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Managementsamenvatting  
 

 

In het kader van het Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (ProBo) Programmalijn 

Sectorontwikkeling en autonomie,  verrichten de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

(NSOB), de Universiteit van Tilburg en Universiteit Utrecht gezamenlijk een multidisciplinair 

onderzoek naar het sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs. Dit onderzoek 

hanteert het uitgangspunt dat, om effectief te kunnen sturen op onderwijskwaliteit, hiertoe 

voldoende vermogens aanwezig moeten zijn binnen het onderwijssysteem en formuleert als 

centrale vraagstelling: Op welke wijze kunnen bij het Nederlandse onderwijsstelsel passende 

vermogens worden ontwikkeld en aangewend ten dienste van het verbeteren en borgen van on-

derwijskwaliteit in het primair onderwijs? Dit onderzoek valt uiteen in drie themaprojecten 

waarbij de systematische, de bestuurlijke en professionele vermogens in de PO-sector worden 

onderzocht in relatie tot effectieve sturing van onderwijskwaliteit. Het voorliggende deelrap-

port betreft het onderzoeksrapport van het eerste themaproject, waarin het systeemvermogen 

van het primair onderwijs centraal is gesteld. In dit themaproject staat de volgende onder-

zoeksvraag centraal: Wat is de capaciteit van en in het systeem om eenduidige betekenissen van 

onderwijskwaliteit te genereren, te midden van variëteit, ten dienste van gedeelde actie?  

 

In dit onderzoek is het systeemvermogen geanalyseerd op basis van 3 onderzoeksmethoden. 

In de eerste plaats is een uitgebreide media-analyse verricht, waarin de berichtgeving over 

onderwijskwaliteit in het primair onderwijs in de periode tussen 1 januari 2002 en 31 juni 

2014  is geanalyseerd. Hiervoor zijn in totaal 405 mediaberichten geanalyseerd. Naast de me-

dia-analyse is over dezelfde 12,5-jarige periode een beleidsanalyse gemaakt. Alle beleidsdo-

cumenten, kamerstukken en rapporten van onderzoeksbureaus en adviesorganen die betrek-

king hebben op het primair onderwijs in deze periode waarin wordt gesproken over onder-

wijskwaliteit, onderwijsvrijheid of autonomie of waarin maatregelen worden genoemd die op 

enige wijze in relatie staan tot deze concepten, zijn onderdeel van deze beleidsanalyse. Het 

gaat om 173 beleidsstukken en 161 rapporten. Op basis van de beleidsreconstructie is in beeld 

gebracht hoe de overheid, als stelselverantwoordelijke, onderwijskwaliteit probeert te sturen 

en wat daarin in de loop der jaren is veranderd. Tot slot is in de derde fase van het onderzoek 

door middel van interviews met 82 gesprekspartners van verschillende betrokken organisa-

ties een uitgebreide stelselanalyse uitgevoerd waarin het actorvermogen van deze verschillen-

de partijen  in beeld is gebracht. Dit zijn onder andere belangenverenigingen (bijvoorbeeld van 

leraren en ouders), schooldirecteuren, schoolbestuurders, de PO-raad, vakbonden, het minis-

terie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, gemeenten, onderwijsondersteunende organi-

saties, educatieve uitgeverijen, onderzoeksbureaus die zich richten op het onderwijs, advies-

organen, deskundigen en opiniemakers. Hierbij ging het met name om de vraag welke moge-

lijkheden de verschillende actoren hebben en welke sturingsinterventies zij ondernomen heb-

ben om een institutionele en gedeelde definitie van onderwijskwaliteit te beïnvloeden.  

 

Het primair onderwijsstelsel vormt de institutionele context waarbinnen veel verschillende 

actoren opereren. Kenmerkend voor het primaire onderwijsstelsel is zijn polycentrische aard: 

er is geen eenduidig sturend en ordenend centrum. De overheid heeft een belangrijke positie, 

die ook grondwettelijk is vastgelegd, maar tegelijkertijd hebben ook schoolbestuurders, lera-

ren en methodeontwikkelaars een belangrijke sturende rol als het om onderwijskwaliteit gaat. 

Het onderzoek laat zien dat het begrip onderwijskwaliteit steeds invulling krijgt vanuit ver-

schillende invalshoeken en verandert door de tijd heen, afhankelijk van beelden (cognitieve-

sturingsinterventies) die het perspectief op onderwijskwaliteit beïnvloeden, de waarden die 
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aan onderwijs gekoppeld worden (normatieve sturingsinterventies) en de regels die vanuit de 

overheid zijn ingesteld waarin uitgangspunten over het begrip onderwijskwaliteit besloten 

liggen (regulatieve sturingsinterventies).  

 

In het huidige onderwijsstelsel is het patroon dat vooral het ministerie, maar ook de inspectie 

en de PO-raad, steeds proberen om tot een eenduidige betekenis van onderwijskwaliteit te 

komen, maar die dan vaak meteen heel absoluut maakt. De variëteit gaat er dan in verloren. Er 

is sprake van een terugkerend dilemma dat het ongemak van autonomie zichtbaar maakt: het 

is van belang om tot gedeelde betekenis te komen, maar ook om recht te doen aan de variëteit 

in het systeem. Bij het beoordelen van het systeemvermogen gaat het erom in hoeverre het 

lukt om aan beide recht te doen. Dit onderzoek laat enerzijds zien dat het systeem goed in staat 

is om vanuit een grote variëteit aan thema’s steeds tot gedeelde betekenissen te komen. Er 

worden rondom een bepaald thema praktisch werkbare definities opgesteld, die in interactie 

tussen actoren tot stand zijn gekomen. Zo delen de belangrijke spelers in grote lijnen de uit-

gangspunten van het overheidsbeleid ten aanzien van het maatschappelijk belang van onder-

wijs, de aanpak van (zeer) zwakke scholen, en het bestempelen van taal en rekenen tot basis-

vaardigheden. In die zin is het systeemvermogen positief te beoordelen.  

 

Anderzijds lukt het in het systeem echter minder goed om de interactie over de definities open 

te houden. De invulling van het kwaliteitsbegrip leidt vaak tot permanente en dwingende 

overheidsinterventies, waarover de meeste partijen geen open interactie meer kunnen voeren. 

Het ‘lege’ kwaliteitsbegrip wordt zo gevuld met eenzijdige betekenissen die niet tijdelijk, maar 

absoluut van aard lijken te zijn. De variëteit van opvattingen kan zo maar voor een deel in de 

sturing op kwaliteit naar voren komen. Hoewel een brede opvatting van onderwijskwaliteit 

door vrijwel alle actoren wordt beleden - naast het verwerven van kennis en vaardigheden, 

gaat het ook om het aanleren van normen, waarden, tradities, praktijken en cultuur - is de fo-

cus van een toenemend aantal ingestelde regels sterk gericht op onderwijskwaliteit in geope-

rationaliseerde, meetbare normen. Onderwijskwaliteit is daarmee gekwantificeerd ten dienste 

van sturing, toezicht en verantwoording. Het is precies deze ‘smalle’ operationalisering van het 

brede begrip onderwijskwaliteit die ertoe leidt dat velen de beleden onderwijsvrijheid en bre-

de kwaliteitsopvatting niet als zodanig ervaren. De eenduidige betekenissen die via regelge-

ving aan onderwijskwaliteit worden gegeven komen tot stand in een omvangrijke, maar tege-

lijkertijd niet alomvattende kring van betrokkenen. Er is hier wel sprake van eenduidigheid, 

maar tegelijkertijd betreft het ook eenzijdigheid. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat momenteel in het onderwijsveld de overtuiging overheerst dat de 

dominante betekenis van onderwijskwaliteit te beperkt van aard is en te zeer een bestuurlijke 

aangelegenheid is. Daar staat tegenover dat er veel kleine, lokale initiatieven zijn die om deze 

dominante betekenis heen werken. Ook de overheid wijst erop dat haar rol beperkt is en dat 

scholen vaak meer handelingsvrijheid hebben dan ze zelf denken. Hoewel dat formeel juist is, 

is de realiteit van de interactie vaak anders. Het onderzoek laat zien dat er, behalve de regula-

tieve interventies van de overheid, ook sprake is van conformisme en uniformering door de 

sector zelf. Dit systeemconformisme is enerzijds de uitkomst van regulering door de overheid, 

maar ontstaat anderzijds door het ontbreken van professionele tegenwichten vanuit de sector. 

Daarom worden in dit rapport twee met elkaar samenhangende handreikingen gedaan voor de 

versterking van het systeemvermogen in het primair onderwijsstelsel: het temperen van regu-

latieve ambities enerzijds en het investeren in professioneel kapitaal anderzijds. Daarmee ko-

men de aanbevelingen neer op een pleidooi voor meer congruentie in de sturingsstrategie van 

de overheid.  
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Uitgebreide samenvatting van de bevindingen van dit onderzoek 
 

 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is de capaciteit van en in het 

systeem om eenduidige betekenissen van onderwijskwaliteit te genereren, te midden van vari-

eteit, ten dienste van gedeelde actie? Het primair onderwijsveld is immers extreem gevarieerd 

en ambigu. Het onderwijs is geen objectief in te kaderen domein. Macht en verantwoordelijk-

heid zijn verdeeld (polycentrisch) en inhoudelijke perspectieven en waarden lopen uiteen 

(pluriform). De betekenis van wat goed onderwijs is volgt niet uit objectieve analyse, maar 

wordt door partijen vormgegeven (ambiguïteit). Grote meerstemmigheid is een inherente 

eigenschap van het primair onderwijs. Tegelijkertijd is er behoefte en noodzaak om vanuit die 

meerstemmigheid tot tijdelijke gedeelde betekenissen te komen, om te midden van variëteit 

toch tot gedeelde actie te komen. Dat is de opgave in het primair onderwijs. Vanuit de grote 

variëteit die eigen is aan het primair onderwijs, komen tot gedeelde betekenis, ten dienste van 

gedeelde actie (professioneel, bestuurlijk), waarin de eenduidigheid niet doorslaat in eenzij-

digheid. De gedeelde betekenis die nodig is voor collectieve actie (in onderwijspraktijken, pro-

fessioneel handelen, bestuurlijke handelen) moet ook de variëteit recht doen. En niet doors-

laan in eenzijdigheid, die het collectief handelen uiteindelijk juist blokkeert, omdat teveel par-

tijen hun opvatting, perspectief of uitgangspunt niet in de gedeelde betekenis terug zien.  

 

Dat geldt in het bijzonder voor onderwijskwaliteit, voor de vraag wat ‘goed onderwijs’ is. Dat 

kwaliteitsbegrip heeft betrekking op drie aspecten: het primair onderwijs moet maatschappe-

lijke opgaven aankunnen, het moet als administratief systeem kloppen, en het moet in de 

werkpraktijk ook kunnen en werken. Ondanks de variëteit aan opvattingen en uitgangspunten 

van het grote aantal partijen ontstaat in het systeem tijdelijke, lokale, contextuele overeen-

stemming over wat goed onderwijs is, wat er voor nodig is, en wie er voor aan de lat staat. 

