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Inleiding 

 
Dit is het technische rapport dat ten grondslag ligt aan de paragraaf 3 van de 
hoofdlijnen van De Staat van het Onderwijs 2016/2017 (Kwaliteitszorg, autonomie 
en sturing). In dit rapport vindt u de verantwoording van onderzoeksgegevens. Er 
wordt gebruik gemaakt van zowel informatie die verzameld is door inspecteurs als 
van informatie uit secundaire databronnen. 
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Samenvatting 

Geen duurzame kwaliteitsverbetering Dat de prestaties in het funderend 
onderwijs onder druk staan, is geen gunstige ontwikkeling. De toegenomen 
onderwijsongelijkheid en de segregatie laten zien dat ook de realisering van de 
maatschappelijke opdracht aan het onderwijs steeds meer onder druk staat. 
Ondanks het grote aantal goede scholen en opleidingen in Nederland, lukt het niet 
de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen en studenten (duurzaam) te 
verbeteren en de maatschappelijk opdracht te vervullen. De huidige balans tussen 
autonomie en centrale sturing biedt hiervoor dus geen garantie. Ook wankelt deze 
balans op onderdelen, gezien het niet ervaren en niet altijd benutten van 
autonomie, soms hoge ervaren werkdruk, discussies over onvoldoende 
verantwoording en toegenomen tegenstellingen. 

Ambities en integrale sturing niet vanzelfsprekend Het overgrote deel van de 
leraren, schoolleiders en bestuurders zorgt goed voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Opvallend is dat de meesten tevreden zijn met het minimum aan kwaliteitsnormen. 
Een veel kleiner deel van leraren, schoolleiders en bestuurders is erop gericht 
zichzelf continu te verbeteren en stuurt actief op kwaliteit door personele en 
financiële consequenties te verbinden aan kwaliteitsverbetering. Hier zien 
inspecteurs zeer hoge onderwijskwaliteit, sterke (leraren)teams, goede 
schoolleiders/directeuren en een sterke kwaliteitscultuur. Verschillende factoren 
belemmeren kwaliteitsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld gebrekkig inzicht in wat 
werkt en onvoldoende van elkaar leren. Ook staat de variëteit aan opvattingen over 
wat goede kwaliteit is verbetering regelmatig in de weg, evenals gebrek aan kaders 
en steun op sommige scholen. Belemmerend voor kwaliteit(szorg) is ook de hoge 
werkdruk die een deel van de leraren en schoolleiders ervaart en de tekorten aan 
gekwalificeerd personeel op sommige scholen. 

Open en zachte sturing, beperkt op resultaten In en rond het onderwijs 
ontstaan steeds meer gemeentelijke, regionale en landelijke 
samenwerkingsverbanden of netwerken. Vaak is de samenwerking gericht op het 
oplossen van bovenbestuurlijke vraagstukken, zoals gelijke kansen, passend 
onderwijs, krimp en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Doel en 
werkwijze verschillen aanzienlijk per verband of netwerk, ook tussen vergelijkbare 
netwerken. Veel van deze netwerken zijn gebaseerd op vrijwillige samenwerking, 
tegenkracht of doorzettingsmacht is vaker niet dan wel georganiseerd. Ook 
ontbreekt het regelmatig aan consensus over verwachte resultaten en wordt er 
‘open’ en zacht gestuurd. En verantwoording wordt vaker over input dan over output 
gevraagd.  
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1 Balanceren tussen autonomie en centrale sturing 

Autonome professionals en beperkte centrale sturing Bijzonder aan het 
Nederlands onderwijssysteem is de balans tussen autonomie van de 
professionals en centrale sturing (Onderwijsraad, 2014; 2017a; Hooge, 2017). 
Vergeleken met andere landen hebben leraren en schoolleiders/directeuren 
namelijk veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. 
Eindtermen en examens, vastgesteld door de centrale overheid, bepalen de 
kaders en garanderen een minimum aan kwaliteitsnormen. Bestuurders zijn er 
verantwoordelijk voor dat alle scholen en opleidingen aan die minimum-
kwaliteitseisen voldoen en de inspectie houdt hier toezicht op. Een sterk 
autonoom stelsel heeft voordelen: het is gebaseerd op vertrouwen; de 
professional heeft veel eigen verantwoordelijkheid; maatwerk en variatie 
worden beloond (OECD, 2017). 
 
Evenwicht wankelt en leidt niet tot gewenste resultaat We hebben 
geconstateerd dat leerlingen in het funderend onderwijs minder goed presteren, 
dat niet alle leerlingen het minimumniveau halen, en dat de burgerschapskennis 
en -houding achterblijven bij leerlingen uit andere landen. Ook krijgen 
leerlingen minder gelijke kansen, zijn er grote schoolverschillen en neemt de 
segregatie naar inkomen in het onderwijs toe. Een deel van de scholen behaalt 
successen met hun leerlingen en lukt het bij te dragen aan de publieke taak. En 
een deel van de scholen lukt dit niet. Het model van autonomie en beperkte 
centrale sturing blijkt geen garantie voor steeds beter onderwijs en raakt uit 
evenwicht. Dat zien inspecteurs op scholen, bij besturen, bij regionale 
initiatieven en bij de centrale sturing. 
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2 Zorg voor onderwijskwaliteit 

