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Dit	programma	bevat	de	onderzoeksthema’s	en	onder-
zoeksvragen	waar	de	Programmaraad	Beleidsgericht	
Onderzoek	van	het	Nationaal	Regieorgaan	Onderwijson-
derzoek	(NRO)	onderzoek	naar	wil	laten	uitvoeren	in	de	
periode	2014	-	2016.

In	de	volgende	hoofdstukken	worden	de	vier	onder-
zoekthema’s	en	de	daarbij	behorende	onderzoeksvragen	
nader	uitgewerkt.	 In	deze	inleiding	 	wordt	aangegeven	
waar	het	NRO	en	de	Programmaraad	Beleidsgericht	
Onderzoek	voor	staan,	hoe	dit	onderzoeksprogramma	
tot	stand	 is	gekomen	en	worden	de	vier	 thema’s	kort	
uiteengezet	en	hun	onderlinge	samenhang	beschreven.

n ro  e n  d e  p ro g r a m m a r a a d  b e l e i d s g e r i c h t 
onderzoek  Het	NRO	is	ingesteld	om	de	afstand	tus-
sen	wetenschappelijk	onderzoek	en	de	praktijk	van	het	
onderwijs	te	verkleinen.	Het	NRO	gaat	de	versnippering	
van	middelen	voor	onderwijsonderzoek	tegen	en	zorgt	
voor	een	samenhangende	meerjarige	programmering	
van	wetenschappelijk	onderzoek.

De missie van het NRO luidt: Het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek coördineert de programmering en finan-
ciering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wissel-
werking tussen onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing 
van onderzoeksresultaten. Zo draagt het NRO bij aan het 
verbeteren en vernieuwen van het onderwijs.

In	2013	is	de	Programmaraad	Beleidsgericht	Onderzoek		
van	het	NRO	opgericht.	Deze	heeft	als	doelstelling	om	

binnen	het	NRO	het	beleidsonderzoek	voor	alle	onder-
wijssectoren	te	programmeren	en	vervolgens	de	toege-
kende	onderzoeksprojecten	te	monitoren	en	ervoor	zorg	
te	dragen	dat	de	resultaten	toegankelijk	zijn	voor	en,	
waar	mogelijk,	ook	gebruikt	worden	voor	de	vormgeving	
van onderwijsbeleid. 

De	ProBO	stimuleert	onderzoek	dat	inzicht	vergroot	in	
de	vraag	hoe	het	onderwijsbeleid	optimaal	kan	inspelen	
op	ontwikkelingen	(uit	het	verleden,	van	nu	en	die	voor-
zien	worden	in	de	toekomst)	in	de	samenleving

Het	vrij	te	programmeren	budget	voor	beleidsonderzoek	
binnen	het	NRO	voor	de	periode	2014-2016	bedraagt	 
€	 1.600.000;	 hierop	 zijn	 de	 kosten	 voor	 bureau	 en	
	communicatie	reeds	in	mindering	gebracht,	alsmede	de	
bijdragen	aan	overkoepelend	onderwijsonderzoek.

programmering beleidsonderzoek  Bij	het	bepa-
len	van	de	onderzoeksthema’s	heeft	de	programmaraad	
zich	gebaseerd	op	diverse	bronnen,	zoals	de	Kennis-
agenda	van	het	ministerie	van	Onderwijs,	 	Cultuur	en	
Wetenschap	 (OCW)	 en	 bestuursakkoorden	 van	 ver-
schillende	sectorraden.	Ook	 is	er	overleg	gevoerd	met	
diverse	betrokkenen.	Zo	 is	er	 in	 juni	een	bijeenkomst	
georganiseerd	met	alle	programmaraden	en	de	stuur-
groep	naar	aanleiding	van	een	oproep	om	thema’s	voor	
onderzoek	aan	te	dragen.	Ook	hebben	er	gesprekken	
plaatsgevonden	met	de	onderzoekscoördinatoren	van	
de directies van het ministerie van OCW en met het 
Strategennetwerk	van	dit	ministerie.	Verder	zijn	recente	
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ontwikkelingen	in	het	beleid	en	de	samenleving	(m.b.t.	
het	onderwijs)	 in	kaart	gebracht	en	is	nagegaan	welke	
andere	onderzoeken	op	dezelfde	of	vergelijkbare		thema’s	
beschikbaar	waren.

Bij	de	programmering	is	uiteraard	rekening	gehouden	
met	het	reeds	uitgezette	onderzoek	binnen	het	NRO	en	
met	de	programmering	van	de	andere	raden:	voor	fun-
damenteel	onderzoek	en	praktijkgericht	onderzoek.	Er	
is	voorzien	in	een	gemeenschappelijk	programma	met	
deze	andere	raden	over	het	thema	“differentiatie”;	dat	
wordt	 in	deze	programmering	dus	niet	meegenomen.	
Dit	geldt	ook	voor	een	ander	belangrijk	 thema	voor	
beleidsonderzoek:	de	inhoudelijke	invulling	van	de	curri-
cula	in	het	Nederlands	onderwijs	in	de	komende	decen-
nia.	Programmering	van	onderzoek	hieromtrent	is	nog	
te	vroeg,	omdat	diverse	voorbereidende	studies	(o.a.	van	
de	Onderwijsraad	en	van	de	SLO,	nationaal	expertise-
centrum	leerplanontwikkeling)	hierover	nog	afgewacht	
dienen te worden.

vier thema’s van onderzoek  Bij	het	overzien	van	
het	beleid	ten	aanzien	van	het	Nederlandse	onderwijs,	
kunnen	op	diverse	niveaus	-	van	het	gehele	onderwijsbe-
stel	tot	en	met	individuele	scholen	-	cruciale	spanningen	
worden	geconstateerd	die	vragen	om	onderzoek	naar	
de	oorzaken,	naar	de	effecten	en	naar	alternatieven	ten	
opzichte	van	de	huidige	situatie.	Dit	geldt	ten	aanzien	
van: 

 – het gehele onderwijsbestel en de aansturing daarvan 
en	daarbinnen;	

 – de	inrichting	van	het	onderwijs,	met	name	ten	aanzien	
van de overgangen tussen de verschillende onderwijs-
typen	in	het	Nederlandse	onderwijs;	

 – de verhouding tussen de school als organisatie en de 
docent	als	individueel	verantwoordelijke	professional;	

 – het	onderwijs	als	mogelijkheid	tot	zelfontplooiing	en	
brede	voorbereiding	op	maatschappelijke	 functies	
versus	de	wenselijkheid	van	tijdige	aandacht	voor	het	
beroepsonderwijs.

Een	aantal	van	deze	spanningen	kunnen	als	volgt	worden	
gepreciseerd.	Ten	aanzien	van	het	Nederlandse	onder-
wijsbestel	kan	worden	geconstateerd	dat	dit	gekenmerkt	
wordt door een hoge mate van autonomie: schoolbestu-
ren	zijn	stichtingen	die	zelfstandig	verantwoordelijk	zijn	
voor de besteding van hun middelen en de inrichting 
van	het	onderwijs.	 In	de	 laatste	decennia	zien	we	een	
toenemende	behoefte	om	de	kwaliteit	van	onderwijs-
instellingen niet over te laten aan de bestuurders maar 
hieromtrent wet- en regelgeving en andere stimulerende 
maatregelen	te	introduceren	en	ook	de	Inspectie	van	het	
Onderwijs een stevigere rol te laten vervullen. 
De	vraag	rijst	of	deze	ontwikkelingen	gewenst	zijn,	of	
er aan verschillende eisen aan de autonome organi-
satie	vanuit	diverse	partijen	(de	burger,	de	leerling,	de	
leraar,	de	overheid)	tegemoet	gekomen	kan	worden	en	
of	de	consequenties	van	diverse	maatregelen	geen	onge-
wenste	effecten	met	zich	meebrengen.

Kijken	we	naar	de	inrichting	van	het	Nederlandse	onder-
wijssysteem,	dan	zien	we	een	aantal	opvallende	over-
gangen.	Leerlingen	in	Nederland	kennen	bijvoorbeeld	
een	 relatief	 vroeg	keuzemoment	voor	het	 secundair	
onderwijs.	Ook	kent	het	voortgezet	onderwijs	nauwe-
lijks	 rechtstreekse	toeleiding	tot	de	arbeidsmarkt:	de	
beroepsvoorbereidende	opleidingen,	zoals	het	vmbo,	
kennen	een	vervolg	in	het	tertiair	onderwijs.	Binnen	de	
specifieke	onderwijssoorten	 (met	name	 in	het	basis-
onderwijs	en	het	voortgezet	onderwijs)	 is	een	flexibele	
doorstroom	niet	vanzelfsprekend:	zittenblijven	komt	in	
Nederland	relatief	vaak	voor.
Deze	aspecten	van	het	Nederlands	onderwijssysteem	
behoeven	niet	per	se	negatief	geduid	te	worden:	vroeg-
tijdige	keuze	voor	specifiek	secundair	onderwijs	leidt	tot	
meer	homogene	klassen;	zittenblijven	als	dreiging	kan	
wellicht	de	studiemotivatie	verhogen.	Wel	 is	het	zaak	
de	positieve	en	negatieve	effecten	van	deze	specifieke	
inrichting	 in	onderwijstypen	op	schoolloopbanen	van	
leerlingen	in	kaart	te	brengen	en	af	te	zetten	tegen	alter-
natieven.

Op	het	niveau	van	de	scholen	is	van	belang	dat	er	een	
blijvende	belangstelling	voor	de	professionaliteit	van	de	



7docent	in	het	onderwijsbeleid	is	te	zien.	Dit	komt	onder	
andere	tot	uiting	in	de	Lerarenagenda	2020	waarin	de	
verschillende	stadia	om	te	komen	tot	het	leraarschap	en	
binnen	het	leraarschap	zelf	worden	bezien	op	mogelijk-
heden	om	de	professionaliteit	te	versterken.	Eén	van	de	
wegen	die	worden	genoemd	is	het	versterken	van	de	pro-
fessionaliteit	en	kwaliteit	van	de	leraren	door	aandacht	te	
besteden	aan	gezamenlijke	bezinning	op	het	onderwijs	
binnen	scholen	als	“professionele	leergemeenschappen”.	
Dergelijke	ontwikkelingen	kunnen	onder	andere	worden	
gerealiseerd	als	het	HRM-beleid	van	de	scholen	hierop	
inspeelt.	Op	dit	moment	lijken	er	evenwel	spanningen	te	
bestaan	tussen	deze	ontwikkelingen	en	de	wijze	waarop	
vanuit	organisatieperspectief	wordt	omgegaan	met	de	
kwaliteit	en	kwantiteit	van	docenten.		

Tenslotte	 is	er	binnen	de	curricula	van	voortgezet	en	
middelbaar	beroepsonderwijs	een	duidelijke	spanning	
aanwijsbaar: tussen de brede vorming die onderwijs 
beoogt	enerzijds	en	de	behoefte	aan	specifieke	beroeps-
voorbereiding	anderzijds.	De	behoefte	aan	een	brede	
vorming voor leerlingen en studenten beantwoordt aan 
de	eisen	die	de	samenleving	stelt	en	spoort	ook	met	de	
gedachte	dat	in	de	toekomst	steeds	meer	variatie	in	te	
vervullen	functies	zal	ontstaan	gedurende	de	loopbaan.	
Anderzijds	is	er	ook	behoefte	aan	curricula	voor	speci-
fieke	leerlinggroepen	waarin	praktische	vaardigheden	
met	het	oog	op	het	 (mogelijk)	 toekomstig	beroep	zo	
concreet	mogelijk	aan	de	orde	komen;	ook	hebben	delen	
van	het	bedrijfsleven	behoefte	aan	specifiek	opgeleiden.	
Dit	maakt	de	mogelijkheden	voor	vakmanschap	al	in	het	
vmbo	gewenst,	maar	dit	lijkt	moeilijk	te	verenigen	met	
de bredere eisen van het onderwijs.

Vanuit	de	hier	aangegeven	overwegingen	kunnen	vier	
thema’s	voor	beleidsonderzoek	worden	afgeleid:

 – aansturing	en	bestel;
 – overgangen	en	aansluitingen	in	het	onderwijs;
 – kwantiteit	en	kwaliteit	van	leraren:	het	organisatie-
perspectief;

 – vakmanschap	in	onderwijs-	en	arbeidsmarkt-
perspectief.

samenhang tussen de vier thema’s  Met	deze	
vier thema’s wordt de volle breedte van het onderwijs 
bestreken:	van	het	onderwijsbestel	als	geheel	tot	en	met	
de	inhoud	van	curricula.	De	thema’s	hangen	op	verschil-
lende	manieren	met	elkaar	samen.	Hiervan	kunnen	de	
volgende voorbeelden worden gegeven.
Binnen	alle	thema’s	is	er	aandacht	voor	de	kwaliteit	van	
het	onderwijs,	en	dan	met	name	voor	de	onderwijs-
opbrengsten	van	onderwijsinstellingen	en	 leerlingen.	
Verder	komen	zowel	in	het	thema		‘aansturing	en	bestel’	
als	 in	het	thema	‘overgangen	en	aansluitingen’	vragen	
over de inrichting van het Nederlandse onderwijs aan 
de	orde.	De	positie	van	vakmanschap	 in	het	curricu-
lum	is	van	 invloed	op	overgangen	en	aansluitingen	in	
het	onderwijs.	En	bestuurlijke	ontwikkelingen	kunnen	
invloed	hebben	op	het	HRM-beleid	van	onderwijsinstel-
lingen	en	de	daaruit	voortvloeiende	consequenties	voor	
de	kwantiteit	en	kwaliteit	van	docenten.
Aanvragers	wordt	verzocht	om	rekening	te	houden	met	
deze	onderlinge	verbanden	en	bij	de	uitwerking	van	een	
thema,	waar	van	toepassing,	aandacht	te	geven	aan	de	
samenhang met de andere drie thema’s. 

De	vier	genoemde	thema’s	zijn	voor	de	programmering	
in	overleg	met	de	programmaraad	nader	uitgewerkt.	
De	volgende	deskundigen	hebben	hieraan	een	bijdrage	
geleverd:

 – prof.	dr.	E.H.	Hooge	en	prof.	dr.	S.	Waslander	over	
	aansturing	en	bestel,		

 – prof.	dr.	L.	Borghans	en	dr.	L.	Elffers	over	overgangen	
en	aansluitingen	in	het	onderwijs,	

 – prof.	dr.	F.	Cörvers	over	kwantiteit	en	kwaliteit	van	
	leraren:	het	organisatieperspectief	en	

 – drs.	A.	Westerhuis	over	vakmanschap	in	onderwijs-	 
en	arbeidsmarktperspectief.	

De	Programmaraad	Beleidsgericht	Onderzoek	van	het	
NRO	dankt	 hen	 voor	 hun	 inspanningen	die	 hebben	
geleid	tot	specifieke	onderzoeksvragen	voor	deze	the-
ma’s	en	die	 in	de	volgende	hoofdstukken	aan	de	orde	
komen.	•

inleiding
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1.1 Inleiding
Het	afgelopen	decennium	is	de	aandacht	gegroeid	voor	
het	 inzicht	dat	de	manier	waarop	het	onderwijsstel-
sel	 is	 ingericht	en	wordt	bestuurd	van	invloed	is	op	de	
vormgeving	en	kwaliteit	van	onderwijsleer-	en	beroeps-
vormingsprocessen	en	hun	opbrengsten,	en	processen	
van verbetering en innovatie. 
Om	tot	zinvol	en	werkbaar	beleid	en	bestuur	te	komen,	
is	kennis	over	hoe	de	besturing	en	 inrichting	van	het	
onderwijsstelsel	 ‘uitpakt’	 in	de	dagelijkse	praktijk	van	
het	onderwijs	van	groot	belang	voor	onderwijspolitici,	
-beleidsmakers	en	-bestuurders.	Het	thema	‘aansturing	
en	bestel’	van	het	onderzoeksprogramma	van	de	PROBO	
beoogt	hierin	te	voorzien.

Wat	kenmerkt	het	Nederlandse	onderwijs	als	het	gaat	
om	 aansturing	 en	 bestel?	 Van	 oudsher	 beschikken	
Nederlandse	schoolbesturen	over	een,	Grondwettelijk	
verankerde,	ruime	mate	van	autonomie	wat	betreft	de	
inhoud,	vormgeving	en	procesgang	van	het	onderwijs.	
De	dynamiek	 in	het	stelsel	 is	 te	karakteriseren	als	een	
voortdurend	zoeken	naar	evenwicht	tussen	autonomie	
voor onderwijsinstellingen en decentrale sturing ener-
zijds,	 en	hiërarchische	 centrale	planning	anderzijds	
(Peeters,	Hofman	&	Frissen,	2013).	Bij	dit	gemengde	stu-
ringsmodel	komt	steeds	de	aloude	spanning	naar	boven	
tussen	de	twee	pijlers	van	het	Nederlandse	onderwijs-
stelsel	vastgelegd	in	art.	23	GW.	Enerzijds	is	de	vrijheid	
van onderwijs bedoeld om onderwijsrechten van scho-

len	én	ouders	te	beschermen	tegen	overheidsingrijpen;	
anderzijds	dient	de	overheid	vanuit	haar	‘aanhoudende	
zorg	voor	het	onderwijs’	een	minimum	aan	onderwijs-
kwaliteit	zeker	te	stellen	(Hooge,	2013;	Van	Wieringen,	
2010).	

Net	als	in	andere	landen	kenmerkt	het	onderwijs	beleid	
van	 de	 centrale	 overheid	 zich	 de	 laatste	 dertig	 jaar	
bovendien	door	 (pogingen	tot)	autonomievergroting	
en	deregulering	op	financieel,	huisvestings,	personeels	
en	bestuurlijk-organisatorisch	gebied.	Anno	2014	zijn	
Nederlandse	schoolbesturen,	in	vergelijking	met	andere	
landen,	uniek	als	het	gaat	om	de	grote	mate	van	autono-
mie	waarover	zij	beschikken	(OECD,	2012).	
Een	tweede	kenmerkende	aspect	van	het	Nederlandse	
bestel	 is	 de	 dominante	 vorm	 van	het	 ‘privately	 run,	
publicly	 financed’	schoolbestuur.	Was	deze	vorm	van	
oudsher	voorbehouden	aan	het	 in	Nederland	relatief	
omvangrijke	bijzondere	onderwijs	(circa	tweederde	van	
de	besturen	in	het	funderend	onderwijs),	als	gevolg	van	
de	massale	verzelfstandiging	van	het	openbaar	onder-
wijs,	geldt	deze	vorm	anno	2014	voor	nagenoeg	alle	
schoolbesturen. 
 
Het	afgelopen	decennium	is	er	op	het	punt	van	autono-
mie	een	zekere	kentering	 in	het	beleid	waar	te	nemen	
(Waslander,	2010).	Elementen	in	die	kentering	zijn:	de	
introductie	van	wettelijke	eindtermen	in	de	Wet	Goed	

1 aansturing en bestel

hs 1  aansturing en bestel
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Onderwijs	Goed	Bestuur;	de	verplichting	van	een	leer-
lingvolgsysteem;	de	verplichting	tot	een	gestandaar-
diseerde	landelijke	eindtoets	 in	het	basisonderwijs;	de	
introductie	van	een	gestandaardiseerde	landelijke	tus-
sentijdse	toets	in	het	voortgezet	onderwijs;	de	opname	
van	 kwaliteitscriteria	 in	 het	 toetsingskader	 van	 de	
Inspectie;	en	prestatie	afspraken	met	instellingen	voor	
hoger	onderwijs.	Zo	ontstaat	‘een	gesloten	systeem	van	
normering,	toezicht	en	sanctionering	ten	aanzien	van	
onderwijsopbrengsten’	 (Peeters,	et	al.,	2013,	p.	25)	en	
wordt	de	autonomie	van	schoolbesturen	wat	betreft	
(vormgeving	van)	onderwijsopbrengsten	de facto aan-
zienlijk	verkleind.

Sinds	de	eeuwwisseling	doet	het	begrip	 ‘governance’	
oftewel	 ‘goed	bestuur’	 zijn	 intrede	 in	het	onderwijs.	
Intern	toezicht	(toezicht	op	het	bestuur	en	de	besturing	
van	een	onderwijsinstelling)	en	horizontale	verantwoor-
ding	(relevante	belanghebbenden	in	de	omgeving	als	
adressanten	bij	publieke	oriëntatie	en	verantwoording)	
worden	geïntroduceerd	als	disciplineringsmechanismen	
in	 antwoord	op	het	 zogenaamde	 ‘verantwoordings-
tekort’	dat	in	het	onderwijssysteem	is	ontstaan	als	gevolg	
van	de	rigoureuze	autonomie-	en	schaalvergroting.	 In	
de organisatie van schoolbesturen vindt een herorde-
ning	plaats:	de	oude	corporatistische	koepelorganisa-
ties,	georganiseerd	langs	denominatieve	 lijn,	 inclusief	
de	 bijbehorende	 overlegcircuits	maken	 plaats	 voor	
branche-	organisaties	per	sector.	Deze	sectororganisaties	
stimuleren	goed	bestuur	via	‘zelfregulering’		(governance-
codes,	beloningsreglementen)	en	door	professionalise-
ring	van	bestuurders	en	intern	toezichthouders.	
De	bestuurlijke	incidenten	in	de	onderwijssector,	waar-
onder	het	deconfituur	van	Amarantis,	doen	het	vertrou-
wen	in	deze	zelfregulering	geen	goed.	Het	accent	in	het	
beleidsdiscours	over	governance	verschuift	mede	hier-
door van een technisch-instrumentele naar een ethisch-
normatieve	benadering.	Goed	bestuur	 als	het	 juiste	
gedrag	en	houding,	en	het	gebruik	van	een	‘moreel	kom-
pas’	gericht	op	‘publieke	waarden’	komt	in	het	denken	
in	de	plaats	van	passende	bestuursmodellen,	bevoegd-
heidsverdelingen	en	reglementen	(Ministerie	van	OCW,	
2013).

Daarnaast	komt	er	naast	een	beheersmatig-financiële	
invalshoek	en	een	dominantie	van	het	efficiency-denken	
uit	de	jaren	tachtig	van	de	vorige	eeuw,	meer	ruimte	voor	
een	invalshoek	van	onderwijsopbrengsten	in	met	name	
de	basisvaardigheden	en	effectiviteits-denken.	De	vraag	
naar	onderwijskwaliteit	 in	de	zin	van	 leer-	en	studie-
opbrengsten	komt	pregnant	op	de	 landelijke	beleids-
agenda	in	de	volle	breedte	van	het	stelsel	(Ministerie	van	
OCW,	2011a;	2011b;	2011c;	2011d;	Tweede	Kamer,	2012).	
In het verlengde daarvan is er toenemende aandacht 
voor	de	invloed	en	verantwoordelijkheid	van	onderwijs-
besturen	op	onderwijskwaliteit,	o.a.	onder	de	noemer	
‘sturen	op	kwaliteit’.	In	wet-	en	regelgeving	en	onderwijs-
beleid worden goed bestuur en het besturend vermo-
gen	van	onderwijsorganisaties	expliciet	als	voorwaarde	
voor	onderwijskwaliteit	benoemd.	Zo	 is	 in	2010	een	
aantal	eisen	van	goed	bestuur	wettelijk	vastgelegd	 in	
samenhang	met	‘minimum	leerresultaten’.	Ook	 in	het	
inspectietoezicht	komt	dit	terug:	sinds	2007	wordt	een	
zogenaamde	‘bestuursgerichte’	werkwijze	gehanteerd	
door	schoolbesturen	direct	te	bevragen	en	aan	te	spre-
ken	op	de	onderwijskwaliteit	en	naleving	van	eisen	van	
goed	bestuur	in	plaats	van,	zoals	voorheen	gebruikelijk,	
school-	en	opleidingdirecties	(Inspectie	van	het	Onder-
wijs,	 2007).	Vanaf	augustus	2013	maakt	de	kwaliteit	
van	het	bestuurlijk	handelen	regulier	onderdeel	uit	van	
het	risicogerichte	 inspectietoezicht	 (Inspectie	van	het	
Onderwijs,	2013).	Het	accreditatiestelsel	 in	het	hoger	
onderwijs	maakt	 recentelijk	een	onderscheid	 tussen	
instellings-	en	opleidingsaccreditatie,	waarbij	de	instel-
lingstoets	primair	gericht	is	op	de	vraag	of	het	bestuur	
van	de	instelling	voldoende	‘in	control’	is	(Huisman	&	De	
Vijlder,	2012).		De	sectorraden	(VSNU,	Vereniging	Hoge-
scholen,	MBO-raad,	VO-raad,	PO-raad)	richten	ook	hun	
aandacht	op	goed	bestuur	en	het	besturend	vermogen	
van	onderwijsorganisaties	in	relatie	tot	onderwijskwali-
teit,	onder	meer	door	projecten	voor	school-	en	onder-
wijsverbetering uit te voeren.

Tot	slot	 is	er	een	ontwikkeling	dat	onderwijsbesturen	
in	alle	onderwijssectoren,	wel	of	niet	 vrijwillig	en	al	
dan	niet	beleidsgestuurd,	in	toenemende	mate	samen-
werken	in	netwerken.	Zo	is	in	het	primair	onderwijs	een	
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krijgen	de	wettelijk	verplichte	samenwerkingsverbanden	
passend	onderwijs	 in	primair	en	voortgezet	onderwijs	
een	belangrijker	positie	en	worden	zij	direct	bekostigd	
door	de	overheid,	en	krijgen	relaties	tussen	beroepson-
derwijs	en	bedrijfsleven	ook	in	bestuurlijke	zin	andere	
vormen,	zoals	de	Centra	voor	Innovatief	Vakmanschap	
in	het	MBO	en	de	Centers	of	Expertise	in	het	HBO.	Met	
deze	ontwikkelingen	doet	het	fenomeen	‘netwerk-gover-
nance’	zijn	intrede	in	het	onderwijs	met	onderliggende	
processen	zoals	netwerkbesturing,	 ‘intern’	en	 ‘extern’	
toezicht	 op	 activiteiten	 en	opbrengsten	 in	netwerk-
verband	en	‘horizontale’	en	‘verticale’	verantwoording	op	
netwerkniveau.

1.2 Theoretische  
oriëntatie en thema’s

Tegen de achtergrond van actuele beleidsvragen en de 
huidige	stand	van	kennis	over	aansturing	en	bestel,	is	het	
van	belang	dat	toekomstig	onderzoek	gebruik	maakt	van	
conceptuele	kaders	voor	besturing	en	inrichting	van	het	
onderwijsbestel	waarin	(a)	de	gehele	bestuurlijke	keten	
aan	bod	komt;	(b)	een	relatie	wordt	gelegd	met	de	vorm-
geving	en	kwaliteit	van	onderwijsleer-	en	beroepsvor-
mingsprocessen	en	hun	opbrengsten,	en/of	processen	
van verbetering en innovatie. Naast aandacht voor de 
meer	gebruikelijke	formele	aspecten	zoals	bestuursvor-
men,	taak-	en	bevoegdheidsverdeling,	doelbereiking	of	
formele	stelselkenmerken,	is	juist	nu	ook	aandacht	voor	
informele	aspecten	zoals	(ongewenste)	neveneffecten,	
pseudo-regelgeving,	soft	governance,	gedrag,	houding	
en	cognitie	van	belang.	Een	perspectief	op	besturen	als	
sociaal	construct	kan	daarbij	behulpzaam	zijn.

In	de	bestuurlijke	keten	kunnen	drie	bestuursniveaus	
worden onderscheiden.

Ten eerste het niveau van bovenschools1 bestuur en lei-
derschap	binnen	onderwijsorganisaties.	Tot	ongeveer	
midden	jaren	‘00	 leefde	de	overtuiging	 in	beleids-	en	
onderzoekskringen	dat	het	handelen	van	schoolbesturen	
of	bovenschoolse	managers	er	weinig	of	niet	toedoet	voor	
het	onderwijs	en	de	kwaliteit	ervan	in	scholen.2 Recent 
(inter)nationaal	onderzoek	 laat	zien	dat	deze	 invloed	
er	wel	degelijk	is	(Alsbury,	2008;	Claassen,	Hulshof,	Van	
Kuijk,	Knipping,	Koopmans	&	Vierke,	2008;	De	Vijlder,	
Verschoor,	Rozema,	Van	Velden	&	Gansewinkel,	2012;	
French,	Peevely	&	Stanley,	2008;	Hofman,	Van	Leer,	De	
Boom	&	Hofman,	2012;	Honig,	2012;	Honig	&	Copland,	
2008;	Hooge	&	Honingh,	forthcoming;	Land,	2002;	Leith-
wood,	Mascall,	Strauss,	Sacks,	Memoon	&	Yashkina,	2007;	
Roberts	&	Sampson,	2011;	Robinson,	Lloyd	&	Rowe,	2008;	
Rorrer,	Skrla	&	Scherisch,	2008;	Saatcioglu,	Moore,	Sar-
gut	&	Bajaj,	2012;	Wartenberg-Cras	&	Van	Kessel,	2007).	
Deze	 invloed	 is	weliswaar	bescheiden	 ten	opzichte	van	
de	invloed	die	uitgaat	van	leraren/docenten,	onderwijs-
staf	en	leidinggevenden	op	scholen	en	verloopt	 indirect 
via	schoolleiders	en	structurele	en	culturele	kenmerken	
van	de	onderwijsorganisatie	(Hallinger	&	Heck,	1996;	
Krüger,	Witziers	&	Sleegers,	2007;	Leithwood	&	Levin,	
2005;	Sleegers	&	Leithwood,	2010).	Deze	bevindingen	
pleiten	voor	meer	systemische	benaderingen	van	bestuur,	
management	en	leiderschap	-	zoals	gespreid	(bestuurlijk)	
leiderschap	-.	 In	deze	benaderingen	worden	besturen,	
managen	en	leiderschap	niet	meer	uitsluitend	gezien	als	
uitoefening	van	institutionele	rollen	maar	als	patronen	
van	sociale	interactie,	waarbij	verschillende	actoren	bin-
nen	de	schoolorganisatie	invloed	uitoefenen	(Spillane,	
2006).	Ook	de	concepten	‘policy	coherence’	(Rorrer	et	al.,	
2008)	en	‘policy	and	people	alignment’	 (Honig,	2003;	
2006),	die	aandacht	vragen	voor	de	mate	van	gedeelde	
percepties	en	opvattingen	van	diverse	actoren	op	en	
tussen	verschillende	niveaus	in	de	onderwijsorganisatie,	
sluiten	aan	bij	een	systemisch	perspectief.

Het tweede niveau is dat van de bredere institutio nele 
omgeving	 van	 bovenbestuurlijke3	 samenwerkings-

1	 Met	het	begrip	bovenschools wordt bedoeld het niveau boven het 
leiden	en	managen	van	een	school	of	opleiding	binnen	een	onderwijs-
instelling.

2 Met het woord scholen	worden	ook	opleidingen	bedoeld.
3	 Met	het	begrip	bovenbestuurlijk wordt bedoeld het niveau boven het 

bevoegd	gezag	van	de	onderwijsorganisatie	of	-instelling.	
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verbanden,	 lokale	 overheden,	werkgevers-	 en	werk- 
			nemers	organisaties,	beroepsverenigingen,	 toezichts-
organisaties,	enzovoort.	Sinds	de	jaren	negentig	is	niet	
alleen	het	aantal	actoren	in	dit	zogenaamde	bestuurlijk	
middenveld	fors	 toegenomen,	maar	ook	hun	 invloed	
op	de	aansturing	en	 inrichting	van	het	onderwijsstel-
sel	 (Bronneman,	 2011;	Hooge,	 2013;	Onderwijsraad,	
2013a).	Tot	nu	toe	 is	er	weinig	empirische	kennis	over	
onderlinge	samenwerking	en	wederzijdse	beïnvloeding	
in	dit	bestuurlijke	middenveld.	Tegelijkertijd	 is	er	een	
tendens	waarneembaar	van	-	al	dan	niet	wettelijk	afge-
dwongen	-	besturing	in	bovenbestuurlijke	netwerken	en	
samenwerkingsverbanden.	 ‘Stand-alone’-organisaties	
hebben	hierdoor	minder	doorzettingsmacht.	Ook	 is	
nog	weinig	bekend	over	de	 invloed	die	uitgaat	van	dit	
besturende	middenveld	op	de	(bestuurlijke)	vormgeving	
van	onderwijsorganisaties	en	daarmee	uiteindelijk	op	de	
vormgeving	en	kwaliteit	van	onderwijs.4	De	invalshoek	
van	‘soft	governance’	(Brandsen,	Boogers	&	Tops,	2004;	
Leeuw,	2008;	Sauder	&	Espeland,	2009)	en	analyses	van	
gedragsmechanismen die aan regels en interventies ten 
grondslag	liggen	(Leeuw,	2008;	Pater,	Sligte	&	Van	Eck,	
2012)	vormen	hiervoor	zinvolle	onderzoeksperspectie-
ven.	Daarnaast	kunnen	ook	noties	omtrent	 ‘netwerk	-	 
governance’	(Provan	&	Kenis,	2008)	en	ervaringen	daar-
mee	 in	andere	sectoren	belangrijke	nieuwe	 inzichten	
opleveren.		

