek dat op een op de zes scholen 15 procent 
of meer leerlingen over een dyslexieverklaring beschikt (Cuelenaere, 2016). Deze leerlingen krijgen 
meer tijd bij het maken van toetsen en kunnen eventueel gebruikmaken van auditieve ondersteu
ning of tekstverwerking. Internationaal onderzoek stelt echter dat het normaal is dat niet meer dan 
10 procent van de leerlingen last heeft van ernstige dyslexie en niet op te lossen lees en spellings
problemen (Inspectie van het Onderwijs, 2016a).

109

3  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s



Tabel 3.7a Percentage scholen waar de ondersteuning en begeleiding voldoende is in 2015/2016 (n=113)

Bepaling van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte

De school benoemt per leerling of groep leerlingen wat hiaten zijn of juist de 
voorsprong is in cognitieve vaardigheden.

85

De school benoemt de leemtes in de sociaalemotionele vaardigheden van 
leerlingen met ondersteuningsbehoeften.

83

De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvullende diagnostiek) 
welk extra aanbod nodig is.

75

De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvullende diagnostiek) 
wat hun ondersteunings en instructiebehoefte is.

78

De school bepaalt per leerling of groepen leerlingen (door aanvullende diagnostiek) 
welke sociaalemotionele begeleiding nodig is.

77

Planmatige uitvoering van de ondersteuning

Er zijn maatregelen getroffen (bijvoorbeeld verlenging leertijd, remedial teaching, 
hulpklassen, ondersteuningslessen, faalangsttrainingen) voor zowel cognitieve als 
sociaalemotionele ondersteuning voor alle leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.

96

De school voert die maatregelen uit. 96

De school evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen en past de 
geboden ondersteuning aan.

66

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Scholingsvragen   De afgelopen twee jaar hebben veel leraren professionaliseringsactiviteiten 
gevolgd gericht op de invoering van passend onderwijs: cursussen in handelingsgericht werken en 
omgaan met gedrags, sociaalemotionele en cognitieve problemen. Toch zouden de meeste 
docenten zich graag verder bekwamen in het geven van passende ondersteuning en begeleiding. 
Zij hebben vooral behoefte aan verdere professionalisering gericht op gedrag en de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 

3.8 Groen vmbo

Ministerie van EZ verantwoordelijk   Het ministerie van Economische Zaken is beleidsverant
woordelijk voor het onderwijs in de sector landbouw. Vanwege deze uitzonderingspositie is in deze 
paragraaf aangegeven op welke onderwerpen het groene vmbo afwijkt van het overig vmbo. 

Positieve ontwikkeling kwaliteit   De kwaliteit van het onderwijs van het groene vmbo ontwikkelt 
zich net als in de rest van het vmbo positief. Op 1 september 2016 is de kwaliteit in alle groene 
afdelingen in de basisberoepsgerichte leerweg op orde. Het aantal zwakke kaderberoepsgerichte 
leerwegen is met twee even hoog als vorig jaar. De gemengde/theoretische leerweg van het groene 
vmbo heeft een flinke inhaalslag gemaakt. Het aantal zwakke afdelingen is een stuk lager dan vorig 
jaar. Toch is het met 10 procent nog hoger dan in het gehele vmbo, waar dit percentage op ruim 
4 procent ligt. 

Lichte daling slaagpercentages   Het slaagpercentage van elk van de leerwegen in het groene 
vmbo is ten opzichte van vorig jaar iets gedaald. In het overige vmbo was er sprake van gelijk
blijvende slaagpercentages. De slaagpercentages van het groene vmbo zijn wel nog altijd iets hoger 
dan die van het overige vmbo. In 2016 ligt dit percentage voor het groene vmbo op 95,9 procent en 
voor het overige vmbo op 95,1 procent. 
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3.9 Nabeschouwing 

Moeite om uitkomsten op peil te houden   Goede resultaten behalen vergt grote inspanningen van 
alle betrokkenen: schoolbesturen, schoolleidingen, onderwijzend en nietonderwijzend personeel. 
Gelukkig kunnen zij steeds meer gebruikmaken van instrumenten die hun direct of indirect feedback 
geven op hun handelen: leerlingvolgsystemen, betere toetsen en analyses van toetsresultaten, lesobser
vaties, portfolio’s en tevredenheidspeilingen. Scholen die deze kwaliteitszorgsystemen vaak gebruiken, 
signaleren problemen sneller en zijn in staat gerichter bij te sturen. Er zijn echter scholen waar de context 
niet meewerkt om tot goede resultaten te komen. Voor deze situatie zou meer aandacht moeten zijn.