Degelijke tijdelijke overeenkomsten over de betekenis van onderwijskwaliteit ontstaan en 

stollen in interacties. Partijen in het onderwijssysteem vinden elkaar, vormen knooppunten, 

komen tot tijdelijke overeenstemming, en zetten die door in handelingspraktijken. Dat vereist 

de combinatie van gedeelde betekenis, maar ook oog voor de variëteit in standpunten, opvat-

tingen en perspectieven. Eenduidig, maar niet eenzijdig. Gedeeld, maar met behoud van de 

inherente variëteit. Het vermogen om in dat dilemma te voorzien is de kern van wat wij in dit 

onderzoek als systeemvermogen benoemen: de capaciteit van en in het systeem om via regels, 

waarden, en/of beelden eenduidige betekenissen van onderwijs en onderwijskwaliteit te ge-

nereren, te midden van variëteit, ten dienste van gedeelde actie. 

 

Op basis van een media-analyse, beleidsanalyse en stelselanalyse over een periode van 12,5 

jaar is onderzocht hoe gedeelde betekenis in periodes stolde, of daar gedeelde handelingsprak-

tijken uit voortkwamen, en of in die eenduidigheid ook de variëteit in stand bleef en geen een-

zijdigheid ontstond. Wat was de inhoud van die eenduidigheid, wie waren er bij betrokken, hoe 

kwam de gedeelde betekenis tot stand? Welke lessen over het systeemvermogen – de capaci-

teit om met het dilemma tussen eenduidigheid en variëteit om te gaan – kunnen we trekken?  

 

Bevindingen: het ongemak van autonomie 

 

Sturingsinterventies op basis van waarden, regels en beelden 

Het primair onderwijsstelsel vormt de institutionele context waarbinnen een verscheidenheid 

aan actoren opereert. Als zodanig heeft deze context een belangrijke invloed op de prikkels en 

barrières voor het handelen van de verschillende spelers en is het in belangrijke mate bepa-
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lend voor de mogelijkheden om tot verandering te komen. Kenmerkend voor het primair on-

derwijsstelsel is zijn polycentrische aard: er is geen eenduidig sturend en ordenend centrum. 

De overheid heeft een belangrijke positie, die ook grondwettelijk is vastgelegd, maar tegelij-

kertijd gaat er van schoolbestuurders, leraren en methodeontwikkelaars eveneens een belang-

rijke sturende werking uit als het om onderwijskwaliteit gaat. Hoewel artikel 23 van de 

grondwet al sinds 1917 de belangrijkste kaders voor het handelen van zowel overheid als 

schoolbestuurders aangeeft, bieden deze kaders wel degelijk de nodige interpretatieruimte. 

Bovendien is er ook in de organisatie en bekostigingssystematiek van het stelsel veel dyna-

miek. Een blik op de recente geschiedenis leert ons dat drie sturingsinterventies, die belangrij-

ke achtergrondfactoren vormen voor het debat over onderwijskwaliteit, van belang zijn, name-

lijk sturingsinterventies gericht op waarden, regels en beelden:  

- Waarden: de discussie over onderwijskwaliteit kent een lange voorgeschiedenis, die is 

terug te voeren tot de ambiguïteit van artikel 23 van de grondwet. Het ‘ongemak van 

autonomie’ is al decennialang een sluimerende zorg van de overheid. De spanning tus-

sen de vrijheid van het bevoegde gezag en de zorgplicht van de overheid is in norma-

tieve zin in beweging gekomen door een afnemend verzet tegen overheidsinterventie 

in het maatschappelijke domein en een groeiend maatschappelijk belang dat aan on-

derwijs wordt toegekend.  

- Regels: in regulatieve zin vallen vooral recente wijzigingen in de inrichting van het 

stelsel op. Sinds de jaren ’90 kenmerkt het overheidsbeleid zich door een governance-

paradigma, waarbij enerzijds meer vrijheid aan schoolbestuurders wordt gegeven (b.v. 

via lumpsumfinanciering), en anderzijds meer verantwoording over opbrengsten en 

rendementen wordt gevraagd. Deze beweging is bovendien gepaard gegaan met 

schaalvergroting, vanuit de gedachte dat grote schoolbesturen – ‘meerpitters’ – pro-

fessioneler zijn en financieel stabieler. Ook heeft deze verandering in sturingsfilosofie 

tot grote veranderingen in de inspectie op het onderwijs geleid – deze moest nu een 

uniform kader hebben om verzelfstandigde organisaties te kunnen beoordelen. 

- Beelden: actoren rondom het primaire proces – waar veel cultureel-cognitieve patro-
nen zich manifesteren – hebben zich nauwelijks tot spelers op stelselniveau georgani-
seerd. Schoolbestuurders hebben de dominante positie, leraren laten via vakbonden 
wel iets van zich horen, maar hebben geen sterke positie in de discussie over onder-
wijskwaliteit. 
 

De veranderende invulling van het begrip onderwijskwaliteit  

Verder is zichtbaar dat het begrip onderwijskwaliteit steeds invulling krijgt vanuit verschillen-

de invalshoeken en door de tijd heen aan verandering onderhevig is. Steeds worden er nieuwe 

beelden geïntroduceerd die het perspectief op kwaliteit veranderen (cultureel-cognitieve stu-

ringsinterventies). Segregatie, administratieve lastendruk, kleinschalig onderwijs, schoolpres-

taties en maatschappelijke vorming: steeds worden beelden opgeroepen die tot een ander 

perspectief op onderwijskwaliteit leiden. Het debat over onderwijsachterstanden leidt bij-

voorbeeld tot een ander type opvattingen en interventies dan het debat over burgerschaps-

vorming op school. Het één leidt wellicht tot meer aandacht voor de kernvakken taal en reke-

nen, terwijl het ander juist benadrukt dat er meer aandacht uit moet gaan naar bredere vor-

ming op school voor vakken als maatschappijleer en kunstbeoefening. Het begrip onderwijs-

kwaliteit krijgt dus invulling vanuit zeer gevarieerde, soms zelfs conflicterende, perspectieven. 

Afhankelijk van het thema en de periode zijn andere beelden dominant in het denken over 

onderwijskwaliteit en hierin zijn verschillende richtingen en verschuivingen waarneembaar. 

Enerzijds is er meer nadruk komen te liggen op onderwijskwaliteit als meetbare indicator die 

de prestaties van scholen weergeeft. Anderzijds wordt hier vanuit verschillende invalshoeken 

kritiek op uitgeoefend in een poging om het kwaliteitsbegrip op te rekken of te verleggen. De 
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verschillende invalshoeken in het publieke debat gaan niet alleen over beelden, maar ook over 

waarden die aan onderwijskwaliteit gekoppeld worden (normatieve sturingsinterventies). 

Soms is dat een economisch perspectief, als er geredeneerd wordt vanuit het perspectief van 

de toekomstige arbeidskansen. Anderen zien onderwijs in het licht van maatschappelijke 

waarden, zoals de sociale vorming. Weer anderen benadrukken vooral de juridische waarden 

zoals de vrijheid van onderwijs, of financiële waarden zoals de discussie rondom lumpsumbe-

kostiging, de financiële gelijkstelling tussen openbare en bijzondere scholen  of de gewichten-

regelingen ten behoeve van extra bekostiging voor leerlingen met ouders die een laag oplei-

dingsniveau hebben. 

 

Definitiemacht van onderwijskwaliteit ligt bij de overheid 

De overheid is in het maatschappelijk debat over onderwijskwaliteit een belangrijke initiëren-

de actor die heel nadrukkelijk de waarden van goed onderwijs stuurt (bijvoorbeeld door aan-

dacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen), maar ook door een oordeel uit te spreken 

over scholen met achterstanden, kleine scholen et cetera. De overheid heeft in de loop der ja-

ren een toenemende aantal regels ingesteld waarin de uitgangspunten over het begrip onder-

wijskwaliteit liggen besloten. Nadat er geleidelijk aan afscheid is genomen van het begrip 

deugdelijkheid, heeft de overheid geïnvesteerd in het definiëren van onderwijskwaliteit door 

bepaalde normen op te stellen voor onderwijsopbrengsten en daar toezicht op te houden. Via 

regels is het begrip onderwijskwaliteit door de overheid geoperationaliseerd in meetbare 

normen (zoals de referentieniveaus), toetsen (zoals de Cito-toets) en tijdseenheden (zoals de 

minimale onderwijstijd). Het begrip onderwijskwaliteit is grotendeels gekwantificeerd ten 

dienste van sturing, toezicht en verantwoording. Sturingsinterventies in de vorm van toezicht 

en verantwoording over de bereikte resultaten en het aanbieden van ondersteuning om de 

gewenste resultaten te kunnen behalen, hebben geleid tot een zekere gedeelde betekenis van 

onderwijskwaliteit.  

 

Deze betekenis is vaak formeel gedeeld door ‘vertegenwoordigende’ partijen. Er zijn echter 

ook andere opvattingen in het onderwijsstelsel aanwezig van partijen die niet meedoen aan de 

interactie over deze regelgeving of het niet altijd eens zijn met de uitkomst ervan. De eenduidi-

ge betekenissen die via regelgeving aan onderwijskwaliteit worden gegeven komen tot stand 

in een omvangrijke, maar tegelijkertijd niet alomvattende kring van betrokkenen. Hoewel er 

sprake is van eenduidigheid, kan dus tegelijkertijd gesteld worden dat het hier ook eenzijdig-

heid betreft. De overheid is sturend in de definiëring van onderwijskwaliteit, ondanks de in-

tenties om ruimte te laten voor scholen om hun eigen onderwijsprogramma’s vorm te geven. 

Het interactieproces om tot een gedeelde betekenis te komen heeft voornamelijk plaats ge-

vonden op bestuurlijk niveau. De gedeelde betekenissen die hierbij tot stand komen zijn bo-

vendien meer permanent dan tijdelijk van aard, omdat ze worden geïnstitutionaliseerd in wet- 

en regelgeving. Het begrip onderwijskwaliteit raakt zo steeds meer ‘gevuld’ vanuit de regelge-

ving van de overheid. 