2.1 Kwaliteitsverbetering door scholen en opleidingen 
 
Scholen en opleidingen ervaren veel centrale sturing Scholen mogen zelf 
bepalen hoeveel tijd die ze aan bepaalde vakken besteden en leraren kunnen zelf 
hun lesmethoden ontwikkelen of kiezen. Ook kiezen scholen eigen accenten, 
waardoor het onderwijsaanbod heel gevarieerd is en leerlingen en studenten grote 
keuzevrijheid hebben. Wat centraal is vastgelegd zijn de eindtermen in het 
funderend onderwijs, de verplichting voor basisscholen om een eindtoets af te 
nemen, centrale examens in het voortgezet onderwijs en het afnemen van examens 
in het mbo en hoger onderwijs. Ook stelt de wet eisen aan de bevoegdheid van 
leraren om onderwijs te geven en aan de onderwijstijd. Het hoger onderwijs kent 
een accreditatiesysteem, in de andere sectoren is er inspectietoezicht. De balans 
tussen de sturing en autonomie zien we in de praktijk wankelen; veel leraren en 
schoolleiders hebben het gevoel veel te moeten in beperkte tijd, ervaren weinig 
ruimte om keuzes te maken en hebben het gevoel aan veel regels te moeten 
voldoen. Ook krijgen ze soms weinig steun, bijvoorbeeld in de vorm van richting of 
kaders of in wat zou werken om tot verbetering te komen. 
 
Goede kwaliteitszorg en structurele kwaliteitsverbetering Vrijwel alle scholen 
en opleidingen monitoren hun onderwijskwaliteit. Dit is de laatste jaren sterk 
verbeterd. Een ruime meerderheid van de schoolleiders en directeuren heeft 
daardoor ook zicht op de sterke onderdelen van hun onderwijs en verbeterpunten. 
Wat inspecteurs het afgelopen jaar rapporteerden is dat schoolleiders en directeuren 
deze kennis gebruiken om de onderdelen waar de kwaliteit onvoldoende is te 
verbeteren (zie ook figuur 2.1a en 2.1b). Er is hiermee voldoende kwaliteitszorg. 
Een veel kleiner deel van de scholen en opleidingen doet meer met de informatie. Zij 
benutten deze voor veel, actieve en effectieve zorg aan kwaliteit. Leraren werken er 
vaak met plezier in professionele teams aan kwaliteitsverbetering, gestimuleerd 
door een goede schoolleider of opleidingsdirecteur. Op deze scholen en opleidingen 
– sommige met het predicaat excellent-profiteren leerlingen en studenten van goede 
onderwijskwaliteit die nog verder blijft verbeteren. Het gaat om scholen en 
opleidingen van alle denominaties, met verschillende concepten en met alle soorten 
leerlingen-en studentenpopulaties. 
 
Tabel 2.1a Oordelen kwaliteitszorg op vo-scholen 
 
Tabel 2.1b Oordelen kwaliteitszorg op opleiding in het mbo 
 
Van analyseren naar verbeteren nog uitdaging Op een ander klein deel van de 
scholen en opleidingen is de kwaliteitsverbetering niet structureel en is er 
onvoldoende zorg voor kwaliteit. Veelal zijn deze scholen en opleidingen wel in staat 
(het gebrek aan) voortgang te analyseren en te evalueren, maar handelen zij daar 
vervolgens niet naar. Inspecteurs zien dat leraren en scholen er weinig van elkaar 
leren en dat er vaak weinig teamgericht gewerkt wordt. De professionalisering is er 
vaak ongericht en het onderwijskundig leiderschap van de schoolleider is gebrekkig. 
Bovendien ontbreekt het regelmatig aan eenduidige definities van kwaliteit en aan 
gezamenlijke ambities. Op deze scholen en opleidingen is de kwaliteitszorg als 
onvoldoende beoordeeld. 
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Positieve ervaringen met teamgerichte professionalisering Leraren en 
schoolleiders gebruiken steeds vaker programma’s voor teamgerichte verbetering, 
evaluatie en intervisie. Deze programma’s, waardoor leraren gaan samenwerken en 
onderling kennis uitwisselen, verhogen de onderwijskwaliteit op een school. 
Bovendien lijken de leraren door de programma’s meer plezier te krijgen in het 
werk. De afgelopen jaren hebben vooral leraren in het voortgezet onderwijs ervaring 
opgedaan met teamgerichte professionalisering. Scholen experimenteren met 
verschillende vormen van kennisnetwerken, zoals academische werkplaatsen, 
leerkringen en docent-onderzoeksteams. Ook doen inmiddels vijfhonderd scholen 
mee aan het programma LeerKRACHT, waarin leraren bij elkaar op lesbezoek gaan, 
gezamenlijk lessen voorbereiden en ervaringen uitwisselen. Leraren die deelnemen, 
zijn heel positief over deze kennisnetwerken (Boogaard, Schenke, Van Schaik en 
Felix, 2017). Belangrijk is wel dat het doel duidelijk is en dat de deelnemers 
praktisch toepasbare kennis opdoen. Bovendien geldt als voorwaarde dat de 
samenwerkende en samen lerende teams zich gesteund voelen door de 
schoolleiding, die moet zorgen voor bijvoorbeeld voldoende facilitering, inbedding, 
aansturing en draagvlak binnen de school (Boogaard et. al, 2017). 
 