Het	derde	niveau	is	het	centrale	overheidsniveau	(het	
Rijk).	De	hamvraag	op	dit	 niveau	 is	hoe	de	 centrale	
overheid het decentrale onderwijsstelsel van autonome 
schoolbesturen	adequaat	kan	aansturen.	Aan	uniforme	
centrale	wet-	en	regelgeving	en	(financiële)	 interven-
ties	 worden	 doorgaans	 sterk	 sturende	 vermogens	
toegedicht.	Evaluatie-onderzoeken	wijzen	niettemin	
regelmatig	op	centrale	maatregelen	en	interventies	die	
elkaar	onderling	tegenwerken,	verlies	aan	focus,	doel-
middel	verschuivingen,	ongewenste	neveneffecten	die	
de	 intentionele	effecten	overschaduwen	of	uitvlakken	
	(Engbersen,	2009;	Leeuw,	2008;	Onderwijsraad,	2007).	
Al	met	al	is	de	effectiviteit	van	centrale	sturing	vaak	niet	
vast te stellen. 

4	 Met	deze	constatering	wordt	aangesloten	bij	hetgeen	geconstateerd	
wordt	op	pagina	23	in	het	Programma	Onderwijsonderzoek	2012	-	2015	
van	de	Programmaraad	voor	fundamenteel	onderzoek	(PROO)	van	het	
NRO.

De	benadering	van	‘sturing	van	autonomie’	(Hooge,	2013)	
waarbij	wordt	uitgegaan	van	beperkte	bestuurbaarheid	
en	waarbij	variëteit	centraal	staat,	biedt	hier	een	alter-
natief	perspectief.	Van	belang	daarbij	is	de	conclusie	in	
(onderzoeks)literatuur	over	systeembrede	sturing	van	
onderwijs	dat	autonomievergroting	moeizaam	van	de	
grond	komt	zonder	(bevordering	van)	voldoende	bestu-
rend	vermogen	en	verantwoording	aan	de	basis	(Harris,	
2012;	Hargreaves,	Harris,	Boyle,	Ghent,	Goodall,	Gurn	&	
McEwen,	2011;	Fullan	&	Levin,	2009;	Theisens,	2013).
Een	ander	aandachtspunt	 is	het	 ‘geldspoor’	dat	finan-
ciële	sturing	trekt	door	het	onderwijssysteem.	Bekosti-
gings-	en	(re-)allocatiesystemen	hebben	grote	 impact	
op	(de	mogelijkheden	voor)	hoe	bestuur	en	beleid	daad-
werkelijk	‘uitpakt’	 in	de	praktijk.	Dat	kan	zijn	door	het	
ontstaan	van	grote	transactiekosten	en	beleidslast,	door	
een	tekort	aan	middelen,	door	beperkingen	die	gesteld	
worden	aan	besteding	van	middelen	(oormerken),	door	
invloed	die	uitgaat	van	de	partij	die	beschikt	over	de	
middelen	(vrager,	aanbieder,	collectief).	 	Dit	‘geldspoor’	
kan	in	contrast	staan	met	 inhoudelijke	beleidstheorie.	
Afhankelijk	van	het	perspectief	kan	dan	ofwel	de	finan-
ciële	sturing,	danwel	de	beleidsinhoudelijke	sturing	als	
een	interveniërende	variabele	worden	opgevat	om	effec-
ten	van	sturing	in	de	dagelijkse	praktijk	te	duiden.	

Het	begrip	‘vormgeving	en	kwaliteit	van	onderwijs’	wordt	
in	deze	lijn	breder	opgevat	dan	tot	nu	toe	gebeurde	in	
het	BOPO-onderzoek:	dus	niet	alleen	in	termen	van	leer-
ling-	of	studentopbrengsten	 in	de	basisvaardigheden.	
Hierdoor	kan	het	onderzoek	van	deze	lijn	zich	ook	rich-
ten	op	kenmerken	of	criteria	die	als	conditioneel	kunnen	
worden	beschouwd	voor	de	vormgeving	en	kwaliteit	van	
onderwijs	zoals	kwaliteit	van	leraren(teams),	kwaliteits-
zorgsystemen,	onderwijsinhoudelijk	(bestuurlijk)	leider-
schap,	zorgstructuren,	enzovoort.	

In	de	onderzoekslijn	Aansturing	en	Bestel	worden	drie	
onderling samenhangende thema’s onderscheiden:  
1)	Kwaliteitsverbetering	en	innovatie;	2)	Doelen	en	effec-
ten	van	 inspectietoezicht;	3)	Besturend	vermogen	van	
onderwijsinstellingen.



131.3 Thema 1  
Kwaliteitsverbetering  
en innovatie 

ac t u e l e  b e l e i d s v r ag e n   Het eerder benoemde 
aloude	spanningsveld	tussen	autonome	schoolbesturen	
die	bescherming	verdienen	tegen	een	bemoeizuchtige	
overheid,	en	een	overheid	met	eigen	verantwoordelij-
ken,	manifesteert	zich	steeds	op	een	eigentijdse	manier.	
Actuele	thema’s	waarop	het	spanningsveld	nu	vooral	
tot	uiting	komt	zijn	kwaliteitsverbetering	en	innovatie.	
Voor	de	toekomstige	welvaart	van	Nederland,	is	kwalita-
tief	goed	onderwijs	cruciaal.	Bovendien	heeft	een	sterk	
veranderde	samenleving,	onder	meer	door	ontwikke-
lingen	op	het	terrein	van	ICT,	niet	alleen	consequenties	
voor de inhoud van het onderwijs en de inrichting van 
onderwijsorganisaties,	maar	juist	ook	voor	de	inrichting	
van	het	onderwijsstelsel	als	geheel	 (o.a.	Allen	&	Van	
der	Velden,	 	2011;	Voogt	&	Pareja	Roblin,	2010;	WRR,	
2013).	 In	het	eerste	 thema	binnen	de	programmalijn	
aansturing	en	bestel	ligt	de	focus	dan	ook	op	het	eerder	
genoemde	derde	bestuursniveau,	dat	van	de	centrale	
overheid.	Vanuit	dat	perspectief	zijn	er	urgente	vragen	
over	vormen	van	centrale	sturing	die	kwaliteitsverbe-
tering	en	 innovatie	van	het	onderwijs	aan	 leerlingen,	
deelnemers	en	studenten	(direct	en	indirect)	stimuleren	
en	 frustreren.	Temeer	omdat	 internationaal	vergelij-
kende	analyses	suggereren	dat	een	focus	op	minimum-
eisen	onvoldoende	is	om	op	stelselniveau	een	proces	van	
doorgaande	kwaliteitsverbetering	tot	stand	te	brengen	
(Mourshed,	Chijioke	&	Barber,	2010;	Theisens,	2013).	
Vragen	die	in	de	nabije	toekomst	eveneens	aan	urgen-
tie	winnen	betreffen	de	responsiviteit	 (WRR,	2013)	en	
inrichting	van	het	onderwijsstelsel	als	zodanig	(Onder-
wijsraad,	2013b).	Om	deze	vragen	op	termijn	van	ant-
woorden	te	kunnen	voorzien,	is	eerst	conceptueel	werk	
nodig. 

wat weten we wel  Onderzoek	naar	de	vraag	welke	
vormen	van	sturing	ondersteunend	zijn	voor	kwaliteits-
verbetering,	laat	zien	dat	beleid	en	vormen	van	sturing	

eerst	en	vooral	moeten	passen	bij	de	specifieke	context	
van	een	land:	‘even	the	best	policies	travel	badly’		(Harris,	
2012).	Niettemin	komen	drie	clusters	van	factoren	pro-
minent	naar	voren	in	verschillende	analyses	(o.a.	Barber,	
2007;	Datnow	et	al.,	 2006;	Harris,	2011;	 Levin,	2010;	
Mourshed,	et	al.,	 2010;	Theisens,	2013;	Woessmann,	
2007).	

 – Focus beperken en behouden
Succesvolle	voorbeelden	van	kwaliteitsverbetering	op	
stelselniveau	lijken	zich	te	kenmerken	door:	een	visie	
voor	de	lange	termijn;	een	beperkt	aantal	daaruit	afge-
leide	doelen;	het	zodanig	benoemen	van	die	doelen	
dat	mensen	zich	er	mee	kunnen	verbinden;	het	gedu-
rende	vele	jaren	vast	blijven	houden	aan	deze	doelen;	
en	het	tot	een	minimum	beperkt	houden	van	‘aflei-
dingen’	in	de	vorm	van	nieuw	beleid.	Met	combinaties	
van	harde	en	 zachte	 sturing,	 kan	ook	 in	 complexe	
systemen	met	veel	 tamelijk	autonome	organisaties	
meer	lijn	(‘alignment’)	in	het	geheel	worden	gebracht.	

 – Veel autonomie én sterke verantwoording
Landen	die	een	hoge	kwaliteit	van	onderwijs	weten	te	
realiseren,	combineren	een	hoge	mate	van	autonomie	
op	decentrale	niveaus	met	sterke	mechanismen	voor	
verantwoording.	 In	grootschalige	landenvergelijkin-
gen	komt	dit	naar	voren	als	een	combinatie	van	veel	
autonomie voor onderwijsorganisaties in combinatie 
met centrale toetsing. In het licht van verantwoording 
vervult	centrale	toetsing	verschillende	functies.	Het	
fungeert	als	 instrument	waarmee	leraren	en	scholen	
verantwoording	moeten	afleggen	over	hun	activiteiten	
en	resultaten.	Het	centrale	karakter	van	de	toetsing	
maakt	vergelijking	tussen	scholen	en	regio’s	mogelijk.	
Daarmee	kan	worden	voorkomen	dat	op	lokaal	niveau	
sluipenderwijs	een	subcultuur	ontstaat	met	eigen,	
lagere,	normen.

 – ‘Capacity building’ 
Om	een	proces	van	continue	kwaliteitsverbetering	
op	gang	te	brengen	en	te	houden,	is	het	zaak	op	alle	
niveaus	 in	het	stelsel	een	proces	van	‘capacity	buil-
ding’	op	gang	 te	brengen.	Op	bestuurlijke	niveaus	
gaat	het	dan	om	het	ontwikkelen	van	de	bereidheid,	
de	bekwaamheid	en	het	besturend	vermogen	om	de	

hs 1  aansturing en bestel



14

onderzoeksprogramma beleidsgericht onderwijsonderzoek  2014 – 2016

inzet	van	mensen,	teams,	organisaties	en	materiële	
middelen	 zodanig	 te	 coördineren	dat	de	beoogde	
doelen	ook	voor	alle	leerlingen	worden	gerealiseerd.	
Daarbij is van belang een evenwicht te vinden tussen 
enerzijds	het	 stellen	van	heldere	doelen	waarover	
verantwoording	wordt	afgelegd,	en	anderzijds	het	
bieden	van	ondersteuning	opdat	mensen	die	doe-
len	ook	kunnen	 realiseren.	Sancties	blijken	al	 snel	
contraproductief	 te	werken.	Een	aanpak	die	primair	
gericht	 is	op	continu	 leren	en	verbeteren	werpt	op	
lange	termijn	meer	vruchten	af.	Het	komt	aan	op	het	
bekende	credo	‘gentle	pressure,	relentlessly	applied’	
(o.a.	Barber,	2007).	
De	 noodzaak	 van	 ‘capacity-building’	 op	 centraal	
niveau	heeft	ook	 implicaties	voor	de	bundeling	van	
informatie,	kennis	en	expertise	op	stelselniveau.	Naast	
informatie	 over	de	gerealiseerde	 voortgang	op	de	
gestelde	doelen,	 is	 informatie	over	het	proces	van	
implementatie	noodzakelijk	om	vast	te	kunnen	stellen	
of	de	beoogde	veranderingen	ook	daadwerkelijk	op	
gang	komen.

wat weten we nog niet  Kennis	over	processen	van	
kwaliteitsverbetering	en	 innovatie	op	stelselniveau	 is	
vooral	afkomstig	uit	onderzoek	dat	in	andere	landen	is	
verricht.	Daarbij	zij	opgemerkt	dat	ook	internationaal	
nog	weinig	kennis	bestaat	over	processen	van	innovatie	
op	 stelselniveau.	De	 inrichting	 van	het	Nederlandse	
stelsel is een van de redenen waarom in Nederland nog 
relatief	weinig	onderzoek	naar	deze	thematiek	is	gedaan.	
Zo	is,	passend	bij	de	context,	overheidssubsidie	de	afgelo-
pen	jaren	hoofdzakelijk	ingezet	voor	sectorale	projecten	
en	programma’s,	waarin	kwaliteitsverbetering	en	inno-
vatie	op	schoolniveau	centraal	staan	(o.a.	School	aan	
Zet;	Vernieuwen	Onderbouw	VO;	Innovatieproject_VO;	
Innovatiearrangement	beroepskolom;	Doorbraakpro-
jecten	HPBO).	Binnen	de	Nederlandse	context	 ligt	de	
focus	van	kennisontwikkeling	op	het	niveau	van	proces-
sen	op	schoolniveau	 (o.a.	De	Bruijn	&	Hermanussen,	
2006;	Leeferink,	Sleegers,	Voncken,	De	Kock	&	Geijsel,	
2006;	Scheerens	&	Doolaard,	2013;	Waslander,	2011).	Het	
BOPO-onderzoek	‘Het	ongemak	van	autonomie’,	dat	 in	
2014-2015	wordt	uitgevoerd	door	een	consortium	onder	

leiding	van	Prof.dr.	Frissen,	vormt	hierop	een	noemens-
waardige	uitzondering.	Het	bedoelde	BOPO-onderzoek	
richt	zich	op	de	samenhang	tussen	systeem	vermogen,	
bestuurlijk	vermogen	en	professioneel	vermogen.	Daar-
mee	komt	voor	het	primair	onderwijs	kennis	beschikbaar	
omtrent	sturing	op	onderwijskwaliteit	op	stelselniveau.	
Voor	de	andere	onderwijssectoren	én	voor	het	thema	
innovatie	blijft	niettemin	sprake	van	belangrijke	leemtes.
Wat	betreft	vraagstukken	omtrent	responsiviteit,	kwa-
liteit en innovativiteit van het onderwijsstelsel als 
zodanig,	staat	het	onderzoek	nog	nauwelijks	in	de	kin-
derschoenen.	Om	op	 termijn	antwoorden	op	derge-
lijke	vraagstukken	te	kunnen	ontwikkelen,	bestaat	de	
eerste	stap	uit	conceptueel	werk.	Bij	deze	eerste	stap	
zijn	vragen	relevant	zoals:	Hoe	kunnen	begrippen	als	
responsiviteit,	kwaliteit	en	innovativiteit	van	het	stelsel	
worden	geconceptualiseerd?	Welke	dimensies	van	deze	
begrippen	zijn	voor	de	nabije	toekomst	meer	en	minder	
relevant?	Hoe	verhouden	(verschillende	aspecten	van)	
responsiviteit	en	innovativiteit	van	het	stelsel	zich	tot	een	
maatschappelijke	functie	van	onderwijs	als	‘steunbeer	
van	de	samenleving’	 (Schuyt,	2006)?	Welke	padafhan-
kelijkheden	binnen	het	Nederlandse	onderwijsstelsel	
tekenen	de	geschiedenis	van	onderwijshervormingen?	
In	dit	conceptuele	werk	kan	de	eigenheid	van	het	Neder-
landse	onderwijs	als	ankerpunt	fungeren,	terwijl	voor	de	
beantwoording	kan	worden	geput	uit	een	breed	scala	
aan	disciplines	en	onderzoeksterreinen,	variërend	van	
theoretische	bijdragen	uit	de	systeemtheorie,	via	empi-
risch	onderzoek	op	het	terrein	van	het	aanpassingsver-
mogen	van	operationele	systemen,	tot	onderzoek	naar	
(aspecten	van)	responsiviteit,	kwaliteit	en	innovativiteit	
van	stelsels	in	andere	sectoren,	andere	landen	en	andere	
tijden.  

probleem- en vraagstellingen / onderzoeks-
designs en methodieken  Het voorgaande leidt tot 
een	eerste	selectie	aan	probleemstellingen	die	hieronder	
in	volgorde	van	belang	en	urgentie	zijn	weergegeven,	
waarbij	nummer	een	het	meest	belangrijk	en	urgent	is:

1 Hoe	kunnen	de	begrippen	 responsiviteit,	 kwaliteit	
en	 innovativiteit	van	het	stelsel	als	zodanig	worden	



15geconceptualiseerd?	Welke	benaderingen,	disciplines	
en	onderzoeksterreinen	kunnen	dienstbaar	zijn	om	op	
termijn	antwoorden	te	ontwikkelen	omtrent	de	inrich-
ting van het Nederlandse onderwijsstelsel? 

2 Welke	vormen	en	combinaties	van	sturing	zijn	het	
meest	effectief	om	op	stelselniveau	processen	van	
kwaliteitsverbetering	 en	 innovatie	 te	 stimuleren?	
Welke	kenmerken	van	kwaliteitsverbetering	en	inno-
vatie	zijn	 relevant	bij	het	ontwerpen	van	passende	
vormen	van	(combinaties)	van	sturing?

3 Onder	welke	voorwaarden	kan	de	kennisinfrastructuur	
-	in	het	bijzonder	het	ontwikkelen,	delen	en	versprei-
den	van	kennis	over	beleid,	 implementatie	binnen	
scholen	en	(neven)effecten	voor	onderwijsopbreng-
sten	-	ondersteunend	zijn	aan	kwaliteitsverbetering	en	
innovatie	op	stelselniveau?	

4 Hoe	effectief	zijn	innovatiestrategieën	die	het	school-
niveau	als	aangrijpingspunt	kiezen	ten	opzichte	van	
innovatiestrategieën	met	andere	aangrijpingspunten?	
(o.a.	netwerken;	bestuur;	regio;	individuele	docenten;	
teams	van	docenten)	

5 Op	welke	punten	 zijn	 inzichten	uit	 internationaal	
onderzoek	omtrent	kwaliteitsverbetering	en	innovatie	
op	stelselniveau	ook	geldig	voor	Nederland?	Op	welke	
punten,	en	waarom,	 is	voor	Nederland	een	aange-
paste,	dan	wel	eigen	benadering	nodig?

6 Op	welke	wijze	en	onder	welke	condities	kan	kwali-
teitsverbetering	en	 innovatie	op	 schoolniveau	een	
rol	spelen	bij	processen	van	kwaliteitsverbetering	en	
innovatie	op	stelselniveau?

7 Op	welke	wijze	 en	 onder	welke	 condities	 kunnen	
(bestuurlijke)	netwerken	en	formele	samenwerkings-
verbanden	een	rol	spelen	bij	processen	van	kwaliteits-
verbetering	en	innovatie	op	stelselniveau?

De	beantwoording	van	deze	vragen	vraagt	om	een	com-
binatie van verschillende benaderingen. De eerste vraag 
vereist	theoretisch	onderzoek	en	literatuurstudie.	Voor	
de	andere	vragen	kan	gedacht	worden	aan	 ‘in-depth’	
case-studies	van	concrete	processen	van	kwaliteitsver-
betering	en	 innovatie,	waarin	processen	op	de	diverse	
besturingsniveaus	alsmede	de	wisselwerking	tussen	die	
niveaus,	in	beeld	wordt	gebracht.	Passend	is	ook	interna-

tionaal	vergelijkend	onderzoek,	waarin	de	processen	van	
kwaliteitsverbetering	en	innovatie	op	stelselniveau	wor-
den	verbonden	met	kenmerken	omtrent	de	 inrichting	
en	het	functioneren	van	verschillende	onderwijsstelsels.	
Daarnaast	kan	onderzoek	waarin	het	onderwijs	wordt	
vergeleken	met	andere	sectoren	binnen	Nederland	even-
eens	interessante,	relevante	en	nuttige	kennis	voor	het	
onderwijs	opleveren.	

1.4 Thema 2  
Doelen en effecten  
van Inspectietoezicht 

ac t u e l e  b e l e i d s v r ag e n   Van	 oudsher	 speelt	 de	
Inspectie	van	het	Onderwijs	(IvhO)	een	belangrijke	rol	
bij de centrale aansturing van het onderwijsstelsel door 
middel	 van	 controle	en	 toezicht	op	de	kwaliteit	 van	
het	onderwijs	en	op	de	rechtmatige	besteding	van	de	
publieke	middelen.	
Dit	externe	toezicht	is	de	laatste	jaren	flink	uitgebreid	
en	geïntensiveerd.	Er	 is	uitbreiding	door	 toezicht	op	
de	voor-	en	vroegschoolse	educatie,	op	de	kenniscen-
tra	beroepsonderwijs-bedrijfsleven,	op	de	samenwer-
kingsverbanden	passend	onderwijs	en	door	een	grotere	
toezichtsrol	in	het	hoger	onderwijs.	Daarnaast	is	er	een	
vernieuwd	en	uitgebreider	 toezichtkader	 in	het	 fun-
derend	onderwijs,	beoordeelt	de	IvhO	de	kwaliteit	van	
onderwijspersoneel,	 is	het	 financiële	 toezicht	uitge-
breid,	wordt	de	integratie	van	het	kwaliteits-	en	finan-
cieel	toezicht	geïmplementeerd	en	heeft	de	IvhO	meer	
bevoegdheden	om	sancties	op	te	leggen	aan	onderwijs-
instellingen	(Onderwijsraad,	2013a,	p.	17).

Deze	uitbreiding	en	intensivering	is	ook	zichtbaar	in	de	
recente	ontwikkeling	dat	de	IvhO	niet	meer	alleen	toe-
zicht	houdt	op	de	traditionele	eisen	van	deugdelijkheid,	
maar	ook	op	‘aspecten	van	kwaliteit’	 (Onderwijsraad,	
2013a).	Dit	kent	deels	wettelijke	grond	vanwege	de	wet-
telijk	verankerde	minimum	leerresultaten,	en	is	deels	te	
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duiden	als	‘soft	governance’	omdat	er	kwaliteitscriteria,	
soms	zelf	tamelijk	gedetailleerd,	zijn	uitgewerkt	 in	de	
toezichtkaders.	Van	deze	toezichtkaders	gaat	een	stu-
rende	werking	uit	op	de	vormgeving	en	kwaliteit	van	het	
onderwijs	en	de	beroepsvorming	die	onderwijsinstel-
lingen vormgeven.
Ook	komt	de	uitbreiding	en	 intensivering	tot	uitdruk-
king	in	de	kwaliteitsbevorderende	rol	die	de	IvhO	op	zich	
neemt:	sinds	2007	is	de	IvhO	de	aandacht	gaan	richten	
op	scholen	en	opleidingen	die	zij	als	 (zeer)	zwak	aan-
merkt,	en	vanaf	2014	wil	de	IvhO	ook	de	aandacht	gaan	
richten	op	de	vraag	 in	hoeverre	de	onderwijskwaliteit	
boven	de	basisnormen	uitkomt	en	hiervoor	normen	
ontwikkelen.

Momenteel	bezint	de	Minister	zich	op	de	taak,	 rol	en	
positie	van	het	Inspectietoezicht	voor	de	langere	termijn	
onder	de	noemer	‘Toezicht	2020:	effectief	toezicht	voor	
beter	onderwijs’,	waarbij	nadrukkelijk	de	vraag	wordt	
gesteld	wat	de	effectiviteit	van	het	Inspectietoezicht	 is	
en	kan	zijn.	De	contouren	hiervan	zijn:	naast	handha-
ving	van	de	traditionele	 rol	van	controle-	en	toezicht,	
versterking	van	de	kwaliteitsbevorderende	rol	van	de	
IvhO.	Hiervoor	wordt	doorgegaan	op	de	ingeslagen	weg	
van uitbreiding en intensivering: de gedachten gaan 
uit	naar	verbreding	van	het	begrip	‘onderwijskwaliteit’	
door	naast	opbrengsten	in	het	cognitieve	domein	ook	
sociale	opbrengsten	van	onderwijs	in	het	toezicht	mee	te	
nemen,	en	naar	‘instellings-		en	stelsel’-toezicht.	

Deze	majeure	veranderingen	roepen	een	aantal	beleids-
matige	vragen	op:	naar	de	doelen,	en	daarmee	naar	de	
bedoeling,	van	het	Inspectietoezicht;	naar	de	aard	van	
de	sturing	die	uitgaat	van	het	 Inspectietoezicht	en	de	
invloed	daarvan	op	de	sturingsdynamiek	binnen	het	
gehele	 stelsel	 en	 rondom	onderwijsinstellingen;	 en	
naar	de	effecten	van	de	veranderingen	in	het	Inspectie-
toezicht	op	het	handelen	en	het	gedrag	van	de	‘onder-
toezicht-gestelden’.

wat weten we wel  Internationaal	vergeleken,	en	
in	de	 loop	der	 tijd	 in	Nederland,	zijn	en	worden	ver-
schillende accenten gelegd bij de doelen van het 

Inspectietoezicht,	afhankelijk	van	het	vigerende	politiek-
ideologische	referentiekader,	de	tijdsgeest	en	de	visie	
op	onderwijs	 in	de	samenleving	 (Bogue,	2002;	Ladd,	
2010;	Standaert,	2001).	Ook	 is	bekend	dat	van	 inspec-
tietoezicht	een	sturende	werking	uitgaat	(Baxter,	2014,	
Onderwijsraad,	2013a;	Standaert,	2001).	Vanuit	het	per-
spectief	van	 ‘netwerk-governance’	 is	de	 IvhO,	als	één	
van	de	actoren	in	het	bestuurlijke	netwerk	rondom	een	
onderwijsinstelling,	van	invloed	op	de	externe	besturing	
van onderwijsinstellingen.  

Uit	onderzoeksliteratuur	over	effecten	van	Inspectietoe-
zicht	weten	we	dat	bepaalde	kenmerken	van	toezicht	
kunnen	bijdragen	aan	onderwijskwaliteit	en	de	kwaliteit	
van	scholen	(zie:	Ehren,	2006;	Leeuw,	2002).	Duidelijk	is	
ook	dat	toezicht	neveneffecten	kan	veroorzaken	(Ehren,	
2006),	en	dat	negatieve	effecten	beoogde	effecten	teniet	
kunnen	doen.	Ook	is	bekend	dat	effecten	van	Inspectie-
toezicht	 in	hoge	mate	conditioneel	zijn.	Zo	brengt	een	
oordeel	‘zeer	zwak’	in	de	praktijk	heel	verschillende	reac-
ties	teweeg,	die	wel	of	niet	leiden	tot	kwaliteitsverbete-
ring	(Van	Twist,	Van	der	Steen,	Kleiboer,	Scherpernisse	&	
Theisens,	2013).
De	Wolf	en	Janssens	(2005)	benoemen	verschillende	vor-
men	van	strategisch	gedrag	bij	‘onder-toezicht-gestelden’	
als	‘motor’	van	deze	neveneffecten	(Leeuw,	2008).	Unifor-
miteit in gedrag en structuur van onderwijsorganisaties 
(isomorfisme),	zwakke	samenhang	laten	bestaan	tussen	
gerapporteerde	en	werkelijke	prestaties	(prestatiepara-
dox)	en	pervers	leergedrag	zoals	het	zich	louter	richten	
op	zaken	die	door	het	toezicht	gemeten	worden	(tun-
nelvisie	en	myopia)	zijn	voorbeelden	van	intentioneel	
strategisch	gedrag	in	reactie	op	Inspectietoezicht	(Van	
Thiel	&	Leeuw,	2003,	zie	ook:	Bouckaert	&	Peters,	2002).	
Vormen	van	niet-intentioneel	 strategisch	gedrag	zijn	
bijvoorbeeld	‘zich	beter	voordoen’	 (window-dressing),	
mispresentatie,	‘gaming’	en	fraude	(De	Wolf	&	Janssens,	
2005).	

wat weten we nog niet  De vraag naar de doe-
len	van	Inspectietoezicht	 in	het	onderwijs	 is	tot	nu	toe	
onvoldoende	geadresseerd	 in	 (beleids)onderzoek.	Er	
zijn	wel	 (re)constructies	en	ex	ante	evaluaties	van	de	
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voorhanden	(zie:	Ehren	&	Honingh,	2012;	Ehren,	2006),	
en	deze	worden	momenteel	opnieuw	uitgevoerd	bij	de	
Academische	Werkplaats	van	de	IvhO	met	het	oog	op	de	
‘Toezicht	2020’,	maar	deze	richten	zich	vooral	op	causale	
mechanismen	en	werkzaamheid	van	de	effecten,	waar-
bij	de	doelen	van	het	Inspectietoezicht	een	vaststaand	
gegeven	zijn	en	niet	als	zodanig	worden	onderzocht.	
Er	is	onvoldoende	zicht	op	hoe	de	uitbreidings-	en	inten-
siveringsdoelen	van	het	Inspectietoezicht	zich	onderling	
tot	elkaar	verhouden	(hoe	 is	de	onderlinge	wisselwer-
king	 tussen	de	kwaliteitsbevorderende	rol,	de	kwali-
teitsborgende	rol,	en	de	rol	van	controle	en	toezicht	op	
financieel	beheer	en	rechtmatigheid)	en	of	en	hoe	de	
taak	en	rol	van	de	 IvhO	zich	verhoudt	tot	de	taken	en	
rollen	van	andere	bestuurlijke	actoren	binnen	het	stel-
sel,	 zoals	het	Ministerie	van	OCW,	 lokale	overheden,	
bovenbestuurlijke	samenwerkingsverbanden	en	instel-
lingsorganen	voor	bestuur	en	 intern	toezicht.	Daarbij	
gaat	het	zowel	om	financieel-beheersmatige	sturing	
(het	‘geldspoor’)	als	om	onderwijsinhoudelijke	sturing	
en om de integratie daartussen.
Ook	weten	we	onvoldoende	hoe	de	voorgenomen	uit-
breiding	en	intensivering	van	het	Inspectietoezicht	uit-
pakt	op	het	(strategisch)	gedrag	en	de	houding	van	de	
‘onder-toezicht-gestelden’	en	is	er	onvoldoende	bekend	
over	de	onderlinge	dynamiek	hierbij	tussen	de	(interven-
ties	van	de)	Inspectie	van	het	Onderwijs	en	(van)	andere	
sturingsactoren	 in	het	netwerk	rondom	de	onderwijs-
instellingen,	 ook	weer	wat	betreft	 zowel	 financieel-
beheersmatige	als	onderwijsinhoudelijke	aspecten	van	
sturing. 

probleem- en vraagstellingen / onderzoeks-
designs en methodieken  Systematische histori-
sche	en	 internationale	vergelijking	van	de	doelen	van	
Inspectietoezicht	 in	het	onderwijs	 is	gewenst,	evenals	
onderzoek	naar	de	(aard	van	de)	sturing	die	uitgaat	van	
Inspectietoezicht,	 in	 relatie	tot	de	sturing	die	uitgaat	
van andere actoren binnen het onderwijsstelsel en in 
het	netwerk	rondom	onderwijsinstellingen.	Daarnaast	
is ex ante	evaluatie-onderzoek	wenselijk	naar	de	condi-
ties	waaronder	de	‘onder-toezicht-gestelden’	mogelijk	

	strategisch	gedrag	vertonen	bij	het	toekomstige	‘Inspec-
tietoezicht	2020’.

De	probleemstellingen	die	passen	bij	dergelijk	onder-
zoek	zijn	hieronder	in	volgorde	van	belang	en	urgentie	
weergegeven,	waarbij	nummer	een	het	meest	belangrijk	
en urgent is. 

1 Hoe	is	de	onderlinge	dynamiek	tussen	de	(interventies	
van)	het	Inspectietoezicht	en	(van)	andere	sturingsac-
toren	in	het	netwerk	rondom	onderwijsinstellingen,	
zowel	wat	betreft	financieel-beheersmatige	als	onder-
wijsinhoudelijke	aspecten	als	de	integratie	daarvan?	
Hoe	kunnen	de	 taken,	 rollen	 en	onderlinge	dyna-
miek	van	de	verschillende	bestuurlijke	actoren	worden	
geoptimaliseerd,	met	het	oog	op	de	bevordering	van	
besturend vermogen en autonomievergroting van 
onderwijsinstellingen	en/of	met	het	oog	op	borging	en	
verbetering	van	onderwijskwaliteit?	

2 Welke	 doelen	 kende	 het	 Inspectietoezicht	 in	 het	
onderwijs	de	afgelopen	decennia,	hoe	verhield	dit	
zich	tot	het	toen	vigerende	politiek-ideologische	refe-
rentiekader	en	visies	op	onderwijs	in	de	samenleving,	
welke	wisselwerking	en/of	spanning	waren	er	tussen	
de	verschillende	doelen	en	wat	waren	de	oorzaken	en	
redenen	voor	verschuiving	in	(accenten)	in	de	doelen?	
Hoe	is	dit	bezien	vanuit	internationaal	perspectief ?

3 Welk	 strategisch	 gedrag	 in	 reactie	 op	 de	 uitbrei-
ding	en	intensivering	van	het	Inspectietoezicht	zoals	
voorzien	in	‘Inspectie	2020’	komen	mogelijk	voor	bij	
‘onder-toezicht-gestelden’,	wat	betreft	(integratie	van)	
financieel-beheersmatige	en	onderwijsinhoudelijke	
aspecten	van	sturing,	onder	welke	condities?