 

Brede kwaliteitsopvatting  

Door vrijwel alle actoren wordt echter ook een brede opvatting van onderwijskwaliteit bele-

den. Het gaat naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook om het aanleren van nor-

men, waarden, tradities, praktijken en cultuur waardoor leerlingen worden klaargemaakt om 

een onderdeel te vormen van de samenleving. En het gaat om de vorming van menselijke indi-

vidualiteit en subjectiviteit. Ook is vrijwel iedereen het erover eens dat kwaliteit vooral in het 

primaire proces tot stand moet komen: in de klas, in de betrokkenheid van ouders en in de 

samenwerking binnen onderwijsteams. Andere actoren, die meer op afstand van het primaire 
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proces staan (zoals methodenmakers, de overheid of schoolbestuurders) hebben een facilite-

rende rol. Bovendien acht niemand zich gerechtvaardigd om de definitie van onderwijskwali-

teit te monopoliseren: ook de overheid stelt dat het – op enkele basiseisen na – aan scholen is 

om onderwijskwaliteit te bepalen en te realiseren. Tegelijkertijd wordt er over deze brede 

opvatting veelal in abstracte termen gesproken. Concreet wordt het enkel als het gaat over 

eindopbrengsten over taal en rekenen: daarop vindt outputmeting door de Inspectie van het 

Onderwijs plaats. Het is precies deze ‘smalle’ operationalisering van het brede begrip onder-

wijskwaliteit die ertoe leidt dat velen de beleden onderwijsvrijheid en brede kwaliteitsopvat-

ting niet als zodanig ervaren. De rol van de Onderwijsinspectie zou leiden tot uniformering en 

versmalling van het kwaliteitsbegrip – ook al geeft de Inspectie zelf aan absoluut niet deze 

intentie te hebben. Bovendien zou hierdoor vooral de overheid en niet de scholen bepalen wat 

onder onderwijskwaliteit moet worden verstaan. Dat laatste heeft voor een belangrijk deel te 

maken met de reactie van schoolbesturen op het onderwijstoezicht. Hoewel ze zelf aangeven 

een brede opvatting over kwaliteit te hanteren, letten zij volgens anderen om ten minste twee 

redenen vooral op de Cito-scores van hun scholen. Ten eerste worden zij daarop beoordeeld 

door de Inspectie, waarbij een negatief resultaat tot mogelijke bekostigingssancties kan leiden. 

En ten tweede zijn hoge Cito-scores en het bijbehorende label ‘zwak’ of ‘goed’ door de Inspec-

tie een belangrijk marketinginstrument richting ouders van nieuwe leerlingen. 

 

Sturing en interactie in het stelsel 

Als het gaat om regelgeving, voert de driehoek van Inspectie, Ministerie en PO-Raad de boven-

toon in het sturen van onderwijskwaliteit. Dat is niet zo verwonderlijk gezien enerzijds de 

ambities van de overheid en anderzijds het formele gezag dat schoolbesturen dragen. Wat 

verwonderlijker is, is de ondervertegenwoordiging van spelers in het primaire proces in het 

gesprek over onderwijskwaliteit. Dat wordt overigens door de bestuurlijke kernspelers ook 

erkend en betreurd. Zo is het een belangrijke ambitie om te komen tot een sterke beroeps-

groep van leraren, naar voorbeeld van goed georganiseerde beroepsgroepen zoals de advoca-

tuur en medisch specialisten. In dat streven lijkt zich echter een catch-22 situatie voor te doen. 

De overheid wil graag meer zeggenschap afstaan aan zo’n sterke beroepsgroep, maar behoudt 

zichzelf een meer hiërarchische rol voor zolang die beroepsgroep er nog niet is. Tegelijkertijd 

leeft er vanuit lerarenorganisaties en schooldirecteuren sterk de gedachte dat ze eerst meer 

vrijheid moeten krijgen om zich tot een sterke beroepsgroep te ontwikkelen. Anders geformu-

leerd: zonder professionalisering geen autonomie, maar zonder autonomie ook geen professi-

onalisering. Vooralsnog blijft deze spanning onopgelost, temeer daar hiërarchische overheids-

prikkels om een beroepsgroep te organiseren zich spanningsvol verhouden tot de noodzaak 

van zelforganisatie. 

 

Het is echter niet alleen de overheid die een grote rol in het bepalen van onderwijskwaliteit 

wordt toegedicht. Opvallend is ook dat door velen wordt gewezen naar de rol van educatieve 

uitgeverijen. Hoewel zij zelf aangeven enkel vraaggericht te werken – dat wil zeggen: handelen 

op basis van de behoeften van leraren – stellen de meeste actoren in het onderwijsstelsel dat 

leraren eerder volgend zijn aan de door uitgevers ontwikkelde methoden en lespakketten. 

Sommigen gaan zelfs zo ver om leraren als ‘methodenslaven’ af te schilderen. Deze discussie 

laat in ieder geval zien dat leraren niet een beroepsgroep vormen waarin zij zelf de regie voe-

ren over methoden en lesinhoud. In de praktijk vindt het inhoudelijke debat vooral plaats tus-

sen inspectie, ministerie en schoolbesturen (bij monde van de PO-Raad). Leraren zijn in het 

gesprek duidelijk ondervertegenwoordigd. Zij hebben zich voornamelijk georganiseerd via 

vakbonden, maar de communis opinio is dat deze een gesprek over onderwijskwaliteit vooral 

in de weg staan door de nadruk te leggen op arbeidsvoorwaarden. Dat is deels een gevolg van 
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schaalvergroting, waardoor schoolbestuurders verder van het primaire proces afstaan, maar 

deels ook een bewuste keuze met betrekking tot de inrichting van de sector. Zowel overheid 

als bestuurders hebben een sterke prikkel om elkaar op te zoeken en andere actoren (al dan 

niet bewust) uit te sluiten. De PO-Raad vormt het scharnierpunt waarmee schoolbesturen hun 

positie markeren en de overheid de sector aanspreekt bij beleidsvorming en kwaliteitsbeoor-

deling. 

 

Er is voldoende ruimte, maar die wordt niet benut 

In weerwil van deze kritiek kan worden opgemerkt dat er formeel gezien niets in de weg staat 

om de genoemde bezwaren te overwinnen. Leraren en schooldirecteuren kúnnen zich organi-

seren tot een professionele beroepsgroep. Schoolbesturen kúnnen zich actief bemoeien met 

kwaliteitszorg en een professionele leergemeenschap op scholen stimuleren. En de eisen van-

uit de overheid laten nog veel vrijheid aan scholen om het onderwijs naar eigen inzicht in te 

vullen. Volgens onze gesprekspartners bij het Ministerie van OCW en de Inspectie hebben 

scholen en professionals meer vrijheid wat betreft lesmateriaal, pedagogische stroming en 

lesaanbod dan ze vaak denken. En ook met de inspectielast zou het wel meevallen. In de regel 

wordt een school slechts eens per vier jaar bezocht. In de praktijk wordt deze vrijheid echter 

niet ten volle benut. Hiervoor worden verschillende verklaringen genoemd. Zo ontbreekt het, 

zoals gezegd, aan een sterke beroepsgroep van onderwijsprofessionals en hebben sommige 

schoolbestuurders een sterke focus op eindopbrengsten. Daarnaast kan ook het interne ma-

nagement op scholen een probleem zijn: sommige scholen zijn niet in staat om, in samenwer-

king tussen schoolbestuur, schooldirecteur en lerarenteam, een goede onderwijsgemeenschap 

op te bouwen. Maar het geluid uit de sector dat de invloed van de overheid – en dan met name 

de Inspectie – groot is, moet niet worden onderschat. De Inspectie zegt weliswaar slechts een 

beperkt deel van het onderwijs aan toezicht te onderwerpen, maar aan dat toezicht zijn (bij 

slecht presteren) wel mogelijke sancties verbonden – zowel in termen van bekostiging als in 

termen van imagoschade. Daarmee werpt dit op het oog beperkte toezicht toch een lange 

schaduw over de sector. Dat laatste verklaart bijvoorbeeld ook het opvallende fenomeen dat 

scholen (volgens de Inspectie) zelf vaak om meer regelgeving of preciezere inspectievoor-

schriften vragen. Wie wordt beoordeeld, wil immers graag precies weten op basis waarvan dat 

dan gebeurt. 

 

Anderzijds zien we ook dat partijen steeds meer andere routes weten te vinden om hun opvat-

tingen over onderwijskwaliteit door te laten werken. Leraren maken eigen keuzes in het on-

derwijsaanbod, onafhankelijk van de kerndoelen van het ministerie. Uitgeverijen ontwikkelen 

methoden, waarin zij de opvattingen van onderwijsdirecteuren en leraren zwaarder mee laten 

wegen dan de bestuurlijke afspraken die hierover gemaakt worden. Gemeenten ontwikkelen 

eigen kaders die zij mee laten wegen in de ondersteuning van zwak presterende scholen. In het 

onderwijssysteem wordt steeds meer om de regels heen gewerkt. Soms vanuit het idee dat 

inspectienormen ‘extra’ zijn, soms vanuit het idee dat de verkeerde indicatoren worden geme-

ten. Interessant is dat door deze andere routes, een rijkere invulling aan het begrip onderwijs-

kwaliteit tot stand komt. De variëteit aan opvattingen komt, hoewel ingeperkt door institutio-

nele kwaliteitsopvattingen, wel degelijk aan bod bij de invulling van het kwaliteitsbegrip. De 

mate waarin dat gebeurt varieert sterk, waardoor lokale verschillen toe kunnen nemen. Bo-

vendien is het risico dat andere invloeden, bijvoorbeeld van uitgeverijen, ook een uniform 

kwaliteitsbegrip hanteren wat zeer bepalend is voor wat er in de klas gebeurt.  
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Systeemdwang én systeemconformisme 

Momenteel overheerst in het onderwijsveld de overtuiging dat de dominante betekenis van 

onderwijskwaliteit te beperkt van aard is en te zeer een bestuurlijke aangelegenheid is. Daar 

staat tegenover dat er veel kleine, lokale initiatieven zijn die om deze dominante betekenis 

heen werken. Ook wijst de overheid erop dat haar rol beperkt is en dat scholen en professio-

nals meer handelingsvrijheid hebben dan ze zelf denken. Dat mag formeel zo zijn, maar de 

realiteit van de interactie is een andere. We hebben immers gezien dat er behalve dwang van 

de overheid ook sprake is van conformisme door de sector zelf. Dat conformisme is ook te be-

grijpen als een uiting van onzekerheid en gebrek aan eigen perspectief op onderwijskwaliteit. 

Het feit dat je handelingsvrijheid hebt betekent niet dat je die ook neemt. Sterker nog, vrijheid 

gecombineerd met de eis om onderwijskwaliteit te leveren leidt tot onzekerheid, die door de 

onderwijssector door middel van uniformering wordt ondervangen: leraren volgen de kant-

en-klare lespakketten van uitgevers en methodemakers, schooldirecteuren kopiëren de didac-

tische concepten die elders hun succes hebben aangetoond, en schoolbestuurders willen pre-

cies weten waar de inspectie hen op beoordeelt. Het gevoel van ‘afrekenen’ heerst sterk in de 

sector. Niet zozeer omdat de overheid voortdurend afrekent en sanctioneert (dat gebeurt 

slechts in het enkele geval van een zeer zwakke school), maar veel eerder omdat de betekenis 

van onderwijskwaliteit is gereduceerd tot een beleidstarget. Het realiseren van een door ande-

ren geformuleerd target geeft geen voldoening, maar enkel opluchting. En het leidt niet tot een 

gevoel van eigenaarschap, maar tot een gevoel van directieve aansturing. Maar onzekerheid 

komt niet alleen voort uit de soms eenzijdige interventies van de overheid. Het is evengoed het 

gevolg van een gebrek aan eigen perspectief op onderwijskwaliteit. Wie zelf expliciete profes-

sionele opvattingen, standaarden en procedures (zoals peer review) ontwikkelt, is eerder in 

staat om de onbedoelde negatieve gevolgen van interventies van anderen op een productieve 

manier te mitigeren. Met andere woorden: het systeemconformisme in het primair onderwijs 

is de uitkomst van regulering door de overheid en het gelijktijdige ontbreken van professione-

le tegenwichten door de sector. 