HRM-beleid bij deel scholen en opleidingen (te) beperkt Naast voorbeelden 
van succesvolle teamgerichte professionalisering op een deel van de scholen en 
opleidingen, heeft een ander deel nog belangrijke voortuitgang te boeken in 
ontwikkeling en toepassing van HRM-beleid. Vaak ontbreekt hier gerichte profes-
sionalisering, in samenhang met team-en organisatieontwikkeling. Ook hebben 
leraren er niet of nauwelijks functionerings-en/of ontwikkelingsgesprekken en 
worden leraren die niet goed functioneren aan hun lot overgelaten. Wel hebben de 
meeste schoolleiders en directeuren zicht op de verschillen in onderwijskwaliteit van 
leraren, maar doen ze weinig of soms niks met dat gegeven. Ook treffen inspecteurs 
nog altijd scholen en opleidingen aan waar autonomie vaak genoemd wordt als 
argument voor (te) grote vrijblijvendheid. Heel soms werkt het, maar in de meeste 
gevallen zijn leerlingen en studenten niet gebaat bij vrijblijvendheid. 
 
Effectieve onderwijsinnovatie vraagt meer kennis, kunde en tijd Leraren zijn 
vaak zeer bedreven in effectieve onderwijsmethoden. Maar inspecteurs zien ook 
leraren en schoolleiders/directeuren die veel experimenteren met nieuwe methoden, 
werkwijzen en de inrichting van het onderwijs. Innovatie is goed op voorwaarde dat 
die gebaseerd is op een effectieve aanpak of een aanpak waarvan redelijkerwijs 
effect verwacht mag worden. Niet alle scholen en opleidingen hebben voldoende tijd, 
kennis en kunde om de verantwoordelijke taak van onderwijsinnovatie goed te 
vervullen (zie ook Onderwijsraad, 2014). Hierdoor maken zij soms keuzes die weinig 
gefundeerd lijken en hebben ze regelmatig moeite met feiten over wat werkt te 
scheiden van fictie. Goedbedoelde verbetermaatregelen pakken hierdoor soms 
positief, soms negatief uit voor leerlingen en studenten. In plaats van maatwerk en 
werkplezier van de professionals, zien inspecteurs dan handelingsverlegenheid, 
snelle wisseling van werkwijzen/lespraktijken, hoge ervaren werkdruk en het gevoel 
het nooit goed te doen. Dat zien we bijvoorbeeld bij onderwijsmethoden over sociale 
veiligheid (pesten), burgerschap, excellentieprogramma’s, inzet van ICT, en 
ondersteuning van zorgleerlingen. Ook het stoppen met bewezen niet-effectieve 
methoden gebeurt onvoldoende. 

Vacatures en uitval belemmeren verbetering onderwijskwaliteit De ervaren 
werkdruk, het hoge ziekteverzuim (Hooftman e.a., 2017) en niet-vervulde vacatures 
maken het voor sommige scholen moeilijk om gericht te werken aan verbetering van 
de onderwijskwaliteit. Met name basisscholen in de Randstad hebben moeite 
voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. En in het voortgezet onderwijs zijn er 
tekorten bij bepaalde vakken, met name Duits, natuurkunde, wiskunde en 
scheikunde (Vloet, Den Uijl en Fontein, 2017). Als er op scholen een vacature is of 
leraren uitvallen, vallen daarmee lessen uit, laten collega’s taken vallen, springen 
vrijgestelde collega’s bij om lesuitval te voorkomen en vullen schoolleiders gehaast 
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vacatures in – niet altijd met goede kandidaten. Bij scholen die kampen met een 
lerarentekort horen onze inspecteurs regelmatig dat de werkdruk (te hoog) oploopt. 
De leraren hebben steeds minder plezier in hun werk. Op deze scholen is er 
nauwelijks nog tijd voor kwaliteitsverbetering, het team is vooral erop gericht de 
school of opleiding draaiende te houden. Extra problematisch is dat het tekort aan 
leraren zich concentreert op scholen waar de minst kansrijke leerlingen zitten. 

 

2.2 Kwaliteitsverbetering door besturen 
 
Balans autonomie/sturing bij besturen Ook besturen hebben een grote mate 
van autonomie; zij kunnen hun eigen accenten kiezen. Besturen krijgen een 
lumpsum waarmee ze, naast de personele kosten, eigen accenten in de bestedingen 
kunnen leggen. De overheid stelt wel een aantal deugdelijkheidseisen aan de 
besturen, namelijk:  

- scheiding van bestuur en intern toezicht, 
- kwaliteitszorg van het bestuur, 
- financieel beheer van het bestuur op basis van lumpsum bekostiging, 
- medezeggenschap en  
- externe verantwoording (regels voor het jaarverslag en de openbaarmaking 

daarvan). 
 