Internationaal	 en	historisch	 vergelijkend	onderzoek	
past	bij	de	vragen	naar	doelen	van	 Inspectietoezicht.	
Daarnaast	 is	het	perspectief	van	‘netwerk-governance’	
bruikbaar	en	vormen	de	invalshoek	van	‘soft	governance’	
(Brandsen	et	al.,	2004;	Leeuw,	2008;	Sauder	&	Espeland,	
2009)	en	analyses	van	gedragsmechanismen	die	aan	
regels	en	interventies	ten	grondslag	liggen	(Leeuw,	2008;	
Pater,	Sligte	&	Van	Eck,	2012)	vruchtbare	onderzoeks-
perspectieven.
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1.5  Thema 3  
Besturend vermogen van 
onderwijsinstellingen

actuele beleidsvragen  Ging	in	de	jaren	negentig	
de	aandacht	nog	uit	naar	het	‘beleidsvoerend	vermogen’	
van	scholen	(Onderwijsraad,	2002),	recent	is	dat	verscho-
ven	naar	het	vermogen	van	(besturen	van)	onderwijsin-
stellingen	onder	de	noemer	‘bestuurskracht’	(Min.	OCW,	
2013)	of	‘bestuurlijk	vermogen’	(Inspectie	van	het	Onder-
wijs,	2013).	Achter	deze	laatste	begrippen	gaat	de	actuele	
beleidsvraag	schuil	over	welke	capaciteiten	onderwijs-
instellingen	zouden	moeten	beschikken	om	adequaat	en	
effectief	te	kunnen	sturen	op	de	vormgeving	en	kwaliteit	
van	onderwijsleer-	en	beroepsvormingsprocessen,	op	de	
opbrengsten	hiervan	en	op	processen	van	verbetering	en	
innovatie.	Hierbij	spelen	ook	de	vragen	hoe	 (met	welke	
sturings-	en	beleidsinterventies	 (of	non-interventies)	
besturend	vermogen	kan	worden	versterkt	en welke acto-
ren	hier	een	rol	kunnen	spelen.

wat weten we wel  Aspecten	van	het	begrip	‘bestu-
rend	vermogen’	 zoals	het	 vermogen	 tot	 integrale	en	
strategische	 beleidsvoering	 en	 responsiviteit	 naar	
de	omgeving,	het	vermogen	 tot	het	 creëren	van	een	
gedeelde	visie,	betrokkenheid	bij,	en	draagvlak	voor,	
beleid	en	besluitvorming,	het	vermogen	tot	onderwijs-
kundig	leiderschap,	professionalisering,	verbetering,	ver-
nieuwing	en	verandering	en	het	vermogen	tot	duurzame	
ontwikkeling	en	verankering	hiervan	worden	en	zijn	
onderzocht	(Burch	&	Spillane,	2004;	Geijsel,	2001;	Geijsel,	
van	den	Berg	&	Sleegers,	1999;	Honig,	2003;	2004;	2006,	
Hooge,	1998;	Karstanje,	Glaudé,	Ledoux	&	Verbeek,	2008;	
MacAdams,	2006;	Rorrer	et	al.,	2008;	Sleegers,	 1991).	 
Het	begrip	‘vermogen’	wordt	meestal	niet	als	een	vaste	
eigenschap	van	een	organisatie	of	een	individu	opgevat	
maar	als	een	proces:	een	leerproces	of	een	proces	van	
capaciteitsontwikkeling.	Daarmee	is	besturend	vermo-
gen	variabel:	tussen	verschillende	organisaties/indivi-
duen en in de tijd. 

Onderzoeksliteratuur	uit	met	name	de	VS	en	Canada	
bevestigt	het	belang	van	de	aanwezigheid	van	besturend	
vermogen	als	voorwaarde	voor	het	adequaat	of	effectief	
besturen	van	de	vormgeving	en	kwaliteit	van	onderwijs	
(Fullan	&	Levin,	2009;	Harris,	2012;	Hargreaves	et	al.,	
2011;	Honig,	 2012;	Honig	&	Coburn,	 2008;	Honig	&	
Copland,	2008;	Honig	&	Hatch,	2003;	Rorrer	et	al.,	2008;	
Saatcioglu,	et	al.,	2012).	Het	begrip	‘besturend	vermogen’	
wordt	vanuit	dat	perspectief	ontrafeld	 in	verschillende	
interdependente	dimensies	die	samenhangen	met	de	
vormgeving	en	kwaliteit	van	onderwijs	(Van	Koten,	2013)	
zoals:

 – Het realiseren van een coherente organisatie met 
focus	op	onderwijsleerprocessen,	hetgeen	om	boven-
schools	 leiderschap,	een	gemeenschappelijke	visie,	
omgevingsresponsiviteit	en	gerichte	inzet	van	mensen	
en	middelen	vraagt;

 – Capaciteitsontwikkeling	op	alle	niveaus	van	de	onder-
wijsorganisatie,	waarbij	bestuurders	samen	met	staf-
medewerkers	en	schoolleiders	een	 ‘op	kwaliteit	en	
leren	gerichte	community’	vormen,	het	‘instructional	
leadership’	van	schoolleiders	wordt	versterkt,	er	ade-
quate	stafondersteuning	is,	en	de	beleids-	en	besluit-
vorming	‘data-informed’	is;

 – Variabel	besturen,	aangepast	aan	de	context	en	ont-
wikkelfase	van	de	school.

wat weten we nog niet  Onderzoek	naar	 capa-
citeiten	 of	 vermogens	 van	 onderwijsorganisaties	 in	
Nederland	is	vaak	gericht	op	schoolniveau;	empirische	
gegevens	op	bovenschools	niveau	ontbreken	en/of	de	
gegevens	zijn	onvoldoende	 in	samenhang	vanuit	het	
perspectief	‘besturend	vermogen’	geanalyseerd	en	geïn-
terpreteerd.	Hierdoor	is	er	nog	weinig	bekend	over	wat	
besturend	vermogen	precies	behelst	voor	Nederlandse	
onderwijsinstellingen,	rekening	houdend	met	hun	spe-
cifieke	bestuurlijke	structuur,	cultuur	en	context.	
Daarnaast	is	er	weinig	zicht	op	wat	in	de	inleiding	als	het	
‘geldspoor’	 is	aangeduid	met	betrekking	tot	de	financi-
eel-beheersmatige	kant	van	het	besturend	vermogen	
van onderwijsinstellingen. 
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besturend	 vermogen	 samenhangt	met	 het	 kunnen	
dragen	van	autonomie	 (autonomiebenutting)	en	met	
adequate	en	effectieve	sturing	van	de	vormgeving	en	
kwaliteit	van	onderwijsleer-	en	beroepsvormingsproces-
sen,	de	opbrengsten	hiervan	en	processen	van	verbete-
ring en innovatie. 
In	2014	en	2015	wordt	het	BOPO-onderzoeksproject	‘Het	
ongemak	van	autonomie’	uitgevoerd	door	een	consor-
tium	onder	 leiding	van	Prof.dr.	Frissen,	waarin	onder	
andere	de	 invloed	van	besturend	vermogen	op	 instel-
lingsniveau	op	(besturen	van)	onderwijskwaliteit	wordt	
onderzocht	 in	het	primair	onderwijs.	 In	dit	onderzoek	
wordt	‘besturend	vermogen’	onderzocht	vanuit	de	soci-
aal	 kapitaal	 theorie	met	behulp	 van	de	 constructen	
intern	besturend	vermogen	(‘bonding’	binnen	 interne	
netwerken	van	leden	van	het	bestuur,	bestuursstaf	en	
schoolleiders)	en	extern	besturend	vermogen	(‘bridging’	
door	de	interne	netwerken	met	externe	actoren).	

probleem- en vraagstellingen / onderzoeks-
designs en methodieken  Er	kan	worden	aangeslo-
ten	bij	het	nu	lopende	BOPO-	onderzoek	naar	bestuurlijk	
vermogen	in	het	PO,		bijvoorbeeld	door	het	te	repliceren	
voor	andere	sectoren	in	onderwijs	en/of	door	de	afhan-
kelijke	variabele	te	verbreden	met	financieel-beheers-
matige	sturing(sprestaties).	Daarnaast	 is	het	relevant	
besturend	vermogen	ook	vanuit	ander	perspectief	 te	
onderzoeken	zoals	het	perspectief	van	het	vormen	van	
‘learning	 communities’	 op	bovenschools/bestuurlijk	
niveau	of	vanuit	het	perspectief	van	‘variabele	sturing’	
aangepast	aan	de	context	en	ontwikkelfase	van	de	school	
met	oog	voor	autonomievergroting,	en	na	te	gaan	hoe	de	
samenhang	is	met	(besturen	van)	onderwijskwaliteit.

Het	voorgaande	leidt	tot	de	volgende	selectie	aan	pro-
bleemstellingen die hieronder in volgorde van belang 
en	urgentie	zijn	weergegeven,	waarbij	nummer	een	het	
meest	belangrijk	en	urgent	is.	

1 Hoe	kan	het	besturend	vermogen	van	onderwijsinstel-
lingen	worden	versterkt	wat	betreft	de	(integratie	van)	
de	onderwijsinhoudelijke	en/of	de	financieel-beheers-
matige	aspecten?	Welke	(non-)sturings-	en	beleids-
interventies bevorderen dit besturend vermogen en 
wie	zijn	daarbij	de	meest	aangewezen	bestuurlijke	
actoren?

2 Hoe	verloopt	de	 invloed	van	bovenbestuurlijke	net-
werken	op	het	besturende	vermogen	van	onderwijs-
instellingen;	 is	‘netwerk	-	governance’	bevorderend	of	
ondermijnend voor het besturend vermogen van indi-
viduele	instellingen	en	op	welke	aspecten?	Hoe	speelt	
‘het	geldspoor’	(zie inleiding)	hier	een	rol?	

3 Met	welke	theoretische	perspectieven	kan	het	begrip	
‘besturend	vermogen’	worden	gedefinieerd	en	ont-
rafeld	 in	verschillende	aspecten	voor	Nederlandse	
onderwijsinstellingen?	Hoe	 kunnen	 inzichten	 uit	
internationaal	onderzoek	hierbij	worden	benut	en/of	
aangepast?	

4 (Hoe)	speelt	besturend	vermogen	een	rol	bij	de	benut-
ting	van	autonomie	(beleidsruimte)	op	 instellings-
niveau?

5 	 (Hoe)	speelt	besturend	vermogen	een	rol	bij	sturen	
op	optimale	vormgeving	en	kwaliteit	van	onderwijs-
leer-	en	beroepsvormingsprocessen	en	op	optimale	
opbrengsten	en	processen	van	verbetering	en	innova-
tie?

Deze	vragen	kunnen	worden	benaderd	vanuit	verschil-
lende	onderzoeksperspectieven.	Een	systemische	bena-
dering	lijkt	hierbij	heel	vruchtbaar,	met	als	 invalshoek	
‘policy	coherence’	of	‘policy	and	people	alignment’.	Zowel	
aspecten	 van	 responsiviteit,	 community-vorming	en	
consensus,	als	aspecten	van	besturende	vermogen	kun-
nen	worden	benaderd	met	behulp	van	het	perspectief	
van	 sociaal	 kapitaal	 en	van	 ‘organisational	 learning’.	
Onderzoeksmethoden	die	hierbij	passen	zijn	 sociale	
netwerkanalyse,	 ‘cognitive-mapping’	en	observatie-	en	
perceptie-onderzoek,	evenals	multivariate	analyses	op	
meerdere	organisatieniveaus	(multilevel-analyse,	struc-
tural	equation	modeling).	•

hs 1  aansturing en bestel
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2.1 Inleiding
Het	onderwijs	dat	een	leerling	van	de	peuterjaren	tot	en	
met	het	voortgezet	en	post-secundair	onderwijs	volgt,	
kan	worden	gezien	als	één	geheel,	een	continu	proces	
van	cognitieve	en	persoonlijke	ontwikkeling.	In	de	prak-
tijk	is	dit	langdurige	ontwikkelingsproces	opgedeeld	in	
verschillende	opeenvolgende	fases,	die	vaak	een	min	of	
meer	afgerond	geheel	vormen.	Hierdoor	ontstaan	op	
verschillende	momenten	in	de	schoolloopbaan	van	leer-
lingen	scharnierpunten:	momenten	waarop	zich	voor	
een	leerling	grote	veranderingen	kunnen	voordoen.	Te	
denken	valt	aan	de	eerste	schooldag	van	de	4-	of	5-jarige,	
de	spannende	stap	van	de	veilige	basisschool	naar	de	
‘grote	school’,	de	overgang	van	‘scholier’	in	het	voortgezet	
onderwijs	naar	‘student’	in	het	post-secundair	onderwijs.	
Veel van de overgangen in het Nederlandse onderwijs-
stelsel	maken	standaard	deel	uit	van	elke	schoolloop-
baan	en	fungeren	als	een	rite de passage	in	de	levensloop	
van	leerlingen.	Daarmee	hebben	deze	overgangen	een	
duidelijke	 functie:	ze	vormen	een	stapje	op	weg	naar	
volwassenheid.	Zo’n	stapje	kan	echter	ook	hinderlijk,	of	
simpelweg	te	groot	zijn.	Soms	komen	overgangen	op	een	
ongelukkig	moment	in	het	ontwikkelingsproces	van	een	
leerling,	of	sluiten	de	opeenvolgende	fases	onvoldoende	
op	elkaar	aan.	 In	zo’n	geval	vormt	een	overgang	geen	
stimulerend	scharnierpunt,	maar	een	hinderlijke	horde,	

beperkende	 factor	of	zelfs	een	ernstige	verstoring	 in	
de	schoolloopbaan	van	leerlingen,	mogelijk	met	lang-
durige negatieve gevolgen. 

Beleidsgericht	 onderzoek	 naar	 overgangen	 in	 het	
onderwijsstelsel	onderzoekt	de	 rol	die	verschillende	
overgangen	spelen	in	de	schoolloopbaan	van	verschil-
lende	groepen	leerlingen.	Het	bekijkt	de	afwegingen	die	
gemaakt	kunnen	of	moeten	worden	bij	de	vraag	hoe	de	
overgangen	in	de	schoolloopbaan	van	leerlingen	zo	goed	
mogelijk	kunnen	functioneren.	Hierbij	speelt	een	veel-
heid	aan	factoren	een	rol.	Ten	eerste	hebben	overgangen	
in	het	onderwijs	effect	op	de	ontwikkeling	van	leerlingen	
via	verschillende	mechanismes:	ze	kunnen	een	stimu-
lans	zijn	voor	extra	 inspanningen,	zijn	van	 invloed	op	
de	 leeromgeving,	en	beïnvloeden	 in	welke	mate	een	
leerling	zich	thuis	voelt	op	zijn	school.	Ten	tweede	gaat	
het	erom	welke	invloed	overgangen	hebben	op	het	func-
tioneren	van	een	leerling	op	zowel	de	korte	als	de	lange	
termijn.	Ten	derde	is	er	een	breed	scala	aan	mogelijke	
uitkomstmaten	die	relevant	zijn	bij	het	beoordelen	van	
de	effecten	van	een	overgang,	uitkomsten	die	sterk	kun-
nen	verschillen	tussen	typen	leerlingen.	Het	is	nuttig	niet	
enkel	naar	uitkomstmaten	in	termen	van	prestaties	of	
behaald	onderwijsniveau	te	kijken,	maar	ook	naar	indi-
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catoren	als	sociale	onderwijsopbrengsten,	kansen	voor	
zelfontplooiing	van	leerlingen,	algemene	ontwikkeling,	
beroepsvaardigheid	van	leerlingen,	leerlingwelbevinden	
en	hun	succes	later	op	de	arbeidsmarkt.	Ten	slotte	is	het	
van	belang	te	kijken	voor	welke	groepen	leerlingen	een	
overgang	kansen	of	juist	belemmeringen	biedt.	Zo	kan	
het	zijn	dat	sterk	presterende	leerlingen	in	het	primair	
onderwijs	meer	te	profiteren	van	de	overgang	naar	het	
voortgezet	onderwijs	dan	zwakkere	leerlingen,	omdat	zij	
na	de	overgang	in	een	meer	homogene	groep	met	even-
eens	sterke	leerlingen	terecht	komen	(Belfi	et	al.,	2010).	

Veel	 onderwijsgerelateerde	 kennis,	 zowel	 vanuit	
wetenschappelijk	onderzoek	als	vanuit	de	onderwijs-
praktijk,	heeft	betrekking	op	één	van	deze	specifieke	
mechanismes,	één	specifieke	leeftijdsperiode	en	heeft	
slechts	betrekking	op	specifieke	uitkomstmaten,	waar-
door	de	kennis	en	ervaring	 in	onderzoek	en	praktijk	
gefragmenteerd	 is.	Een	belangrijke	uitdaging	voor	het	
beleids	gericht	onderwijsonderzoek	 is	om	het	geheel	
aan	inzichten	dat	er	bestaat	rondom	overgangen	in	het	
onderwijs	bij	elkaar	te	brengen	om	zo	een	meer	integraal	
beeld	te	schetsen	van	de	schoolloopbanen	van	leerlin-
gen en de rol van overgangen hierin.

De	 focus	die	 vaak	 te	 vinden	 is	 in	wetenschappelijke	
papers	 is	 een	 logisch	gevolg	 van	de	dynamiek	 in	de	
wetenschap	waar	een	bijzondere	uitkomstmaat	of	inno-
vatieve	manier	om	de	consequenties	van	twee	mogelijke	
leerroutes	verantwoord	met	elkaar	 te	 vergelijken	de	
reden	kunnen	zijn	voor	een	goed	wetenschappelijk	tijd-
schrift	om	de	studie	te	publiceren.	Gegevens	over	andere	
aspecten	van	die	keuze	of	informatie	over	aspecten	van	
de overgang waar dit innovatieve design geen goede 
uitspraken	over	kan	doen,	zouden	de	wetenschappelijke	
kwaliteit	van	de	studie	verminderen.	Vanuit	een	beleids-
optiek	 is	het	echter	 van	belang	om	de	verschillende	
parameters	die	relevant	zijn	voor	een	bepaalde	overgang	
en	de	effecten	die	dit	heeft	op	de	leerlingen	in	verschil-
lende	dimensies	bij	elkaar	te	krijgen.	Een	mooi	voorbeeld	
van	deze	aanpak	is	het	onderzoek	van		Staiger	en	Rockoff	
(2010).	Deze	studie	gaat	over	de	loopbaan	van	leraren.	
Wat	de	studie	aantrekkelijk	maakt	voor	beleidsdoelein-

den	is	dat	de	auteurs	een	eenvoudig	model	maken	van	
allerlei	aspecten	die	samenhangen	met	deze	loopbaan	
van	 leraren,	waardoor	 er	 een	overzicht	ontstaat	 van	
de	relevante	parameters.	Op	basis	van	de	beschikbare	
literatuur	komen	de	auteurs	vervolgens	tot	een	inschat-
ting	van	de	effecten	die	deze	parameters	hebben	op	de	
uitkomsten	van	hun	model.	Wat	ze	minder	benadrukken	
maar	voor	beleid	zeker	zo	belangrijk	 is,	 is	dat	daarmee	
ook	duidelijk	wordt	over	welke	effecten	weinig	of	slechts	
zeer	onzekere	kennis	beschikbaar	 is.	Door	de	beschik-
bare	kennis	op	deze	wijze	bij	elkaar	te	brengen	wordt	het	
voor	het	beleid	duidelijk	welke	effecten	een	aanpassing	
van	bepaalde	parameters	op	grond	van	deze	gebundelde	
inzichten	zal	hebben,	via	de	verschillende	mechanismes	
en	voor	het	hele	scala	aan		uitkomsten	dat	wordt	onder-
scheiden.	Ook	kunnen	op	deze	manier	de	effecten	van	
beleid	wordt	gesimuleerd	om	zo	een	beeld	te	krijgen	van	
wat	op	basis	van	bepaalde	doelstellingen	de	optimale	
aanpak	zou	zijn.	Uiteraard	kan	zo’n	aanpak	tot	verras-
sende	uitkomsten	leiden.	Het	roept	daarmee	de	vraag	
op	of	in	het	model	alle	relevante	zaken	wel	aan	de	orde	
zijn	gekomen,	maar	kan	ook	de	gekozen	doelstellingen	
ter	discussie	stellen.	De	aanpak	leent	zich	daarom	uit-
stekend	als	startpunt	voor	een	dialoog	met	beleid	en	het	
veld.	Op	basis	van	zo’n	dialoog	kan	het	model	worden	
aangepast.	Daarnaast	kan	bekeken	worden	welke	ont-
brekende	of	onzekere	kennis	het	meest	doorslaggevend	
is	voor	de	uitkomsten	van	de	analyse.	Hiermee	kan	dit	
onderzoek	een	rol	spelen	in	de	programmering	van	ver-
der	onderzoek.

Problemen	rond	overgangen	zijn	“van	niemand”,	zo	con-
stateerde	de	Onderwijsraad	(2005).	Tijd,	geld	en	energie	
die vóór een overgang in een leerling worden geïnves-
teerd,	renderen	soms	voornamelijk	ná	de	overgang.	Dit	
maakt	uitkomsten	van	dergelijke	 investeringen	in	veel	
gevallen	minder	zichtbaar	en	minder	direct	lonend	voor	
een	onderwijsinstelling.	Dit	 roept	vragen	op	over	de	
beleidsverantwoordelijkheid	voor	de	gehele	schoolloop-
baan	van	leerlingen.	Beleidsgericht	onderwijs	onderzoek	
kan	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	een	meer	 inte-
grale	 visie	op	de	 schoolloopbanen	van	 leerlingen	 in	
het Nederlandse onderwijs en het vormgeven van een 
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optimale	kansen	voor	alle	leerlingen	in	alle	fases	van	hun	
schoolloopbaan.	Door	kennis	en	ervaring	uit	onderzoek	
en	praktijk	te	bundelen,	te	toetsen	en	toe	te	passen,	kan	
de onderlinge samenhang van verschillende relevante 
beleidsparameters	aan	het	licht	worden	gebracht.	Om	te	
onderzoeken	aan	welke	‘knoppen’	een	beleidsmaker	zou	
kunnen	draaien	om	de	kansen	die	overgangen	bieden	te	
verbreden	en	te	versterken	en	de	nadelen	af	te	zwakken	
is	het	belangrijk	dat	gekeken	wordt	naar	verschillende	
overgangen,	naar	verschillende	uitkomsten	van	overgan-
gen,	en	naar	de	gevolgen	van	overgangen	voor	verschil-
lende	groepen	 leerlingen.	Opnieuw	 is	het	geheel	van	
belang	om	de	juiste	knoppen	te	vinden.	Door	kenmerken	
en	mechanismes	met	betrekking	tot	een	bepaalde	over-
gang	nauwkeurig	in	kaart	te	brengen,	krijgen	we	beter	
zicht	op	de	invloed	die	een	specifieke	overgang	heeft	op	
de	verdere	loopbaan	van	leerlingen.

Deze	notitie	gaat	 in	op	de	theorie	over	overgangen	en	
schoolloopbanen.	Vervolgens	wordt	kort	 ingegaan	op	
de	wijze	waarop	onderzoek	licht	kan	laten	schijnen	op	
het	functioneren	van	overgangen.	Het	onderwijssysteem	
kent	vele	overgangen	en	aansluitingen.	De	notitie	focust	
op	de	overgang	van	po	naar	vo	en	van	vmbo	naar	mbo,	
twee	belangrijke	scharnierpunten	 in	het	Nederlandse	
stelsel.	Er	wordt	daarom	kort	 ingegaan	op	deze	twee	
overgangen. De notitie eindigt met een voorstel voor 
beleidsonderzoek	naar	overgangen	vanuit	het	hierboven	
geschetste	beleidsperspectief.

2.2 Theorie over overgangen 
in schoolloopbanen

Schoolloopbanen	kunnen	worden	gekarakteriseerd	als	
een	opeenvolging	van	overgangen	tussen	verschillende	
vormen	en	niveaus	van	onderwijs.	Bij	elke	overgang	is	
enerzijds	sprake	van	min	of	meer	vastliggende	routes	
van	opeenvolgende	overgangen,	die	 leerlingen	zowel	
kansen	bieden	als	beperkingen	opleggen,	en	anderzijds	

van	individuele	keuzes	die	leerlingen	kunnen	maken	bij	
elke	overgang	(Pallas,	2003).	Zo	kan	een	 leerling	met	
een	afgeronde	opleiding	op	niveau	vmbo-t	kiezen	om	
over	te	stappen	naar	het	mbo	of	naar	het	havo.	Maar	hij	
kan	niet	 rechtstreeks	doorstromen	naar	het	hbo,	wat	
gediplomeerde	leerlingen	op	havo-niveau	wel	kunnen.	
Zowel	vanwege	de	bestaande,	vastomlijnde	onderwijs-
routes	als	vanwege	de	individuele	keuzes	die	leerlingen	
maken,	fungeren	overgangen	als	richtinggevende	schar-
nierpunten	in	de	schoolloopbaan	van	leerlingen	(Benner,	
2011).	Overgangen	bieden	 leerlingen	de	kans	om	hun	
schoolloopbaan	een	bepaalde	richting	uit	te	sturen,	af	te	
wijken	van	een	gevolgde	route,	of	de	gevolgde	route	juist	
te bestendigen en verder vorm te geven. Bovendien gaan 
de	meeste	overgangen	gepaard	met	een	fysieke	overstap	
naar een nieuwe onderwijsomgeving. Voor leerlingen 
die	cognitief,	gedragsmatig	of	emotioneel		minder	goed	
functioneerden	op	de	vorige	school	of	opleiding,	biedt	
een	overgang	naar	de	nieuwe	omgeving	een	kans	op	een	
frisse	start	(Elffers,	2011;	Weiss	&	Bearman,	2007).	Ten-
slotte	biedt	een	overgang	zelf	ook	kansen	om	te	leren,	
doordat individuen verbindingen leggen tussen de situ-
aties	en	omgevingen	voor	en	na	de	overgang	(Akkerman	
&	Bakker,	2012).	

Overgangen	kunnen	echter	ook	een	horde	vormen	voor	
leerlingen.	De	onderwijsfase	die	voorafgaat	aan	een	
overgang	wordt	vaak	afgesloten	met	een	beoordeling,	
een	toets	of	een	examen.	Wanneer	er	in	de	vervolgfase	
sprake	is	van	selectie	en	differentiatie,	kan	een	overgang	
bepaalde	routes	voor	sommige	 leerlingen	vroegtijdig	
afsluiten	omdat	ze	niet	over	de	horde	heen	komen.	Een	
horde	in	de	vorm	van	een	beoordeling,	toets	of	examen	
betekent	ook	dat	 leerlingen	zich	extra	 in	zullen	span-
nen	om	daarmee	aan	deze	eisen	 te	voldoen	 (Neal	&	
Schanzenbach,	2010).	Daarnaast	vormen	transities	naar	
een nieuwe onderwijsomgeving voor alle leerlingen een 
tijdelijke	verstoring	van	de	schoolloopbaan	(Hanushek	
et	al.,	2004).	Leerlingen	moeten	na	een	overgang	hun	
weg	zien	te	vinden	in	de	nieuwe	situatie,	en	dat	is	voor	
een	grote	groep	leerlingen	lastig	(Alexander	et	al.,	2001).	
Voor het welslagen van een overgang van de ene onder-
wijssoort	of	school	naar	de	andere,	is	het	belangrijk	dat	
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de	overgang	plaatsvindt	op	een	geschikt	moment	in	de	
ontwikkeling	van	de	leerling.	

Het	onderwijsstelsel	 is	opgedeeld	 in	periodes,	waarin	
per	periode	de	nadruk	 ligt	op	andere	kennis	en	vaar-
digheden,	met	een	 inrichting	die	 in	 theorie	optimaal	
aansluit	bij	de	capaciteiten	en	interesses	van	leerlingen	
in	de	betreffende	 fase	van	de	schoolloopbaan	 (Borg-
hans,	2014).	Vanuit	dat	perspectief	is	het	logisch	dat	de	
schoolloopbaan	in	periodes	wordt	opgesplitst,	waarbij	
succesvolle	afronding	van	de	ene	periode	voorwaarde	
is voor de overgang naar de volgende. De bedoeling is 
dat de nieuwe onderwijsomgeving na een overgang 
beter	aansluit	bij	de	behoeftes	en	mogelijkheden	van	de	
leerling	in	een	bepaalde	fase.	Zo	kan	een	overgang	naar	
een	onderwijsomgeving	die	meer	uitgaat	van	het	zelf-
regulerend	vermogen	van	leerlingen,	goed	aansluiten	
bij	de	behoefte	aan	meer	autonomie	van	adolescenten.	
Wanneer een overgang naar een onderwijsomgeving 
die	meer	zelfstandigheid	vraagt	echter	komt	op	een	
moment dat een leerling nog veel sturing en structuur 
nodig	heeft,	dan	komt	zo’n	overgang	op	een	voor	de	
leerling	ongelukkig	moment	 (Eccles	et	al.,	 1993).	De	
leerling	heeft	dan	moeite	om	succesvol	te	integreren	in	
de	nieuwe	onderwijsomgeving,	wat	tot	slechtere	pres-
taties	en	uitval	kan	leiden	(Tinto,	1993).	Overgangen	die	
gepaard	gaan	met	veel	worstelingen	of	uitval	van	leer-
lingen,	worden	vaak	besproken	vanuit	dit	 idee	van	een	
match	of	mismatch	 tussen	de	behoeften	van	leerlingen	
en	de	mogelijkheden	die	de	onderwijsomgeving	biedt.

Om	vast	te	kunnen	stellen	welke	rol	overgangen	spelen	
in	de	schoolloopbaan	van	 leerlingen,	vormen	enkele	
kenmerken	 van	de	bestaande	onderwijsroutes	waar	
ze	deel	van	uitmaken	of	toegang	toe	geven,	een	nuttig	
raamwerk	(Pallas,	2003).	Allereerst	hebben	deze	routes	
een	bepaalde	scope: de mate waarin de route die de leer-
ling	volgt	bepalend	is	voor	de	verdere	loopbaan.	Later	in	
deze	notitie		komt	in	dit	kader	aan	de	orde	dat	er	sprake	
lijkt	te	zijn	van	een	toenemende	padafhankelijkheid	van	
onderwijsroutes	 in	Nederland.	Ten	 tweede	kent	elke	
route	een	zekere	mate	van	selectiviteit: de mate waarin 
de	route	een,	op	basis	van	een	of	enkele	kenmerken,	

homogene	groep	studenten	bedient.	Het	derde	ken-
merk	is	de	specificiteit: de mate waarin de gevolgde route 
toegang	geeft	tot	een	bepaalde	vervolgopleiding	of	een	
bepaald	beroep.	Het	vierde	kenmerk	is	de	mobiliteit: de 
mate	waarin	het	mogelijk	is	in-	of	uit	te	stromen	bij	een	
bepaalde	route.	Curriculaire differentiatie	is	het	vijfde	ken-
merk,	dat	beschrijft	in	welke	mate	een	bepaalde	route	de	
leerling	een	curriculum	voorlegt	dat	afwijkt	in	kwaliteit,	
kwantiteit	 en	 tempo	van	het	 curriculum	dat	 andere	
leerlingen	volgen.	Ten	zesde	is	het	nuttig	de	keuze vrijheid 
bij een overgang in ogenschouw te nemen: de mate 
waarin	een	leerling	zelf	kan	kiezen	of	hij	een	bepaalde	
route	volgt.	Het	zevende	kenmerk	betreft	de	vraag	 in	
hoeverre er een stigma	of	reputatie	kleeft	aan	bepaalde	
routes,	waardoor	 leerlingen	 in	bepaalde	 routes	 zich	
mogelijk	minderwaardig	kunnen	voelen	ten	opzichte	
van	andere	 leerlingen,	of	 leerlingen	juist	trots	zijn	op	
het	onderwijs	dat	zij	volgen.	Ten	slotte	is	een	belangrijk	
kenmerk	de	mate	van	institutionalisering,	die	beschrijft	in	
hoeverre	een	bepaalde	route	en	de	betekenis	en	positie	
van	die	route	in	het	onderwijsstelsel	algemeen	bekend	
en	ge	accepteerd	is.

Naast	deze	kenmerken	spelen	 incentives een rol bij het 
functioneren	van	een	overgang.	Omdat	de	mogelijk-
heden	voor	opleidingen	die	een	leerling	heeft	binnen	
het	stelsel	afhangt	van	beoordelingen	en	examen-	of	
toetsresultaten,	levert	de	structuur	van	de	overgang	een	
stimulans	voor	 leerlingen	om	bepaalde	prestaties	 te	
leveren.	Omdat	formele	en	informele	toelatingscriteria	
vaak	het	karakter	hebben	van	een	ondergrens,	zal	die	sti-
mulans	voor	bepaalde	groepen	leerlingen	groter	zijn	dan	
voor	andere	leerlingen.	De	dreiging	van	zittenblijven	is	
een	duidelijk	voorbeeld	van	de	stimulerende	werking	die	
uitgaat	van	een	bepaalde	organisatie	van	een	overgang.	
Voor	leerlingen	die	bang	zijn	dat	hun	rapportcijfers	net	
niet	hoog	genoeg	zullen	zijn,	kan	de	dreiging	van	zitten-
blijven	een	sterke	stimulans	zijn	voor	extra	inspanningen	
bij	het	huiswerk.	Voor	leerlingen	die	toch	al	weten	dat	ze	
het	wel	zullen	halen,	maar	ook	voor	leerlingen	die	weten	
dat	ze	het	toch	niet	gaan	redden	is	deze	stimulans	niet	
effectief.