 

De opgave van het primair onderwijs: vanuit grote variëteit komen tot gedeelde betekenis 

Het overgrote deel van de gesprekspartners is het er over eens dat het behoorlijk goed gesteld 

is met de kwaliteit van het Nederlands primair onderwijs. Daar moet echter wel de kantteke-

ning bij geplaatst worden dat het Nederlandse onderwijs er minder goed in slaagt om excellent 

onderwijs goed vorm te geven. Het Nederlandse onderwijsstelsel kenmerkt zich juist door het 

uitblinken in het verheffen van de onderkant tot een middenniveau. Maar er is ook meer dan 

genoeg kritiek over het functioneren van het stelsel. Vanuit de overheid is er ontevredenheid 

over scholen die zwak of zeer zwak presteren. Het belang van goed onderwijs voor kinderen is 

te groot om dergelijk wanpresteren ongemoeid te laten. Tegelijkertijd is er vanuit de sector 

ontevredenheid over de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW die verweten 

worden te dwingend en te gedetailleerd te interveniëren. De angst leeft dat er een te grote 

focus op standaard cognitieve doelen komt en dat er een versmalling van het curriculum zal 

plaatsvinden, die zal resulteren in uniformering van het onderwijs, terwijl de diversiteit en 

pluriformiteit van het Nederlandse onderwijsbestel juist van enorme waarde wordt geacht. En 

binnen de sector is er – onder sommigen – ook weer ontevredenheid over de positie van 

schoolbesturen. Deze zouden te autonoom zijn, te ver van het onderwijs afstaan, en teveel af-

gaan op managementbelangen zoals de financiële huishouding en de afrekenbare eindop-

brengsten. 

 

De opgave in het primair onderwijs is er in gelegen om vanuit de grote variëteit die eigen is 

aan het primair onderwijs, te komen tot gedeelde betekenis, ten dienste van gedeelde actie 
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(professioneel, bestuurlijk), waarin de eenduidigheid niet doorslaat in eenzijdigheid. De ge-

deelde betekenis die nodig is voor collectieve actie (in onderwijspraktijken, professioneel han-

delen, bestuurlijke handelen) moet ook de variëteit recht doen. En niet doorslaan in eenzijdig-

heid, die het collectief handelen uiteindelijk juist blokkeert, omdat teveel partijen hun opvat-

ting, perspectief of uitgangspunt niet in de gedeelde betekenis terug zien.  

 

Aanbevelingen  

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek doen wij twee met elkaar samenhangende hand-

reikingen voor de versterking van het systeemvermogen in het primair onderwijsstelsel: 

1) Temperen van regulatieve ambities: professionalisering van de beroepsgroep van lera-

ren verloopt langs andere lijnen dan via overheidsregulering. Regulering en normering 

dringen hierin slechts beperkt door en kunnen professionaliseringsprocessen zelfs in 

de weg staan. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van een beroepsgroep van lera-

ren, maar ook voor een minder krampachtige reactie van schoolbestuurders op inspec-

tietoezicht is het temperen van de regulatieve ambities van de overheid. 

2) Investeren in professioneel kapitaal: behalve de regulatieve ambities van de overheid 

is in bredere zin ook de bestuurlijke aard van het gesprek over onderwijskwaliteit 

fnuikend voor de ontwikkeling van professionalisering binnen onderwijsgemeen-

schappen. Hierin ligt een belangrijke rol voor schoolbestuurders, die vanuit hun scha-

kelpositie ook kunnen investeren in het professionele kapitaal binnen hun scholen. Het 

gaat erom dat onderwijsgemeenschappen zelfstandig – en met alle variëteit die daarbij 

hoort – tot opvattingen over onderwijskwaliteit te komen en tot strategieën om die 

opvattingen binnen de school te verwezenlijken. 

 

In zekere zin komen onze aanbevelingen neer op een pleidooi voor meer congruentie in de 

sturingsstrategie van de overheid. Daarmee bedoelen we dat de concepten van autonomie en 

verantwoording (en hun onderlinge verhouding) consequenter moeten worden doorgevoerd. 

In de huidige situatie wordt de vrijheid soms teniet gedaan door mechanismen van verant-

woording en doelregulering. En dat terwijl de overheid spreekt van de behoefte om professio-

nals ruimte te geven. Als we deze wens serieus nemen, dan volgen daaruit de volgende princi-

pes voor de houding en rol van de overheid: 

- Gedragen normenkader: de doelstellingen van het stelsel worden gedragen door alle 

relevante maatschappelijke en bestuurlijke partijen. Concreet betekent dit bij voor-

beeld dat het bepalen van eindtermen geen autonome kwestie van de overheid is, 

maar een aangelegenheid van de gehele sector. 

- Discretionaire ruimte: het normenkader is zodanig van aard dat er binnen onderwijs-

gemeenschappen handelingsvrijheid bestaat om een wezenlijk verschil te maken. Con-

creet zouden de vastgestelde eindtermen van het onderwijs niet in de weg moeten 

staan van eigenstandige inhoudelijke afwegingen en inzichten van scholen en leraren. 

- Passende verantwoording: de verantwoordingsmechanismen doen recht aan de pro-

fessie van de beoordeelde actor. Concreet zou er via triangulatie een redelijk beeld van 

de prestaties van een professional kunnen worden verkregen, waarbij niet alleen 

kwantitatieve prestatie-indicatoren (zoals Citoscores) een rol spelen, maar ook naar 

de mate waarin scholen hun eigen didactische concept kunnen expliciteren en naar de 

tevredenheid van ouders en leraren over het onderwijs. 
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1. Systeemvermogen in het primair onderwijsveld 
 

1.1. Probleemstelling: gedeelde betekenis te midden van variëteit 
 
Het belang van kwaliteit van het primair onderwijs is onomstreden. Niemand ontkent het be-

lang van goed onderwijs voor jonge kinderen. Tegelijkertijd is de inhoud van onderwijskwali-

teit wel omstreden. Dat heeft ten minste vier oorzaken. Allereerst is onderwijs altijd maat-

schappelijk ingebed, het is verbonden met maatschappelijke opgaven en maatschappelijke 

dynamiek. Het onderwijs is een uitdrukking van maatschappelijke variëteit. Ten tweede zijn de 

uitkomsten van onderwijs onhelder: is het een beroeps- en carrièreperspectief, gaat het om 

persoonlijke ontplooiing, of is onderwijs sec het aanleren van cognitieve vaardigheden zoals 

taal en rekenen? Ten derde kunnen onderwijs en onderwijsmethoden niet los gezien worden 

van (levens-)overtuigingen, zoals mensbeeld, leeropvatting en maatschappijvisie. Ten vierde is 

onderwijs interactief, het voltrekt zich in lokale contexten, strekt zich uit over de tijd, en zit vol 

met inherente subjectiviteit. Dat maakt dat ‘onderwijs’ niet als entiteit te vatten is, of uit zich-

zelf, als object, is afgebakend. Het is een ongrijpbaar fenomeen zonder heldere grenzen, dat 

zich enerzijds dagelijks op tal van duidelijk aanwijsbare plekken in Nederland voordoet, maar 

dat anderzijds lastig te vatten is in heldere categorieën en aanduidingen. Het is overal om ons 

heen, maar wat het precies is, waar het begint en eindigt, wat het exact omvat, is niet eenduidig 

of objectief vast te stellen. Dat geldt zowel voor het ‘object onderwijs’ als voor het kwaliteits-

begrip. Het belang van onderwijskwaliteit wordt breed gedeeld, maar wat goed onderwijs is, is 

buitengewoon omstreden. 

 

Onderwijskwaliteit is ambigu. Het probleem is geen informatietekort over wat onderwijs ‘écht’ 

is, of een gebrek aan kennis van wat ‘écht’ werkt. Nader onderzoek is niet de oplossing. Het 

gebrek aan overeenstemming komt voort uit de inherente ambiguïteit van onderwijs. Niet uit 

een tekort aan feiten, maar uit een tekort (of overschot) aan betekenis. Vanwege de onbe-

paaldheid van de grenzen van wat onderwijs is; de maatschappelijke inbedding, de interactivi-

teit ervan, de overtuigingen die er in doorwerken. Te midden van ambiguïteit is betekenis niet 

gegeven, maar moet betekenis worden gemaakt door betrokkenen. Het kwaliteitsbegrip zit 

niet ‘in’ het onderwijs, of er ‘aan vast’, maar moet er door partijen aan gegeven worden. Bete-

kenisgeving is altijd een samenspel van het object waaraan betekenis wordt toegekend en die-

gene die de betekenis geeft. Betekenis gaat deels over het object (onderwijs), maar ook deels 

over eigen waarden, overtuigingen en interpretatiekaders van diegene die betekenis geeft 

(beleidsmakers, schoolbestuurders, ouders, leraren, inspecteurs, etc.). Betekenis zit niet aan 

het onderwijs vast, maar is wat actoren ervan maken. Voor de één is goed onderwijs ‘natuur-

lijk’ het onderwijs dat carrièrekansen vergroot door algemene eindtermen te realiseren, ter-

wijl voor de ander een goede school ‘vanzelfsprekend’ vooral bijdraagt aan de ontplooiing van 

elke individuele leerling. Voor sommigen is het onderwijs goed als het toekomstige kansen 

vergroot, anderen vinden het belangrijk dat kinderen zich er vandaag goed ontplooien. Net 

zoals sommigen goed onderwijs ‘logisch’ opvatten als het vermogen tot rekenen en taalvaar-

digheid, waar anderen de sociale vaardigheden en creativiteit voorop plaatsen.  

 

De variëteit aan opvattingen, beelden en perspectieven over het primair onderwijs en onder-

wijskwaliteit is extreem groot. Het begrip onderwijskwaliteit is dan ook een ambigu begrip, 

waaraan verschillende actoren op verschillende manieren invulling geven. Dat betekent dat 

kwaliteit volloopt met variëteit. Onderwijs speelt zich af in de school, maar het is diep verbon-

den met maatschappelijke variëteit en uiteenlopende mensbeelden en maatschappijvisies. Het 
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gaat om kinderen die vakken aangeboden krijgen, maar dat curriculum is voor veel betrokke-

nen direct verbonden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom is onderwijs niet alleen 

ambigu, maar is het ook omstreden: partijen hebben niet alleen andere beelden en interpreta-

ties van wat onderwijs en onderwijskwaliteit is, ze proberen hun betekenis ook over te bren-

gen op anderen, of hun eigen betekenis af te schermen voor de interpretaties van anderen. Ze 

proberen het kwaliteitsbegrip te vullen met hun betekenissen.  