Meeste besturen borgen onderwijskwaliteit De meeste besturen zijn zich 
bewust van hun plicht te zorgen voor de kwaliteit van het onderwijs en van de eisen 
die dat stelt aan personeel en kwaliteitszorg. Besturen weten ook veel vaker wat 
hun sterke en zwakke opleidingen en scholen zijn dan enkele jaren geleden. Ze 
zorgen vooral dat scholen en opleidingen aan de minimumeisen voldoen. Dit is onze 
indruk uit 285 gesprekken van inspecteurs met besturen in alle sectoren (met 
uitzondering van het hoger onderwijs). Maar bij ongeveer een op de zes besturen 
lijkt de kwaliteitszorg onvoldoende. Deze bestuurders hebben weinig zicht op de 
kwaliteit van hun scholen en opleidingen en/of doen onvoldoende om ervoor te 
zorgen dat deze aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. 
 
Deze bevindingen komen uit de nieuwe pilots. Van 285 bestuursgesprekken in 
de sectoren PO, VO, SO en MBO zijn de resultaten op een rij gezet. Hier komt 
dit beeld uit, dat grotendeels overeen komt met de bevindingen op 
opleidingsniveau. Omdat het niet om een representatieve steekproef gaat en er 
niet op bestuursniveau is geoordeeld, is deze beschrijving wat we kunnen 
geven. Precieze percentages zijn volgend jaar beschikbaar.  
 
Sturing stopt vaak bij minimumkwaliteit Het overgrote deel van de 
besturen heeft de basiskwaliteit van de scholen of opleidingen op orde en heeft 
kwaliteitszorg van een voldoende niveau. De meeste van deze besturen zijn 
tevreden als hun scholen en/of opleidingen voldoen aan de minimumeisen en 
handelen vooral als dit niet (meer) het geval is. Wanneer een bestuur geen 
zwakke scholen of opleidingen (meer) heeft, vinden veel van de besturen de 
onderwijskwaliteit vooral een taak van schoolleiders en/of 
opleidingsdirecteuren. Deze besturen faciliteren wel, maar geven slechts 
‘zachte’ sturing en gaan vrijblijvend om met ‘leren van elkaar’. Ongeveer een op 
de zes besturen stuurt ook actief op kwaliteitsverbetering als de basiskwaliteit 
op orde is. Hier vinden inspecteurs de kwaliteitszorg goed. 
 
Onderwijsbeleid beperkt verbonden aan financiën Bestuurders hebben 
steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs, naast financiën, 
personeel en huisvesting. Toch lijkt slechts een deel van de bestuurders deze 
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aspecten met elkaar te verbinden. Illustratief hiervoor is de 
continuïteitsparagraaf in de jaarverslagen. Per jaar schrijven bestuurders een 
betere continuïteitsparagraaf, maar de paragraaf is nog steeds sterk gericht op 
financiële overwegingen en (verwachte) trends in aantallen leerlingen/studenten 
en personeel. We zien slechts af en toe een verbinding met onderwijsbeleid, ook 
op de onderdelen waar deze verbinding voor de hand ligt. In de gesprekken met 
besturen merken we eveneens dat de verbindingen niet altijd wordt gelegd. Er 
zijn interessante voorbeelden die laten zien dat een meer integrale aanpak 
effect heeft, met name in het mbo en hoger onderwijs. 

Vaker inhuur en tijdelijke contracten Besturen huren de laatste jaren vaker 
tijdelijk en flexibel in te zetten personeel in dan in eerdere jaren (zie ook tabel 
2.1c), met uitzondering van HO. De hoeveelheid personeel in niet-vaste contracten 
is de laatste vijf jaren fors gegroeid. Dat valt uiteen in twee delen. Allereerst groeit 
het percentage leraren en ander personeel met een tijdelijke aanstelling. Deze groei 
is het sterkst in het basisonderwijs. In 2012 ging het om 5,4 procent van het 
personeel, in 2016 om 8,9 procent.  Daarnaast gaat het om het personeel dat niet in 
loondienst is, maar via een flexcontract (bijvoorbeeld uitzend) wordt ingehuurd. Dit 
percentage is de laatste jaren in PO en VO gestaag gestegen tot ruim 3 procent van 
het personeel.  

Tabel 2.1c: Personeel in reguliere aanstellingen in (duizenden) fte’s 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Po      

Primair 96 95 94 92 92 

Secundair 30 29 29 29 29 

Totaal 126 124 123 121 120 

% Tijdelijk 5,4 5,9 7,1 8,2 8,9 

Vo      

Primair 61 61 62 62 61 

Secundair 23 23 23 23 23 

Totaal 84 84 85 85 84 

% Tijdelijk 12,4 12,0 13,3 13,6 13,9 

Mbo      

Primair 24 24 25 25 26 

Secundair 17 16 17 17 18 

Totaal 42 40 42 42 44 

% Tijdelijk 10,6 10,8 12,3 15,0 15,8 
Bron: DUO, 2017 
  
  
Figuur X1.4c: relatieve ontwikkeling van personeel niet in loondienst 
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Bron: DUO, 2017 
 
Redenen groei niet-vast personeel Grofweg bij elkaar opgeteld bedraagt de 
hoeveelheid personeel in niet-vaste contracten in 2016 in po zo’n procent of 12, in 
vo ongeveer 17 en in het mbo rond 24. Het is de vraag in welke mate deze omvang 
te onderbouwen is met eisen die een goede bedrijfsvoering daartoe nopen. Een 
reguliere, tijdelijke aanstelling ligt in een aantal gevallen voor de hand. Nieuw 
personeel bij een school krijgt in de regel in elk geval een jaar een tijdelijke 
aanstelling om het functioneren in de praktijk te kunnen beoordelen. De mate 
waarin dat nodig is, kan individueel nogal verschillen per school of bestuur, maar is 
in het algemeen beperkt. De ontwikkeling van het onderwijs van de afgelopen jaren 
verklaart niet de grote toename van niet-vaste contracten in de sectoren. Dat 
verklaart niet de toename in de afgelopen jaren. Die is voor een belangrijk deel een 
gevolg van op flexibilisering gericht beleid. 