27Ook	voor	de	onderwijsinstellingen	 spelen	 incentives	
een	rol.	Het	kan	voor	de	school	aantrekkelijk	zijn	om	
bepaalde	type	leerlingen	te	trekken	omdat	de	inspannin-
gen	die	nodig	zijn	voor	die	leerlingen	relatief	laag	zijn	in	
vergelijking	met	de	bekostiging.	Ook	het	beoordelings-
kader	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	kan	een	invloed	
hebben	op	de	toelating	en	plaatsing	van	leerlingen.	De	
Onderwijsraad	(2014)	wees	er	onlangs	op	dat	scholen	
erg	voorzichtig	zijn	bij	het	plaatsen	van	leerlingen	en	
daardoor	leerlingen	niet	de	kansen	geven	die	ze	eigenlijk	
zouden	moeten	krijgen;	zij	formuleert	een	aantal	aanbe-
velingen	om	de	overgangen	soepeler	te	laten	verlopen	
door het belang van de leerlingen centraal te stellen. 
Vanuit	beleidsoptiek	is	het	een	belangrijke	vraag	in	hoe-
verre	de	incentives	die	sturend	zijn	voor	het	gedrag	van	
scholen	in	lijn	zijn	met	wat	zou	moeten	gebeuren	vanuit	
een	optimale	ontwikkeling	van	de	leerlingen.		

2.3 Onderzoek 
Als	overgangen	in	het	stelsel	worden	bekeken	vanuit	een	
beleidsperspectief	dan	gaat	het	om	een	aantal	beleids-
parameters	die	bijgesteld	kunnen	worden	en	samen	
bepalend	zijn	voor	de	uitkomsten.	De	kernvraag	voor	
onderzoek	 is	daarom:	Wat	 zou	er	met	de	 leerlingen	
gebeuren	als	de	transitie	anders	vorm	zou	krijgen	en	dus	
een	of	meerdere	van	deze	parameters	bijgesteld	zouden	
worden?	Dit	leidt	zowel	tot	fundamentele	als	praktische	
problemen	voor	onderzoek.	

Het	fundamentele	probleem	is	dat	de	vergelijking	tussen	
twee	manieren	waarop	de	overgang	wordt	vormgegeven	
nooit	 letterlijk	kan	worden	gemaakt	omdat	één	 leer-
ling	maar	één	route	door	het	onderwijs	volgt.	Er	moet	
daarom	gebruik	worden	gemaakt	van	methodes	die	dit	
vergelijkingsideaal	benaderen.	Een	experimentele	set-
ting	waarin	een	ad	random	gekozen	groep	leerlingen,	
scholen	of	regio’s	te	maken	krijgt	met	de	ene	regeling	en	
de	andere	groep	met	een	andere	regeling	wordt	veelal	
gezien	als	de	beste	aanpak	voor	dit	 statistische	pro-
bleem.	Dergelijke	experimenten	kampen	in	de	praktijk	

met	problemen	waarvoor	de	verdere	ontwikkeling	van	
de methode is vereist. 

Als	alternatief	wordt	er	in	de	literatuur	gebruik	gemaakt	
van	natuurlijke	experimenten,	dat	zijn	situaties	waarbij	
zich	in	de	praktijk	“toevallig”	situaties	voordoen	die	op	
het	toeval	van	een	echt	experiment	 lijken.	Er	zijn	een	
aantal	studies	die	gebruik	maken	van	natuurlijke	expe-
rimenten	om	de	overgang	van	po	naar	vo	te	bestuderen,	
door	bijvoorbeeld	gebruik	 te	maken	van	 verschillen	
tussen	gemeenten	in	de	beschikbaarheid	van	bepaalde	
trajecten	 (Van	Elk,	2011,	Diris,	2013),	of	door	gebruik	
te	maken	van	discontinuïteiten	die	ontstaan	doordat	
bij de toelating van leerlingen een ondergrens in de 
toetsscores wordt gehanteerd. Bij dit laatste regression 
dis continuity design	wordt	een	vergelijking	gemaakt	tus-
sen	de	schoolloopbaan	van	 leerlingen	die	net	wel	en	
die	net	niet	 tot	een	bepaalde	opleiding	werden	 toe-
gelaten	(Diris,	2013).	Met	de	verschillende	aanpakken	
om	het	experimentele	 ideaal	te	benaderen	en	causale	
uitspraken	over	overgangen	te	kunnen	doen,	wordt	ook	
vaak	een	iets	andere	vraag	beantwoord.	De	studies	van	
Van	Elk	 (2010)	en	Diris	 (2013)	waarin	gebruikt	wordt	
gemaakt	van	de	beschikbaarheid	van	langere	en	kortere	
brugperiodes	 in	een	gemeente	beantwoord	de	vraag	
wat de invloed is van latere selectie. De studie van Diris 
(2013)	die	gebruik	maakt	van	de	discontinuiteit	 in	de	
toelatingsregels	beantwoordt	de	vraag	welke	 invloed	
deze	toelatingsregel	heeft	op	het	functioneren	van	het	
systeem.

Om	te	komen	tot	een	model	waarin	de	effecten	van	de	
verschillende	beleidsparameters	op	de	overgang	in	het	
onderwijs	in	hun	onderlinge	samenhang	worden	gepre-
senteerd,	 is	een	duidelijk	beeld	van	de	relevante	para-
meters	dus	vereist	en	moet	zorgvuldig	in	kaart	worden	
gebracht	over	welke	parameters	bepaalde	onderzoeksre-
sultaten	informatief	zijn.

Bij	gebrek	aan	mogelijkheden	voor	(quasi)	experimen-
teel	onderzoek	zijn	veel	studies	van	overgangen	in	het	
Nederlandse onderwijs beschrijvend van aard. Dat geldt 
zowel	voor	cross-sectioneel	onderzoek	als	longitudinale	
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studies.	Hoewel	het	monitoren	van	de	ontwikkeling	van	
leerlingen over een langere tijd door het systeem interes-
sant	en	belangrijk	is,	is	het	belangrijk	om	voorzichtig	te	
zijn	met	de	bevindingen,	omdat	hier	geen	vergelijking	
wordt	gemaakt	 tussen	de	effecten	van	verschillende	
waardes	 van	beleidsparameters,	maar	 verschillende	
groepen	 leerlingen	worden	vergeleken.	Dat	havisten	
andere	uitkomsten	hebben	dan	vwo-ers	is	uiteraard	voor	
een groot deel toe te schrijven aan verschillen tussen 
kenmerken	van	beide	groepen	en	dus	niet	aan	het	havo	
of	het	vwo.	

Een	veelgebruikt	alternatief	om	de	causaliteitsvraag	te	
beantwoorden	zijn	internationaal	vergelijkende	studies.	
Hoewel	interessant,	zijn	de	mogelijkheden	om	met	der-
gelijk	onderzoek	concrete	informatie	te	verkrijgen	over	
de	werking	van	de	overgang	in	het	onderwijs	in	Neder-
land	beperkt.	De	inzichten	uit	dergelijke	studies	geven	
niet	concreet	aan	welk	aspect	van	de	inrichting	van	een	
overgang	verantwoordelijk	 is	voor	de	gemeten	effecten	
en	de	causaliteit	van	deze	bevindingen	is	niet	duidelijk.	
Onderwijssystemen verschillen tussen landen in allerlei 
details,	waarbij	ook	weer	typen	systemen	te	onderschei-
den	zijn.	Door	 landen	 in	te	delen	 in	groepen	met	een	
vergelijkbaar	systeem,	wordt	een	vergelijking	gemaakt	
tussen	een	groot	aantal	kenmerken	tegelijkertijd,	waar-
bij	vaak	niet	duidelijk	is	welke	kenmerken	wel	en	welke	
niet	bepalend	zijn	voor	de	uitkomsten	in	die	groep.	Ook	
bestaat	altijd	het	risico	dat	de	gekozen	 inrichting	van	
het	onderwijs	in	een	land	een	reactie	is	op	de	problemen	
waarmee	dat	land	werd	geconfronteerd.	De	uitkomsten	
die samenhangen met de inrichting van het onderwijs-
stelsel	zijn	in	dat	geval	niet	het	gevolg	maar	de	oorzaak	
van	deze	systeemkenmerken.

Praktische	problemen	komen	voort	uit	het	 feit	dat	de	
data	waarover	we	beschikken	een	vergelijking	van	de	
loopbaan	van	 leerlingen	niet	altijd	mogelijk	maken.	
Daarbij	speelt	allereerst	dat	de	gegevens	die	beschik-
baar	zijn	over	de	ontwikkeling	van	leerlingen	zich	vaak	
beperkt	tot	taal	en	rekenen/wiskunde.	Ook	zijn	de	gege-
vens	waarover	we	beschikken	vaak	afhankelijk	zijn	van	
de	gekozen	leerroute.	Dat	maakt	juist	de	analyse	van	de	

effecten	van	overgangen	zeer	lastig.	Dit	dataprobleem	
doet	zich	op	verschillende	manieren	voor.	Zo	kan	er	bij	
het	verzamelen	van	gegevens	over	een	onderwijscohort	
sprake	zijn	van	grote	(of	volledig)	uitval	uit	de	dataver-
zameling	van	 leerlingen	die	een	afwijkende	leerroute	
volgen.	Het	kan	bijvoorbeeld	zijn	dat	zittenblijvers	niet	
meer	worden	gevolgd.	Ook	 leerlingen	die	van	school	
veranderen	of	een	ongebruikelijke	route	door	het	onder-
wijs	kiezen	verdwijnen	vaak	uit	beeld.	Maar	zelf	als	er	
gegevens	over	alle	leerlingen	zijn,	is	de	vergelijkbaarheid	
ervan	soms	beperkt.	Als	bijvoorbeeld	gekeken	wordt	
naar	eindexamencijfers	dan	weerspiegelen	de	cijfers	van	
leerlingen	die	ooit	zijn	blijven	zitten	hun	kennisniveau	
op	een	oudere	leeftijd	dan	de	andere	leerlingen.	Het	is	
bekend	dat	op	veel	dimensies	kennis	en	vaardigheden	
van	leerlingen	toenemen	met	de	leeftijd,	ongeacht	het	
onderwijs	dat	zij	krijgen.	Als	er	een	beleidswijziging	
is	waardoor	zittenblijven	wordt	gereduceerd,	heeft	de	
vergelijking	van	eindexamencijfers	een	onbedoeld	nega-
tief	effect.	De	leerlingen	die	nu	vergeleken	worden	zijn	
immers	jonger	en	zullen	daardoor	lager	scoren.

Dit	probleem	speelt	ook	bij	de	vergelijking	tussen	de	
verschillende	opleidingsniveaus.	De	afgelopen	jaren	is	
herhaaldelijk	 in	het	nieuws	gekomen	dat	de	eindexa-
mencijfers	van	middelbare	school	 leerlingen	daalden.	
(In	2012-2013	stegen	de	cijfers	overigens,	vermoedelijk	
als	gevolg	van	strengere	slaageisen.)	Tegelijkertijd	steeg	
echter	het	percentage	leerlingen	in	een	cohort	dat	eind-
examen	op	vwo-niveau	deed	en	daalde	het	percentage	
vmbo’ers.	Er	heeft	kennelijk	een	verandering	in	de	over-
gang	plaatsgevonden,	waardoor	de	vraag	relevant	is	of	
de	toename	van	deelname	aan	de	hogere	opleidingsni-
veaus	baat	heeft	gehad	voor	de	ontwikkeling	van	leer-
lingen.	Het	probleem	is	dan	dat	leerlingen	die	voorheen	
eindexamen havo deden nu eindexamen vwo doen. De 
daling	in	de	gemiddelde	eindexamencijfers	op	zowel	het	
vwo	als	het	havo	is	dus	(in	ieder	geval	deels)	het	gevolg	
van de veranderde instroom. Het havo is een deel van de 
betere	leerlingen	kwijtgeraakt,	het	vwo	heeft	er	mindere	
leerlingen	bijgekregen.	Om	de	balans	op	te	maken	zou	
men	daarom	de	prestaties	van	jongeren	over	de	hele	ver-
deling	willen	bekijken,	maar	de	eindexamencijfers	van	



29vmbo,	havo	en	vwo	zijn	onderling	niet	vergelijkbaar	(nog	
afgezien	van	problemen	met	betrekking	tot	de	timing	en	
deelname).	

2.4 Overgangen in  
het Nederlandse  
onderwijsstelsel

Het	Nederlands	onderwijsstelsel	kent	een	groot	aantal	
overgangen.	Met	name	vanaf	de	overgang	van	het	pri-
mair	naar	het	voortgezet	onderwijs	ziet	een	 leerling,	
en	zijn	ouders,	zich	gesteld	voor	de	keuze	uit	een	groot	
aantal	mogelijke	routes	 in,	door	en	naar	verschillende	
vormen	en	niveaus	van	voortgezet	en	postsecundair	
onderwijs.	Een	volledig	vrije	keuze	heeft	een	 leerling	
echter	niet:	de	mogelijkheid	om	een	bepaalde	onder-
wijsroute	te	volgen	wordt	 immers	bepaald	door	toets-
scores,	schooladviezen,	doorstroommogelijkheden	en	
ingangseisen	van	de	opeenvolgende	onderwijsvormen.	
Tolsma	en	Wolbers	(2010)	constateren	dat	in	Nederland	
sprake	 is	 van	een	 toegenomen	 ‘padafhankelijkheid’:	
het	aanvangsniveau	 in	het	voortgezet	onderwijs	 lijkt	
steeds	meer	het	uiteindelijk	bereikte	opleidingsniveau	
te	bepalen.	De	combinatie	van	een	relatief	vroeg	selec-
tiemoment	 in	ons	onderwijsstelsel	 en	 een	beperkte	
mogelijkheid	om	tussentijds	op-	en	af	 te	stromen	en	
opleidingen	te	stapelen,	lijken	hieraan	ten	grondslag	te	
liggen	(RMO,	2011).	Deze	ontwikkeling	zet	de	overgang	
van	primair	naar	voortgezet	onderwijs	 in	toenemende	
mate	onder	druk.	Veel	 leerlingen	en	ouders	doen	veel	
om	op	een	zo	hoog	mogelijk	niveau	in	te	stromen	in	het	
voortgezet	onderwijs,	zodat	zoveel	mogelijk	opties	kun-
nen	worden	opengehouden	voor	de	verdere	schoolloop-
baan.	Ouders	kunnen	bijvoorbeeld	externe	begeleiding	
of	toetstraining	voor	hun	kind	in	te	kopen,	of	druk	uitoe-
fenen	op	de	school	in	de	hoop	een	hoger	schooladvies	of	
hogere	plaatsing	te	bewerkstelligen	(Leest	et	al.,	2013).	
Daarmee	kan	de	situatie	ontstaan	dat	vroege	selectie	in	
het	Nederland	onderwijsstelsel	ongunstig	uitpakt	voor	

de	leerlingen	van	ouders	met	minder	financiële	moge-
lijkheden	of	minder	gevoel	voor	hoe	een	leraar	beïnvloed	
kan	worden	(RMO,	2011).	De	thuissituatie	 lijkt	ook	van	
grote	 invloed	op	de	zogeheten	 school	 readiness	 van	
kinderen	bij	hun	start	in	het	basisonderwijs	(Entwisle	&	
Alexander,	1993).	Reeds	dan	is	sprake	van	grote	verschil-
len	tussen	kinderen	 in	de	cognitieve	ontwikkeling	en	
taalvaardigheid,	die	gerelateerd	zijn	aan	aanmoediging	
en ondersteuning in de thuisomgeving. Voor- en vroeg-
schoolse	educatieve	programma’s	proberen	kinderen	die	
dergelijke	ondersteuning	thuis	in	geringere	mate	krijgen	
klaar	 te	 stomen	 voor	hun	overstap	naar	het	primair	
onderwijs.  

Naast	de	vroege	 selectie	en	 sterke	differentiatie	 van	
het	Nederlandse	onderwijsbestel,	zien	we	dat	de	schei-
ding	tussen	beroepsonderwijs	en	algemeen	vormend	
onderwijs	van	 invloed	 is	op	de	 rol	die	overgangen	 in	
het	Nederlandse	onderwijsstelsel	 vervullen.	Zo	pro-
beren steeds meer leerlingen vanuit het vmbo via de 
havo	alsnog	het	hbo	te	bereiken,	omdat	dit	een	snellere,	
maar	ook	lastige,	route	is	dan	de	route	via	het	mbo.	Met	
doorlopende	 en	 versnelde	 routes	 vmbo-mbo	wordt	
nu	 geprobeerd	 de	 beroepskolom	aantrekkelijker	 en	
uitdagender	te	maken	(Minister	van	Onderwijs,	2013).	
Tegelijkertijd	wordt	met	deze	doorlopende	 leerlijnen	
getracht	een	belangrijke	horde	 in	de	schoolloopbaan	
van	leerlingen	in	het	beroepsonderwijs	weg	te	nemen.	
Vmbo-leerlingen	moeten	 immers,	 in	vergelijking	met	
hun	 leeftijdsgenoten	op	het	havo	en	 vwo,	 een	extra	
transi	tie	maken	naar	het	mbo	om	hun	startkwalificatie	te	
behalen.	Veel	leerlingen	worstelen	met	deze	overstap	en	
de uitval in het eerste jaar na de transitie naar het mbo is 
hoog. Voortijdig schoolverlaten in Nederland vindt gro-
tendeels	plaats	rond	de	overgang	van	vmbo	naar	mbo.	
Een	doorlopende	route	vanaf	het	derde	leerjaar	vmbo	
tot	en	met	het	mbo-diploma	kan	een	belangrijke	hobbel	
in	de	schoolloopbaan	van	deze	leerlingen	wegnemen.	In	
de	komende	jaren	moet	blijken	of	het	versoepelen	van	
de overgang van vmbo naar mbo jongeren motiveert en 
beter	in	staat	stelt	om	hun	startkwalificatie	te	behalen.	
Ervaringen	met	deze	trajecten	kunnen	evenwel	ook	leer-
zaam	zijn	voor	het	hoger	onderwijs,	dat	eveneens	kampt	

hs 2  overgangen en aansluitingen



30

onderzoeksprogramma beleidsgericht onderwijsonderzoek  2014 – 2016

met hoge uitval in het eerste leerjaar na de transitie naar 
het	hbo	of	wo.	Ook	op	deze	onderwijsniveaus	is	kennis	
over	het	versoepelen	van	de	overgang	van	grote	waarde.

2.5 Onderzoeksthema’s
Om	vanuit	beleidsoptiek	in	beeld	te	brengen	hoe	over-
gangen	in	het	Nederlandse	onderwijs	functioneren	en	
welke	veranderingen	in	de	doorstroom	en	ontwikkeling	
van	leerlingen	naar	verwachting	het	gevolg	zullen	zijn	
van	aanpassingen	in	het	beleid,	moeten	inzichten	uit	de	
wetenschappelijke	literatuur,	inzichten	uit	de	praktijk	en	
statistische	informatie	over	de	relevante	leerlingstromen	
en	de	opbrengsten	van	het	onderwijs	bij	elkaar	worden	
gebracht.	Zo	kan	inzichtelijk	worden	gemaakt	welke	con-
sequenties	een	verandering	in	bepaalde	beleidsparame-
ters	heeft	voor	een	breed	spectrum	aan	uitkomstmaten,	
hoe	deze	effecten	verschillen	tussen	groepen	leerlingen	
en	hoe	deze	veranderingen	doorwerken	in	het	onder-
wijssysteem. 

Bij de inrichting van een overgang is er voortdurend 
sprake	van	afwegingen	van	verschillende	en	onderling	
samenhangende	effecten	op	verschillende	uitkomsten.	
Zo	 speelt	een	afweging	 tussen	de	 impulswerking	en	
de	belemmerende	werking	van	een	overgang,	 tussen	
de	korte-	en	langetermijneffecten	van	de	overgang,	en	
tussen	de	effecten	van	de	overgang	op	verschillende	
uitkomstmaten	en	op	verschillende	groepen	leerlingen.	
Een	overgang	in	het	onderwijsstelsel	kan	worden	gezien	
als	opgebouwd	uit	verschillende	parameters,	die	door	
het	beleid	beïnvloed	kunnen	worden,	waarbij	de	vraag	is	
welke	effecten	op	korte	en	lange	termijn	een	verandering	
van	een	parameter	heeft	voor	het	functioneren	van	het	
onderwijsstelsel als geheel. 

Zo	kan	de	overgang	van	primair	naar	voortgezet	onder-
wijs	worden	gezien	als	een	geheel	aan	parameters.	Het	
levensjaar	waarin	de	 selectie	plaatsvindt	 is	 één	 zo’n	
parameter,	waarmee	geschoven	zou	kunnen	worden.	
Daarnaast	spelen	parameters	als	de	criteria	die	worden	

gebruikt	voor	de	selectie,	de	grenswaardes	die	worden	
gehanteerd,	de	kwaliteit	en	inrichting	van	het	selectie-
proces	en	de	aansluiting	tussen	primair	en	voortgezet	
onderwijs	allemaal	een	belangrijke	rol	 in	het	functio-
neren	van	deze	overgang	Het	is	daarom	van	belang	om	
overgangen	 in	het	onderwijsstelsel	 in	een	perspectief	
van	de	ontwikkeling	van	de	leerling	gedurende	de	gehele	
schoolloopbaan	te	zien.	Die	ontwikkeling	laat	zich	niet	in	
één	dimensie	beschrijven.	Onderzoek	waarin	de	onder-
linge	 samenhang	 van	 verschillende	beleidsparame-
ters	voor	een	bepaalde	overgang	worden	geschetst,	 is	
daarom	van	grote	waarde	 voor	beleidsvraagstukken	
in	het	onderwijs.	Op	basis	van	literatuuronderzoek	en	
empirische	 studies	kunnen	 ingeschatte	effecten	van	
bepaalde	beleidsmaatregelen	 gesimuleerd	worden,	
waarmee	een	dialoog	over	het	beleid	ten	aanzien	van	
overgangen wordt gestimuleerd en helder wordt waar de 
kennislacunes	zitten.		

2.5.1  De overgang po-vo

De	wijze	waarop	in	Nederland	de	overgang	van	po	naar	
vo	is	georganiseerd,	staat	vaak	ter	discussie.	Deze	discus-
sie	richt	zich	met	name	op	de	gevolgen	van	vroege	selec-
tie.	Publicaties	van	de	OECD	(bijvoorbeeld	OECD,	2012)	
wijzen	op	de	negatieve	gevolgen	van	vroege	selectie	voor	
met	name	de	leerlingen	die	 in	de	lagere	opleidingsni-
veaus	terecht	komen.		Voor	een	groot	deel	zijn	deze	con-
clusies	gebaseerd	op	internationale	vergelijkingen	van	
test-scores	op	het	gebied	van	taal	en	rekenen	zoals	PISA	
en	TIMSS.	Causaliteit	kan	in	deze	internationaal	vergelij-
kende	aanpak	moeilijk	worden	aangetoond.	De	studie	
van	Hanushek	en	Woessmann	(2006)	komt	hierbij	het	
verst	door	ook	de	testresultaten	van	voor	het	moment	
van	vroege	selectie	in	de	analyse	te	betrekken.	De	groep	
landen die vroeg selecteert doet het over het algemeen 
slechter	in	deze	vergelijkende	testen	dan	andere	landen,	
hoewel	Nederland	zelf	niet	deze	lage	performance	heeft.	
De	vraag	blijft	daardoor	of	er	niet	andere	factoren	zijn	
met	betrekking	tot	de	wijze	waarop	de	vroege	selectie	
is	georganiseerd,	die	mede	verantwoordelijk	zijn	voor	
het	gevonden	effect	en	of	deze	verschillen	ook	gevonden	
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Netjes	et	al	(2011)	geven	een	uitgebreid	overzicht	van	de	
effecten	van	vroege	selectie	op	niet-cognitieve	uitkom-
sten,	maar	komen	tot	de	conclusie	dat	op	basis	van	het	
bestaande	onderzoek	geen	causale	conclusies	te	trekken	
zijn.	

Naast	het	moment	van	selectie	kunnen	andere	aspecten	
van	de	inrichting	van	de	overgang	ook	bepalend	zijn	voor	
de	uitkomsten.	Allereerst	kent	Nederland	in	tegenstel-
ling tot andere vroegselecterende landen de traditie 
dat de overgrote meerderheid van de basisscholen de 
cito-eindtoets	gebruikt	voor	de	advisering	over	het	ver-
volgonderwijs.	Een	belangrijke	vraag	is	welke	rol	deze	
“centrale”	toets	en	ook	het	advies	van	de	basisschool	heb-
ben	bij	het	verbeteren	van	de	plaatsing	van	leerlingen	in	
het	vo	en	of	een	beter	gebruik	van	de	mogelijkheden	van	
toetsing	en	advisering	door	de	basisschool	de	plaatsing	
kan	verbeteren.	De	 score	op	de	cito-eindtoets	wordt	
niet	alleen	bepaald		door	de	vaardigheid	op	het	gebied	
van	lezen	en	rekenen,	maar	ook	door	persoonskenmer-
ken	als	doorzettingsvermogen	en	faalangst	(Borghans,	
Kockelkorn	en	Schils,	2013).	De	vraag	is	daarmee	of	de	
beschikbare	 informatie	niet	beter	kan	worden	benut,	
waarbij	mogelijk	ook	naast	het	kennisniveau	van	leer-
lingen	het	groeipotentieel	wordt	onderscheiden.	Op	die	
manier	zou	bevorderd	kunnen	worden	dat	leerlingen	uit	
lagere	sociaal-economische	milieus,	die	mogelijk	om	die	
reden een achterstand hebben aan het eind van de basis-
school,	toch	naar	een	opleiding	kunnen	gaan	die	past	bij	
hun	potentie.	

Gerelateerd	 aan	 het	 gebruik	 van	 toetsgegevens	 en	
schooladviezen	bij	de	plaatsing	van	 leerlingen	 is	de	
vraag	welke	normen	gehanteerd	moeten	worden	bij	
het	toelaten	van	leerlingen	tot	een	bepaald	opleidings-
niveau.	Een	publicatie	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	
(2013)	heeft	onlangs	 laten	zien	dat	de	schooladviezen	
vaak	hoger	zijn	dan	de	adviezen	die	uit	de	score	op	de	
cito-eindtoets	kunnen	worden	afgeleid.	 	De	vraag	welk	
advies	beter	is,	is	daarmee	niet	beantwoord.	Feron	et	al.	
(2013)	laten	zien	dat	leerlingen	met	een	hoog	advies	in	
vergelijking	met	de	score	op	de	cito-eindtoets	weliswaar	

vaak	weer	afstromen,	maar	dat	toch	een	aanzienlijk	per-
centage	wel	mee	kan	op	het	hogere	opleidingsniveau.	Er	
zijn	een	aantal	aanwijzingen	dat	de	toelatingsgrenzen	
die	in	Nederland	worden	gehanteerd	vrij	hoog	zijn.	De	
afgelopen	 tijd	 is	het	niveau	waarop	 leerlingen	eind-
examen	doen	aanzienlijk	gestegen.	De	slaagkans	en	de	
eindexamencijfers	zijn	weliswaar	wat	gedaald,	maar	het	
overgrote	deel	van	deze	extra	toegestroomde	leerlingen	
haalt	gewoon	het	diploma.	Ook	stromen	veel	leerlingen	
via	VMBO	–	MBO	–	alsnog	naar	het	HBO,	wat	ook	een	
aanwijzing	 zou	kunnen	zijn	dat	hun	potentie	groter	
was	dan	aanvankelijk	werd	ingeschat.	De	druk	van	veel	
ouders	om	hun	leerling	in	een	hogere	track	te	krijgen	
zou	ook	gezien	kunnen	worden	als	een	signaal	voor	een	
onbalans	in	de	selectie	van	leerlingen.	Recent	onderzoek	
van	Van	Elk	et	al.	 (2011)	en	het	proefschrift	van	Diris	
(2012)	wijzen	in	deze	richting.	

Ook	de	mogelijkheden	om	tussen	opleidingsniveaus	
te	switchen	zijn	van	 invloed	op	het	 functioneren	van	
de	overgang	van	po	naar	vo.	Curriculaire	differentiatie,	
waarbij	 leerlingen	in	verschillende	tracks	programma’s	
krijgen	aangeboden	die	speciaal	zijn	afgestemd	op	de	
behoeftes	van	de	doelgroep	kunnen	echter	een	belem-
mering	vormen	voor	de	mogelijkheden	om	op-	en	af	te	
stromen.	Omdat	het	afstemmen	van	het	lesprogramma	
waarschijnlijk	een	van	de	aspecten	 is	waarom	werken	
in	niveauverschillen	een	gunstig	 effect	 kan	hebben,	
ontstaat	er	dus	een	spanning	tussen	de	behoefte	aan	
flexibiliteit	en	curriculaire	differentiatie.	Curriculaire	dif-
ferentiatie	maakt	het	ook	lastig	om	de	leerprestaties	van	
leerlingen	in	verschillende	opleidingsniveaus	onderling	
te	vergelijken.	

De	gevolgen	van	de	overgang	van	po	naar	vo	strekken	
zich	uit	tot	ver	na	dit	overgangsmoment.	Vragen	die	van	
belang	zijn	voor	de	beoordeling	van	het	functioneren	
van	de	overgang	zijn	naast	de	genoemde	invloed	op	de	
leerprestaties	van	leerlingen	ook	de	mogelijke	effecten	
voor motivatie en het welbevinden van leerlingen van 
plaatsing	in	een	opleidingsniveau	dat	minder	passend	
is	en	ook	van	op-	en	afstroom.		Daarnaast	is	een	belang-
rijke	vraag	hoe	de	verdere	schoolloopbaan	verloopt	van	
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een	leerling	die	in	een	andere	vervolgopleiding	in	het	vo	
wordt	toegelaten.	In	welke	mate	betekent	toelating	tot	
een	hogere	vervolgopleiding	dat	de	kans	groter	wordt	
dat	een	leerling	blijft	zitten	of	zakt	voor	het	eindexamen	
en	welke	gevolgen	heeft	deze	vervolgopleiding	voor	de	
doorstroom	in	het	postsecundaire	onderwijs?	In	de	prak-
tijk	zal	als	er	meer	leerlingen	worden	toegelaten	tot	een	
hogere	vervolgopleiding,	ook	een	hoger	percentage	van	
hen	weer	afstromen,	blijven	zitten,	zakken	en	doorstro-
men	naar	een	lagere	vervolgopleiding.	Er	moet	dus	een	
afweging	gemaakt	worden	tussen	de	winst	die	geboekt	
kan	worden	bij	 leerlingen	die	deze	kans	op	een	hogere	
vervolgopleiding	benutten	en	de	extra	kosten,	frustratie	
en stress bij andere leerlingen.   

Een	belangrijke	factor	in	het	functioneren	van	de	over-
gang	van	po	naar	vo	is	ook	de	relatieve	kwaliteit	van	de	
opleidingen	op	de	verschillende	niveaus.	Brunello	en	
Checchi	 	(2007)	geven	aan	dat	er	 internationaal	gezien	
een	neiging	is	om	onder	te	investeren	in	de	lagere	oplei-
dingsniveaus.	Een	verhoging	van	de	kwaliteit	van	de	
lagere	 opleidingsniveaus	heeft	 invloed	op	 zowel	 de	
opbrengsten	van	 leerlingen	die	deze	 track	volgen	en	
daarmee	ook	op	de	optimale	keuze	voor	een	bepaald	
niveau.	Naarmate	de	kwaliteit	van	de	 lagere	niveaus	
beter	wordt,	wordt	het	voor	de	marginale	leerling,	voor	
wie	de	keuze	voor	dan	wel	een	hogere	track,	dan	wel	een	
lagere	track	niet	veel	effect	zal	hebben	op	zijn	succes,	
aantrekkelijker	om	de	lage	track	te	kiezen.	 Interessant	
is	 in	dat	opzicht	de	recente	discussie	over	de	mogelijk-
heid	om	leerlingen	in	het	vmbo	of	havo	voor	bepaalde	
vakken	examen	te	 laten	doen	op	een	hoger	niveau.	Zo	
wil de staatssecretaris van OCW modulair onderwijs 
inzetten	over	de	grenzen	van	schoolsoorten	en	sectoren	
heen	om	leerlingen	de	mogelijkheid	te	bieden	vakken	in	
hun	eigen	tempo	en	op	verschillende	niveaus	te	kunnen	
volgen	en	af	te	sluiten	(OCW	2014).	
Met	name	als	met	deze	examenresultaten	doorstroom-
mogelijkheden	ontstaan	in	het	postsecundair	onderwijs,	
kan	dit	 van	 invloed	zijn	op	de	aantrekkelijkheid	 van	
lagere	opleidingsniveaus.	

2.5.2  De overgang VMBO-MBO

De	laatste	tijd	komt	er	steeds	meer	aandacht	voor	het	
feit	dat	ook	de	overgang	van	het	vmbo	naar	het	mbo	(en	
ook	naar	het	havo)	een	belangrijk	scharnierpunt	 is	 in	
het	Nederlandse	onderwijssysteem.	Enerzijds	 is	er	een	
aanzienlijk		groep	vmbo-ers	die	via	de	havo-route	of	via	
de	route	door	het	mbo	een	hbo-opleiding	(proberen	te)	
volgen.	Anderzijds	verlaten	veel	jongeren	het	mbo	al	in	
het	eerste	jaar	van	hun	opleiding.	Dat	wijst	er	op	dat	de	
overgang	van	vmbo	naar	mbo	niet	zonder	problemen	is.		