Een gedeelde betekenis is cruciaal, omdat ze nodig is om tot handelingspraktijken te komen: 

het realiseren van goed onderwijs vereist een gedeelde inspanning van partijen (beleid, 

schoolbestuur, professionals, ouders en andere betrokkenen) en een gedeelde handelingsprak-

tijk vereist een zekere eenduidigheid. Te midden van grote variëteit is eenduidigheid nodig om 

te handelen en goed onderwijs te realiseren. Tegelijkertijd geldt dat als dat gedeelde handelen 

de inherente variëteit niet óók recht doet, en doorslaat in eenzijdigheid, die handelingspraktij-

ken niet van de grond komen. Of snel weer afkalven of instorten, omdat teveel betrokkenen 

zich er niet in herkennen of zich er zelfs openlijk tegen verzetten. Het gaat dus om het vinden 

van eenduidigheid met behoud van variëteit; om gedeelde betekenis die niet eenzijdig is. 

 

De variëteit in het primair onderwijs is niet alleen inhoudelijk, maar komt ook terug in de for-

mele verdeling van macht en verantwoordelijkheid. Het onderwijsveld is inhoudelijk pluriform 

en het is in de toedeling van positie, macht en verantwoordelijkheid polycentrisch ingericht. 

Het gezag en de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs is niet neergelegd op één centrale 

plek, maar is verdeeld over het systeem. Een deel van de formele macht en verantwoordelijk-

heid ligt op het niveau van het Rijk, een deel bij de onderwijsbesturen. Het in de Grondwet 

opgenomen Artikel 23, dat vrijheid van onderwijs garandeert, zorgt ervoor dat de variëteit aan 

opvattingen in het primair onderwijs formele grond is. Primair onderwijs is niet alleen inhou-

delijk meerstemmig, subjectief en lastig in te kaderen, het is ook in termen van macht en ver-

antwoordelijkheid gevarieerd belegd. Partijen proberen vanuit variëteit te komen tot in ieder 

geval tijdelijk gedeelde betekenis om het kwaliteitsbegrip te vullen en samen te handelen. Be-

stuurders, leraren, ouders en andere partijen in en rond het onderwijs hebben elkaar nodig om 

goed onderwijs te realiseren. Het vinden van de benodigde gedeelde betekenis gebeurt inhou-

delijk, in gedeelde definities, maar ook in de interactie, door met elkaar te overleggen, onder-

ling afspraken te maken en netwerken te vormen.  

 

Zo ontstaan patronen, waarin gedeelde betekenis tot stand komt en waarbinnen die gedeelde 

betekenis zich versterkt. Patronen van gedeelde betekenis en terugkerende interactie slijten in 

en verdiepen zich. Daarbij staat voor partijen veel op het spel. De betekenis van onderwijskwa-

liteit is meer dan een inhoudelijke overeenstemming die het samenwerken gemakkelijk maakt: 

de betekenis werkt door in de verhoudingen in het systeem. Verschuivingen in het gehanteer-

de kwaliteitsbegrip zorgen voor verschuivingen in de macht en invloed van partijen in het 

systeem. Als een op cognitie en carrièregericht onderwijsperspectief gebaseerd beeld van on-

derwijskwaliteit dominant wordt in het veld, dan heeft dat gevolgen voor hoe het onderwijs 

vorm krijgt. Via het curriculum, de training van docenten, de toetsing, de toedeling van onder-

wijstijd en de verwachtingen van ouders. Als in de gedeelde betekenis het onderwijs meer 

wordt opgevat als een ‘beleidssysteem’ dan als een maatschappelijk systeem, dan vergroot dat 

in de handelingspraktijken de positie en rol van het Ministerie. De ruimte voor schoolbesturen 

neemt dan in de handelingspraktijk af en de leraren verliezen een deel van hun professionele 

autonomie.  

Een ander voorbeeld van hetzelfde mechanisme is de tolerantie voor verschil in het primair 

onderwijs. Is het ‘erg’ als er verschillende systemen voor het meten van onderwijskwaliteit 

circuleren in het veld? Is het ‘erg’ als scholen hun eigen kwaliteitsmaat gebruiken? Is het ‘goed’ 
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als scholen op dezelfde manier werken en kwaliteit bepalen? Het antwoord op die vragen is 

onderwerp van betekenisgeving, maar is vervolgens sterk bepalend voor de handelingsprak-

tijk.  

 

Voor gedeelde actie is een zekere gedeelde betekenis nodig. Onderwijsbestuurders en leraren 

kunnen de onderwijspraktijk verbeteren als ze een gedeelde betekenis hanteren van wat goed 

onderwijs is. En het helpt als die betekenis overeenkomt met het toezicht door de Onderwijs-

inspectie. Of met de verwachtingen die ouders hebben, op basis waarvan zij hun tevredenheid 

over het onderwijs uitspreken of een school kiezen. Niet iedereen hoeft hetzelfde beeld te heb-

ben, maar in de handelingspraktijk van het primair onderwijs is het productief als betekenis-

sen van bestuurders, professionals, toezichthouders en andere relevante partijen overeen ko-

men. Net zoals het meestal niet productief is als partijen die met elkaar moeten samenwerken, 

of elkaar in de praktijk voortdurend ontmoeten, vanuit heel andere betekenissen opereren.  

Tegelijkertijd betekent dit niet dat in het systeem één betekenis dominant moet zijn om goed te 

kunnen functioneren. Dat is het risico van gedeelde betekenis: dat de eenduidigheid doorslaat 

in eenzijdigheid en partijen hun opvatting of perspectief er niet meer in herkennen. Als de 

gedeelde betekenis de variëteit niet weerspiegelt – eenzijdig is – verliest deze zijn waarde als 

basis voor collectief handelen. De gedeelde betekenis helpt de collectieve actie dan niet meer, 

maar zit deze eerder nog in de weg. Bijvoorbeeld als bepaalde partijen het wel met elkaar eens 

zijn, steeds meer met elkaar samenwerken, maar anderen met andere ideeën daardoor steeds 

meer buiten sluiten? Of bijvoorbeeld als grote partijen in het systeem elkaar vinden op een 

kwaliteitsbegrip dat aansluit bij het idee van het onderwijs als een administratief beleidssys-

teem, als een stelsel, maar veel minder goed aansluit bij wat docenten en onderwijsbesturen 

vinden? Of als docenten en schoolbesturen elkaar bijvoorbeeld vinden in onderwijsmethoden 

die in de klas goed uitpakken, maar die nauwelijks een antwoord bieden op de maatschappe-

lijke opgaven en maatschappelijke vragen die rond het onderwijs ook spelen. De cruciale vraag 

is daarom of en hoe het uitgangspunt van variëteit te verbinden is met de eenduidigheid van 

gedeelde betekenis die nodig is voor collectieve handelingspraktijken? Dat is een vraag die 

speelt op het niveau van het systeem. Kan het systeem die dubbelzinnigheid aan en eraan bij-

dragen? Dat is de centrale vraag van dit onderzoek:  

 

Wat is de capaciteit van en in het systeem om eenduidige betekenissen van onderwijskwa-

liteit te genereren, te midden van variëteit, ten dienste van gedeelde actie? 

 

Interventies van partijen 

Voor de beantwoording van deze vraag brengen wij twee niveaus van analyse samen. Het eer-

ste niveau is een analyse op het niveau van interventies van partijen. Daarbij kijken we of en 

hoe partijen over de tijd tot gedeelde overeenkomst zijn gekomen. Dat gaat over het vermogen 

van partijen om elkaar rond gedeelde betekenissen te vinden, waarmee gedeelde handelings-

praktijken kunnen ontstaan. We onderzoeken de laatste 12,5 jaar van het primair onderwijs-

systeem en kijken of en hoe tijdelijke gestolde gedeelde betekenissen zijn ontstaan: wat is die 

betekenis, wie zijn er bij betrokken, hoe kwam deze tot stand? Daarbij kijken we naar de bete-

kenis die ontstaat - inhoudelijk en in de interactiepatronen – en vervolgens beoordelen we in 

hoeverre variëteit erin geborgd is en of de gedeelde betekenis ook bijdraagt aan gedeelde actie. 

Ontstaat door de interventies van partijen eenduidige betekenis, te midden van variëteit, ten 

dienste van gedeelde actie?   
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Capaciteit van het systeem 

Het tweede niveau van analyse voegt daar het systeem aan toe. Het systeem is de omgeving van 

waaruit actoren hun zoektocht/strijd om eenduidige betekenis voeren en waarin gedeelde 

actie ontstaat. Een systeem is in de meest basale definitie ‘een reeks partijen die zich op enige 

wijze tot elkaar verhouden’. Wat en hoe draagt het systeem bij aan het vinden van eenduidige 

betekenis, te midden van intrinsieke variëteit, en komt daaruit gedeelde actie tot stand? We 

onderzoeken dat empirisch, door te beschrijven welke gedeelde betekenissen tot stand geko-

men zijn, hoe die de variëteit recht deden, en of dat ook de basis voor gedeelde actie vormde. 

Zijn in dat proces terugkerende trends en grote lijnen te zien? Zien we bijvoorbeeld snelle, kort 

op elkaar volgende coalities, die ‘hun’ eenduidige betekenis proberen op te dringen aan ande-

ren? Slaat eenduidigheid om in eenzijdigheid, of blijft variëteit erin behouden? Zijn er langere 

en op het oog ook meer stabiele gedeelde betekenissen die over de tijd schijnbaar consolideren 

en duurzaam blijken? Zien we in het systeem correctiemechanismen om eenzijdigheid te corri-

geren en variëteit te herstellen? Hoe is daarbij de wisselwerking tussen partijen in het sys-

teem, zoals tussen het beleid, de onderwijsbesturen en professionals?  

Van daaruit kunnen we ook waarderend over het systeem spreken: is er capaciteit van het 

systeem om te midden van variëteit tot eenduidige betekenis te komen, die recht doet aan het 

uitgangspunt en de waarde van variëteit, en waaruit ook gedeelde actie voortkomt? Lukt het 

om beide te doen en zijn er lessen te trekken die het mogelijk maken om het in de nabije toe-

komst beter te doen? Niet om tot ‘meer gedeelde betekenis’ of ‘meer variëteit’ te komen, maar 

om gedeelde betekenis én meerstemmigheid te combineren tot werkbare vormen van kwali-

teitsbegrippen, interactiepatronen en werkpraktijken. Dat is wat voor ons systeemvermogen in 

normatieve zin is: de capaciteit van het systeem om ten dienste van gedeelde actie bij te dra-

gen aan gedeelde betekenis én recht te doen aan de variëteit van het primair onderwijs.  

 

 

Inherente 
meerstemmig-
heid 
 

Pluriform 
 

Verschillende opvattingen en perspectieven van wat 
onderwijs en goed onderwijs zijn. 

Polycentrisch Verdeelde macht en verantwoordelijkheid over het 
veld van primair onderwijs. 

Te midden 
waarvan ge-
deelde beteke-
nissen ontstaan 
die handelings-
praktijk moge-
lijk maken 

Inhoudelijk 
 

Partijen hanteren tijdelijke en contextuele gedeelde 
betekenis 

Interactie Partijen rond de gedeelde betekenis interacteren 
vooral met elkaar. 

Die kunnen 
doorslaan in 
eenvormigheid, 
waarmee de 
basis voor ge-
deeld handelen 
verdwijnt 

Inhoudelijk  
 

Gedeelde betekenis benadrukt enkele elementen 
sterk, ten koste van andere elementen 

Interactie Partijen interacteren bijna alleen nog met elkaar, ten 
koste van anderen. 