  
Onzekerheid In hun onderzoek in 2014 stelden De Wit, Stuivenberg en Van der 
Ploeg van Ecorys dat vrijwel de helft van de po-besturen in de daaraan 
voorafgaande vijf jaar het aandeel vaste contracten en tijdelijke contracten met 
uitzicht op vast had verminderd. Belangrijke overwegingen waren de terugloop van 
het leerlingenaantal, onzekerheden rond bekostiging en arbeidsrechtelijke risico’s. In 
het vo was toen nog sprake van een tegengestelde beweging door de op dat 
moment nog voorziene toename van het aantal leerlingen. De tabel en de grafiek 
hierboven laat die “deuk” in de ontwikkeling bij het vo ook zien. Ook bij vo waren 
toen al besturen die eerder krimp voorzagen en daarop anticipeerden. Een 
belangrijke verklaring voor de verdere toename zou dan ook gelegen moeten zijn in 
de reductie van onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Het is daarbij de 
vraag of de mate waarin dat gebeurt, noodzakelijk is en welke eventuele negatieve 
effecten daar een gevolg van zijn. 

  
Risico’s niet-vast personeel In het Ecorys-onderzoek, dat gebaseerd was op 
perceptuele vragenlijsten bij hrm-vertegenwoordigers van besturen en mr-
voorzitters, werden daar de meningen over gevraagd. In het algemeen waren de 
hrm-vertegenwoordigers van mening dat personeelsleden in flexibele contracten niet 
slechter functioneerden dan personeelsleden in vaste contracten. De mr-voorzitters 
zagen die verschillen wel. Zij waarschuwden voor gevolgen van frequente 
wisselingen van personeel voor leerlingen en voor een geringere binding van 
personeel met een flexibel contract en nadelen voor de werknemers zelf als gevolg 
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van onzekerheid over de baan. Als het gaat om vervanging, zien zij wel voordelen 
van ene flexibele inzet. 

  
Relatie met werkdruk Sinds het onderzoek van De Wit e.a. (2014) heeft zich een 
groot aantal veranderingen voorgedaan op de arbeidsmarkt, ook buiten het 
onderwijs. Er is in het algemeen een grote behoefte aan deskundig personeel en 
men begint in toenemende mate nadelen te zien van flexibele contracten. Recent 
onderzoek (Intermediair Nationaal Salaris Onderzoek, Van Muijen en Melse, 2017) 
constateert dat een niet-vaste arbeidsrelatie een aanzienlijke stressfactor is en dat 
de kans op loopbaanonderbreking door burn-out afneemt bij het hebben van een 
vast dienstverband. Voor wat betreft de kans op het krijgen van een burn-out zit het 
onderwijs in de hoogste categorie (11,3 procent) en er wordt toenemend geklaagd 
wordt over overbelasting en werk- en regeldruk. Het is niet onaannemelijk dat de 
ontwikkeling van het aantal niet-vaste dienstverbanden daar een bijdrage aan 
levert. In eerder onderzoek (Smulders, Houtman, Rijssen en Van Mol, 2013) is 
duidelijk gemaakt dat daarbij het verschil relevant is tussen uitzendwerkers en 
werknemers met een tijdelijk contract enerzijds en oproep- en invalkrachten 
anderzijds. Het is die eerste groep waarbij de kans op burnout-klachten het hoogst 
is. Dit is ook de groep waar het in het onderwijs om gaat. 

  
Besturen vermelden het niet in jaarverslagen De aantrekkende arbeidsmarkt 
leidt er bovendien toe dat werkgevers aantrekkelijker moeten worden voor nieuwe 
en reeds aanwezige werknemers. Ook in de techniekbranche gaan bedrijven als 
ASML ertoe over (bron FD) substantieel meer personen aan te nemen in vaste 
dienstverbanden om aldus een concurrentievoordeel te kunnen hebben ten opzichte 
van andere bedrijven. Die tendens is in het onderwijs tot dusverre nog niet 
zichtbaar. Een kleine steekproef van de jaarverslagen van besturen met relatief veel 
niet-vaste dienstverbanden, laat zien dat er in de meeste gevallen geheel niets over 
wordt gemeld. Waar dat wel het geval is, gaat het in veel gevallen om vrij algemene 
uitspraken als een algemene noodzaak tot meer flexibiliteit in verband met krimp en 
onzekerheid (gelijk aan de informatie hiervoor in het Ecorysrapport). Soms wordt 
dat gekoppeld aan een percentage waarvan de herkomst niet duidelijk is. 