Er	 is	–	mede	 in	het	kader	van	Focus	op	Vakmanschap	
(OCW,	2011)	–	veel	aan	het	veranderen	in	de	regels	over	en	
de	mogelijkheden	voor	doorstroom	na	het	vmbo	die	een	
aanzienlijke	impact	kunnen	hebben	op	deze	overgang.		
Met	een	versterking	van	de	doorlopende	leerlijnen	in	de	
beroepskolom	probeert	de	overheid	de	route	vmbo-mbo	
aantrekkelijker	te	maken	in	vergelijking	met	de	overstap	
vmbo-havo.	Tegelijkertijd	worden	ROCs	door	maatre-
gelen	in	de	bekostiging	gestimuleerd	om	stapelen	van	
opleidingen	tegen	te	gaan	via	het	zogenaamde	cascade-
model.	Ook	de	 ingangseisen	voor	niveau	2,	de	nieuwe	
positie	van	niveau	1	als	entree-opleiding,	de	introductie	
van	de	vakmanschaproute	en	technologieroute	en	de	
invoering	van	de	referentieniveaus	taal	en	rekenen	zul-
len	naar	verwachting	veel	 invloed	hebben	op	de	door-
stroom	in	het	beroepsonderwijs.	Een	analyse	waarbij	de	
beschikbare	gegevens	en	kennis	over	de	keuzeprocessen	
van leerlingen bijeen wordt gebracht is beleidsmatig van 
belang om de gevolgen van de genomen maatregelen te 
overzien	en	in	te	kunnen	schatten	welke	mogelijkheden	
er	zijn	om	waar	nodig	bij	te	sturen.	 	Gezien	de	omvang	
van	de	veranderingen	die	momenteel	plaatsvinden,	is	de	
kans	reëel	dat	de	maatregelen	voor	sommige	groepen	
niet	uitwerken	zoals	voorzien	en	dat	bijstelling	nodig	
zal	zijn.	Zo	heeft	de	Onderwijsraad	(2012)	al	gepleit	voor	
twee	uitstroomroutes	in	de	entreeopleiding.	Omdat	de	
verwachting	is	dat	ondanks	alle	inspanningen	een	deel	
van	de	leerlingen	de	startkwalificatie	niet	zal	halen,	zou	
naast	het	geplande	uitstroomprofiel	dat	leidt	naar	een	
mbo	2-opleiding	een	ander	uitstroomprofiel	direct	naar	
de	arbeidsmarkt	moeten	leiden.	Een	belangrijke	vraag	is	
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om	zoveel	mogelijk	leerlingen	te	stimuleren	om	wel	een	
startkwalificatie	te	halen	en	het	belang	om	de	leerlingen	
die	de	arbeidsmarktroute	volgen	een	opleiding	aan	te	
bieden	die	hun	positie	op	de	arbeidsmarkt	zo	veel	moge-
lijk	versterkt.	Naarmate	deze	tweede	doelstelling	beter	
wordt	gerealiseerd	zal	ook	de	aantrekkelijkheid	van	dit	
uitstroomprofiel	toenemen	voor	 leerlingen	die	op	zich	
wel	een	startkwalificatie	hadden	kunnen	behalen.	Het	
zoeken	naar	deze	balans	kan	met	name	relevant	zijn	
voor	de	schoolloopbaan	van	leerlingen	met	een	LWOO-
indicatie,	die	voornamelijk	op	de	onderste	niveaus	van	
het	vmbo	en	mbo	zitten.	Net	als	bij	de	overgang	po-vo	
zullen	de	specifieke	parameters	waarmee	deze	overgang	
wordt	vormgegeven	bepalend	worden	voor	deze	balans.

De overgang tussen vmbo en mbo hangt overigens 
samen	met	de	overgang	po-vo.	Bij	de	overgang	van	po	
naar	vo	is	er	een	aanzienlijke	groep	leerlingen	(of	ouders)	
die	graag	op	een	hoger	opleidingsniveau	in	zou	stromen.	
Veel leerlingen uit het vmbo slagen er in om via het 
havo	of	het	mbo	alsnog	in	het	hbo	terecht	te	komen.	Het	
ligt dus voor de hand dat alser meer leerlingen na het 
po	door	kunnen	stromen	naar	havo	of	vwo	de	omvang	
van	de	groep	die	vanuit	het	vmbo	alsnog	naar	het	hbo	
doorstroomt	 kleiner	 zal	worden.	Als	deze	 interactie	
inderdaad	bestaat	roept	dat	ook	de	vraag	op	welke	route	
uiteindelijk	beter	werkt.

Het	hoge	percentage	uitvallers	in	het	eerste	jaar	van	het	
mbo	wijst	er	op	dat	de	overgang	van	vmbo	naar	mbo	ook	
vanuit	het	perspectief	van	motivatie	en	betrokkenheid	
niet	zonder	problemen	is.	Het	lijkt	er	op	dat	de	nieuwe	
omgeving	waarin	 de	 jongeren	 hun	 schoolloopbaan	
moeten	voortzetten	tot	gevolg	heeft	dat	de	band	tussen	
jongeren	en	de	school	verzwakt	en	zij	daardoor	afha-
ken.	Elffers	 (2011)	 laat	zien	dat	de	verwachtingen	van	
jongeren	ten	aanzien	van	hun	mbo-opleiding	opvallend	
hoog	zijn.	Het	afhaken	lijkt	eerder	samen	te	hangen	met	
het	niet	uitkomen	van	deze	verwachtingen	dan	dat	de	
jongeren	zonder	veel	verwachtingen	aan	de	opleiding	
begonnen	zijn.	Vooral	voor	jongeren	met	weinig	steun	
in	de	thuisomgeving	kan	het	lastig	zijn	om	hun	draai	te	

vinden	in	de	nieuwe	omgeving.	Op	de	leeftijd	waarop	
de	 transitie	 van	 vmbo	naar	mbo	plaatsvindt	 vinden	
vele	veranderingen	plaats	in	het	leven	van	deze	jonge-
ren.	Een	alternatief	om	deze	uitvalproblemen	tegen	te	
gaan,	zou	zijn	om	de	transitie	van	vmbo	naar	mbo	op	
te	heffen	en	de	 leerlingen	op	één	school	op	te	 leiden	
tot	ze	een	diploma	op	startkwalificatieniveau	hebben.	
Experimenten	met	dergelijke	VM2-programma’s	 	 laten	
zien	dat	de	uitval	 in	dergelijke	programma’s	 lager	 is	
(van	Schoonhoven	et	 al.,	 2011).	Uit	 onderzoek	 komt	
echter	ook	naar	voren	dat	 jongeren	de	overstap	naar	
het	mbo	als	 stimulerend	kunnen	ervaren.	De	op	het	
beroep	gerichte	omgeving	van	het	mbo	geeft	een	sterke	
impuls	aan	de	beroepsidentiteit	en	voor	sommige	jon-
geren	geeft	het	de	mogelijkheid	om	met	een	schone	lei	
te	beginnen.	Dit	betekent	dat	er	een	 lastige	afweging	
moet	worden	gemaakt.	De	overgang	opheffen	kan	er	toe	
leiden	dat	bepaalde	jongeren	niet	afhaken,	omdat	hun	
band	met	de	school	niet	wordt	verstoord.	Maar	dit	zou	
dan	ook	betekenen	dat	de	stimulerende	werking	van	
de	mbo-omgeving	verloren	gaat.	Een	optie	zou	zijn	om	
beide	mogelijkheden	naast	elkaar	aan	te	bieden,	maar	
dat	zou	voor	jongeren	die	in	het	doorlopend	traject	op	
hun	vmbo-school	blijven	betekenen	dat	ze	klasgenoten	
wel	de	interessante	stap	naar	het	mbo	zien	maken,	wat	
hen	in	de	verleiding	kan	brengen	dit	ook	te	doen.	Een	
complicerende	factor	bij	de	eventuele	vorming	van	door-
lopende	trajecten	vmbo-mbo	 is	dat	het	 in	de	meeste	
gevallen	samenwerking	tussen	verschillende	scholen/
schoolbesturen	betekent.	De	discussie	over	de	optimale	
inrichting	van	de	overgang	tussen	vmbo	en	mbo	heeft	
daarmee	directe	consequenties	voor	de	leerlingenaan-
tallen	van	de	betrokken	scholen.	

2.6 Conclusie
Een	goede	inrichting	van	overgangen	in	het	onderwijs-
stelsel	 vraagt	dus	om	een	zorgvuldige	afweging.	De	
parameters	waarmee	het	beleid	 invloed	kan	uitoefe-
nen	op	de	overgangen	in	het	stelsel	hebben	invloed	op	
verschillende	relevante	mechanismes,	er	 is	een	scala	
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aan	relevante	uitkomstmaten	en	de	effecten	kunnen	
uiteenlopen	voor	verschillende	groepen	leerlingen	die	
kunnen	worden	onderscheiden.	Het	beschikbare	weten-
schappelijk	onderzoek	geeft	vaak	inzicht	in	één	specifiek	
mechanisme,	voor	één	of	enkele	specifieke	uitkomst-
maten.	Voor	beleidsonderzoek	is	het	daarom	van	belang	
om	een	model	 te	ontwikkelen	waarin	de	samenhang	
van	de	zaken	die	spelen	bij	een	overgang	aan	het	licht	
wordt	gebracht.	Zo’n	model	biedt	de	mogelijkheid	om	
de	bevindingen	uit	de	literatuur	aan	elkaar	te	verbinden;	
door	dit	te	doen	wordt	duidelijk	over	welke	facetten	van	
de	overgangsproblematiek	veel	bekend	is	en	over	welke	
facetten	de	wetenschappelijke	kennis	nog	beperkt	 is;	
en	zo’n	model	kan	een	 instrument	verschaffen	waar-
mee	beleidsmaatregelen	die	als	zodanig	nog	niet	zijn	
toegepast	in	de	praktijk,	worden	doorgerekend	op	hun	
effecten.	

Daarmee	 kan	 een	 dergelijk	 integrerend	model	 ook	
zeer	waardevol	zijn	in	de	dialoog	tussen	onderzoekers,	
beleidsmakers	en	betrokkenen	uit	de	onderwijspraktijk	
over	de	vormgeving	van	overgangen	in	ons	stelsel.	Uit-
komsten	van	simulaties	kunnen	een	belangrijke	 input	
zijn	bij	de	bespreking	van	mogelijke	alternatieven,	en	
confrontatie	 van	deze	uitkomsten	met	de	 kennis	 en	
ervaring	uit	de	praktijk	zal	aan	het	licht	brengen	welke	
relevante	aspecten	nog	ontbreken	in	de	analyse.

Samenvattend	zijn	de	volgende	 toespitsingen	 in	het	
onderzoek	van	stelselovergangen	van	belang.
Om	een	samenhangend	beeld	te	krijgen	van	de	school-
loopbanen	van	 leerlingen	en	de	 rol	 van	overgangen	
hierin	dienen	de	onderzoeksvoorstellen	over	overgangen	
en	aansluitingen	gericht	te	zijn	op	het	ontwerpen	van	
een integrerend model van overgangen dat de relevante 
beleidsparameters	en	mechanismes	bevat.

De	focus	van	de	toepassing	van	dit	model	dient	de	over-
gang	po-vo	(met	inbegrip	van	de	overgangen	van	en	naar	
het	speciaal	onderwijs)	en/of	de	overgang	vmbo-mbo	te	
zijn.	Ook	de	onderlinge	samenhang	tussen	deze	over-
gangen	kan	hierbij	in	beschouwing	worden	genomen.

Tevens	 is	gewenst	dat	onderzoeksvoorstellen	aan	de	
hand	van	het	model	bekijken	voor	welke	groepen	leerlin-
gen	een	overgang	kansen	of	juist	belemmeringen	biedt	
(heterogene	effecten	van	een	overgang).	•
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3.1 Inleiding
De	voorspelde	tekorten	aan	leraren	blijken	zich	gedu-
rende	de	laatste	jaren	minder	te	manifesteren	dan	ver-
wacht.	Dit	 komt	deels	doordat	de	uitstroom	uit	het	
onderwijs	lager	is	dan	verwacht.	Deze	lagere	uitstroom	
is vooral te wijten aan de ernst en de langdurigheid van 
de economische crisis die de uitstroom uit het onder-
wijs	naar	andere	sectoren	afremt,	en	door	het	uitstel-
len	van	de	pensionering	door	oudere	 leerkrachten	 in	
verband met allerlei maatregelen van de overheid en de 
pensioen	fondsen.5 

Doordat	de	zorgen	over	het	 lerarentekort	 in	kwanti-
tatieve	 termen	 (tijdelijk)	wat	op	de	achtergrond	zijn	
geschoven,6	kan	er	meer	aandacht	worden	gegeven	aan	
de	mogelijke	kwalitatieve	 tekorten.	De	kwaliteit	 van	
de	leerkrachten	in	het	Nederlandse	onderwijs	staat	nu	
volop	in	de	belangstelling.	Dan	gaat	het	er	onder	andere	
over	dat	het	opleidingsniveau	en	de	kennis	en	vaardig-
heden	van	leerkrachten	onvoldoende	zijn	om	leerlingen	
goed	voor	te	bereiden	op	de	toekomst,	zowel	voor	een	
vervolgopleiding	als	voor	de	arbeidsmarkt.	De	Lerare-
nagenda 2013-2020	die	oktober	2013	door	het	Ministerie	
van	OCW	is	gepubliceerd,	draait	vrijwel	helemaal	om	het	

5	 De	gemiddelde	uittredeleeftijd	van	 leraren	 is	 tussen	2006	en	2010	
gestegen	van	bijna	61	 jaar	naar	62,5	 jaar	 (CBS,	2011,	Pensioenleeftijd 
werknemers weer hoger,	webartikel.)	

6	 CentERdata	(2013),	De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 
2013-2025,	oktober,	Tilburg;	ROA	(2013),	De arbeidsmarkt naar opleiding 
en beroep tot 2018,	ROA-R-2013/11,	Universiteit	Maastricht.

verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	leraren.	De	belang-
rijkste	motivatie	hiervoor	staat	 in	de	subtitel: de leraar 
maakt het verschil.	De	wetenschappelijke	literatuur	geeft	
inderdaad	aanwijzingen	dat	de	kwaliteiten	van	leraren	
op	een	robuuste	en	significante	wijze	van	elkaar	verschil-
len,	én	dat	zij	een	groot	effect	hebben	op	de	leer-	en	zelfs	
arbeidsmarktprestaties	van	leerlingen	en	studenten.7

De	bezorgdheid	over	de	kwaliteit	van	de	 leerkrachten	
in Nederland is wellicht wat vreemd gegeven de goede 
scores	 in	 internationaal	vergelijkende	taal-	en	reken-
toetsen	van	de	Nederlandse	beroepsbevolking	van	de	
OECD	(PIAAC).8	Daarnaast	presteren	Nederlandse	uni-
versiteiten	ook	goed	 in	de	 internationale	 ranglijsten	
zoals	de	Shanghai-ranking.9	De	zorgen	zijn	onder	andere	
gebaseerd	op	de	ogenschijnlijk	enigszins	dalende	toets-
scores	van	Nederlandse	leerlingen	van	9	en	15	jaar	in	de	
internationale	vergelijkende	OECD-onderzoeken	(PISA,	
TIMSS,	PIRLS)	op	lezen,	wiskunde	en	natuurwetenschap-
pen.	Bovendien	lijken	er	gedurende	een	langere	periode	
concessies	 in	de	kwaliteit	te	hebben	plaats	gevonden,	
mede	om	de	kwantitatieve	tekorten	op	te	vangen.	Zo	is	
de	 instroom	in	de	 lerarenopleidingen	basisonderwijs	

7	 Bijv.	R.	Chetty,	J.N.	Friedman,	J.E.	Rockhoff	(2011),	The Long-term impacts 
of teachers: teacher value-added and student outcomes in adulthood,	NBER	
Working	Paper	No.	17699,	Cambridge;	D.O.	Staiger	and	J.E.	Rockoff	
(2010),	Searching	for	Effective	Teachers	with	Imperfect	 Information,	
Journal of Economic Perspectives,	Vol.	24,	pp.	97-118.

8	 Zie	de	recente	studie	voor	Nederland:	M.	Buisman,	J.	Allen,	D.	Fouarge,	
W.	Houtkoop,	R.	van	der	Velden	(2013),	PIAAC: Kernvaardigheden voor 
werk en leven,	Expertisecentrum	Beroepsonderwijs	(ecbo),	‘s	Hertogen-
bosch.

9	 Zie	voor	de	effecten	van	docenten	op	universiteiten	op	het	academi-
sche	en	arbeidsmarktsucces	van	hun	studenten:	M.Braga,	M.	Pac-
cagnella,	M.	Pellizzari	(2013),	The academic and labor market returns of 
university professors,	November.
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(pabo)	tussen	1998	en	2009	gestegen	voor	mbo-gedi-
plomeerden,	en	gedaald	voor	havo/vwo-gediplomeer-
den.10 De Onderwijsraad11	 constateert,	mede	op	basis	
van	gegevens	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs,	dat	
gemiddeld	ca.	een	vijfde	van	de	onderwijsgevenden	in	
het	voortgezet	onderwijs	niet	(volledig)	bevoegd	is.	 In	
het	middelbaar	beroepsonderwijs	 is	dat	een	zesde.	Dit	
lijkt	ook	verband	te	houden	met	de	trend	van	steeds	
minder	eerstegraads	leraren	in	het	voortgezet	onderwijs,	
die	vooral	te	vinden	zijn	onder	de	oudere	leerkrachten.	
Met	de	uitstroom	van	deze	groep	dreigt	de	kwaliteit	
van	het	onderwijs	verder	achteruit	te	gaan.	Ook	lijkt,	op	
basis	van	zorgwekkende	visitatierapporten,	de	kwaliteit	
van	de	hbo-lerarenopleidingen	(met	name	de	pabo’s)	
sterk	te	zijn	verslechterd.	De	Inspectie	van	het	Onderwijs	
oordeelt	dat	leraren	niet	over	voldoende	complexe	vaar-
digheden	beschikken	bij	meer	dan	de	helft	van	de	afde-
lingen	van	scholen	in	het	voortgezet	onderwijs,	vooral	
van	havo	en	vwo.	Het	gaat	daarbij	in	het	bijzonder	om	de	
vaardigheid	bij	het	lesgeven	in	een	klas	te	differentiëren	
tussen leerlingen van verschillende niveaus.12 

In de Lerarenagenda 2013-2020	wordt	een	reeks	van	uit-
dagingen	genoemd	gericht	op	de	kwaliteitsverbetering	
van	het	onderwijs	(po,	vo	en	mbo),	in	het	bijzonder	van	
de	leraren	en	de	lerarenopleidingen:

 – Strengere selectie bij de instroom van studenten in 
lerarenopleidingen;

 – De	verbetering	van	kwaliteit	van	de	lerarenopleidin-
gen;

 – Meer	routes	naar	het	leraarschap,	vooral	voor	acade-
mici;

 – Betere	begeleiding	voor	beginnende	leraren;
 – Beter	personeelsbeleid	en	meer	aandacht	voor	het	
leren	van	leraren	in	hun	loopbaan;

 – Alle	 leraren	bekwaam	en	bevoegd	met	registratie	 in	
het	lerarenregister;

 – Ontwikkeling	van	sterke	beroepsorganisatie	van	lera-
ren	door	zelfregulering.

10	M.	van	der	Steeg,	N.	Vermeer,	D.	Lanser	(2011),	Nederlandse onderwijs-
prestaties in perspectief,	CPB	Policy	Brief	Nr.	5,	Den	Haag.	

11	 Onderwijsraad	(2013),	Kiezen voor kwalitatief sterke leraren,	Advies	aan	
Ministerie	van	OCW,	Den	Haag.

12	 Inspectie	van	het	Onderwijs	(2013),	De staat van het onderwijs, Onderwijs-
verslag 2011/2012,	Utrecht.

Op	basis	van	de	Lerarenagenda	zijn	allerlei	maatregelen	
te	verwachten	op	het	terrein	van	de	interne	kwaliteits-
zorg	van	de	lerarenopleidingen,	het	verbeteren	van	de	
eindexamens,	het	aanscherpen	van	de	bevoegdheids-
eisen	voor	leraren	en	keurmerken	voor	opleidingen,	het	
verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	instroom	in	de	pabo	
door	het	stellen	van	extra	toelatingseisen	aan	aanko-
mende	studenten	(vanaf	collegejaar	2015-2016),	etc.	 In	
de	Lerarenagenda	wordt	de	ambitie	geformuleerd	dat	in	
2017	alle	leraren	in	het	po,	vo	en	mbo	bekwaam	zijn,	en	
dat	elke	onderwijsgevende	benoembaar	moet	zijn	voor	
het	onderwijs	dat	wordt	gegeven.	Deze	ambitie	is	in	de	
vorm	van	een	afspraak	met	de	Stichting	van	het	Onder-
wijs	 vastgelegd	 in	het	Nationaal	Onderwijsakkoord.	
In	2017	zouden	alle	 leraren	zich	 ingeschreven	moeten	
hebben	in	het	lerarenregister,	waarin	de	bekwaamheid	
en bevoegdheid van leraren wordt vastgelegd. In het 
register	wordt	het	onderhoud	van	de	bekwaamheden	
door scholing bijgehouden.

Deze	programmeringsstudie	gaat	over	de	kwantiteit	
en	kwaliteit	van	leraren	vanuit	organisatieperspectief.	
Dat	betekent	dat	het	startpunt	van	het	onderzoek	de	
school	of	onderwijsinstelling	is	met	de	aldaar	werkzame	
leraren.	Daarbij	 kunnen	voorstellen	worden	gedaan	
voor	de	uitvoering	van	wetenschappelijk	verantwoord	
onderzoek	(incl.	empirisch,	experimenteel,	theoretisch,	
review)	naar	 aanpassingen	en	 vernieuwingen	 in	het	
beleid	zoals	dat	in	de	Lerarenagenda	is	verwoord.	Deze	
programmeringsstudie	kadert	de	onderzoeksvragen	in,	
en	geeft	enkele	accenten	aan.	In	de	volgende	paragraaf	
wordt	de	invulling	van	de	beleidsonderwerpen	bespro-
ken	aan	de	hand	van	een	matrix	met	2x2	dimensies	om	
een	nadere	afbakening	mogelijk	te	maken.	Vervolgens	
worden	in	paragraaf	3.3	de	kernvragen	in	deze	program-
meringsstudie	geformuleerd,	en	worden	de	onderwer-
pen	die	van	belang	zijn	nader	besproken.	Tot	slot	wordt	
in	de	 laatste	paragraaf	een	voorzet	gegeven	voor	een	
aantal	 van	de	meest	 interessante	onderwerpen	voor	
onderzoek	die	in	matrix	zijn	genoemd.



393.2 Matrix met onderwerpen 
voor kwantiteit en kwaliteit 
van leraren

De	veelheid	van	onderwerpen	die	van	belang	zijn	bij	het	
gevoerde	c.q.	 te	voeren	 lerarenbeleid	kunnen	worden	
geordend,	zodat	er	een	beter	zicht	ontstaat	op	hoe	ze	
zich	tot	elkaar	verhouden.	In	de	titel	komen	drie	kern-
woorden	voor	met	betrekking	tot	de	 leraren:	kwanti-
teit,	kwaliteit	en	organisatieperspectief.	Het	onderzoek	
over	 kwantiteit	 en	 kwaliteit	 van	 leraren	kan	worden	
onderverdeeld	door	gebruik	te	maken	van	het	organi-
satieperspectief	van	waaruit	de	programmering	van	het	
onderzoek	dient	plaats	te	vinden.	Onder	organisatieper-
spectief	wordt	in	deze	programmeringsstudie	verstaan	
het	perspectief	van	de	onderwijsinstellingen	in	het	po,	
vo	en	mbo	op	de	kwantiteit	en	kwaliteit	van	 leraren.	
Vanuit	het	perspectief	van	de	werkgevers	(schoolleiders,	
management)	en	werknemers	(leraren)	van	onderwijs-
instellingen	kan	men	spreken	van	de	arbeidsmarkt,	die	
randvoorwaarden	creëert	voor	de	organisatie,	en	het	per-
spectief	vanuit	de	organisatie	aangaande	leraren.	Op	de	
arbeidsmarkt	voor	leraren	spelen	zich	alle	vraag-	en	aan-
bodontwikkelingen	af	die	buiten	de	beslissingsbevoegd-
heid van de onderwijsinstelling liggen. De arbeidsvraag 
wordt	bepaald	door	onder	meer	het	aantal	leerlingen	in	
de	regio	en	het	beschikbare	budget	voor	het	onderwijs,	
maar	ook	de	reguliere	mobiliteit	met	andere	instellingen	
en	sectoren.	Het	arbeidsaanbod	 is	afhankelijk	van	de	
toestroom	van	jongeren	in	de	lerarenopleidingen,	maar	
ook	van	de	ministeriële	en	cao-regelingen	ten	aanzien	
van	de	arbeidsvoorwaarden	en	de	mogelijkheden	om	
zij-instromers	en	potentiële	herintreders	aan	te	kunnen	
stellen. 

Vanuit	 organisatieperspectief	gaat	het	daarentegen	
om alle beslissingen die door het management en de 
leraren	kunnen	worden	genomen	over	het	aanbod	van	

onderwijs	aan	leerlingen.	Ook	hier	kan	er	onderscheid	
worden	gemaakt	tussen	de	vraag	naar	leraren,	die	wordt	
uitgeoefend	door	de	werkgever,	en	de	aanbieders	van	
lesuren,	zijnde	de	leraren.	Omdat	tegenwoordig	vrijwel	
alle	scholen	vallen	onder	koepels	van	schoolbesturen,	
kan	gesproken	worden	van	het	perspectief	vanuit	de	
organisatie	op	het	betreffende	lerarenkorps.	Zij	genie-
ten	als	‘insiders’	 in	arbeidsrechtelijke	zin	bescherming	
(vooral	degenen	met	een	vast	contract),	en	kunnen	met	
de	werkgever	afspraken	maken	over	de	carrièreplanning	
en	de	doorstroom	naar	andere	functies	binnen	de	instel-
ling.	De	bescherming	van	leraren	als	‘insiders’	 is	vooral	
gebaseerd	op	de	cao-regelingen	voor	het	onderwijs,	en	
niet	zozeer	op	het	ambtenarenrecht	omdat	de	meeste	
leraren	geen	ambtenaar	 zijn.	 Enerzijds	worden	cao-
regelingen	door	schoolleiders	 in	het	primair	en	voort-
gezet	onderwijs	vaak	als	belemmerend	ervaren,	onder	
andere	wat	betreft	de	ontslagprocedures	 van	 slecht	
functionerende	leraren.	Bij	voldoende	bekwaamheid	en	
benoembaarheid	krijgen	‘insiders’	bij	vacatures	altijd	de	
voorkeur	boven	de	‘outsiders’.	Anderzijds	lijken	cao’s	 in	
het	onderwijs	wel	een	positieve	 invloed	te	hebben	op	
bijvoorbeeld	de	persoonlijke	 (scholings)budgetten	en	
ontwikkelingsplannen.13 

In	 de	matrix	 van	 figuur	 3.1	 wordt	 een	 onderscheid	
gemaakt	tussen	enerzijds	de	kwantiteit	en	kwaliteit	van	
leraren,	en	anderzijds	de	arbeidsmarkt,	welke	randvoor-
waarden	creëert	voor	de	organisatie,	en	het	organisa-
tieperspectief	met	betrekking	tot	leraren.	Er	wordt	een	
veelheid	van	onderwerpen	genoemd	die	vanuit	beleids-
optiek	relevant	zijn,	en	geplaatst	kunnen	worden	in	één	
van	de	kwadranten	van	de	matrix.	De	opsomming	van	de	
onderwerpen	is	niet	willekeurig,	maar	gebaseerd	op	alle	
onderwerpen	rondom	het	lerarenbeleid	die	in	de	Lera-
renagenda	zijn	genoemd.14	Ook	de	eerder	genoemde	
rapporten	van	de	Onderwijsraad	en	de	Inspectie	van	het	
Onderwijs	zijn	gebruikt	voor	de	opsomming,	voor	zover	
ze	betrekking	hadden	op	de	kwantiteit	en	kwaliteit	van	
leraren. 

13	W.	Groot	en	H.	Maassen	van	den	Brink,	2011,	Onderwijs en productiviteit,	
TIER,	Amsterdam/Maastricht;	 	Q.H.J.M.	van	Ojen,	B.C.H.	de	Zwart,	T.J.	
Veerman	(2010),	Arbeidsproductiviteit en CAO’s. Een verkennend onderzoek 
naar de aanjagende rol van cao-afspraken op arbeidsproductiviteit in de 
publieke sector,	Astri,	Leiden.	

14	Voorts	is	er	gekeken	naar	het	Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en de 
kamerbrief	van	de	Minister	van	OCW	van	20	november	2013	over	de	
Arbeidsmarkt van onderwijspersoneel,	 inclusief	alle	bijlagen	en	begelei-
dende	rapportages.
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Arbeidsmarkt:  
randvoorwaarden voor organisatieperspectief

Het organisatieperspectief

Kwantiteit 
leraren

 _ Regionale	tekorten/overschotten	naar	vak	(incl.	pabo)	en	
niveau	(eersteen	tweedegraads	leraren)

 _ Vacatures	en	werkloosheid
 _ Ontgroening	en	krimp	van	leerlingenaantallen
 _ Concurrerende	werkgevers
 _ Beloningsverhoudingen in de regio
 _ Beschikbare	informatiebronnen	voor	de	regio	en	doel-
matig	gebruik	ervan

 _ Geslotenheid	onderwijsarbeidsmarkt	en	‘varkenscyclus’
 _ Ministeriële	en	cao-regelingen	ten	aanzien	van	de	
	mogelijkheden	bij	vacaturevervulling

 _ Flexibele	leerroutes	naar	leraarschap,	bijv.	educatieve	
minor

 _ Potentieel	van	zij-instroom	van	andere	sectoren	en	
onbenutte	arbeidspotentieel

 _ Aanpassingsprocessen	op	de	arbeidsmarkt,	o.a.	uitruil	
tussen	kwantiteit	en	kwaliteit

 _ Strategische personeelsplanning
 _ HRM-beleid en mobiliteit
 _ Deeltijdwerk
 _ Werving van jonge leerkrachten
 _ Uitstroom van oudere leerkrachten
 _ Invloed van cao-bepalingen op ontslagprocedures
 _ Interne mobiliteit
 _ Instroom en doorstroom
 _ Taakverdeling
 _ Vervangingspools en ziekteverzuim
 _ Inzet van vaste en tijdelijke contracten
 _ Mobiliteit tussen onderwijs en andere sectoren

Kwaliteit 
leraren

 _ Toelatingseisen	(incl.	taalen	rekentoetsen)	voor	
	studenten	op	lerarenopleidingen

 _ Selectie	op	motivatie	en	geschiktheid	van	studenten	op	
lerarenopleidingen

 _ Zelfselectie	op	grond	van	arbeidsvoorwaarden
 _ Kwaliteit	lerarenopleidingen
 _ Kwaliteit	lerarenopleiders
 _ Flexibele	leerroutes	naar	leraarschap,	in	het	bijzonder	
voor	academici,	bijv.	Eerst	de	klas

 _ Meer	vwo’ers	aantrekken	op	lerarenopleidingen
 _ Meer	mannen	voor	de	pabo	aantrekken
 _ Aantrekken	van	academici	voor	onderwijs	 
(masteropleiding	voor	leraren)

 _ Serieuze	beoordeling	van	praktijkcomponent	bij	 
(duale)	lerarenopleidingen

 _ Betekenis	van	sterke	beroepsorganisatie

 _ Selectie van leerkrachten bij vacaturevervulling
 _ Professionalisering van leraren en HRM-beleid
 _ Lerarenen promotiebeurzen
 _ Bekwaamheid, bevoegdheid, benoembaarheid
 _ Begeleiding beginnende leraren (Inductieprogram-

ma’s)
 _ Inzet van ervaren leraren als mentoren of co-researcher
 _ Loopbaanplanning:  van junior tot specialist
 _ Trajecten voor excellente leraren
 _ Basisvaardigheden en complexe vaardigheden van 
leraren,waaronderdifferentiërennaarniveauvan
 leerlingen bij het lesgeven, en kunnen omgaan met 
gedragsproblemen van leerlingen

 _ Meting van kwaliteit leraren door toetsscores van hun 
leerlingen en arbeidsmarktsucces na afstuderen

 _ Veroudering van competenties van leraren
 _ Opbrengstgericht werken van leraren
 _ Bijbrengen van onderzoeksvaardigheden   

(praktijkgericht onderzoek)
 _ Opleiden in de school
 _ Leraren en bedrijfsleven leren van elkaar
 _ Benutting/aansturing professionele ruimte
 _ Functioneringsen beoordelingsgesprekken
 _ Functieen salarismix
 _ Gebruik lerarenregister stimuleren
 _ Verplichte bijen nascholing
 _ Coaching, intervisie, samenwerking in teams,  

evaluatie en feedback
 _ Inzet van LIO’s, stagiaires, trainees
 _ Gebruik van onderwijsinnovaties

Figuur 3.1  Matrix met indeling van onderwerpen voor beleidsonderzoek vanuit organisatieperspectief



41In	het	 kader	 van	deze	programmeringsstudie	wordt	
gekeken	naar	het	organisatieperspectief,	dat	wil	zeg-
gen	naar	de	onderwerpen	die	zich	 in	de	twee	rechter-
kwadranten	van	de	matrix	bevinden	(vetgedrukt).	De	
onderwerpen	aan	de	linkerkant	van	de	matrix	houden	
verband met de randvoorwaarden waarvoor onderwijs-
instellingen	zich	geplaatst	zien.	Zo	zijn	bijvoorbeeld	de	
demografische	krimp	en	de	regionale	arbeidsmarktsitu-
atie	een	gegeven	vanuit	het	organisatieperspectief	van	
onderwijsinstellingen.	Niettemin	kan	het	 in	het	kader	
van	deze	programmeringsstudie	een	relevante	vraag	zijn	
op	welke	wijze	individuele	organisaties	in	het	onderwijs	
omgaan	met	hun	personeel	bij	een	ruime	ten	opzichte	
van	een	krappe	regionale	arbeidsmarkt.	Verschillen	het	
personeelsbeleid	en	de	arbeidsvoorwaarden	 signifi-
cant	tussen	onderwijsinstellingen	die	zich	in	een	ruime	
en	krappe	 regionale	arbeidsmarktsituatie	bevinden?	
Hierbij	 lijkt	er	sprake	te	zijn	van	een	uitruil	 tussen	de	
beschikbare	kwantiteit	van	leraren	en	hun	kwaliteit,	dat	
wil	zeggen	dat	naarmate	onderwijsinstellingen	gemak-
kelijker	in	staat	zijn	om	hun	personeelsbehoefte	te	rea-
liseren,	ze	hogere	eisen	kunnen	stellen	aan	de	kwaliteit	
van	leraren.	 Is	er	 in	dit	kader	sprake	van	kortetermijn-
denken	of	zijn	de	arbeidsvoorwaarden	in	de	strategische	
personeelsplanning	op	een	doordachte	wijze	afhankelijk	
gesteld	 van	de	 regionale	arbeidsmarktsituatie	of	de	
interne	doelstellingen?	Zijn	er	onderwijsinstellingen	
die	een	werkelijk	doordacht	personeelsbeleid	voeren,	
waarbij	een	uitruil	tussen	kwantiteit	en	kwaliteit	zoveel	
mogelijk	kan	worden	voorkomen?