Systeemver-
mogen is de 
capaciteit om 
eenduidigheid 
met behoud van 
variëteit te rea-
liseren 

Gedeelde bete-
kenis… 

De capaciteit van een systeem om bij te dragen aan 
het vinden van gedeelde betekenissen, die recht doen 
aan de inherente meerstemmigheid van het primair 
onderwijs. 

… die variëteit 
weerspiegelt 
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1.2. Begrippenkader: gedeelde betekenis, systeem en actoren  
 
Nadere duiding van “gedeelde betekenis”: inhoud en interactie 

Bij gedeelde betekenis in het primair onderwijsveld zijn altijd twee dimensies aan de orde. De 

eerste dimensie gaat over de mate van inhoudelijke pluriformiteit. Is de gedeelde betekenis 

uniform of pluriform, is er één gedeelde betekenis of is er overeenstemming over het gebruik 

van meer betekenissen, als vorm van ‘agree to disagree’? De tweede dimensie is de manier 

waarop de betekenis tot stand komt, dat gaat om patronen in de interactie: is er sprake van 

open interactie waarin de verschillende partijen hebben kunnen participeren en is er tijdens 

de werking van de gedeelde betekenis de mogelijkheid voor partijen om de discussie opnieuw 

te openen en alternatieve betekenissen te presenteren. Vanuit de aard van het Nederlandse 

onderwijsveld bezien, omvat een productieve betekenis van onderwijskwaliteit beide elemen-

ten: gedeelde betekenis, maar ook ruimte voor procesmatige pluriformiteit. Gedeelde beteke-

nissen zijn nodig, om gedeelde actie in handelingspraktijken mogelijk te maken, maar ze moe-

ten ook de variëteit van het systeem weerspiegelen.  

 

Betekenis gaat niet om gedeelde tekst, maar om gedeelde handelingspraktijken 

Gedeelde betekenis vormt de basis voor gedeelde handelingspraktijken. Gedeelde betekenis-

sen zijn geen ‘gedeelde teksten’. Zijderveld (2000) spreekt van overeenstemming als gedeelde 

vormen van denken, doen en voelen. Dat kan gaan om administratieve definities, maar ook om 

manieren van lesgeven door docenten, of gedeelde manieren van handelen door onderwijsbe-

sturen. Het kunnen ook terugkerende manieren van spreken door ouders zijn, of mediaberich-

ten die steeds op een bepaalde manier onderwijskwaliteit benoemen, Kamerleden die de Mi-

nister er op een bepaalde manier op aanspreken. Dat zijn gedeelde betekenissen die niet in een 

convenant door alle partijen met een handtekening zijn bekrachtigd, maar die in de hande-

lingspraktijk in het systeem blijken. Als alle partijen zonder expliciete overeenstemming op 

dezelfde manier handelen is er blijkbaar sprake van een gedeelde betekenis.  

 

Sturingsinterventies voor eenduidigheid te midden van variëteit: regels, waarden en beelden 

Actoren ondernemen sturende interventies om te midden van variëteit tot eenduidige beteke-

nis te komen. Dat kan via verschillende lijnen gebeuren. De drie pijlers van instituties van Scott 

(2001), die spreekt van de regulative, normative en cultural-cognitive pillar, gebruiken we hier 

als typering van sturingsinterventies. De totstandkoming van eenduidige betekenis en het ver-

talen daarvan naar een gedeelde handelingspraktijk kan via drie soorten sturingsinterventies. 

Regulatief, via bijvoorbeeld administratieve en formele regels. Normatief, via waarden, bij-

voorbeeld sociale normen en gedragscodes. Cultureel-cognitief, via beelden, zoals een aange-

leerde of gebruikelijke manier om de omgeving te analyseren. Het vormen van eenduidige 

betekenis en het doorzetten daarvan in gedeelde handelingspraktijk kan via elk van die drie 

pijlers gebeuren. De drieslag van regels, waarden en beelden is een kader om de sturingsinter-

venties van partijen (gericht op eenduidige betekenis, te midden van variëteit, ten dienste van 

gedeelde actie) te onderzoeken. Welke acties ondernemen partijen om tot eenduidige beteke-

nis te komen en in welke van de drie pijlers passen die?  

 

Alle partijen sturen, met andere focus 

Het onderwijsveld is een polycentrisch en pluriform systeem, waarin alle partijen kunnen in-

teracteren en meedoen met de discussie over gedeelde betekenis van onderwijskwaliteit. Stu-

ring is daarin niet ‘het maken van beleid’, het ‘invoeren van een regel’, of ‘het sluiten van een 

sector-akkoord’. Sturen omvat de hele range aan mogelijke manieren waarop partijen in het 

onderwijssysteem komen tot gedeelde betekenissen over onderwijskwaliteit. Dat kan best 
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door beleid te maken, maar het kan ook door het samen toepassen van eenzelfde onderwijs-

methode en die onder andere schoolbesturen verder te verspreiden. Sturing kan verschillende 

vormen hebben én alle partijen doen het.  

Dat iedereen stuurt, betekent niet dat iedereen vanuit dezelfde positie stuurt. Sommige partij-

en richten zich meer op het systeem als geheel terwijl anderen zich vooral zullen richten op 

hun eigen nabije praktijk. Het ministerie is het bevoegd gezag voor het onderwijsstelsel en is 

een op het systeemniveau gerichte actor. Het ministerie is niet ‘het systeem’, maar richt zich 

wel sterk op het beheer, onderhoud en ontwerp van het systeem. Het ministerie heeft ook veel 

toegang op dat niveau, het kan bijvoorbeeld regels opleggen die ineens voor het hele systeem 

gelden. Andere partijen kunnen dat niet. Hetzelfde geldt voor de Onderwijsinspectie, die na-

mens de minister toezicht houdt op de kwaliteit van en in het systeem. De schoolbesturen zijn 

bevoegd gezag voor de onderwijsinstellingen. Zij bevinden zich daarmee primair in het sys-

teem. Een groot aantal overige partijen heeft geen bevoegd gezag maar wel een positie in het 

onderwijsveld. Denk aan leraren, onderwijsbonden, koepelorganisaties, maar ook de uitgeve-

rijen die onderwijsmethoden maken. Zij hebben allemaal een positie om de betekenis van on-

derwijskwaliteit mede te sturen, die ze voornamelijk van binnen het systeem invullen.  

 

In tabel 1 benoemen we de verschillende actoren en hun belangrijkste middelen en bronnen – 

zonder daarbij uitputtend te zijn: 

 

Actor Middelen Bronnen 
A. Overheid 
Bevoegd gezag voor het 
systeem 

Regelgeving, normen, financiering, 
toezicht en handhaving, communi-
catie 

Grondwettelijke zorgplicht, 
Wet op het Primair Onder-
wijs, Wet op het Onderwijs-
toezicht 

B. Onderwijsbesturen 
Bevoegd gezag van de 
instellingen 

Financieel management van scho-
len, kwaliteitsbeleid op scholen, 
zelforganisatie via PO-Raad 

Bevoegd gezag (formeel 
aanspreekpunt overheid) 

C. Actoren die geen be-
voegd gezag zijn, maar 
mogelijk wel sturingsmo-
gelijkheid hebben: 
- Docenten 
- Uitgeverijen 
- Methode ontwikkelaars 
- Schooldirecteuren 
- Ouders 

- Lesgeven, oudergesprekken, zelf-
organisatie (vakbonden) 
- Lesboeken en lesmateriaal 
- Didactische hulpmiddelen 
- Sturing onderwijsgemeenschap 
- Inspraak; opvoeding thuis 

- Arbeidscontract, opleiding, 
beroepsgroep 
- Vraag en aanbod 
- Expertise 
- Arbeidscontract, positie 
- Medezeggenschap, ouder-
lijk gezag, ‘onderwijsklant’ 

 Tabel 1: Verspreid vermogen: actoren, middelen, bronnen 

 

Op zoek naar gedeelde betekenis te midden van grote variëteit 

Figuur 1 geeft onze redenering schematisch weer. Het primair onderwijs is inherent gevari-

eerd (1). Te midden van die variëteit zijn eenduidige betekenissen nodig (2), om tot gedeelde 

handelingspraktijken (3) te komen. Daarin geldt dat in de eenduidigheid ook de variëteit ge-

borgd moet zijn, en eenduidigheid niet tot eenzijdigheid moet worden (4). Eenduidige beteke-

nis en gedeelde actie is het gevolg van sturingsinterventies van actoren (5), die de vorm heb-

ben van regels, waarden of beelden. Systeemvermogen is de capaciteit van het systeem (6) 

om aan dit proces bij te dragen: de capaciteit van het systeem om te midden van variëteit via 

regels, waarden en beelden tot eenduidige betekenis te komen, ten dienste van gedeelde actie.  
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Figuur 1: Systeemvermogen in het primair onderwijs: gedeelde betekenis vanuit en 

met behoud van pluriformiteit.  

 

1.3. Analysekader: systeemvermogen voor gedeelde betekenis én variëteit  
 

Samenvattend vormen dit de uitgangspunten voor het vaststellen van systeemvermogen: 

- Systeemvermogen: de capaciteit van het systeem om te midden van variëteit via regels, 

waarden en beelden tot eenduidige betekenis te komen, ten dienste van gedeelde actie. 

- Eenduidige betekenissen zijn tijdelijke gedeelde betekenissen, ten dienste van gedeel-

de handelingspraktijken; eenduidige betekenis is zichtbaar in patronen van inhoud en 

van interactie. 

- Eenduidige betekenis ten dienste van gedeelde actie komt tot stand via sturingsinter-

venties, die we ordenen langs drie lijnen (cf. Scott, 2001): via regels, waarden en beel-

den. Gedeelde betekenis kan bijvoorbeeld verankerd zijn in een wet of juridische norm 

(regulatief), maar ook door een gedeeld beeld van wat ‘goed onderwijsbestuur’ is (cul-

tureel-cognitief). Net zoals de interactie over een norm gesloten kan raken, doordat er 

een formele overlegstructuur is ingesteld waarin het ministerie met bepaalde partijen 

‘namens’ de sector spreekt, zonder dat de sector die vertegenwoordiging steunt.  

 

Dat leidt tot het volgende analysekader voor het onderzoeken van systeemvermogen.  

 

  Systeemvermogen 
 

 

  1. Gedeelde inhou-
delijke betekenis 

2. Interactie over bete-
kenis (open/gesloten) 

 

Sturings- 
interventies 

Regels   Formele en juridische 
structuren die on-
derwijskwaliteit 
definiëren en de 
interactie erover 
ordenen. 

Waarden   Normatieve struc-
turen die onderwijs-
kwaliteit definiëren 
en de interactie er-
over ordenen.  

Beelden   Cultureel-cognitieve 
structuren die on-
derwijskwaliteit 
definiëren en de 
interactie erover 
ordenen. 
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Analysekader voor onderzoek naar sturing/strategie door actoren in het primair onderwijs 

Om de processen rond de betekenisgeving van onderwijskwaliteit te verklaren kijken we naar 

sturingsinterventies van individuele actoren: 

- Actoren in het onderwijssysteem kunnen vanuit hun positie middelen en hulpbronnen 

inzetten om eenduidige betekenis tot stand te brengen, of de totstandkoming ervan te 

verhinderen, ten dienste van handelingspraktijken.  