  
Investeringen in flexibele arbeidskrachten Een verbinding met een duidelijke 
strategie van kwalitatief en aantrekkelijk werkgeverschap wordt in de onderzochte 
jaarverslagen niet gelegd. Dat kan risico’s opleveren voor de onderwijskwaliteit. In 
het Ecorysonderzoek zijn dergelijke risico’s niet nader onderzocht. Op punten als 
deskundigheidsbevordering valt aan te nemen dat minder wordt geïnvesteerd bij 
flexibele personeelsleden dan bij vaste personeelsleden. 

  
Risico’s op onderwijskwaliteit Tijdelijk personeel en flexibele arbeidskrachten 
kunnen een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het onderwijs en het 
werkplezier van het andere personeel. Deze relaties blijken echter niet heel 
duidelijk, al zijn er wel indicaties dat veel flexibel personeel en ziekteverzuim 
samenhangen. Ook zien we een lichte samenhang tussen ziekteverzuim en de 
kwaliteit van scholen in het PO en VO. Heel robuust zijn deze relaties niet, te meer 
omdat er ook veel scholen van hoge kwaliteit zijn met tijdelijk en flexibel personeel. 
 
Maatschappelijke opdracht voor besturen niet vanzelfsprekend Tijdens 
de gesprekken met bestuurders valt op dat besturen hun visie vaak niet 
verbinden met gerichte verbeteringen en/of randvoorwaarden van onderwijs. 
Ook ontbreekt vaak de verbinding met maatschappelijke doelstellingen. Veel 
bestuurders streven naar de vervulling van een maatschappelijke opdracht, 
zoals gelijke kansen in het onderwijs, maar hebben tegelijkertijd tegenstrijdige 
belangen. En waar ze wel voor de maatschappelijk opdracht kiezen, verbinden 
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ze deze maar beperkt aan hun kwaliteitsverbetering, sturen ze hier vaak 
beperkt op en zetten geen financiële, personele en huisvestingsmaatregelen in 
om de ambitie te realiseren. Ook voeren interne toezichthouders hierover niet 
altijd een kritische dialoog met de bestuurders. 

Toenemende aandacht voor professionalisering Professionalisering van 
bestuurders en intern toezichthouders krijgt steeds meer aandacht. Zo zijn er 
bij de sectorraden verschillende trajecten voor professionalisering en voor 
bestuurlijke visitaties. Daarnaast heeft de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen (VTOI) een academie met een uitgebreid cursusaanbod op 
het gebied van professioneel intern toezicht. Ook worden er veel (goed 
bezochte) congressen en bijeenkomsten georganiseerd.  
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3 Regionale en centrale sturing 

 

3.1 Gemeentelijke initiatieven en regionale samenwerking 
 

Meer en bredere regionale samenwerking  De laatste jaren is er een 
toename van samenwerking van besturen op lokaal en regionaal gebied. 
Verschillende besturen werken onderling samen, waarbij ook bijvoorbeeld 
gemeenten, provincies, werkgevers en soms zorginstellingen aansluiten. Er zijn 
veel verschillende vormen van regionale samenwerking, bijvoorbeeld regionale 
samenwerking op het terrein van onderwijs-zorg, passend onderwijs, gelijke 
kansen, onderwijs-arbeidsmarkt en regionale samenwerking bij krimp. 

Gemeenten nemen initiatief voor gelijke onderwijskansen  Bij een deel 
van de samenwerkingsinitiatieven zijn gemeenten een actieve partner. Hun 
initiatieven richten zich meestal op een maatschappelijke opdracht, waarbij 
gelijke onderwijskansen in gemeenten veruit als belangrijkste opdracht wordt 
gezien. Veel gemeenten zetten gericht financiële middelen in, maken 
beleidsafspraken met besturen, monitoren ontwikkelingen in de 
onderwijskwaliteit en vragen om verantwoording. De omvang van de 
initiatieven en de aanpak verschillen sterk per gemeente. Ook het welslagen 
verschilt. Voor veel gemeenten gaat de samenwerking met de besturen niet 
vanzelf (zie ook Onderwijsraad, 2017a). Soms verloopt die goed, maar vaak zijn 
gemeenten afhankelijk van de bereidwilligheid van besturen. Als inspectie 
worden we regelmatig gevraagd te assisteren als de samenwerking tussen 
gemeenten en besturen stroef verloopt. 

Samenwerking passend onderwijs wordt beter  De 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn een voorbeeld van 
geïnstitutionaliseerde regionale samenwerking. In deze 
samenwerkingsverbanden werken besturen in een regio samen om passend 
onderwijs in te voeren. De verbanden bestaan sinds 2014. Sinds de start, ruim 
drie jaar geleden, gaat de samenwerking in de meeste regio’s steeds beter. 
Tegelijkertijd verschillen de regio’s aanzienlijk in hun werkwijze, in hun 
organisatie van de samenwerkingsverbanden en in de wijze waarop ze de 
middelen verdelen. Deze verschillen zijn lang niet altijd ingegeven door een 
bewuste regionale keuze, maar vaak ontstaan door verschil in opvatting over 
wat een samenwerkingsverband is en wat de opdracht ervan is. Ook gaan de 
belangen van de besturen regelmatig boven de maatschappelijke opdracht. Bij 
samenwerkingsverbanden die goed intern toezicht heeft georganiseerd, is dat 
minder aan de orde. Bij andere samenwerkingsverbanden ontbreekt het aan 
onafhankelijk intern toezicht. 