Alle	omstandigheden	die	met	de	regionale	arbeidsmarkt	
voor	 leraren	 te	maken	hebben,	evenals	alle	arbeids-
voorwaardelijke	regelingen	die	verband	houden	met	
de	begroting	van	het	ministerie	 van	OCW	of	met	de	
onderhandelingsuitkomsten	van	de	sociale	partners,	
zijn	voor	 individuele	onderwijsorganisaties	een	rand-
voorwaarde	waarmee	zij	in	de	dagelijkse	praktijk	dienen	
om	te	gaan.	Dit	geldt	ook	voor	de	onderwerpen	die	 in	
de	matrix	bij	de	‘arbeidsmarkt:	randvoorwaarden	voor	
organisatieperspectief ’	 	onder	de	kwaliteit	van	leraren	

zijn	geplaatst.	Het	gaat	hier	vooral	om	de	kwaliteitseisen	
die vanuit overheidswege worden gesteld aan het leraar-
schap.	Het	betreft	de	selectie	voor	de	lerarenopleidingen	
(o.a.	taal-	en	rekentoets),	het	opstarten	van	alternatieve	
leerroutes,	het	opleiden	van	meer	academici	voor	het	
basisonderwijs,	etc.	Een	strengere	selectie	van	studen-
ten	in	lerarenopleidingen	hebben	recent	geleid	tot	een	
hogere	uitval	van	pabo-studenten	en	daarmee	minder	
bevoegde	 leraren	 in	het	onderwijs	voor	de	toekomst.	
Ten	opzichte	van	de	hierboven	genoemde	situatie	lijkt	
de	uitruil	hier	in	omgekeerde	richting	te	werken:	hogere	
eisen	ten	aanzien	van	de	kwaliteit	van	nieuwe,	 jonge	
leerkrachten	dreigen	ten	koste	te	gaan	van	het	beschik-
bare	aanbod	van	 leraren	 in	kwantitatieve	zin.	Aan	de	
andere	kant	kan	de	vijver	waaruit	onderwijsinstellingen	
vissen groter worden doordat er met bijvoorbeeld de 
educatieve	minor	en	de	academische	pabo	een	groter	
potentieel	aan	 leraren	wordt	aangeboord.	De	 invloed	
van	ministeriële	maatregelen	op	hoe	scholen	de	vacatu-
res	vervullen	(bijv.	hoeveel	academici	aan	te	trekken),	en	
de	keuzes	voor	een	professionaliseringsslag	van	leraren	
die	scholen	maken,	 is	binnen	deze	programmerings-
studie eveneens van belang.

3.3 Kernvragen  
van programmering

Bij	de	formulering	van	de	kernvragen	gaat	het	ten	eerste	
om	onderwerpen	die	de	kwantiteit	van	 leerkrachten	
(vraag,	 aanbod,	 in-,	 uit-,	 doorstroom)	 relateren	 aan	
het	organisatieperspectief	van	onderwijsinstellingen.	
Het	betreft	het	kwadrant	rechtsboven	in	de	matrix	van	
figuur	3.1.	Opvallend	is	dat	het	(beleids)onderzoek	dat	
binnen	dit	kwadrant	 in	Nederland	wordt	uitgevoerd	
erg	descriptief	van	aard	 is,	en	nauwelijks	vragen	 lijkt	
te	beantwoorden	over	het	 (strategische)	personeels-
beleid van onderwijsinstellingen.15	 Feitelijk	gaat	het	
vaak	om	gegevens	die	op	persoonsniveau	in	plaats	van	

15	 Bijvoorbeeld:	Y.	Stamet	(2013),	Duurzaam inzetbaar en mobiel, Secundaire 
analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs,	CAOP	Research	&	Europa,	
maart,	Den	Haag;	J.	Lubberman,	N.	van	Kessel,	M.	Wester,	A.	Mommers	
(2013),	Rapport Arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs, ITS Radboud 
Universiteit	Nijmegen	in	opdracht	van	Voion,	Heerlen;	E.S.	van	Cooten,	
J.L.J.M.	Brekelmans,	H.	van	Leenen,	F.E.M.	Berndsen	 (2011),	Analyse 
instroom en doorstroom primair onderwijs,	Regioplan	nr.	2161,	november,	
Amsterdam.
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instellings	niveau	 zijn	 verzameld,	met	 uitzondering	
van	de	zogenaamde	Arbeidsmarktbarometers,	waarin	
nader	wordt	 ingegaan	op	de	 vacaturevervulling	 van	
instellingen.16	Op	basis	van	de	personeelsstromen	 in	
het	onderwijs,	vaak	waargenomen	aan	de	hand	van	het	
Personeels-	en	mobiliteitsonderzoek	 (POMO)	van	het	
Ministerie	van	BZK,	wordt	inzicht	verkregen	over	de	per-
soneelsstromen van de verschillende onderwijssectoren. 
Het	blijft	echter	onduidelijk	welke	rol	de	(strategische)	
personeelsplanning	van	instellingen	hierbij	speelt.	Is	het	
bijvoorbeeld	mogelijk	dat	individuele	instellingen	de	uit-
stroom	kunnen	afremmen	of	juist	versnellen,	afhankelijk	
van	de	 regionale	arbeidsmarktsituatie	en	de	 interne	
doelstellingen?	Zijn	 er	 instellingen	die	 verstandiger	
personeelsbeleid	voeren	dan	andere,	en	daardoor	meer	
invloed	kunnen	hebben	op	de	samenstelling	van	hun	
personeelsbestand?	Kunnen	sommige	instellingen	door	
een	betere	sturing	meer	jonge	(talentvolle)	leerkrachten	
behouden,	terwijl	andere	voortdurend	achter	de	feiten	
aanlopen?	En	zijn	er	andere	indicatoren,	zoals	ziektever-
zuim,	scholing,	ontslagprocedures,	 leerlingprestaties,	
etc.	die	samenhangen	met	de	kwaliteit	van	het	gevoerde	
personeelsbeleid?	Kortom,	in	welke	mate	is	het	strategi-
sche	personeelsbeleid	van	onderscheidende	betekenis	
tussen	instellingen,	waardoor	een	betere	werving	van	
jonge	leraren	mogelijk	wordt	gemaakt,	en	de	inkomende	
en	uitgaande	stromen	beter	gestuurd	kunnen	worden	bij	
instellingen die een doordacht strategisch beleid voe-
ren?	En	kan	concreet	benoemd	worden	hoe	dat	beleid	op	
instellingsniveau	vorm	wordt	gegeven,	welke	succesfac-
toren	er	zijn,	welke	rol	leraren	daarbij	spelen	en	in	welke	
mate	het	personeelsbeleid	als	voorbeeld	kan	dienen	
voor andere onderwijsinstellingen?

Ten	tweede	gaat	het	om	vragen	over	de	kwaliteit	van	
leraren	 in	relatie	 tot	het	organisatieperspectief.	Deze	
vragen	hebben	betrekking	op	de	onderwerpen	 in	het	
kwadrant	rechtsonder	van	de	matrix	van	figuur	3.1.	In	dit	
kwadrant	gaat	het	om	het	verhogen	van	de	kwaliteit	van	
leraren door het te voeren HRM-beleid van onderwijs-

16	 J.	Lubberman,	M.	Wester,	A.	Mommers	(2013),	Arbeidsmarktbarometer 
po, vo en mbo 2012/2013,	Jaarrapport,	oktober,	ITS,	Radboud	Universiteit	
Nijmegen.

instellingen.	In	feite	zijn	vanuit	het	organisatieperspec-
tief	van	onderwijsinstellingen	grofweg	twee	opties	 te	
onderscheiden. 

1 Er	kan	een	kwaliteitsslag	gemaakt	worden	door	een	
hoger	opleidingsniveau	van	de	aankomende	leraren	
na	te	streven.	Dat	betekent	concreet	dat	onderwijs-
instellingen	meer	academisch	opgeleide	 leerkrach-
ten	aantrekken	 in	plaats	van	 leraren	op	hbo-niveau	
(denk	bijvoorbeeld	 aan	de	 academische	pabo),	 of	
dat	zittende	leraren	door	aanvullende	scholing	hun	
bevoegdheid	halen	of	anderszins	hun	opleidingsni-
veau	verhogen	(bijvoorbeeld	door	gebruik	te	maken	
van	de	leraren-	en	promotiebeurzen).	In	beide	geval-
len	kan	het	HRM-beleid	van	onderwijsinstellingen	
een	belangrijke	rol	spelen,	door	een	hogere	prioriteit	
te geven aan werving en selectie en aan scholings- en 
professionaliseringsprogramma’s	die	in	de	onderwijs-
sector worden aangeboden en gesubsidieerd.

2 Er	kan	een	kwaliteitsslag	in	het	lerarenkorps	gemaakt	
worden	door	de	bekwaamheden	van	leraren	op	een	
hoger	peil	te	brengen.	Dat	kan	gebeuren	door	bij	de	
selectie	van	leraren	die	solliciteren	bij	een	werkgever	
in	het	onderwijs	hogere	eisen	te	stellen	ten	aanzien	
van	de	motivatie	en	ambities.	Op	 instellingsniveau	
kan	hierbij	gedacht	worden	aan	het	aantrekken	van	
zeer	getalenteerde	jonge	academici	via	programma’s	
als Eerst de klas.17	Bovendien	kunnen	door	middel	van	
intensieve	evaluatie,	coaching	en	instructie	van	leraren	
de attitude en de vaardigheden van leraren verbeterd 
worden.	Het	gaat	hier	dus	niet	per	se	om	het	verhogen	
van	het	opleidingsniveau	en	de	daaraan	gekoppelde	
bevoegdheden	voor	het	lesgeven,	maar	meer	om	een	
specifieke	en	 intensieve	 invulling	van	het	verhogen	
van	de	bekwaamheden	van	leraren	door	het	uitvoeren	
van	specifieke	interventies.	

Van	belang	bij	 de	 eerste	 optie	 is	 dat	 internationaal	
onderzoek	wijst	op	een	hogere	productiviteit	gemeten	
aan de hand van toetsscores van leerlingen als de leraar 

17	 Vergelijkbare	projecten	maar	dan	grootschaliger	zijn	in	de	VS	Teach	for	
America	(TFA)	en	in	Engeland	Teach	first.



43een	hogere	opleiding	heeft	of	een	formele	bevoegdheid	
tot lesgeven.18	Toch	spelen	opleiding	en	ervaring	slechts	
een	beperkte	rol	bij	de	kwaliteit	van	leraren,	omdat	er	
nog	veel	variatie	 in	kwaliteit	 is	binnen	groepen	 lera-
ren	met	hetzelfde	behaalde	onderwijsniveau	en	met	
dezelfde	ervaring.19	Dat	maakt	dat	het	uitsluitend	belo-
nen	van	leraren	op	basis	van	hun	opleiding	en	ervaring	
relatief	duur	kan	zijn	ten	opzichte	van	de	verhoging	in	de	
productiviteit	van	het	onderwijs.	De	tweede	optie	biedt	
wat	betreft	het	uitvoeren	van	interventies	onder	leraren	
wellicht	meer	mogelijkheden,	aangezien	de	effecten	van	
intensieve	evaluatie,	coaching	en	instructie	van	leraren	
groot	kunnen	zijn,	mits	er	voldoende	focus	is	en	de	inter-
venties	gericht	zijn	op	concrete	doelen.20

3.4  Onderzoeksaccenten in 
de matrix

Zoals	aangegeven	valt	 in	principe	al	het	onderzoek	op	
de	onderwerpen	 in	de	 twee	 rechter	 kwadranten	van	

18	Zie	voor	de	relatie	tussen	enerzijds	kwaliteit	van	docenten	(en	andere	
factoren	zoals	lestijden,	vroege	selectie	leerlingen,	arbeidsvoorwaar-
den,	organisatiecultuur)	en		anderzijds	de	productiviteit	van	het	Neder-
landse	onderwijs	de	overzichten	van	M.	van	der	Steeg,	N.	Vermeer,	D.	
Lanser	 (2011),	Nederlandse	onderwijsprestaties	 in	perspectief,	CPB	
Policy	Brief	Nr.	5,	Den	Haag;	G.	van	Essen	(2011),	Arbeidsproductiviteit	
in	het	onderwijs,	SBO/CAOP	Research,	31	maart,	Den	Haag.

19	Zie	bijv.	D.O.	Staiger,	J.E.	Rockoff	(2010),	Searching	for	Effective	Teachers	
with	Imperfect	Information,	Journal	of	Economic	Perspectives,	Vol.	24,	
pp.	97-118.

20	CPB	(2013),	Evaluatie	pilot	investeren	in	kwaliteit	leraren,	CPB	Achter-
grond	document,	29	januari,	Den	Haag;	Inspectie	van	het	Onderwijs	
(2013),	Professionalisering	als	gerichte	opgave,	Verkennend	onderzoek	
naar	het	leren	van	leraren,	juli,	Utrecht;	J.	Scheerens,	S.	Doolaard	(2013),	
Review	Studie	‘Onderwijskwaliteit	PO’,	Een	beschrijving	en	beoordeling	
van	het	onderzoek	dat	 in	de	periode	2009-	2012	 is	uitgevoerd	naar	
aspecten	van	de	kwaliteit	van	het	basisonderwijs,	 in	opdracht	van	de	
BOPO,	413-11-002,	18	maart,	Rijksuniversiteit	Groningen/GION;	P.	Run-
haar	,	K.	Sanders	,	P.	Sleegers,	H.	Yang	(2011),	Professionele	ontwikkeling	
in	scholen	in	J.	Kessel,	R.	Poell,	Handboek	human	resource	develop-
ment,	Handboek	van	het	leren,	Bohn,	Stafleu,	Van	Loghum,	Springer	
media,	Houten,	pp.	429-442;	P.	Runhaar	,	K.	Sanders	,	H.	Yang	(2010),	
Stimulating	teachers’	reflection	and	feedback	asking:	An	interplay	of	
self-efficacy,	 learning	goal	orientation,	and	transformational	leader-
ship,	Teaching	and	Teacher	Education,	Vol.	26,	pp.	1154-1161.

de	matrix	 (pagina	40)	binnen	de	programmering,	zo	
lang	het	bijdraagt	aan	het	inzicht	over	de	kwantiteit	en	
	kwaliteit	van	leraren.	In	deze	paragraaf	wordt	ingegaan	
op	een	aantal	accenten	die	 in	het	 lerarenbeleid	en/of	
in	het	wetenschappelijk	onderzoek	 (naar	 leraren)	de	
boventoon voeren. 

3.4.1  Kwaliteitsmeting van leraren en 
invloed op toetsscores

Uit	internationaal	onderzoek21	blijkt	dat	toetsresultaten	
van	leerlingen	een	goede	maatstaf	zijn	voor	de	kwaliteit	
van	leerkrachten.	Het	gaat	hier	in	de	matrix	om	de	kwa-
liteit	van	leraren	vanuit	het	organisatieperspectief	van	
onderwijsinstellingen.	De	leraar	maakt	het	verschil	wat	
betreft	de	prestaties	van	leerlingen	en	studenten	in	het	
onderwijs	en	op	de	arbeidsmarkt.	Bovendien	zijn	er	cor-
relaties met andere maatstaven voor de beoordeling van 
de	kwaliteit	van	leraren,	zoals	observaties	van	het	func-
tionering	van	leraren	voor	de	klas	en	opleiding.	Er	zijn	
grote	significante	effecten	gevonden	op	het	extra	levens-
lange	inkomen	van	leerlingen	met	goede	in	plaats	van	
slechte	 leraren.	Het	 internationale	onderzoek	naar	de	
heterogeniteit	van	de	kwaliteit	van	leraren	en	de	effec-
ten	op	de	onderwijsprestaties	en	het	arbeidsmarktsuc-
ces	 is	echter	nauwelijks	vertaald	naar	de	Nederlandse	
context.	 In	de	Lerarenagenda	wordt	op	basis	van	het	
internationale	onderzoek	aangenomen	dat	de	effecten	
groot	zijn,	 toch	 is	het	 in	de	Nederlandse	context	niet	
duidelijk	hoe	groot	de	effecten	op	de	prestaties	 van	
leerlingen	kunnen	zijn	van	beleidsmaatregelen	die	het	
halen	van	een	masterdiploma	onder	leraren	stimuleren	
en	het	onbevoegd	lesgeven	afremmen	.	Daarmee	is	niet	
duidelijk	wat	het	 rendement	 is	van	bijvoorbeeld	een	
masterdiploma	en	hoe	veel	de	baten	de	kosten	zouden	

21	Bijv.	R.	Chetty,	 J.N.	 Friedman,	 J.E.	Rockhoff	 (2011),	The	Long-term	
Impacts	of	Teachers:	Teacher	Value-Added	and	Student	Outcomes	in	
Adulthood,	NBER	Working	Paper	No.	17699,	Cambridge;	 	Ch.T.	Clot-
felter,	H.F.	Ladd,	J.L.	Vigdor	(2010),	Teacher	Credentials	and	Student	
Achievement	in	High	School,	A	Cross-Subject	Analysis	with	Student	
Fixed	Effects,	Journal	of	Human	Resources,	Vol.	45,	pp.	655-681.
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kunnen	overtreffen;	op	dit	vlak	wordt	al	enig	onderzoek	
uitgevoerd.22	Zonder	dat	er	in	Nederland	de	beschikking	
is	over	dezelfde	goede	databestanden	als	bij	het	Ameri-
kaanse	onderzoek,	kan	er	mogelijk	meer	duidelijkheid	
worden	gegeven	door	een	vertaalslag	te	maken	naar	de	
Nederlandse	situatie,	of	door	gebruik	te	maken	van	de	
COOL-bestanden	of	soortgelijke	gegevensverzameling	
elders in Nederland.

3.4.2  Kwaliteitselectie bij de instroom in 
het lerarenberoep en HRM-beleid

Een	strengere	selectie	kan	ook	nieuwe	groepen	van	excel-
lente	studenten	voor	het	 lerarenberoep	aanboren.	Dat	
geldt	voor	studenten	die	sterk	geïnteresseerd	en	gemo-
tiveerd	zijn	om	een	zware	opleiding	te	beginnen	en	af	te	
maken	samen	met	andere	excellente	studenten.	Hier-
door	kan	het	imago	van	de	lerarenopleiding	verbeteren	
en	het	beroep	van	leraar	een	hogere	status	krijgen.	De	
vraag	blijft	dan	of	daar	ook	niet	een	hogere	honorering	
bij	komt	kijken,	of	dat	er	vanuit	het	HRM-beleid	andere	
mogelijkheden	zijn	om	ambitieuze	academici	aan	zich	te	
binden.	De	flexibele	routes	voor	het	leraarschap	beogen	
met	bijv.	projecten	als	Eerst	de	klas	vooral	academici	te	
interesseren.	Een	recente	CPB-studie	geeft	echter	aan-
wijzingen	dat	de	beloning	van	leraren	basisonderwijs	en	
tweedegraads	leraren	redelijk	marktconform	is,	dat	wil	
zeggen	vergelijkbaar	met	banen	van	hbo’ers	buiten	het	
onderwijs,	maar	dat	juist	eerstegraads	leraren	veel	min-
der	verdienen	dan	wo’ers	elders.23	Een	betere	beloning	
op	de	arbeidsmarkt	lijkt	bovendien	door	zelfselectie	ook	

22	Hier	wordt	het	onderzoek	bedoeld	dat	de	Directie	Leraren	van	het	
Ministerie	van	OCW	heeft	uitgezet	naar	een	effect-	en	procesevalu-
atie	van	masteropgeleide	leraren.	Vooralsnog	is	dit	een	voorbereidend	
onderzoek	(fase	1),	dat	loopt	 	tot	aan	de	zomer	van	2014.	Pas	daarna	
wordt	bekeken	of	men	doorgaat	met	 een	 (quasi-)	 experimenteel	
onderzoek,	dat	wil	zeggen	met	een	interventie-	en	controlegroep,	naar	
de	effecten	van	een	masteropleiding	(fase	2).	Het	is	van	belang	dat	er	
met	dit	lopende	onderzoek	wordt	afgestemd,	zodat	eventuele	dubbe-
lingen	worden	voorkomen.

23	CPB	(2013),	Arbeidsmarkt	leraren:	aanpassingsmechanismen	en	aan-
grijpingspunten	voor	beleid,	Uitgevoerd	op	verzoek	van	het	Ministerie	
van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap,	CPB	Notitie,	23	oktober,	Den	
Haag.

betere	studenten	in	de	lerarenopleidingen	aan	te	trek-
ken.	 In	de	Lerarenagenda	wordt	echter	niet	gesproken	
over een betere beloning van eerstegraads leraren door 
een	uitbouw	van	bijvoorbeeld	de	 functie-	en	salaris-
mix	zoals	voorgesteld	 in	het	eerder	genoemde	rapport	
van	de	Onderwijsraad	(2013).	De	vraag	 is	dan	ook	hoe	
onderwijsinstellingen via een welbewust HRM-beleid 
succesvolle	academici	weten	aan	te	trekken	en	vast	te	
houden?	Welke	rol	speelt	de	honorering	van	deze	aca-
demici	daarbij,	en	zijn	er	andere	organisatiekenmerken	
die	het	aantrekkelijk	maken	om	te	werken	in	een	onder-
wijsinstellingen,	zoals	 interesse	 in	de	vakinhoudelijke	
ontwikkeling,	een	open	werkhouding	met	veel	aandacht	
voor	 intervisie	en	 feedback	van	collega’s?	Van	belang	
is	 tevens	de	vraag	op	welke	manieren	de	overheid	de	
onderwijsinstellingen	kan	ondersteunen	bij	het	voeren	
van een succesvol HRM-beleid.

3.4.3  Ontwikkeling en opleiding  
van zittend onderwijspersoneel

Voor	de	zittende	leraren	zijn	de	kwaliteitsmaatregelen	
nog	 ‘vrijblijvend’,	zo	constateert	de	Onderwijsraad	 in	
het	eerder	genoemde	 rapport.	Hoewel	er	bekwaam-
heidseisen	zijn	geformuleerd,	er	beleid	is	gekomen	voor	
de	professionalisering	van	leraren	middels	 leraren-	en	
promotiebeurzen,	en	Nederland	volgens	de	OECD	hoort	
bij de landen waar de meeste tijd wordt gereserveerd 
voor	de	professionalisering	van	leraren,	lijken	het	tekort	
aan	professionaliteit	in	het	beroep	en	de	beperkte	loop-
baanmogelijkheden	(uitdaging,	beloning)	redenen	voor	
afgestudeerde	 leraren	om	het	onderwijs	 te	verlaten.	
Bovendien	zijn	er	ook	 leraren	die	het	onderwijs	 ver-
laten	als	 ze	 er	 al	 een	 tijd	gewerkt	hebben.	Redenen	
daarvoor	zijn	bijvoorbeeld	een	te	hoge	werkdruk,	het	
onvoldoende	functioneren	van	de	 leidinggevende,	en	
de	werk-privébalans.	Aantrekkelijke	arbeidsomstandig-
heden	en	-voorwaarden	zijn	 juist	het	werken	in	team-
verband,	de	sfeer,	de	uitdaging	en	het	zicht	op	een	vaste	
aanstelling.	Met	andere	woorden,	het	onderzoek	naar	
(beleids)maatregelen	hoe	de	uitstroom	uit	het	onder-
wijs	kan	worden	beperkt,	vooral	van	kritische	en	goede	
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van	de	verschillende	werkzaamheden	en	het	doordacht	
omgaan	met	de	loopbaanmogelijkheden	van	leraren	in	
onderwijsorganisaties,	is	van	het	grootste	belang	om	de	
kwaliteit	van	het	lerarenkorps	op	peil	te	houden.

3.4.4  Langdurige tijdelijke arbeids-
relaties in het onderwijs

Het	Flexibel	Personeelssysteem	(FPS)	dat	 in	 februari	
2011	is	ingevoerd	voor	militairen	van	het	Ministerie	van	
Defensie,	heeft	mogelijk	ook	voordelen	voor	andere	
organisaties,	waaronder	die	in	het	onderwijs.24	Het	FPS	
houdt	in	dat	militairen	een	contract	voor	onbepaalde	tijd	
krijgen,	maar	dat	er	op	bepaalde	fases	in	de	loopbaan	
toch	afscheid	wordt	genomen	van	een	militair.	Hier	zijn	
echter	zorgvuldige	procedures	voor	geformuleerd,	en	
dient	er	veel	te	worden	geïnvesteerd	in	de	outplacement	
van de militair. Voor de doorstroom van militairen bin-
nen	het	leger	na	een	periode	van	ca.	8	jaar,	wordt	geke-
ken	naar	zowel	de	behoefte	aan	personeel	binnen	het	
leger	als	de	kwaliteit	van	de	betreffende	militairen.	In	de	
piramidestructuur	van	het	leger	is	er	sprake	van	een	spe-
cifieke	leeftijdssamenstelling.	Dergelijk	lange	periodes	
kunnen	maximaal	drie	keer	voorkomen	voordat	de	mili-
tair	erop	mag	rekenen	dat	hij/zij	tot	de	pensioenleeftijd	
bij	het	leger	blijft.

In	aangepaste	vorm	kan	een	dergelijk	model	met	een	
opeenvolging	van	 langdurig	tijdelijke	arbeidsrelaties	
ook	 in	het	onderwijs	zinvol	zijn.	Er	zou	vorm	gegeven	
kunnen	worden	aan	nieuwe,	vooruitstrevende	carrière-
patronen	in	het	onderwijs,	waarbij	een	aantal	punten	
vermeldenswaardig is:
Uit	Amerikaans	onderzoek25	blijkt	dat	het	erg	moeilijk	is	
om	(de	meest)	geschikte	leraren	aan	het	begin	van	hun	
carrière	te	selecteren.	De	prestaties	van	leraren	verschil-
len	echter	significant	van	elkaar,	hetgeen	pas	blijkt	als	

24	F.	Cörvers	(2013),	Langdurige	tijdelijke	arbeidsrelaties	als	stimulans	
voor	een	hogere	participatie	van	ouderen	op	de	arbeidsmarkt,	Netspar	
NEA	Paper	50,	Tilburg.

25	D.O.	Staiger,	J.E.	Rockoff	(2010),	Searching	for	Effective	Teachers	with	
Imperfect	Information,	Journal	of	Economic	Perspectives,	Vol.	24,	pp.	
97-118.

men	langer	 in	dienst	 is.	Beginnende	leraren	presteren	
duidelijk	minder	goed	dan	meer	 ervaren	 leraren.	 Er	
zou	hiermee	bij	de	 functiebeschrijving	en	-invulling	
van	beginnende	leraren	meer	rekening	moeten	worden	
gehouden,	met	duidelijke	vervolgstappen	wat	betreft	
functie-inhoud,	scholing	en	beloning	in	de	loopbaan	van	
leraren.

Er	zijn	verschillende	loopbaanpatronen	voor	personeel	
in	het	onderwijs	voorstelbaar.	Voorbeelden	hiervan	zijn	
die	van	junior	leraar	naar	specialist	of	schoolleider	bin-
nen	het	onderwijs,	of	van	junior	 leraar	naar	onderzoe-
ker	of	onderwijsconsultant	buiten	het	onderwijs.	 In	dit	
tussenstappen	kunnen	leraren	zich	 in	eerste	 instantie	
de	basisvaardigheden,	en	vervolgens	de	complexe	vaar-
digheden en eventueel andere vaardigheden die bij 
outplacement	van	belang	zijn.	

Er	kan	tevens	een	relatie	worden	gelegd	met	de	ontwik-
keling	van	de	cognitieve	en	non-cognitieve	vaardigheden	
van	leraren	over	hun	loopbaan.	Sommige	vaardigheden	
verouderen	sneller	dan	andere.	Ook	kan	bijvoorbeeld	
onderscheid	worden	gemaakt	tussen	bijv.	‘fluid’	en	‘crys-
tallized’	 intelligence	leraren,	en	hoe	beide	vormen	zich	
ontwikkelen	over	de	tijd	 in	relatie	tot	de	leeftijd	en	de	
ontwikkeling	van	het	functieniveau.26 

Door	bij	de	keuze	voor	een	loopbaanmodel	voor	leraren	
beter	 in	 te	spelen	op	de	behoeftes	van	 (beginnende)	
leraren,	kan	er	beter	worden	geselecteerd	op	de	kwalitei-
ten	die	leerkrachten	hebben	tijdens	hun	loopbaan.	Het	
gaat	hier	om	de	instroom,	doorstroom	en	uitstroom	bij	
onderwijsinstellingen,	waarbij	de	selectie	op	de	kwalitei-
ten	van	de	leerkrachten	afgestemd	dient	te	worden	op	de	
personeelsbehoefte	die	uit	de	strategische	personeels-
planning	van	de	onderwijsorganisaties	volgt.	De	vraag	is	
tevens	welke	beleidsmaatregelen	onderwijsorganisaties	
kunnen	ondersteunen	bij	het	ontwerpen	van	optimale	
loopbaanmodellen	voor	leraren.	•

26	E.	Bonsang,	Th.	Dohmen,	A.	Dupuy,	A.	de	Grip	(2012),	Cognitive	Functi-
oning	over	the	Life	Cycle,	Netspar	Panel	Paper	29,	Tilburg.
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4.1 Korte verkenning  
van de thematiek

verschillende behoef ten; bij  wie?  Het voor-
gestelde	thema	concentreert	zich	op	de	inrichting	van	
curricula	 in	de	aansluiting	vmbo	-	mbo.	In	welke	mate	
weerklinken	maatschappelijke	behoeften	in	deze	cur-
ricula. Meer nog: hoe om te gaan met verschillende 
verwachtingen over de doelen en inhouden in dit onder-
wijs?	We	kijken	vanuit	drie	perspectieven.	

In	de	eerste	plaats	uit	het	perspectief	van	het	bedrijfs-
leven. Daar leven verschillende verwachtingen over de 
kennis	en	vaardigheden	die	leerlingen	in	het	onderwijs	
moeten	opdoen;	over	de	specifiteit	van	hun	beroeps-
voorbereiding.	Naast	de	behoefte	aan	vakkrachten	die	
direct	 inzetbaar	zijn	 in	 specifieke	beroepen	staat	de	
behoefte	 aan	 breed	 inzetbare	werknemers,	waarbij	
‘breed’	een	relatief	begrip	is	en	het	onderscheid	tussen	
beroepsgerichte	en	algemene	vorming	niet	heilig.	

Ook	 in	de	samenleving	 leven	uiteenlopende	verwach-
tingen	over	het	beroepsonderwijs.	Naar	 inhoud:	moet	
het	 zich	 richten	op	 toeleiding	naar	arbeid	of	ook	op	
maatschappelijke	participatie,	en	zo	ja:	geldt	dat	voor	
alle	leerlingen?	En	naar	functie.	In	maatschappelijk	per-
spectief,	inbegrepen	het	perspectief	van	ouders	en	leer-
lingen,	heeft	het	onderwijs	 een	kwalificatie-	 en	een	
selectiefunctie	(Peschar	&	Wesselingh,	1985).	In	de	kwa-
lificatiefunctie	rust	het	leerlingen	uit	met	competenties	

die	belangrijk	zijn	voor	een	vervolg	in	het	onderwijs	of	
op	de	arbeidsmarkt.	 In	de	selectiefunctie	verdeelt	het	
leerlingen	over	schooltypes	die	bij	hun	vermogens	en	
mogelijkheden	passen.	Tussen	beide	 functies	zit	een	
natuurlijke	spanning;	het	is	de	spanning	tussen	het	bie-
den	van	de	kans	op	talentontwikkeling	op	een	zo	hoog	
mogelijk	niveau	en	het	inschatten	van	de	mogelijkheden	
van	leerlingen	in	het	perspectief	van	effectieve	onder-
wijsopbrengsten.	