- Alle actoren kunnen sturen, maar ze nemen andere posities in het systeem in. Sommi-

gen bevinden zich primair op het niveau van het onderwijs als systeem. Anderen be-

vinden zich meer op het niveau van het onderwijs als school, klas, leermethode, of pro-

fessionele ruimte. 

- Actoren kunnen zich verschillende soorten interventies aangrijpen voor de sturing van 

de gedeelde betekenis en het openen of sluiten van de interactie daarover. Ze kunnen 

via regels, waarden en beelden interventies plegen, om zo ten dienste van gedeelde ac-

tie eenduidige betekenissen te vormen.  

- Actoren kunnen hun interventies richten op het niveau van het systeem, in een poging 

om op dat niveau normen of kaders af te spreken aan over de sector als geheel worden 

opgelegd. Ze kunnen er ook voor kiezen om juist het onderwijsproces als aangrijpings-

punt van interventie te nemen. Zo kan eenduidige betekenis zich verspreiden van bo-

venaf – vanuit het systeem opgelegd aan alle delen -, maar ook van onderop/van bin-

nenuit, vanuit delen van het systeem zich verspreiden naar het geheel, eventueel zelfs 

bekrachtigd in regels of wetten die voor het hele systeem gelden. 

  

1.4. Onderzoeksopzet 
 

Onderzoeksvragen 

Ons onderzoek richt zich op de vraag wat het systeemvermogen van het Nederlandse primair 

onderwijsstelsel is; de capaciteit van het systeem om te midden van variëteit via regels, waarden 

en beelden tot eenduidige betekenis te komen, ten dienste van gedeelde actie.  

Uit deze hoofdvraag vloeien de volgende deelvragen voort: 

1. Welke actoren maken deel uit van het primair onderwijsstelsel en hoe zijn ze ten op-

zichte van elkaar gepositioneerd? 

2. Rond welke thema’s of vraagstukken concentreert het debat over onderwijskwaliteit 

zich? 

3. Welke sturingsinterventies zetten actoren in om tot eenduidige betekenis te komen? 

4. Wat is de capaciteit van het systeem om eenduidigheid en variëteit te combineren? 

 

Vraag 1 en 2 richten zich op het schetsen van de context waarin systeemvermogen vorm krijgt 

en waarin de verschillende stelselpartijen zich bewegen. We maken hierbij een onderscheid 

tussen institutionele context en maatschappelijke context. De institutionele context wordt 

gevormd door de inrichting van het onderwijsstelsel. Daarbij gaat het zowel om de formele 

juridische verhoudingen – zoals tussen overheid en schoolbestuurders – maar ook om de stu-

ringsprincipes die de overheid hanteert en om het in kaart brengen van de veelheid van acto-

ren die bepalend (kunnen) zijn voor onderwijskwaliteit. Ook gaat het om de maatschappelijke 

discussies in en rond het primair onderwijs. We beginnen met deze contextuele factoren, om 

van daaruit meer gericht de interventies van actoren en het vermogen van het systeem in 

beeld te kunnen brengen.  

 

Vraag 3 richt zich op de sturingsinterventies (regels, waarden en beelden) van de belangrijkste 

actoren. Op basis van het analysekader gaat het om het beantwoorden van de volgende vragen: 
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1. Welke interventies heeft de actor ondernomen, gericht op het tot stand bren-

gen van gedeelde betekenissen? 

2. Hoe opereert de actor in de interactie over betekenis: openend of sluitend?  

3. Vanuit welke elementen van institutionele structuur (regels, waarden, beel-

den) intervenieert de actor?  

4. Wat is de focus van de interventies: systeemgerichte interventie of onderwijs-

proces gerichte interventie?  

 

Vraag 4 richt zich op het systeemvermogen. We beantwoorden de volgende vragen: 

1. Zijn er in het systeem eenduidige betekenissen van onderwijskwaliteit tot 

stand gekomen, te midden van de variëteit, ten dienste van gedeelde actie? 

2. Wat is de aard interactie over de gedeelde betekenis, in de “bouw” van gedeel-

de die betekenis, en tijdens het “gebruik” ervan: open of gesloten? 

3. In welke elementen (regels, waarden en beelden) komt het systeemvermogen 

tot uitdrukking?   

 

Onderzoeksactiviteiten 

Voor de beantwoording van bovenstaande vragen kijken we naar de ontwikkelingen in struc-

turele aspecten in het systeem gedurende de afgelopen 12,5 jaar. Tevens kijken we naar het 

optreden van de verschillende actoren in het systeem gedurende die periode. De tijdsspanne 

van 12,5 jaar is gekozen, omdat vlak na de eeuwwisseling het publieke debat over de kwaliteit 

van onderwijs in alle hevigheid losbarstte. We richten ons in het bijzonder op actoren wiens 

vermogen zich primair richt op het onderwijsstelsel als systeem, met name ministerie, inspec-

tie en schoolbesturen (bij monde van de PO-Raad). Daarnaast kijken we ook naar de structure-

rende gevolgen van de inzet van actoren op het onderwijsproces, zoals schooldirecteuren, le-

raren, uitgevers, ouders, etc.). Vanuit deze combinatie van ontwikkelingen in de institutionele 

structuren van het onderwijssysteem (regulatief, normatief, cultureel-cognitief) en de inter-

venties van actoren gericht op die structuren, kunnen we conclusies formuleren over het sys-

teemvermogen in het primair onderwijsveld ten aanzien van onderwijskwaliteit.  

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag hebben wij de volgende onderzoeksmetho-

den ingezet: 

- Literatuurstudie: hoe kunnen we het begrip systeemvermogen definiëren en hoe is de 

ontwikkeling in een polycentrisch systeem te duiden? (deelvraag 1 en 4) 

- Media-analyse: over welke thema’s vindt het maatschappelijke debat plaats en wat is 

daarin de afgelopen jaren veranderd? (deelvraag 2) 

- Beleidsanalyse: hoe probeert de overheid, als stelselverantwoordelijke, onderwijskwa-

liteit te sturen en wat is daarin de afgelopen jaren veranderd? (deelvraag 3 en 4) 

- Interviews: welke interacties zien actoren in het stelsel als bepalend voor onderwijs-

kwaliteit, zowel in de productie daarvan als de sturing van het stelsel? (deelvraag 3 en 

4) 

 

In de navolgende hoofdstukken worden de exacte onderzoeksactiviteiten nader toegelicht: 

- Hoofdstuk 2: beschrijving van de inrichting van het onderwijsstelsel en de posities van 

de verschillende actoren ten opzichte van elkaar, op basis van literatuurstudie en in-

terviews. 

- Hoofdstuk 3: beschrijving van de resultaten van de media-analyse. 

- Hoofdstuk 4: beschrijving van het actorvermogen van de overheid, op basis van be-

leidsanalyse. 
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- Hoofdstuk 5: beschrijving van het actorvermogen van de overige stelselpartijen, op ba-

sis van interviews. 

- Hoofdstuk 6: formulering van conclusies over de staat van het systeemvermogen. 

 

Relevantie van het onderzoek 

Dit onderzoek is op verschillende manieren relevant. Wetenschappelijk draagt de analyse bij 

aan het inzicht in de dynamiek van grote en complexe systemen. De maatschappelijke relevan-

tie ligt in een beter begrip van hoe sturing van een groot en complex maatschappelijk systeem 

als het primair onderwijs vorm heeft gekregen. Interessant is om te zien wat de rol van het 

ministerie is geweest en hoe de verhouding tussen autonomie van scholen en centrale sturing 

zich heeft ontwikkeld. Interessant is ook of en waarom veldpartijen nu meer of minder ver-

mogen hebben om deel te nemen aan de interactie over onderwijskwaliteit en of het onder-

wijsproces nu meer of minder via structuur is ingekaderd. De vraag of dat zo is, is interessant, 

maar net zo spannend is de vraag hoe dat is gebeurd. Door directe structurerende interventies 

vanuit actoren op het systeemniveau (ministerie, inspectie), of misschien meer impliciet ont-

staan door bedoeld of onbedoeld samenspel van partijen in het veld zelf? Een interessante 

mogelijkheid is ook dat door slim samenspel actoren in het veld erin zijn geslaagd om het sys-

teem van onderop te structureren; niet door regels te stellen, maar door gezamenlijke normen 

te ontwikkelen, gedeelde taal te gebruiken, sociale codes te internaliseren en zo binnen een 

mogelijk strakker kader zelf veel ruimte te creëren voor een variëteit aan de betekenis van 

onderwijskwaliteit.   
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2. Inrichting van het primair onderwijsstelsel 
 

2.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste deelvraag: Welke actoren maken deel uit van het 

primair onderwijsstelsel en hoe zijn ze ten opzichte van elkaar gepositioneerd? Voor het eerste 

deel van de vraag – welke actoren zijn onderdeel van het stelsel – hanteren we geen formeel-

juridisch perspectief, maar een pragmatische benadering. We beperken ons dus niet tot acto-

ren die een formele positie bekleden of formele rol toebedeeld hebben gekregen – zoals in-

spectie en schoolbesturen – maar kijken breder naar alle actoren die bijdragen aan de kwaliteit 

van onderwijs. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook educatieve uitgevers en ontwikkelaars van 

onderwijsmethoden. 

Voor het tweede deel van de vraag – de positionering van de actoren – hanteren we een breed 

perspectief. We kijken niet alleen naar de huidige staat van het stelsel, maar beschrijven ook 

beknopt de belangrijkste ontwikkelingen in het stelsel die voorafgaan aan ons onderzoek (vóór 

2002). Deze institutionele voorgeschiedenis is essentieel om te begrijpen hoe de belangrijkste 

actoren in het debat over onderwijskwaliteit staan. Op deze manier schetsen we een de institu-

tionele context waarin systeemvermogen vorm moet krijgen, inclusief een beeld van de prik-

kels en barrières voor het handelen van de verschillende actoren. 

 

De netwerkanalyse in dit hoofdstuk valt in twee delen uiteen. Het eerste deel van dit hoofdstuk 

betreft een schets van de institutionele voorgeschiedenis. Deze is tot stand gekomen op basis 

van literatuurstudie, waarbij we in het bijzonder hebben gekeken naar de bevindingen uit eer-

der onderzoek van onze hand (Peeters et al., 2013) en naar de studie van Mertens (2014) over 

de totstandkoming van de Wet op het onderwijstoezicht. Het tweede deel van dit hoofdstuk is 

een schets van het huidige primair onderwijsstelsel en de daarin actieve actoren. Deze schets 

is tot stand gekomen op basis van interviews met tal van vertegenwoordigers van stelselpar-

tijen. Deze interviews waren bestemd voor de stelselanalyse (zie hoofdstuk 5 voor een nadere 

toelichting en verantwoording), maar we hebben onze gesprekspartners tevens gevraagd naar 

wat zij zagen als relevante actoren voor onderwijskwaliteit. 