Lessen kunnen beter   De verschillen tussen scholen met basiskwaliteit zijn groot. Ondanks de basale 
algemene kwaliteit van scholen kunnen we niet zeggen dat de kwaliteit van de lessen altijd hoog is. 
Een deel van de lessen voldoet niet aan een of meer van de didactische basiseisen. Complexere 
didactische vaardigheden zoals differentiëren weet slechts een minderheid van de leraren regelmatig 
in de lessen toe te passen. Dit betekent dat niet alle talenten van de leerlingen benut worden of dat 
leerlingen niet altijd voldoende ondersteuning krijgen. Waarom zien we op dit vlak zo weinig vooruit
gang? Daaraan liggen oorzaken van verschillende aard ten grondslag: onbegrip over de verwachtin
gen, inadequate scholing, onvoldoende voorbereidingstijd, hier en daar grote klassen en weinig 
betrokken leerlingen, onvoldoende mogelijkheden voor zelfreflectie en handelingsverlegenheid bij 
leraren. Er moet meer gebeuren om de kwaliteit van de lessen verder omhoog te brengen. 

Professionalisering nog niet adequaat genoeg   Professionalisering is noodzakelijk om die kwali
teitsslag te kunnen maken. Een lastig punt daarbij is dat schoolleiders en leraren niet altijd hetzelfde 
denken over de vraag hoe zij kunnen zorgen voor beter onderwijs. Termen als ‘maatwerk’, ‘differentiatie’ 
en ‘gepersonaliseerd leren’ roepen verschillende, soms tegengestelde associaties op: binnen of buiten de 
klas, wel of niet met digitale leermiddelen, wel of niet met individuele taken voor leerlingen? Als 
onduidelijk is wat deze termen precies betekenen en vooral wat hiervoor in de dagelijkse praktijk nodig 
is, kan van adequate professionalisering geen sprake zijn. Maar er zijn meer complicerende factoren. 
Collegiale visitatie bij leraren onderling is nog geen gewoonte. Daardoor krijgen veel leraren weinig 
concrete feedback op hun handelen. Zij hebben daardoor onvoldoende zicht op hun eigen competen
ties. Hoewel de hoeveelheid professionalisering activiteiten in scholen aantoonbaar is toegenomen, 
leiden ze door dit soort factoren tot onvoldoende verbeteringen in de kwaliteit van de lessen. 

Ambities en samenwerking leraren   Meer dan voorheen wordt van leraren verwacht dat ze hun 
functioneren evalueren en op grond daarvan de noodzakelijke scholingen volgen. Met de invoering 
van opbrengstgericht werken wordt van leraren daarnaast verwacht dat ze de resultaten van 
leerlingen nauwkeurig analyseren en er conclusies uit trekken voor de opzet en inhoud van de lessen. 
Dat kost voorbereidingstijd. Vakwerkplannen en toetsen moeten nauwkeurig op elkaar worden 
afgestemd. Het creëren van een open en veilig schoolklimaat doet een beroep op tactische en sociale 
vermogens. Gezamenlijke ambities en goede onderlinge samenwerking, zoals we die bijvoorbeeld in 
excellente scholen zien, kunnen leraren helpen om deze verwachtingen waar te maken. 

Ook leerlingen verwachten veel   Er bestaan grote verschillen in achtergrond, in cognitieve 
vermogens en in ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Leerlingen – en hun ouders – verwach
ten dat leraren met deze verschillen rekening houden. Zij vragen individuele aandacht in en buiten 
de les, ondersteuning bij wat zij moeilijk vinden en veel begrip als zij hun schoolwerk om uiteen
lopende redenen thuis niet hebben kunnen doen. Leraren en mentoren weten hiermee niet altijd 
goed om te gaan, wat soms tot conflicten leidt. Scholen en leerlingen (en hun ouders) zouden 
duidelijker moeten afspreken wat zij van elkaar mogen verwachten. 