 
Einde groei (voortgezet) speciaal onderwijs, nauwelijks meer 
inclusief onderwijs De decennialange groei van het (voortgezet) speciaal 
onderwijs is rond 2015 gestopt. Dit is het moment dat passend onderwijs is 
ingevoerd. Sinds 2015 zijn de percentages leerlingen in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs redelijk stabiel. Dit betekent dat de invoering van 
passend onderwijs niet tot meer inclusief onderwijs en daarmee een krimp 
van het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft geleid. 
 
Tabel 5.1a Percentage leerlingen in regulier en speciaal 
onderwijs 2017-2017, PO 
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  2014 2015 2016 
 

2017 
Bao 95,5% 95,7% 95,8% 95,7% 
Sbo 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 
so cluster 1  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
so cluster 2   0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
so overig 
(clusters 3 en 
4) 

1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 

Totaal 100,0% 100% 100,0% 100,0% 

 1525574 1507658 1490657 1478048 
 
Tabel 5.1b Percentage leerlingen in regulier en speciaal 
onderwijs 2017-2017, VO 
 2014 2015 2016 2017 
Vo 93,3% 93,4% 93,5% 93,5% 

vso cluster 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
vso cluster 2 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
vso overig 
(clusters 3 en 
4) 

3,6% 3,4% 3,4% 3,4% 

Pro 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Aantal 1031799 1040496 1039990 1029642 

 
Grote regionale verschillen Binnen regio’s zien we wel veel extra 
mobiliteit van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In veel regio’s 
krimpt of groeit het (voortgezet) speciaal onderwijs met 10 tot 20 procent. 
Opvallend is dat deze verschillen er ook zijn tussen regio’s met een 
vergelijkbare verevening. Grote regionale verschillen in niveau van 
ondersteuning(szwaarte) zijn er ook. Leerlingen en ouders kunnen het wel of 
niet treffen, afhankelijk van de regio waarin ze wonen. We zien ook 
regelmatig dat ouders hun kind in andere regio’s op school doen. Zicht op 
kwaliteitsverschillen en niveau van het ondersteuningsaanbod is er 
nauwelijks; niet bij ouders/leerlingen, niet bij leraren, niet bij de 
samenwerkingsverbanden en niet bij de lokale en landelijke overheid. 

 
VSV en thuiszitters Het percentage voortijdig schoolverlaters en 
thuiszitters is, internationaal gezien, erg laag. Om thuiszitters naar school te 
helpen, organiseren samenwerkingsverbanden steeds vaker 
doorzettingsmacht. De ervaring is dat dit kan werken, mits  samengaand 
met de verbeterde samenwerking in bijvoorbeeld thuiszitterstafels, al zien 
we het totaal aantal thuiszitters niet afnemen en de vrijstellingen van de 
leerplichtwet toenemen. De percentages voortijdig schoolverlaters blijven 
daarnaast wel dalen, dit is positief. 

 
 
 



 
 

 

 Pagina 15 van 17 

 

Geoorloofd verzuim en thuiszitters In Nederland zijn er in 2016/2017 
bijna  24 duizend leerlingen die gedurende een langere tijd niet naar school 
gaan (Min OCW, 2018). Van deze leerlingen zit de meerderheid thuis met 
een ontheffing van de leerplichtwet (). Dit geoorloofd verzuim is de laatste 5 
jaren toegenomen van 10 duizend tot bijna 15,5 duizend leerlingen in 
2016/2017 (OCW, 2018１). Bij de overigen gaat het om leerlingen die 
ongewenst thuiszitten, bijvoorbeeld omdat hun ouders zich niet kunnen 
vinden in het aanbod van de school of om leerlingen die zich op school 
onveilig voelen als gevolg van bijvoorbeeld pesten of die zelf voor 
onveiligheid zorgen waardoor ze op school niet welkom zijn. In 
internationaal perspectief heeft Nederland overigens relatief weinig jongeren 
die niet aan onderwijs deelnemen (OESO, 2017). 
 
Aanpak van verzuim en thuiszitters We zien dat verzuimers, vaak 
uiteindelijk thuiszitters, aandacht krijgen in regio’s. Er zijn regionale 
verzuimprotocollen en thuiszitterspacten, en scholen, gemeenten en 
samenwerkingsverbanden proberen verzuimers en de thuiszitters in de 
gaten te houden, zodat scholen op tijd acties kunnen inzetten voor deze 
leerlingen. In veel regio’s (2017: 90 van de 152) is ook een of andere vorm 
van doorzettingsmacht geregeld. Desondanks lijkt het aantal thuiszitters niet 
te dalen. Regelmatig horen wij klachten dat de leerplichtambtenaar in 
sommige regio’s binnen de betrokken keten nu teveel afwezig is, met name 
als ouders zich, ook na een genegeerde of verloren beroepsprocedure, niet 
kunnen vinden in het aanbod voor hun kind (Inspectie, 31 augustus 2017). 