Tot slot leven in het onderwijsbeleid verschillende ver-
wachtingen	over	de	inrichting	van	het	beroepsonderwijs.	
Aan	de	ene	kant	de	wens	het	leren	op	concrete	praktijken	
te	richten	omdat	dit	een	groot	aantal	 leerlingen	inspi-
reert	en	structureert.	Maar	er	is	ook	behoefte	aan	leerar-
rangementen	die	voorzien	in	het	kennismaken	met	vele	
beroepspraktijken	ten	bate	van	het	toenemend	aantal	
leerlingen	dat	zonder	een	duidelijke	beroepswens	aan	
het	vmbo	begint	(Neuvel	&	van	Esch,	2011).

wat is ‘vakmanschap’?  Van	Dale’s	definitie	voor	vak-
manschap	is	‘grote	bekwaamheid	in	een	vak’.	De	manier	
van	uitoefening	getuigt	van	vakmanschap.	 In	zijn	test	
voor	goed	vakmanschap	geeft	Klamer,	hoogleraar	cultu-
rele	economie	aan	de	Erasmus	Universiteit,	aan	de	wijze	
van	uitoefening	een	normatieve	betekenis:	‘wanneer	col-
lega’s	zeggen	moe	te	worden	van	steeds	maar	weer	dat	

4 vakmanschap  
in onderwijs- en  
arbeidsmarktperspectief
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college	geven,	denk	ik	dat	het	geen	echte	vaklieden	zijn.	
Een	goed	vakmens	krijgt	er	nooit	genoeg	van‘	(Klamer,	
2013,	21).	Het	metaforisch	karakter	van	vakmanschap	
vinden	we	ook	bij	Sennet.	Bij	hem	staat	vakmanschap	
voor	de	wil	om	diep	te	graven,	de	motivatie	om	goed	
werk	te	leveren	en	het	uitstralen	van	het	vak	als	lid	van	
een	vakgemeenschap	(Sennet,	2008)27.   

De	SER	verbindt	‘vakmanschap’	aan	ambachtelijk	werken.	
Voor	de	raad	is	een	ambacht	‘een	combinatie	van	vakkun-
dig,	handmatig	en	geschoold	maakwerk;	voornamelijk	in	
de	praktijk	geleerd;	waarbij	vaardigheid	van	groot	belang	
is;	uitgeoefend	als	economische	activiteit’	(SER,	2013,	12).	
Samen	vormen	ambachten	de	ambachtseconomie.	Vak-
manschap	krijgt	geen	definitie	maar	de		betekenis	wordt	
uit	de	context	duidelijk;	specialistische	ambachtelijke	
beroepen	vragen:	specifieke	kennis	 in	combinatie	met	
technische	kennis28	en	vaardigheden	(18).

In	het	onderwijsbeleid	is	de	term	vakmanschap	te	vinden	
in	de	titel	van	de	beleidsnota	voor	het	mbo	‘Focus	op	
vakmanschap’	en	in	de	‘Vakmanschaproute’.	In	Focus	op	
vakmanschap	staat	de	term	voor	de	verbinding	tussen	
een	kwalitatief	hoog	kennis-	en	vaardigheidsniveau	van	
alle	mbo-studenten,	kwalitatief	goed	onderwijs	en	gro-
tere	maatschappelijke	zichtbaarheid	van	de	prestaties	
van	studenten	en	scholen.	In	de	‘Vakmanschaproute’	 is	
vakmanschap	 voorbehouden	 aan	 enkele	 onderwijs-
niveaus	 in	alle	sectoren:	de	 route	naar	vakmanschap	
loopt	via	de	praktijkgerichte	 leerwegen	van	het	vmbo	
naar	het	diploma	van	de	basisberoepsopleiding	 in	het	
mbo	(niveau	2).	

Als	we	de	betekenis	van	vakmanschap	als	persoonlijke	
kwaliteit	(of	‘norm’)	buiten	beschouwing	laten,	staat	vak-
manschap	voor	gespecialiseerde	(exclusieve)	kennis	en	
vaardigheden,	onafhankelijk	van	een	beroep	of	functie,	
zij	het	dat	de	SER	hierin	niet	consistent	is	aangezien	in	de	
aanbevelingen	vakmanschap	wordt	verbonden	aan	een	

27	De	filosoof	Zygmunt	Bauman	uit	zich	in	soortgelijke	bewoordingen;	
de	vakman	als	‘moreel	persoon’	in	de	betekenis	van	dat	andere	mensen	
profiteren	van	wat	zij	hebben	gemaakt	(Bauman	in	een	interview	in	
Dagblad	Trouw	15	februari	2014;		Magazine	Letter	&	Geest,	pag.	12).		

28	Deze	term	wordt	niet	 toegelicht.	Uit	de	context	blijkt	dat	gedoeld	
wordt	op	kennis	van	voor	de	beroepsuitoefening	relevante	technieken.	
De	term	is	dus	niet	voorbehouden	aan	één	economische	sector.		

specifiek	opleidingsniveau:	‘de	keuze	voor	een	ambach-
telijke	beroepsopleiding	wordt	vaak	gezien	als	 laatste	
mogelijkheid	voor	 leerlingen	met	een	lage	CITO-score	
op	de	basisschool’	(SER,	2013,	64).	Ook	in	het	onderwijs	
klinkt	de	brede	betekenis	door,	naast	vakmanschap	als	
duiding	voor	de	beroepsuitoefening	op	het	niveau	van	
de	startkwalificatie.	

Met	de	redenering	dat	je	voor	gespecialiseerde	beroeps-
uitoefening	op	alle	niveaus	in	het	onderwijs	terecht	kunt,	
en	dus	(vooral?)	ook	in	de	praktijkgerichte	leerwegen	van	
het	vmbo,	vinden	de	SER	en	de	overheid	elkaar	 in	het	
pleidooi	voor	een	grotere	 instroom	in	met	name	deze	
leerwegen.

In	deze	notitie	sluiten	we	aan	bij	de	actuele	beleidsinter-
pretatie	van	vakmanschap:	vakmanschap	is	het	resultaat	
van	in	onderwijs	over	te	dragen	gespecialiseerde	(exclu-
sieve)	kennis	en	vaardigheden	in	de	opleidingsroute	die	
begint	in	de	praktijkgerichte	leerwegen	van	het	vmbo.

d e  k e r n  va n  h e t  t h e m a   Bovenstaande	 verken-
ning	 laat	zien	dat	 in	de	verschillende	contexten	 ‘vak-
manschap’	niet	dezelfde	betekenis	heeft.	De	inrichting	
van het onderwijs is de weerslag van discussies over de 
impact	die	veranderingen	in	de	maatschappij	en	op	de	
arbeidsmarkt	op	het	onderwijs	moeten	hebben.	 In	de	
woorden	van	Young	en	Gamble:	 ‘An	education	system	
is	not	independent	of	the	society	of	which	it	is	a	part;	if	
society	changes,	so	does	education’	(Young	&	Gamble,	
2006,	5).	In	Nederland	is	een	uitkomst	van	deze	discussie	
dat	het	vmbo	zijn	beroepsvoorbereidende	functie	heeft	
verloren.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	deze	positie	niet	terug	
kan	komen,	maar	dan	is	de	vraag	of	we	het	over	vakman-
schap	hebben	in	de	betekenis	die	het	bedrijfsleven	er	
aan	geeft.	Nog	afgezien	van	het	feit	of	er	in	de	spanning	
tussen	de	kwalificerende	en	de	selectiefunctie	van	het	
onderwijs	voldoende	leerlingen	zullen	zijn	die	voldoen	
aan	de	vraag	van	het	bedrijfsleven.	Anders	gezegd,	 is	
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onderwijs	een	vraag	voor	het	onderwijs	of	de	samenle-
ving? Dit is de onderliggende vraag als we het hebben 
over	‘vakmanschap’	in	het	onderwijs.	

lopend onderzoek  Onlangs	heeft	het	SCP	een	ver-
kennende	studie	gepubliceerd	naar	de	betekenis	van	
vakmanschap	 in	het	mbo.	De	kernboodschap	is	dat	-	 in	
de	confrontatie	met	het	algemeen	vormend	onderwijs	-	 
het	middelbaar	beroepsonderwijs	aantrekkelijker	kan	
worden	als	het	zich	richt	op	vakmanschap.	De	verken-
ning	gaat	uit	van	het	werk	van	Sennet:	vakmanschap	
als	gedeeld	en	intrinsiek	normeringskader	van	een	vak-
gemeenschap	die	‘goed	werk’	wil	 leveren	omwille	van	
het	werk	zelf.	In	de	uitwerking	staat	‘vakmanschap’	voor	
een	nieuwe	identiteit	van	het	beroepsonderwijs,	voor	de	
noodzaak	het	imago	van	dat	onderwijs	te	veranderen	en	
te	reorganiseren	in	kleinschalige	eenheden	en	voor	een	
pedagogisch-didactische	aanpak	die	appelleert	aan	de	
intrinsieke	motivatie	van	leerlingen	(Turkenburg,	2014).		

Behalve	dit	onderzoek	is	 	-	voor	zover	te	achterhalen	op	
home	pages	-	op	het	thema	‘vakmanschap	in	vmbo	en	
mbo’	geen	(promotie)onderzoek	in	opdracht	gegeven/in	
uitvoering	genomen	door	het	CPB,	de	Algemene	Reken-
kamer,	 de	Onderwijsraad	 en	de	 onderzoeksbureaus	
Pantheia,	Regioplan,	 ITS,	SEO	Onderzoek,	het	Kohn-
stamm	Instituut	of	het	GION.	De	onderzoeksagenda	
voor	2014	van	het	SCP,	CPB	en	de	Algemene	Rekenkamer	
zijn	nog	niet	gepubliceerd.

De	verkenning	naar	onderzoek	op	een	nabijgelegen	of	
overlappend	 thema	 levert	het	volgende	beeld	op:	 in	
2014	heeft	de	Onderwijsraad	een	advies	gepland	op	
het	 thema	 ‘het	vmbo	 in	de	educatieve	wedloop’.	Het	
Ministerie	van	OCW	(directie	VO)	heeft	eind	2013	in	het	
kader	van	het	Raamcontract	offertes	gevraagd	voor	een	
Monitor	leerwerktrajecten	en	assistentopleidingen	in	(de	
basisberoepsgerichte	 leerweg	van)	het	vmbo,	met	een	
geplande	uitvoering	van	de	nulmeting	in	2014.

4.2 De betekenis van 
 vakmanschap in bedrijfs-
leven en onderwijs 

4.2.1 Vakmanschap in de context  
van de arbeidsmarkt

In	het	bedrijfsleven	staat	vakmanschap	voor	gespeciali-
seerde	(exclusieve)	kennis	en	vaardigheden,	waarop	het	
middelbaar	beroepsonderwijs	voorbereidt.	Een	kern-
vraag	in	de	aansluiting	van	onderwijs	en	arbeidsmarkt	
is	of	de	opleidingenstructuur	een	weerspiegeling	moet	
zijn	van	de	economische	beroepenstructuur	of	dat	ook	
andere	afwegingen	worden	betrokken	bij	het	definiëren	
van	opleidingen.	In	actortermen:	wie	bepaalt	de	breedte	
van	beroepsopleidingen?	We	richten	ons	op	vier	thema’s:	

 – de	aandacht	in	het	beroepsonderwijs	voor	oriëntaties	
buiten	de	directe	beroepsuitoefening;	

 – het	toepassingsbereik	van	opleidingen	op	de	arbeids-
markt;

 – de	dynamiek	tussen	vraag-	en	aanbodontwikkeling;
 – de institutionele setting waarin wordt beslist over de 
breedte	van	opleidingen	en	de	rol	van	het	bedrijfs-
leven	in	deze	besluitvorming.

e e n  b r e e d  k w a l i f i c at i e b e g r i p ;  m e e rvo u d i g 
k w a l i f i c e r e n  vo o r  i e d e r e e n ?   In	 welke	mate	
moet	het	beroepsonderwijs	recht	doen	aan	de	directe	
behoefte	van	het	bedrijfsleven	naast	eisen	inzake	levens-
lang	leren	en	employability,	ook	voor	groepen	met	een	
zwakkere	positie	op	de	arbeidsmarkt?	In	1997	constateert	
de	SER	dat	er	geen	eenduidig	antwoord	is	op	deze	vraag.	
Het	blijft	een	dilemma	zolang	het	 initiële	onderwijs	
de	functie	heeft	van	toeleiden	tot	een	startpositie	op	
de	arbeidsmarkt	én	fundament	 is	voor	een	(onzekere)	
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arbeidsloopbaan	(SER,	1997).	Het	staat	er	niet	met	zoveel	
woorden,	maar	hieruit	kun	je	de	opvatting	afleiden	dat	
onderwijs	zich	kan	concentreren	op	voorbereiding	op	
de	beroepsuitoefening	als	de	verantwoordelijkheid	voor	
employability	niet	 individueel	maar	een	maatschap-
pelijk	is	belegd.	Dit	is	het	perspectief	van	de	startkwali-
ficatie;	de	garantie	op	een	minimale	bagage	aan	kennis	
en	vaardigheden	die	nodig	is	om	zelfstandig	te	kunnen	
functioneren	op	de	arbeidsmarkt	en	in	de	samenleving	
(Onderwijsraad,	2013).

beroepspecifiek of niet-beroepspecifiek oplei-
den?  Aandacht	voor	de	breedte	van	beroepsopleidin-
gen	in	arbeidsmarkperspectief	is	evenmin	nieuw	en	niet	
alleen	 ingegeven	door	(recente)	economische	ontwik-
kelingen.	Ook	andere	afwegingen	spelen	een	rol,	zoals	
de	verantwoordelijkheidsdeling	 tussen	bedrijfsleven	
en	overheid,	ook	 in	 financiële	zin.	Zo	pleit	 in	1958	de	
SER	voor	benadrukken	van	algemene	aspecten	in	tech-
nische	schoolopleidingen;	de	aandacht	moet	uitgaan	
naar	gemeenschappelijke	elementen	van	uiteenlopende	
specialismen.	Op	school	 	moet	de	 leerling	 leren	den-
ken,	problemen	analyseren	en	begrip	krijgen	voor	de	
grondslagen	van	techniek.	In	de	bedrijfsopleiding	volgt	
specialisatie	‘in	de	arbeid	welke	hij	in	dat	bedrijf	als	vol-
waardige	werkkracht	zal	verrichten’	(SER,	1958,	26).	

Eveneens	in	de	tweede	betekenis	hanteren	Coenen	e.a.	
het	begrip	in	een	studie	naar	posities	op	de	arbeidsmarkt	
van	afgestudeerde	mbo’ers	(niveau	4;	bol).	In	deze	studie	
is	de	breedte	van	een	opleiding	niet	van	de	programma-
inhoud	afgeleid	maar	van	het	bereik	in	termen	van	het	
aantal	 beroepen	waartoe	 toegang	 is	 verkregen.	 Een	
opleiding	is	smal	als	de	aansluiting	tussen	de	opleiding	
en	een	baan	 in	het	eigen	beroepsdomein	significant	
beter is dan daarbuiten en breed wanneer er geen  sig-
nificant	verschil	 is.	Deze	analyse	 leidt	tot	verrassende	
conclusie dat vooral de technische sector van het mbo 
brede	opleidingen	kent:	‘mogelijk is veel technische vakken-
nis overdraagbaar naar beroepen buiten het eigen beroepsdo-
mein of zit er een sterke algemene component in de verkregen 
technische kennis en vaardigheden bij technische opleidingen	‘	

(Coenen,	e.a.,	2012,	36).	De	inhoudelijke	breedte	van	het	
curriculum	is	dus	voorspeller	van	de	feitelijke	dekkings-
graad.	Onbekend	 is	of	deze	bevinding	ook	geldt	voor	
opleidingen	op	lagere	niveaus	dan	mbo	4	en	voor	afge-
studeerden	in	de	beroepsbegeleidende	leerweg,	die	een	
leerarbeidsovereenkomst	met	een	bedrijf	veronderstelt.	

De	discussie	 ‘breed	of	 smal’	 in	de	 tweede	betekenis	
gaat	ervan	uit	dat	afgestudeerden	 terecht	komen	 in	
het	beroep	waarop	ze	in	hun	opleiding	zijn	voorbereid.	
Een	andere	keuze	 is	niet	rationeel;	noch	voor	de	 leer-
ling,	noch	voor	het	bedrijf.	De	werkgever	zal	 immers	
trainingskosten	en	aanvankelijke	productieverliezen	op	
de	werknemer	willen	verhalen	in	de	vorm	van	een	lager	
salaris	 (ROA,	2012).	Deze	aanname	blijkt	echter	niet	
op	te	gaan	voor	smalle	opleidingen.	Uit	het	onderzoek	
van	Coenen	e.a.	blijkt	dat	de	arbeidsmarktpositie	van	
afgestudeerden	van	smalle	opleidingen	ongunstiger	 is,	
met	name	vanwege	het	beperkte	aantal	uitwijkmoge-
lijkheden.	Daardoor	vinden	ze	moeilijker	werk	 in	het	
eigen	domein	en	op	het	niveau	van	hun	opleiding:	‘beide 
aspecten pakken () bij afgestudeerden met een smalle opleiding 
negatief uit voor de hoogte van het uurloon’	 (Coenen,	e.a.,	
2012,	42).	Ook	voor	deze	bevinding	is	onbekend	of	deze	
ook	geldt	voor	opleidingen	op	lagere	niveaus	dan	mbo	4	
en	voor	bbl;	deze	leerweg	veronderstelt	dat	de	leerlingen	
bij	het	leerbedrijf	blijven	werken.	

de dynamiek tussen vraag en aanbod  De alge-
mene	trend	 is	dat,	ondanks	de	conjuncturele	ontwik-
kelingen,	hoe	hoger	het	opleidingsniveau,	hoe	beter	
de	positie	op	de	arbeidsmarkt	 (ROA,	2011;	ROA,	2013).	
Hoe	hoger	het	niveau,	hoe	beter	het	perspectief.	Vooral	
laagopgeleiden	zijn	kwetsbaar	(Coenen,	e.a.,	2010).	
Deze	samenhang	is	echter	niet	statisch;	op	de	arbeids-
markt	 is	 sprake	 van	opwaartse	druk	waardoor	 in	de	
arbeidsmarkteffecten	verschuivingen	optreden.	Nog	
steeds	 zijn	 de	 kansen	 van	 leerlingen	met	 een	mbo	
2-diploma	beter	dan	die	van	leerlingen	met	een	niveau	
1-diploma,	maar	op	veel	 indicatoren29	zit	de	grootste	
afstand	niet	meer	tussen	niveau	1	en	de	andere,	maar	
tussen	niveau	1	en	2	enerzijds	en	niveau	3	en	4	anderzijds	

29	De	zoekduur,	de	kans	op	werk,	de	kans	op	een	passende	baan	en	het	
oordeel	of	de	opleiding	een	goede	basis	biedt	om	te	starten	op	de	
arbeidsmarkt.	
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Ook	dit	zijn	generieke	bevindingen;	onbekend	is	of	de	
genoemde	arbeidsmarkteffecten	ook	gelden	voor	de	
lagere	niveaus	en	 in	specifieke	deelmarkten	zoals	 ‘de	
ambachtseconomie’.	

vakmanschap en de beleidsactoren: de aan-
sluiting onderwijs - arbeid als onderwerp 
van overleg  Een	vierde	thema	is	de	aansluiting	tus-
sen	onderwijs	en	arbeid	als	onderwerp	van	overleg:	de	
breedte	van	een	opleiding	als	uitkomst	van	onderhande-
lingen	tussen	stakeholders.	In	het	middelbaar	beroeps-
onderwijs	is	in	dit	overleg	voorzien.	De	Wet	Educatie	en	
Beroepsonderwijs	(1996)	beoogt	de	stakeholderrelaties	
in	het	mbo	zodanig	te	 regelen	dat	 ‘recht wordt gedaan 
aan de verschillende belangen die in overeenstemming moeten 
worden gebracht’		(Hövels,	e.a.,	2006,	92).	

Beroepsgerichte	kwalificaties	(doelen)	van	mbo-oplei-
dingen	zijn	opgenomen	in	de	kwalificatiestructuur.	De	
samenstelling	van	een	kwalificatie	 is	het	resultaat	van	
overleg	tussen	sociale	partners	en	het	onderwijs,	zij	het	
dat	de	kaders	voor	invulling	van	kwalificaties	vooraf	door	
de	overheid	zijn	bepaald.	De	kaders	beïnvloeden	de	
breedte	van	kwalificaties,	getuige	de	discussies	over	de	
inrichting	van	de	kwalificatiestructuur.	Begin	2012	is	een	
nieuwe	kwalificatiestructuur	na	lang	experimenteren	in	
de	wet	verankerd.	Desondanks	is	in	het	actieplan	‘Focus	
op	Vakmanschap’	van	het	ministerie	van	OCW	voorge-
steld	de	kwalificatiestructuur	te	herzien	teneinde	het	
aantal	kwalificaties	 (627)	omlaag	te	brengen.	Daartoe	
is	een	nieuw	format	ontwikkeld	(http://www.mbo15.nl/
node/386).	Dit	is	niet	de	eerste	herziening;	in	de	afgelo-
pen	decennia	zijn	 in	opeenvolgende	rondes	de	spelre-
gels	aangescherpt,	waarbij	het	doel	onveranderd	is	het	
aantal	kwalificaties	terug	te	brengen	niettegenstaande	
de	intentie	van	de	WEB	dat	de	overheid	een	meer	terug-
houdende	rol	neemt	ten	faveure	van	de	inbreng	van	de	
sociale	partners	(van	der	Meijden,	e.a.,	2010;	Hövels,	e.a.,	
2006).	

Tegen	deze	achtergrond	is	het	opvallend	dat,	als	reactie	
op	de	adviesaanvraag	van	het	kabinet	over	versterking	
van	de	ambachtelijke	economie	door	bundeling	van	
krachten	en	het	ontwikkelen	van	vakmanschap,	de	SER	
wel	constateert	dat	de	ambachtseconomie	geen	zelf-
standige economische sector is30,	maar	het	onderwijs	
ziet	als	instrument	om	deze	versterking	te	weeg	te	bren-
gen;	van	de	14	aanbevelingen	hebben	9	betrekking	op	het	
onderwijs	(SER,	2013,	72).	Voor	de	hand	zou	liggen	om	
met	bundeling	van	krachten	‘in	eigen	kring’	in	bestuurlijk	
overleg	tussen	sociale	partners	en	overheid	de	functie	
van	het	beroepsonderwijs	voor	de	ambachtseconomie	
op	de	agenda	 te	 zetten;	bijvoorbeeld	 in	 termen	van	
(beleids)ruimte	voor	brede	én	smalle	opleidingen.

Niet	 iedereen	 lijkt	 op	 die	 landelijk	 bundeling	 van	
krachten	te	willen	wachten.	Buiten	de	context	van	de	
ambachtseconomie introduceren vooral industriële 
bedrijven	-	 in	samenwerking	met	ROC’s	en	AOC’s	-	de	
bedrijfsschool	als	route	naar	Vakmanschap.	Bijvoorbeeld	
Rockwool	of	de	Nederlandse	Spoorwegen.	Ook	 lokaal	
worden	 initiatieven	 genomen,	 door	 het	Nijmeegse	
bedrijfsleven	in	de	elektro-,	installatie-,	bouw-,	en	schil-
dersbranche.	Er	is	evenwel	geen	overzicht	van	het	aantal	
initiatieven,	de	ontwikkeling	van	de	deelname	en	de	
kenmerken	en	herkomst	van	de	leerlingen.	

4.2.2 Vakmanschap en maatschappelijke 
verwachtingen ten aanzien van de func-
ties van onderwijs

Het vmbo vormt samen met de onderbouw van havo en 
vwo	de	eerste	fase	van	het	voortgezet	onderwijs.	In	ont-
werptermen	is	de	taak	van	het	vmbo	het	voorbereiden	
van	leerlingen	op	het	mbo.	Vanwege	de	gedifferen	tieerde	
en	verticale	structuur	van	de	eerste	fase	wordt	deze	keuze	
voor	het	vervolg	al	op	vroege	leeftijd	gemaakt;	een	keuze	
die	veelal	bepalend	is	voor	de	route	door	het	stelsel	en	

30	De	term	ambachtseconomie	 is	geïntroduceerd	door	het	Hoofdbe-
drijfschap	Ambachten	om	het	economisch	belang	van	ambachten	
te	onderstrepen	en	als	factor	in	het	sociaal-economisch	overleg.	Het	
‘A	VOICE	programma’	moet	het	ambacht	profiel	geven	door	onder	
meer	imagoverbetering	en	een	ambachtelijk	opleidingssysteem	(HBA,	
2010).		

hs 4  vakmanschap in onderwijs- en arbeidsmarktperspectief
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het	uiteindelijke	opleidingsniveau.	 In	dit	keuzeproces	
voltrekt	zich	een	opwaartse	beweging;	de	deelname	aan	
havo	en	vwo	stijgt	ten	koste	van	de	deelname	aan	het	
vmbo	(Van	Eck,	2013).	Het	nettoresultaat	is	dat	het	aantal	
leerlingen	dat	onderwijs	volgt	in	een	volledig	beroeps-
gerichte route daalt.

In	deze	paragraaf	kijken	we	naar:
 – de	positie	van	het	vmbo	in	het	onderwijsstelsel;	
 – de deelname aan en samenstelling van de leerlingen-
populatie	van	het	vmbo;	

 – de	doorstroom	tussen	vmbo	en	mbo;	
 – relaties	tussen	de	deelnameontwikkeling,	positie	en	
programma-inhoud	van	het	vmbo.	

de positie van het vmbo in het onderwijsstel-
sel  De	inrichting	van	het	vmbo	is	terug	te	voeren	op	de	
schooltypen	die	in	het	vmbo	zijn	samengebracht31.	Een	
aanleiding voor de introductie van het vmbo is de daling 
van de deelname aan het lager en later het voorberei-
dend	beroepsonderwijs.	Tussen	1970	en	1980	loopt	het	
aantal	 leerlingen	in	het	 lbo	met	45%	terug,	als	gevolg	
van	demografische	ontwikkelingen,	maar	ook	omdat	
‘veel	ouders	hun	kinderen	liever	naar	de	mavo	zien	gaan’	
(Van	der	Waals	 2009,	 6).	De	 tweede	aanleiding	 zijn	
zorgen	over	het	mavo.	Omdat	steeds	meer	 leerlingen	
direct	naar	het	havo	of	het	vwo	gaan	verliest	het	positie	

31	 Sinds	1999	vormen	vbo	en	mavo	samen	het	vmbo.	Op	de	vraag	of	
de	aanpassing	meer	zou	moeten	inhouden	dan	het	veranderen	van	
namen	van	 leerwegen	kunnen	dan	ook	verschillende	antwoorden	
worden	gegeven,	alsook	op	de	vraag	of	het	onderbrengen	van	deze	
leerwegen	in	het	vmbo	ook	zou	moeten	leiden	tot	samenbrengen	in	
één	gebouw.		

als	opstap	 in	het	algemeen	voortgezet	onderwijs.	De	
oriëntatie	verschuift	naar	voorbereiding	op	het	mbo.	En	
de	derde	is	de	wens	het	aantal	leerlingen	in	het	speciale	
onderwijs	terug	te	dringen;	het	vmbo	moet	met	 inzet	
van	leerwegondersteunend	onderwijs	leerlingen	opvan-
gen die tot dan toe naar LOM- en MLK32-scholen gingen 
(Moerkamp	&	de	Bruijn,	1999).	

Vanaf	het	begin	was	er	 twijfel	of	 samenvoeging	van	
vbo	en	mavo	een	succes	kan	worden.	Al	in	2002	vraagt	
Bronneman	zich	af	of	de	beoogde	statusverhoging	van	
het	vbo	wel	 tot	stand	kan	komen;	de	 integratie	zorg-
leerlingen	met	motivatie-	en	gedragsproblemen	zal	de	
beeldvorming	van	het	vmbo	geen	goed	doen	(Bronne-
man-Helmers	e.a.,	2002).	

de ontwikkeling van de onderwijsdeelname  
Dat	de	genoemde	daling	van	de	deelname	aan	beroeps-
gerichte	programma’s	al	eerder	is	ingezet	blijkt	uit	figuur	
4.1.	Na	een	opleving	na	de	Tweede	Wereldoorlog	daalt	de	
deelname	aan	beroepsgerichte	schooltypen	(ambachts-
school/lbo/lhno)	 in	het	vo	gestaag.	 Ingegeven	door	de	
groei	van	de	 	onderwijsdeelname	van	opeenvolgende	
generaties	 tekent	 zich	een	verschuiving	af	 in	onder-
wijsroutes	en	behaalde	onderwijsniveaus	(Liefboer	&	
	Dijkstra,	2000;	Van	der	Mooren	&	Traag,	2013).	

32	LOM:	 Leer-	 en	OpvoedingsMoeilijkheden;	MLK:	Moeilijk	 Lerende	
 Kinderen.

Figuur 4.1  Verdeling van de deelname aan onderwijsvormen in het vo naar cohort. Bron: Tieben, 2010, 59
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De groei van de deelname aan de hogere vormen van 
voortgezet	onderwijs	 is	 tegelijkertijd	een	keuze	tegen	
beroepsgerichte	inhouden.	Toch	daalt	de	deelname	aan	
de	beroepsgerichte	 leerweg	niet	primair	omdat	 leer-
lingen en ouders aan algemeen vormend onderwijs de 
voorkeur	geven.	In	het	hele	vo	is	sprake	van	opstroom;	
het	is	meer	dan	een	vlucht	voor	beroepsgerichte	inhou-
den.	Een	van	de	redenen	dat	het	verlies	 in	de	basisbe-
roepsgerichte	leerweg	het	grootst	is,	is	het	ontbreken	van	
opstroom	uit	lagere	niveaus	die	het	verlies	compenseren.	
Andere	leerwegen	van	het	vmbo	en	andere	schooltypen	
kennen	deze	compensatie	wel.	Deze	 leerweg	verliest	
zelfs	aan	twee	kanten	leerlingen:	aan	de	kaderberoeps-
gerichte leerweg - die weer leerlingen verliest aan de 
gemengde,	etc.	-,	en	aan	het	vso	en	pro	(Van	Eck,	e.a.,	
2013).	De	introductie	van	het	vmbo	heeft	dus	niet	geleid	
tot	een	verschuiving	in	de	deelname	aan	het	vo;	oude	
(pre-vmbo)	patronen	zijn	in	stand	gebleven.

Figuur	4.2	 laat	de	deelnameontwikkeling	zien	voor	de	
beroepsgerichte	 leerwegen	 (basis	en	kader;	bl/kl)	en	
de	meer	theoretisch	gerichte	leerwegen	(gemengde	en	
theo	retische;	gl/tl).	Tot	2012-2013	gaan	meer	leerlingen	
naar de theoretisch gerichte leerwegen en daalt de deel-
name	aan	de	beroepsgerichte.	

De	daling	stagneert	de	 laatste	 tijd,	maar	de	Referen-
tieraming	2013	voorspelt	dat	deze	doorzet.	Niet	 in	de	
theoretisch	gerichte	 leerwegen.	Ook	deze	krijgen	 te	

maken	met	een	daling,	maar	die	is	grotendeels	terug	te	
voeren	op	bevolkingskrimp;	daling	van	het	aantal	kinde-
ren	in	de	relevante	leeftijdscategorie.	Ook	havo	en	vwo	
krijgen	met	deze	krimp	te	maken.	En	de	beroepsgerichte	
leerwegen	van	het	vmbo,	maar	daar	is	de	daling	te	groot	
voor	alleen	een	verklaring	op	basis	van	demografische	
factoren.

Met de deelname aan de gemengde en theoretische 
leerweg van het vmbo gaat het helemaal niet slecht. Het 
is	te	kort	door	de	bocht	om	te	stellen	dat	de	introductie	
van	het	 vmbo	heeft	 bijgedragen	 aan	de	 tweedeling	
in	het	voortgezet	onderwijs.	Het	vmbo	loopt	niet	 leeg	
omdat	iedereen	naar	het	havo	wil;	het	vmbo	loopt	leeg	
omdat	de	deelname	aan	de	beroepsgerichte	program-
ma’s	sinds	jaar	en	dag	daalt	en	het	vmbo	deze	daling	niet	
heeft	kunnen	stoppen.	De	avo-isering	van	het	vmbo	vol-
trekt	zich	autonoom	en	is	niet	de	oorzaak	van	de	daling	
van de deelname aan het vmbo. 

de samenstelling van de leerlingpopul atie 
van de beroepsgerichte leerwegen vmbo  Een	
van	de	taken	van	het	vmbo	is	het	voorbereiden	van	leer-
lingen	die	voorheen	naar	het	LOM	en	MLK	gingen	op	het	
mbo.	Alhoewel	het	vmbo	dit	doel	niet	geheel	heeft	kun-
nen	waarmaken	gelet	op	de	toename	van	de	deelname	
aan	vso	en	pro,	is	het	aantal	lwoo-leerlingen	in	het	vmbo	
gestegen	tot	62%	in	de	basisberoepsgerichte	leerweg33 
(Lomwell,	2006;	AOB,	2011;	Neuvel	&	Westerhuis,	2013).	

33	 In	de	andere	 leerwegen	zijn	de	percentages	aanzienlijk	 lager:	 in	de	
kaderberoepsgerichte	leerweg	heeft	26%	van	de	leerlingen	een	lwoo-
indicatie,	 in	de	gemengde	leerweg	7%	en	in	de	theoretische	leerweg	
4%	(Min.	van	OCW,	2012).