Uitdaging   In sommige regio’s zijn er moeilijk vervulbare vacatures voor met name de bètavakken. 
Ook de instroom in de lerarenopleidingen en het aandeel gediplomeerden laat relatief weinig 
aankomend docenten met een natuur en/of technisch profiel zien. Gezien de in internationaal 
opzicht dalende prestaties op het gebied van wiskunde en natuurkunde ligt hier voor het voortgezet 
onderwijs een grote uitdaging. 
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Tabel 1 Toezichtarrangementen in de vier grote steden op 1 september 2015 en 2016 (in percentages, n G4 2016=363)

2015 2016

Basis Zwak Zeer zwak Basis Zwak Zeer zwak

Amsterdam 87,7 12,3 0,0 87,8 11,4 0,8

Rotterdam 92,8 7,2 0,0 96,1 3,9 0,0

Den Haag 95,3 3,5 1,2 98,7 1,3 0,0

Utrecht 82,8 14,3 2,9 88,6 11,4 0,0

G4 totaal 90,8 8,6 0,6 93,1 6,6 0,3

Landelijk 95,2 4,4 0,4 95,7 4,3 0,0

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016

Tabel 2 Toezichtarrangementen naar provincie op 1 september 2015 en 2016 (in percentages, n 2016=2.757)

2015 2016

Basis Zwak Zeer zwak Basis Zwak Zeer zwak

Groningen 96,3 3,7 0,0 88,3 11,7 0,0

Friesland 96,6 2,7 0,7 99,3 0,7 0,0

Drenthe 93,9 6,1 0,0 97,7 2,3 0,0

Overijssel 94,0 5,5 0,5 93,3 6,7 0,0

Flevoland 92,8 6,0 1,2 92,4 7,6 0,0

Gelderland 96,0 3,4 0,6 98,1 1,9 0,0

Utrecht 92,8 6,7 0,5 93,8 6,2 0,0

NoordHolland 94,9 4,9 0,2 92,9 6,9 0,2

ZuidHolland 93,4 6,1 0,5 95,7 4,3 0,0

Zeeland 100,0 0,0 0,0 98,4 1,6 0,0

NoordBrabant 97,9 2,1 0,0 97,8 2,2 0,0

Limburg 98,7 1,3 0,0 98,8 1,2 0,0

Landelijk 95,2 4,4 0,4 95,7 4,3 0,0

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Tabel 1 Percentage afdelingen dat voldoende of goed is beoordeeld op onderdelen van het onderwijsproces en 
de kwaliteitsborging in 2014/2015 en 2015/2016 (n 2015/2016=129)*

2014/2015 2015/2016

De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. 91 96

De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. 67 67

De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. 99 100

De leerlingen zijn actief betrokken. 70 88

De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. 54 65

De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van 
genormeerde toetsen.

81 88

De school bepaalt wat de onderwijs en ondersteuningsbehoefte is van individuele 
of groepen leerlingen.

93 94

De school voert de ondersteuning planmatig uit. 95 95

De school evalueert systematisch de opbrengsten. 96 93

De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. 77 92

De school evalueert systematisch het onderwijsproces. 83 78

De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. 77 84

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. 45 48

*significante verschillen zijn vetgedrukt  
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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Tabel 1 Gemiddeld cijfer van alle leerlingen voor het centraal examen naar schoolsoort in de periode 20122016 
(n 2016=196.988)

2012 2013 2014 2015 2016*

Basisberoepsgerichte leerweg vmbo 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7

Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Gemengde/theoretische leerweg vmbo 6,3 6,3 6,4 6,5 6,4

Havo 6,3 6,5 6,4 6,3 6,4

Vwo 6,4 6,6 6,4 6,6 6,5

*gegevens gebaseerd op voorlopige cijfers 
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016
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