 
Aantal netwerken en steunpunten neemt toe  We constateren ook een 
sterke toename in lossere netwerken, steunpunten en verenigingen/stichtingen 
binnen het onderwijs. Het gaat hier om gemengd samengestelde groepen van 
professionals uit de praktijk, van raden en verenigingen, van bonden en vanuit 
de overheid. Veel van deze organisatievormen worden ingericht om het 
onderwijs op een specifiek onderdeel te versterken of om een publieke opdracht 
aan het onderwijs verder te brengen. De netwerken en steunpunten doen 
afzonderlijk vaak goed werk, maar het toenemende aantal en de toenemende 
omvang van sommige organisaties heeft tegelijkertijd versnippering tot gevolg 
met een veelheid aan richtlijnen, regels en bijbehorende verantwoording 
(Hooge, 2017). Er ontstaat een veelvoud aan sturings-en beleidsinitiatieven, er 
komen steeds nieuwe initiatieven, maatregelen zijn onderling soms strijdig, en 
alle initiatieven tezamen beperken de professionele ruimte van leraren en 
schoolleiders en dragen bij aan de (regel)drukte. 

3.2 Sturing vanuit de centrale overheid 
 
Gebrek aan consensus over gewenste resultaten  In ons onderwijs zijn 
er uiteenlopende opvattingen over wat goed onderwijs is. Die variëteit zien we 
in eigen onderwijsaccenten die scholen kiezen, wat leidt tot grote variëteit en 
keuzevrijheid. Tegelijkertijd ontbreekt het in het onderwijs ook aan consensus 
over wat de gewenste resultaten zijn. Dit laatste is zorgelijk. Gebrek aan 
consensus over gewenste resultaten en minimumkwaliteit betekent gebrek aan 
kaders en richting. Sommige scholen ervaren nauwelijks kaders, terwijl andere 
scholen een veelheid aan kaders ervaren. Ook onderschrijven niet alle scholen 

                                                
１ OCW, 2018.  
Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen po en vo. Brief aan IIe Kamer. OCW: Den 

Haag  
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en opleidingen de gewenste resultaten en minimumkwaliteit of hebben ze eigen 
doelen die ze verkiezen boven de landelijke vereisten. Gebrek aan consensus en 
duidelijkheid over resultaten die verwacht worden en over minimale 
kwaliteitseisen helpen niet om deze te bereiken. Waar wel consensus bestaat, 
zoals bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, wordt meer gezamenlijk 
gewerkt en lijkt beleid en toezicht veel effectiever. 
 
Sturing is ‘zacht’ en open  In het onderwijs zijn veel netwerken of ad-
hocverbanden opgericht om kaders te stellen en beleid te stimuleren. Hierbij is 
veel ruimte voor keuzes in organisatie, doel en werkwijze. Vervolgens wordt de 
uitvoering van dat beleid aan de professionals uit de onderwijspraktijk 
overgelaten. Om te zorgen dat alle leerlingen met een bepaald minimum taal-en 
rekenniveau de basisschool verlaten, zijn bijvoorbeeld referentieniveaus taal en 
rekenen vastgesteld. Scholen hebben handreikingen gekregen en er zijn allerlei 
verbetertrajecten voor taal en rekenen ingezet, waar scholen van kunnen 
profiteren. Ook zijn er verschillende netwerken, werkgroepen en andere ad-
hocverbanden die het taal-en rekenonderwijs op basisscholen stimuleren. 
Monitoring gebeurt vaak licht en verantwoording over resultaten wordt niet 
altijd gevraagd. Daarbij ontbreekt het vaak ook aan een gedeeld beeld over de 
gewenste resultaten. Ook kennen scholen en besturen hun eigen resultaten lang 
niet altijd. En er zijn basisscholen die aangeven andere prioriteiten te hebben 
dan taal en rekenen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een deel van de 
leerlingen het fundamentele niveau niet haalt, een grote groep de streefniveaus 
niet haalt en de vraag opkomt waar alle middelen zijn gebleven voor 
verbetering van deze doelstelling. Zo wordt teleurstelling georganiseerd. 
 
Publieke opdracht niet eenvoudig te bewaken  De publieke opdrachten 
aan het onderwijs lukken in ons onderwijsstelsel niet vanzelf (Onderwijsraad, 
2017b). Dat blijkt uit de oplopende kansenongelijkheid (Inspectie van het 
Onderwijs, 2016b; 2017d), de grote schoolverschillen (CPB, 2017; Inspectie 
van het Onderwijs, 2017d; Gubbels, Netten en Verhoeven, 2017) en de sterke 
segregatie in het onderwijs (zie ook paragraaf 2). Deze voorbeelden geven 
duidelijk aan dat het collectieve belang op sommige terreinen onderschikt is 
geraakt aan de belangen van bestuurders, schoolleiders, leraren en individuele 
ouders. Het is niet altijd duidelijk wiens verantwoordelijkheid het publieke 
belang is en wie wat moet ondernemen om ongewenste trends te keren. Ook is 
het is de vraag of er voldoende tegenkracht georganiseerd is om het publieke 
belang te garanderen wanneer dit tegen het individuele belang van leerlingen 
en studenten, leraren en bestuurders ingaat (Onderwijsraad, 2014, 2017b; 
Waslander, 2016).  
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