Figuur 4.2  Deelnametrends in de beroepsgerichte en theoretische leerwegen van het vmbo. Bron: Neuvel & Westerhuis, 2013, 13

 Feitelijke onwikkeling deelname vmbo <abajo> Prognose Referentieraming 2013 <abajo>
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De	basisberoepsgerichte	 leerweg	 kent	 twee	 ‘smalle’	
maatwerkvarianten:	 leerwerktrajecten	(sinds	2001)	en	
assistentopleidingen	(sinds	2004).	Na	introductie	zijn	de	
eerste	berichten	positief,	maar	er	zijn	ook	zorgen	over	het	
imago:	het	argument	dat	het,	vooral	 in	de	leerwerktra-
jecten,	niet	om	niveaus	gaat	maar	om	een	andere	manier	
van	leren	overtuigt	niet	(Vrieze,	e.a.,	2005).	Momenteel	
loopt	de	instroom	terug.	In	2012	zit	nog	maar	4,1%	van	
de	leerlingen	in	deze	leerweg	in	een	leerwerktraject.	Het	
aandeel	leerlingen	in	een	assistentopleiding	is	iets	geste-
gen	tot	2,1%,	maar	in	aantal	gedaald	tot	947	leerlingen.	
De	oorzaak	van	de	procentuele	stijging	is	dat	de	volume-
daling	lager	uitvalt	dan	die	van	de	basisberoepsgerichte	
leerweg in totaliteit. 
Al	met	al	concentreren	zich	in	de	basisberoepsgerichte	
leerweg	leerlingen	die	zorg	en	aandacht	vragen.	Vanuit	
de	taakstelling	van	het	vmbo	maar	ook	als	effect	van	de	
opwaartse	beweging.	

de doorstroom van vmbo naar mbo   Naar de 
mate van	(gediplomeerde	en	ongediplomeerde)	door-
stroom	is	de	afgelopen	jaren	de	vmbo-mbo	route	ver-
sterkt	en	varieert	van	87,3%	uit	de	basisberoepsgerichte	
tot	97,7%	van	de	leerlingen	uit	de	kaderberoepsgerichte	
leerweg34.	Belangrijkste	oorzaken	zijn	het	terugdringen	
van	de	uitval	en	de		terugloop	van	de	doorstroom	uit	de	
theoretische	leerweg	naar	havo	4	(Neuvel	&	Westerhuis,	
2013).
Naar omvang is de doorstroom naar niveau 3 en 4 van 
het	mbo	door	de	min	of	meer	gelijkblijvende	uitstroom	
uit	de	corresponderende	 leerwegen	van	het	vmbo	de	
afgelopen	jaren	nauwelijks	veranderd.	Dat	de	omvang	
toch	is	gedaald	komt	omdat	het	aantal	leerlingen	in	de	
basis	beroepsgerichte	 leerweg	 is	gedaald,	wat	vooral	
doorwerkt	in	de	instroom	op	mbo-niveau	2.	
Deels	wordt	deze	daling	van	de	deelname	aan	niveau	
2	gecompenseerd	door	 instroom	uit	de	kaderberoeps-
gerichte	 leerweg.	De	Doorstroomregeling	 geeft	 bij	
doorstroom naar een verwante sector leerlingen uit de 
kaderberoepsgerichte	 leerweg	 recht	op	 instroom	op	

34	Op	basis	van	oudere	data	meldt	Karsten	dat	voorheen	zo’n	30%	van	de	
vmbo’ers	het	onderwijs	verlaten	na	het	vmbo	(2011).		

niveau	3	en	4	(middenkader	opleidingen)	van	het	mbo35 
(Min.	OCenW,	2001).	Bij	plaatsing	van	leerlingen	uit	deze	
leerweg	wordt	de	Doorstroomregeling	echter	vaak	niet	
gevolgd	en	worden	ze	op	niveau	2	geplaatst.	Van	de	leer-
lingen	die	naar	de	beroepsbegeleidende	leerweg	gaan	
zelfs	75%	(Neuvel	&	van	Esch,	2010).	

Als	de	voorspelde	daling	van	de	deelname	aan	de	kader-
beroepsgerichte	leerweg	doorzet	zal	het		‘onderplaatsen’	
van	leerlingen	uit	deze	leerweg	de	dalende	instroom	uit	
de	basisberoepsgerichte	leerweg	niet	kunnen	compense-
ren.	Ook	niet	als	formeel	niet	langer	aan	de	Doorstroom-
regeling wordt vastgehouden. Daar staat tegenover dat 
we niet weten hoe de introductie van normeringen voor 
het	te	bereiken	niveau	in	taal	en	rekenen	zal	doorwerken	
op	de	plaatsing	van	leerlingen	in	het	vmbo	en	mbo.	Niet	
uit	 te	sluiten	 is	dat	 ingegeven	door	een	 ’voorzichtige	
plaatsing’	het	aantal	 leerlingen	in	de	beroepsgerichte	
leerwegen	van	het	vmbo	en	op	niveau	2	van	het	mbo	
weer	zal	groeien.	
 
v e r k l a r i n g e n  vo o r  d e  d e e l n a m e o n t w i k k e-
ling in het vmbo  Uit	de	analyses	blijkt	dat	vooral	de	
opwaartse	beweging	in	het	onderwijsstelsel	effect	heeft	
op	de	deelname	aan	het	vmbo.	Preciezer:	onder	invloed	
van	de	opwaartse	beweging	daalt	de	deelname	aan	de	
basisberoepsgerichte	 leerweg	sterk	en	aan	de	kader-
beroepsgerichte	leerweg	vooralsnog	licht,	maar	mogelijk	
sterker	 in	de	toekomst.	Deze	daling	werkt	door	 in	de	
instroom	op	niveau	2	van	het	mbo.	
In	de	tweede	plaats	is	bij	samenvoeging	van	vbo	en	mavo	
de	taak	van	het	nieuwe	vmbo	veranderd	en	verbreed.	
Veranderd	 in	de	zin	dat	het	vmbo	voorbereidt	op	een	
vervolg	in	de	tweede	fase;	voor	verreweg	de	meesten	het	
mbo.	Verbreed	in	de	zin	dat	het	vmbo	dit	vervolg	ook	
moet realiseren voor leerlingen die voorheen naar het 
speciaal	onderwijs	gingen.	
Beide	 factoren	 hebben	 geleid	 tot	 een	 ingrijpende	
verandering	van	de	 leerlingenpopulatie	 in	de	basis-
beroepsgerichte	 leerweg	zowel	naar	omvang	als	naar	
samenstelling. 

35 Voor doorstroom naar sommige niet-verwante sectoren gelden aanvul-
lende eisen.



55Bronneman	suggereert	(2002)	dat	vooral	de	verbreding	
van	de	taakstelling	van	het	vmbo	tot	deze	verandering	
heeft	geleid.	Daartegen	pleit	het	gegeven	dat	de	daling	
van	de	deelname	aan	beroepsgerichte	programma’s	
in	de	eerste	fase	van	het	vo	al	langer	aan	de	gang	is	en	
niet is toe te schrijven aan de introductie van het vmbo. 
Daarnaast	illustreert	de	sterk	dalende	deelname	aan	de	
basisberoepsgerichte	leerweg	en	de	stabiele	deelname	
aan	de	‘avo’-	leerwegen	dat	leerlingen	niet	wegvluchten	
van	het	vmbo	omdat	het	 ‘te	algemeen’	wordt.	Anders	
gezegd:	 de	 deelname	 aan	niveau	 2	 (‘vakmanschap’)	
van	het	mbo	daalt	niet	omdat	de	basisberoepsgerichte	
leerweg	te	algemeen	wordt,	maar	omdat	steeds	meer	
leerlingen	het	vmbo	volgen	in	leerwegen	die	uitzicht	bie-
den	op	instroom	in	hogere	mbo-niveaus.	En	tot	slot	pleit	
tegen	deze	conclusie	dat	deze	trend	zich	ook	in	andere	
landen	voordoet	met	een	gedifferentieerde	eerste	fase	
zoals	Duitsland	(Solga,	2000;	Busse,	e.a.,	2006;	Crul,	e.a.,	
2009)	en	België/Vlaanderen	(Groenez,	e.a.,	2004;	Hirtt,	
e.a.,	2007;	Crul,	e.a.,	2009;	Freine,	2011;	Vlaamse	Onder-
wijsraad,	2013).	

4.2.3  Vakmanschap en de inrichting van 
het beroepsonderwijs 

Als	voorbereiding	op	het	mbo	heeft	het	vmbo	de	taak	
een	 inhoudelijke	basis	te	 leggen	waarop	het	mbo	kan	
voortbouwen,	maar	ook	om	leerlingen	te	begeleiden	bij	
het	maken	van	een	keuze	voor	hun	vervolgopleiding	in	
het	mbo	(of	havo).	De	leerlingpopulatie	van	het	vmbo	is	
in	deze	oriëntaties	op	het	vervolg	zeer	gemengd,	alsook	
in	het	kunnen	en	willen	leren	met	het	hoofd	of	de	han-
den.	De	meervoudige	taak	van	vmbo	en	mbo	geeft	een	
interessante	reflectie	op	vakmanschap:	hebben	we	het	
over	de	leerlingen	die	weten	wat	ze	willen	en	daar	in	een	
doorlopende	route	naartoe	worden	begeleid,	of	heeft	
het	begrip	een	bredere	betekenis	en	heeft	het	betrekking	
op	alle	leerlingen	in	de	diversiteit	in	oriëntatie,	belang-
stelling,	mogelijkheden	en	motivatie?	

In	deze	paragraaf	kijken	we	naar:
 – de	programmastructuur	van	het	vmbo	en	het	mbo;	
 – de	pedagogisch-didactische	inrichting	van	het	vmbo;	
 – leer-	en	loopbaankeuzes	in	het	vmbo	en	mbo.

d e  p r o g r a m m a st ru c t u u r  va n  h e t  v m b o  e n 
het mbo  In	de	programmaontwikkeling	van	het	vmbo	
gaat	de	meeste	aandacht	uit	naar	de	beroepsgerichte	
leer	wegen.	Het	vmbo	kent	 landelijke	curricula	 in	de	
vorm	van	examenprogramma’s	waarin	 is	 vastgelegd	
wat	leerlingen	aan	het	eind	van	hun	opleiding	moeten	
kennen	en	kunnen.	Momenteel	worden	de	beroeps-
gerichte	examenprogramma’s	van	het	vmbo	aangepast.	
Na	aanpassing	kan	beter	 rekening	gehouden	worden	
met	ontwikkelingen	 in	de	beroepspraktijk	en	met	de	
nieuwe	 inrichting	van	het	mbo	en	kunnen	 leerlingen	
beter	ondersteund	worden	bij	de	keuze	van	een	vervolg-
opleiding	en	wordt	het	vmbo	beter	organiseerbaar,	ook	
als leerlingenaantallen verder dalen. 
Er	 komt	 een	 indeling	 in	 kern-	 en	 keuzedelen,	waar-
mee	 scholen	 kunnen	 inspelen	op	 verschillen	 tussen	
leerlingen	wat	betreft	hun	beroepskeuze:	 ‘verdiepen	
wanneer	de	 leerling	een	keuze	heeft	gemaakt	en	ver-
breden	wanneer	 een	 leerling	 verder	wil	 oriënteren’.	
Inhoudelijk	krijgt	het	voorbereidend	karakter	van	het	
vmbo	meer	nadruk.	Desondanks	kunnen	de	huidige	
Zorg	&	welzijn	programma	grotendeels	 in	takt	blijven	
omdat	ze	al	beroepsvoorbereidend	zijn.	Dat	geldt	niet	
voor	 	Techniek-programma’s	 van	het	 vmbo:	 ‘Techniek 
verandert van beroepsopleidend naar beroepsvoorbereidend’  
(http://www.consortiumbo.nl/Portals/12/AA%20Documen-
ten/Van12tot18_Nieuwe_beroepsgerichte_examenprogram-
mas_vmbo_in_2016_geaccepteerde_wijzigingen_2.pdf).

Ook	in	het	mbo	wordt	aan	de	programmering	gewerkt,	
in	de	zin	dat	de	voorgenomen	herziening	van	de	kwa-
lificatiedossiers	invloed	zal	hebben	op	de	programma-
inrichting	op	schoolniveau.	

hs 4  vakmanschap in onderwijs- en arbeidsmarktperspectief
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Het voorstel is:
 – elke	mbo-opleiding	 in	te	richten	 in	vaste	en	keuze-
delen;	

 – over	te	gaan	tot	een	verdere	clustering	van	kwalifica-
ties,	zowel	binnen	sectoren	als	over	sectoren	heen;

 – de	balans	tussen	de	vereiste	vakkennis,	beroepsvaar-
digheden	 en	 houdingsaspecten	 te	 versterken	 ten	
behoeve van de uitvoerbaarheid van de dossiers in 
onderwijs en examinering. 
http://www.mboraad.nl/News.aspx?news=4500

In	 de	 nabije	 toekomst	 zijn	 zowel	 vmbo-	 als	 mbo-	
programma’s	georganiseerd	 in	vaste	en	keuzedelen.	 In	
theorie	moet	een	mbo-kwalificatie	dus	 langs	verschil-
lende	routes	behaald	kunnen	worden:	het	programma	
van	leerlingen	die	al	vroeg	in	het	vmbo	een	keuze	voor	
een	specifiek	beroep	hebben	gemaakt	ziet	er	op	het	
vmbo	én	het	mbo	anders	uit	dan	dat	van	leerlingen	die	
meer	tijd	nodig	hebben	voor	het	maken	van	een	keuze	of	
op	hun	aanvankelijke	keuze	terug	willen	komen.

de pedagogisch-didactische inrichting van 
het vmbo  De	pedagogisch-didactisch	inrichting	van	
programma’s	 is	de	verantwoordelijkheid	van	vmbo	(en	
mbo)	scholen.	In	2004	constateert	van	der	Sanden	dat	de	
invoering	van	het	vmbo	een	impuls	gaf	aan	de	vernieu-

wing	van	het	primaire	proces.	Kernwoorden:	de	 loop-
baan	van	leerlingen	centraal	stellen,	opleidingstrajecten	
op	maat	bieden	en	het	ontwikkelen	van	een	samen-
hangende	beroepsgerichte	pedagogisch-didactische	
aanpak.	In	plaats	van	terug	te	grijpen	op	oude	instructie-
methoden	wordt	gezocht	naar	een	benadering	die	recht	
kan	doen	aan	verschillen	tussen	 leerlingen;	het	vmbo	
moet	voor	een	heterogene	populatie	de	basis	bieden	
voor deelname aan vervolgonderwijs. 
Inmiddels bestaat het vmbo meer dan 14 jaar. In de inno-
vaties	en	onderzoeksaccenten	zijn	echter	nog	steeds	de	
thema’s	terug	te	vinden	die	Van	der	Sanden	in	2004	naar	
voren	bracht:	bieden	van	onderwijs	op	maat	door	het	
voor	elke	leerling	betekenisvol	verbinden	van	theorie	en	
praktijk.	Leren	in	de	praktijk	wordt	vanuit	pedagogisch-
didactische	 invalshoek	bekeken,	meer	dan	vanuit	de	
eisen	van	modern	vakmanschap	is	deze	keuze	ingegeven	
door	de	 leerlingpopulatie	 in	de	beroepsgerichte	 leer-
wegen	(Hamstra	&	van	den	Ende,	2006;	Enthoven	&	De	
Bruijn,	2011;	Stevens	&	Bors,	2011).	

Deze	 invalshoek	vinden	we	terug	 in	studies	naar	het	
leraarschap	 in	het	vmbo.	Op	basis	van	een	 literatuur-
review	komt	van	Schaik	tot	de	conclusie	dat	goede	vmbo-
docenten	in	staat	zijn	te	balanceren	tussen	ruimte	geven	
en	structuur	bieden.	Het	gaat	om	inzicht	 in	en	gevoel	

Leerweg vmbo

In mbo van sector gewisseld Wisselen van hoofddomein

1  ja 2  nee Totaal 1  ja 2  nee Totaal

% % % % % %

2009 Instroom 
mbo cohort 0910

1 bl 27,0 73,0 100 26,8 73,2 100

2 kl 22,6 77,4 100 25,0 75,0 100

3 gl 17,7 82,3 100 19,8 80,2 100

4 tl 18,3 81,7 100 21,7 78,3 100

Totaal 21,8 78,2 100 	23,9 76,1 100

Tabel 4.1: Switchen naar sector en domein in het mbo naar vmbo-leerweg 
Bron: eigen berekeningen BRON-data, Jan Neuvel 2013



57voor	de	(ontwikkeling	van)	leerlingen	en	een	didactisch	
repertoire	om	afwisselend	begeleidend	en	sturend	te	
kunnen	zijn	(2013;	zie	ook:	http://portal.ou.nl/web/leren/
actueel/-/assetpublisher/AgB5/ content/id/1820985). 

vakmanschap en de beroepskeuzes van jonge-
ren  De	cijfers	laten	een	verbetering	zien	van	de	door-
stroom	van	het	vmbo	naar	het	mbo.	Onbekend	is	of	deze	
verbetering	verklaard	kan	worden	door	onderwijskun-
dige	vernieuwingen	en	zo	ja,	welke	het	grootste	effect	
hebben	gesorteerd.	 Een	andere	 kanttekening	 is	dat,	
ondanks	investeringen	in	programmatische	en	didacti-
sche	vernieuwing	en	de	verbeterde	doorstroom,	de	aan-
sluiting	tussen		vmbo	en	mbo	nog	steeds	veel	politieke	
en	beleidsmatige	aandacht	krijgen.	Verbeterinitiatieven	
variëren	van	stelselwijzigingen,	zoals	het	voorstel	voor	
een	vijfjarig	vmbo	met	een	onder-	en	bovenbouw	zoals	
de	andere	schooltypes	 in	het	vo	(havo	en	vwo)	waarin	
leerlingen	een	mbo-kwalificatie	op	niveau	1	of	2	kunnen	
halen	(Adviesraad	Diversiteit	en	Integratie,	2007),	tot	een	
betere	inhoudelijke	aansluiting	die	het	resultaat	moet	
zijn	 van	door	het	Ministerie	 van	OCW	opengestelde	
experimenten	met	de	Vakmanschapsroute.	

Voor	twee	kernaannames	onder	doorlopende	routes	is	
evenwel	nog	geen	bevestiging:	1)	dat	vooral	 leerlingen	
in	de	beroepsgerichte	 leerwegen	 van	het	 vmbo	een	
duidelijk	en	specifiek	beroepsbeeld	hebben	en	2)	dat	
leerlingen	niet	voor	een	beroepsrichting	kiezen	vanwege	
gebrek	aan	informatie.

Impliciet	gaat	het	streven	naar	een	betere	aansluiting	
tussen het vmbo en het mbo ervan uit dat leerlingen bij 
hun	keuze	blijven	en	deze	keuze	de	basis	kan	zijn	van	
een	doorlopend	programma.	En	dat	een	doorlopende	
route	vooral	leerlingen	in	de	beroepsgerichte	leerwegen	
zal	aanspreken,	c.q.	meer	leerlingen	zal	aantrekken.	De	
vraag	 is	of	deze	aanname	correct	 is	aangezien	vooral	
leerlingen	uit	deze	leerwegen	relatief	vaak	van	domein	
en	sector	wisselen	(Tabel	4.1).	

Het	idee	dat	het	kennismaken	met	de	praktijk	het	keuze-
proces	vergemakkelijkt	en	leerlingen	in	beter	staat	stelt	

een	keuze	te	maken	gaat	eveneens	van	een	twijfelachtige	
aanname	uit.	Een	keuze	voor	een	beroepsrichting	is	meer	
dan	de	opbrengst	van	informatieoverdracht.	Zo	conclu-
deren	Neuvel	en	van	Esch	dat	werkveldbezoek	bijdraagt	
aan	de	toename	van	kennis	van	beroepen	in	Zorg	&	wel-
zijn,	maar	niet	aan	de	keuze	voor	werk	in	deze	sector.	Uit	
de	evaluatie	van	de	Carrousel	methodiek	voor	beroeps-
keuzevoorlichting	blijkt	bijvoorbeeld	leerlingen	ook	aan	
het	twijfelen	gebracht	kunnen.	Dat	blijkt	bijvoorbeeld	
uit de toename van het aantal leerlingen dat niet meer 
weet	wat	ze	willen	worden.	
De	onderzoekers	concluderen	dat	het	percentage	leer-
lingen	met	interesse	in	Zorg	&	welzijn	niet	of	nauwelijks	
verandert door deelname aan vmbo Carrousel. De ver-
wachting dat deelname resulteert in een toename van de 
belangstelling	voor	werk	in	deze	sector	komt	niet	uit;	er	
is alleen een toename in de interesse waarneembaar bij 
leerlingen	die	al	voorafgaand	aan	deelname	aan	vmbo	
Carrousel	te	kennen	hadden	gegeven	werk	in	deze	sector	
leuk	te	vinden	(Neuvel	&	van	Esch,	2011B).

4.3 Vakmanschap in  
vijf onderzoeksthema’s  

In	 stelseltermen	 is	de	kernopdracht	van	het	huidige	
vmbo	om	leerlingen	voor	te	bereiden	op	hun		deelname	
aan	het	mbo;	het	heeft	geen	beroepsopleidende,	maar	
een	beroepsvoorbereidende	taak.	Met	de	invoering	van	
het vmbo verdwijnt de directe arbeidstoeleiding uit de 
eerste	fase	van	het	voortgezet	onderwijs,	laatstelijk	in	de	
examenprogramma’s	die	in	2017	moeten	zijn	ingevoerd.	
De	 route	naar	vakmanschap	 loopt	via	de	beroepsge-
richte	 leerwegen	van	het	vmbo	en	een	(aansluitende)	
kwalificatie	op	niveau	2	van	het	mbo.

De	vraag	naar	de	rol	van	vakmanschap	in	het	voortge-
zet	onderwijs	 is	ook	een	vraag	naar	de	positie	van	het	
vmbo	ten	opzichte	van	het	mbo.	Hoewel	-	gelet	op	de	
ontwikkelingen	in	een	ruimere	context	-	niet	alleen	meer	
ten	opzichte	van	het	mbo.	Uitgaande	van	het	streven	
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dat	zoveel	mogelijk	mensen	kunnen	participeren	in	de	
samenleving	en	op	de	arbeidsmarkt	worden	vso,	prak-
tijkonderwijs	en	de	entree-opleidingen	van	het	mbo	
dubbelkwalificerend.	Ze	bereiden	voor	op	vervolgon-
derwijs	én	hebben	een	toeleidende	functie	naar	arbeid,	
zij	het	dat	de	status	van	beide	opties	nog	een	punt	van	
discussie	 is:	zijn	ze	gelijkwaardig	of	komt	de	optie	van	
uitstroom	naar	werk	pas	in	beeld	als	blijkt	dat	doorleren	
niet	lukt	(Smulders,	e.a.,	2013;	Onderwijsraad,	2013)?	

De	Onderwijsraad	(2013)	merkt	op	dat	er	ook	jongeren	
zijn	die	in	staat	zijn	een	startkwalificatie	te	halen	maar	
niet	op	de	 standaardmanier	en	niet	binnen	de	 stan-
daardtermijn.	Flexibele	routes	naar	de	startkwalificatie	
zouden	daarin	kunnen	voorzien,	bijvoorbeeld	door	het	
formaliseren	van	het	verlengde	vmbo.	Er	moet	meer	
gebeuren	om	het	halen	van	een	startkwalificatie	door	
zoveel	mogelijk	 jongeren	mogelijk	 te	maken.	 In	deze	
verkenning	hebben	we	gezien	dat,	ingegeven	door	ont-
wikkelingen	in	de	deelnemerspopulatie	van	vooral	de	
basisberoepsgerichte	 leerweg	van	het	vmbo,	al	 langer	
voorzieningen	worden	getroffen	 ten	behoeve	van	dit	
doel.	Als	samenleving	willen	we	vasthouden	aan	deze	
toegangsdrempel	tot	de	arbeidsmarkt,	wetend	dat	dit	
van	het	onderwijs	meer	inspanningen	vraagt.	Temeer	als	
de	introductie	van	standaarden	voor	taal	en	rekenen	het	
door	sommigen	verwachte	drempelverhogende	effect	
zal	hebben.	

Het	is	de	vraag	of	de	SER	en	andere	pleitbezorgers	voor	
onderwijsroutes	naar	specifieke	domeinen	waarvoor	
gespecialiseerde	(exclusieve)	kennis	en	vaardigheden	
verworven	moeten	worden,	deze	inspanningen	als	steun	
voor	hun	ambitie	ervaren.	Waar	een	route	naar	vakman-
schap	in	het	onderwijs	de	belofte	inhoudt	dat	leerlingen	
die	moeilijk	leren	en	steun	nodig	hebben	een	goede	kwa-
lificatie	voor	de	arbeidsmarkt	kunnen	verwerven,	 is	de	
zorg	van	het	bedrijfsleven	dat	er	te	weinig	jongeren	uit	
de	traditionele	aanvoerkanalen	van	het	onderwijs	komen	
met	een	gespecialiseerd	kwalificatieprofiel	en	moeten	er	
om	die	reden	gespecialiseerde	routes	ge	creëerd	worden.	
Waar het onderwijs uitgaat van de jongeren die nu in de 
beroepsgerichte	 leerwegen	van	het	vmbo	zitten,	gaat	

het	bedrijfsleven	uit	van	jongeren	nu	niet	deelnemen,	
maar	met	gespecialiseerd	aanbod	(bedrijfsscholen!)	te	
werven	zijn.	

Bij	 gebrek	aan	 inzicht	 in	de	effecten	van	dit	nieuwe	
gespecialiseerd	 aanbod	 is	 onduidelijk	 of	 deze	 	 ver-
wachting	terecht	is.	Tot	nu	toe	zijn	jongeren	niet	uit	de	
beroepsgerichte	programma’s	in	de	eerste	fase	van	het	
vo	verdwenen	omdat	ze	te	algemeen	vormend	werden,	
maar	zijn	de	programma’s	vooral	algemener	geworden	
omdat	de	deelname	daalde	ten	faveure	van	de	deelname	
op	hogere	opleidingsniveaus,	meer	jongeren	zonder	dui-
delijk	beroepsbeeld	instromen	en	de	organiseerbaarheid	
van	(specifieke)	programma’s	onder	grote	druk	is	komen	
te staan. 

De	 voorgestelde	 thema’s	 voor	 het	 onderzoekspro-
gramma	 naar	 de	 positie	 van	 vakmanschap	 in	 het	
voortgezet	onderwijs	beperken	zich	niet	tot	curriculum-
vraagstukken	 in	onderwijskundig-technische	zin.	Ze	
betrekken	ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt,	 in	het	
onderwijs	en	in	de	voorkeuren	van	jongeren	bij	de	inrich-
ting en organisatie van onderwijsinhouden. 

4.3.1  Vakmanschap en de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt

We	weten	nog	weinig	over	de	eerste	arbeidsmarktposi-
ties	en	verdere	beroepsloopbanen	van	jongeren	die	 in	
beroepen	zijn	gaan	werken	waarop	het	begrip	‘vakman-
schap’	 van	 toepassing	 is;	beroepen	die	het	bezit	 van	
gespecialiseerde	(exclusieve)	kennis	en	vaardigheden	
veronderstellen	en	waarin	op	een	relatief	 laag	niveau	
(mbo	2)	kan	worden	ingestapt.	Voorspelt	de	opleiding	de	
beroepsloopbaan?	
 
Wat is een voor praktijk en beleid relevant kader voor het 
demarkeren van ‘vakmanschap’ als arbeidsmarktcategorie in 
termen van sectoren, branches of beroepen?  

Wat is de relatieve waarde (‘currency’) van een diploma op een 
relatief laag opleidingsniveau dat staat voor gespecialiseerde 



59kennis en vaardigheden voor specialistische arbeidsmarkt-
posities op korte termijn en de loopbaanontwikkeling op 
 langere termijn?

4.3.2  Vakmanschap en de rol van 
 beleidsactoren 

Er	lijkt	sprake	te	zijn	van	divergentie	in	de	betekenis	geving	
aan	het	begrip	‘vakmanschap’	tussen	arbeidsmarkt-	en	
onderwijspartijen.	De	onderwijs-arbeidsmarkt	relatie	
is	 in	Nederland	ingebed	in	een	fijnmazig	institutioneel	
kader.	Deze	fijnmazige	infrastructuur	wordt	momenteel	
onderworpen	aan	een	 ingrijpende	herschikking	 van	
taken	tussen	SBB	en	branche-	en	sectororganisaties.	

Wat betekent deze herschikking voor de beleidsbetekenis van 
het begrip ‘vakmanschap’? Met name denken we aan de bete-
kenis van het concept als basis voor de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven.

4.3.3  Vakmanschap en de ontwikkeling 
van de onderwijsdeelname

Uitgaande	van	de	huidige	deelnamepatronen	zetten	
onderwijs	en	bedrijfsleven	zichzelf	klem	als	ze	in	de	toe-
gangsroute	naar	vakmanschap	zich	focussen	op	niveau	2	
van	het	mbo.	In	kwantitatieve	zin	omdat	het	aantal	leer-
lingen	in	deze	route	sterk	daalt.	En	in	kwalitatieve	zin	als	
het	bedrijfsleven	de	verwachting	blijft	vasthouden	dat	
deze	route	de	medewerkers	levert	die	men	gewend	is.	

Daar	staat	 tegenover	dat	onbekend	 is	hoe	ontwikke-
lingen in het onderwijs als de introductie van niveau-
normeringen	voor	 in	 taal	en	rekenen,	het	verdwijnen	
van	de	drempelloze	instroom	op	niveau	2	van	het	mbo,	
de	 herziening	 van	 de	 bekostigingsgrondslag	 voor	
het	mbo	en	het	 	dubbelkwalificerend	profiel	van	vso,	
praktijk	onderwijs	 en	 de	 entree-opleidingen	 zullen	
doorwerken	op	de	omvang	en	 samenstelling	van	de	
leerlingen	groepen	in	deze	route.	

Hebben financiële of bedrijfskundige factoren, casu quo, de 
organiseerbaarheid van het programma-aanbod, invloed op 
de toegankelijkheid van de huidige routes naar vakmanschap? 

Wat zijn denkbare scenario’s voor de volumeontwikkeling en 
samenstelling van de deelnemersgroep in de huidige toegangs-
route naar vakmanschap op niveau 2 van het mbo?  

Wat zijn alternatieve scenario’s voor toegangsroutes naar 
vakmanschap? 

4.3.4  Vakmanschap en de beroepskeuzes 
van jongeren

Is	de	duiding	van	vakmanschap	als	masculiene	 term	
terecht? Staat het - wellicht onbedoeld - voor de wens 
van	het	bedrijfsleven	tot	terugkeer	naar	een	geïdeali-
seerd	verleden?	Hoe	appellerend	is	de	term	voor	huidige	
generatie jongeren?

Het	doel	van	de	doorlopende	vmbo-mbo	route	is	dat	het	
vmbo	leerlingen	voorbereidt	op	een	beroepsopleiding	
in	het	mbo.	Waar	deze	voorbereiding	 in	het	verleden	
vooral	inhoudelijk	gericht	was,	verschuift	nu	het	accent	
naar	kiezen	voor	een	beroepsopleiding.	Opvallend	 is	
dat	vooral	leerlingen	uit	de	beroepsgerichte	leerwegen	
van	het	vmbo	relatief	vaak	van	richting	switchen	in	de	
vmbo-mbo	route.	Zo	wie	zo	blijkt	de	redenering	niet	
op	te	gaan	dat	leerlingen	niet	voor	een	beroepsrichting	
kiezen	omdat	ze	er	onbekend	mee	zijn.	Daarmee	blijft	
een	van	de	pregnante	vragen	hoe	(meer)	jongeren	in	de	
vmbo-mbo	doorstroom	kunnen	worden	toegeleid	naar	
vakmanschap.

Waarom switchen vooral jongeren in beroepsgeoriënteerde 
leerwegen van het vmbo in de overstap van het mbo? Zijn rede-
nen terug te voeren op de inhoud van beroepen en functies op 
dat niveau, dan wel op de opzet van de opleidingen die op deze 
beroepen en functies (‘vakmanschap’) voorbereiden? 

Zijn er, mogelijk ook in het buitenland, succesvolle onderwijs-
interventies ontwikkeld om jongeren te interesseren voor het 
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profiel van vakmanschap? Zijn die interventies te ordenen op 
een continuüm dat loopt van ‘overtuigen’  tot ‘dwingen’?  

4.3.5  Vakmanschap en de ontwikkelingen 
in het onderwijsaanbod

In	het	onderwijsaanbod	zijn	diverse	ontwikkelingen	
gaande	die	ruimte	bieden	voor	het	creëren	van	gespe-
cialiseerde	routes	naar	de	arbeidsmarkt.	Denk	aan	de	
mogelijkheid	die	de	herziening	van	de	examenprogram-
ma’s	van	het	vmbo	en	de	kwalificatiedossiers	bieden	voor	
het	ontwikkelen	van	aansluitende	gespecialiseerde	leer-
wegen.	Maar	ook	aan	de	opkomst	van	bedrijfsscholen	
met	een	gespecialiseerd	technisch	profiel	op	sector-	en	
regiobasis. 

Wat is het effect van dit aanbod op de opleidingskeuzes van 
leerlingen; trekken deze opties meer leerlingen en nieuwe 
doelgroepen? 

Appelleert deze expliciete mogelijkheid tot vroege specialisatie 
aan bepaalde groepen leerlingen, met name de mogelijkheid 
tot vroege specialisatie in bedrijfsscholen?  

Zijn er mogelijkheden om het begrip vakmanschap een plaats 
te geven in nu algemeen vormend onderwijs, zoals havo en vwo 
(Denk aan de belangstelling voor Technasia)? •
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