 

2.2. Institutionele context 

2.2.1. Institutionele voorgeschiedenis 

 

Het ongemak van autonomie 

Zo lang er onderwijswetten zijn, bestaat er toezicht op het onderwijs – al vanaf de Wet op het 

Lager Onderwijs van 1801. In die tijd werden rijksinspecteurs op persoonlijke titel benoemd 

en zij beleefden hun ambt derhalve ook persoonlijk. Ze waren aangesteld op basis van hun 

deskundigheid en waren verantwoordelijk voor de verbetering van het onderwijs. Hun rol was 

eerder die van ‘predikant’ dan van ‘evaluator’ (Mertens, 2014:6). Het tamelijk directieve 19e 

eeuwse staatsonderwijs ging op de schop na de grondwet van 1917, die als compromis tussen 

de liberalen en de confessionelen de vrijheid van onderwijs, de financiële gelijkstelling tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs, én de zorgplicht van de overheid regelde. Die zorgplicht 

omvatte zogeheten ‘deugdelijkheideisen’ aan het onderwijs, zoals bekwaamheidseisen voor 

leerkrachten, salariëring van leerkrachten, aantal lesuren, de zorg voor schoolgebouwen en 

vaststelling van een minimum aantal leerlingen voor bekostiging van scholen (TK 1918-1919, 

nr. 428/3, p. 28). 
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Het toezicht op het onderwijs zelf – dat wil zeggen: de inhoud van het onderwijs, niet de deug-

delijke randvoorwaarden – veranderde hierdoor niet principieel van aard. Rijksinspecteurs 

bleven op basis van persoonlijk gezag adviseren en ondersteunen. Het duurde echter niet lang 

voordat de pacificatie van 1917 begon te wringen. Inspecteurs kwamen in hun werk regelma-

tig onwenselijke praktijken tegen, maar hadden geen bevoegdheden om daartegen op te tre-

den. De enige wettelijke criteria waren de deugdelijkheideisen, waarvan de impliciete veron-

derstelling was dat als hieraan werd voldaan, het met de onderwijskwaliteit ook wel goed zou 

zitten. In de praktijk was dat echter niet altijd het geval. 

Toen in 1955 de eerste inspecteur-generaal werd benoemd veranderde er weinig aan deze 

bevoegdheden, al werd er geleidelijk wel gewerkt aan een meer uniforme en minder per-

soonsafhankelijke vorm van inspectie. Vanaf de jaren ’70 werd er tevens nagedacht over de 

mogelijkheden van een meer evaluatieve rol van de inspectie. De vraag bleef echter: wat moest 

er precies geëvalueerd worden, aangezien de wet daar geen duidelijkheid over verschafte 

(Mertens, 2014:11)? 

 

Ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling vanaf de jaren ’80. Scholen kregen een gro-

tere organisatorische verantwoordelijkheid en de rol van het toezicht veranderde mee. Er 

werd op het ministerie van onderwijs voor het eerst expliciet nagedacht over de notie ‘kwali-

teit van onderwijs’. Zo werd in de Wet op het Basisonderwijs van 1981 aan het bevoegde gezag 

de zorg voor de “kwaliteit van het onderwijs” toegekend. En zo werd in de beleidsnota Kwali-

teit van het Onderwijs een eerste aanzet geformuleerd voor algemene aspecten van kwaliteits-

bepaling vanuit een empirisch-analytische benadering – ‘meten is weten’. Daarbij ging de in-

spectie er overigens ook toen al van uit dat er een verschil is tussen naleving van de wet (con-

form de deugdelijkheidseisen) en het leveren van onderwijskwaliteit (ibid., p. 13).  

Een eerste aanknopingspunt voor een kwaliteitsbenadering was het verplichtstellen van het 

schoolwerkplan, waarin scholen hun eigen normen nader uitwerken. De inspectie beoordeelde 

deze plannen ex ante en nam daarbij de autonome keuzes van schoolbesturen als uitgangs-

punt. Het eerste paarse kabinet introduceerde in de nota De school als lerende organisatie een 

verantwoordingsbenadering in combinatie met grotere bestuurlijke zelfstandigheid (ibid., p. 

18). In lijn daarmee werd het schoolwerkplan vervangen door een schoolgids – een jaarlijkse 

openbare rapportage gericht op de omgeving van de school (zoals ouders). De inspectie nam 

nog steeds deze gids en daarmee de autonome keuzes van scholen ten aanzien van kwaliteit als 

uitgangspunt voor beoordeling. Dat paste niet alleen bij de grondwettelijke onderwijsvrijheid, 

maar ook bij de besturingsfilosofie dat scholen zichzelf moeten besturen en zelf verantwoor-

ding moeten afleggen. 

 

Bij de gedachte dat schoolbesturen verantwoording over hun handelen moeten afleggen hoort 

ook de mogelijkheid om falende schoolbesturen aan te spreken. Deze logische consequentie 

van de besturingsfilosofie vormde een nieuwe prikkel om na te denken over de kwaliteit van 

onderwijs en goed bestuur. Om ongelijke behandeling te voorkomen moest het beoordelings-

kader uniform van aard zijn, waarmee een eerste stap werd genomen weg van de autonome 

kwaliteitskeuzes van scholen. De Wet op het Onderwijstoezicht van 2002 bood een wettelijke 

basis voor het toezicht van de inspectie op onderwijskwaliteit. De inspectie kreeg de verant-

woordelijkheid om het kwaliteitsbegrip nader uit te werken in een algemeen toezichtkader.  

Aanvankelijk (rond 2000) was de gedachte dat het nieuwe toezicht vooral stimulerend moet 

zijn – in lijn met de traditie van de inspectie. Ook was de gedachte dat het toezicht meer op 

afstand van het ministerie zou komen, aangezien het toezicht hield op organisaties die in grote 

mate zelfstandig opereerden. Uiteindelijk bleek echter de aandacht te verschuiven van stimu-

lerend naar risicogericht toezicht en kwam de inspectie steeds dichterbij het ministerie te 
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staan. Hierover later meer in dit onderzoek (met name hoofdstuk 4). Volgens Mertens 

(2014:38-39) is de horizontale verantwoording naar de omgeving op het tweede plan komen 

te staan. Ook is het toezicht meer geformaliseerd en gebureaucratiseerd dan in een polycentri-

sche context wenselijk is. Toezicht is belangrijk, maar met toezicht alleen realiseer je geen 

onderwijskwaliteit. 

 

Van planning naar governance 

De bovenstaande reconstructie laat zien hoe de overheid al decennia lang worstelde met het 

ongemak van autonomie voordat er definitief een wettelijke basis voor toezicht op onderwijs-

kwaliteit kwam. Een interessant aspect van die reconstructie is dat de ontwikkeling van toe-

zicht op onderwijskwaliteit kan worden gezien als bijproduct van een besturingsfilosofie, die 

vooral van de jaren ’90 zorgt voor grotere veranderingen in het onderwijs, inclusief het pri-

mair onderwijs. Het is daarom goed om wat langer stil te staan bij de overgang van een plan-

ningsbenadering naar ‘governance’. 

In de jaren ’70 van de vorige eeuw bereikte de planningsfilosofie zijn hoogtepunt in de vorm 

van gedetailleerde financieringsstromen, huisvestingsbeleid, personeelsbeleid en scholen-

planning door het Rijk. In de daaropvolgende jaren werd – als onderdeel van een bredere neo-

liberale agenda van marktwerking en privatisering – een nieuwe besturingsfilosofie ontwik-

keld, die schoolbesturen zelf verantwoordelijk zou moeten maken voor de organisatie en het 

management van onderwijsorganisaties. De overheid zou dan enkel nog op hoofdlijnen finan-

cieren – via ‘lumpsumbekostiging’ – en controleren (Hettema & Lenssen, 2007:19-22).  

Deze sturingsfilosofie wordt sinds grofweg 2000 omschreven als ‘governance’ (e.g. Pierre, 

2000; Kjaer, 2004; Rhodes et al., 2006), waarbij de overheid probeert om de relaties tussen 

leerlingen, ouders, docenten, schoolbesturen, gemeenten en inspectie zodanig te organiseren 

dat zij elkaar corrigeren, in balans houden of prikkelen tot innovatie en ondernemerschap. De 

idee van ‘governance’ is dat scholen zich niet enkel aan de overheid, maar vooral ook aan ou-

ders en het bredere publiek verantwoorden (o.a. via medezeggenschap, horizontale verant-

woording en concurrentie). Volgens deze filosofie van governance wordt een regeldichte, cen-

tralistische en bureaucratische inrichting vervangen door een grotere mate van autonomie 

voor schoolbesturen binnen door de overheid gestelde kaders.  

Vanuit de overheid was de gedachte dat schaalvergroting zou leiden tot efficiencyverbetering 

en tot een professionalisering van onderwijsbesturen (Hettema & Lenssen, 2007:19-22). Gro-

tere financiële armslag, een breed onderwijsaanbod, meer expertise, betere huisvesting en een 

professioneler personeelsbeleid worden gezien als voordelen van schaalvergroting: “Centrale 

doelstellingen […] waren vergroting van de autonomie van scholen, met name op het gebied 

van het beheer (lumpsumbekostiging), het terugdringen van de autonomie op onderwijsin-

houdelijk gebied door het centraal vastleggen van eindtermen, en minder voorschriften vooraf 

en meer toetsing achteraf” (Bronneman-Helmers, 2011:26).  

 

Hoewel de overgang van planning naar governance een reductie van overheidsbemoeienis in 

directe zin betekent, is daarmee niet gezegd dat de invloed van de overheid op schoolbesturen 

ook afneemt. De invloed verandert van aard. Niet langer door bestuurders aan handen en voe-

ten te binden, maar door hen ter verantwoording te roepen over hun handelen. De vergroting 

van de autonomie van schoolbestuurders is dus een geclausuleerde autonomie: “Autonomie-

vergroting gaat vaak samen met een uitbreiding van de noodzaak om verantwoording af te 

leggen, hetzij aan beleidsverantwoordelijken, hetzij aan actoren die op hetzelfde niveau zijn 

gesitueerd […]” (NWO, 2009:11).  

Zoals we in het vervolg van dit onderzoek nog zullen zien, gebeurt deze verantwoording onder 

meer via ‘opbrengstgericht werken’. Daarbij wordt van schoolbestuurders verwacht dat ze 
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blijvende aandacht hebben voor leeropbrengsten, in het bijzonder aandacht besteden aan de 

kernvaardigheden Nederlandse taal en rekenen, en zorg dragen voor professionalisering van 

leraren en schoolleiders (TK 2011-2012, 33157/3, p.4). De Onderwijsraad vat de nieuwe situa-

tie als volgt samen: “Vergroting van de autonomie heeft geleid tot een stelsel van verantwoor-

dingsverplichtingen en toezicht. […] De vergroting van de instellingsautonomie heeft er niet 

toe geleid […] dat de daarmee gepaard gaande terugtreding van de overheid zou inhouden dat 

de overheid minder verantwoordelijkheid draagt. De verantwoordelijkheid is gebleven, maar 

het instrumentarium om die verantwoordelijkheid waar te maken is veranderd (rapportages, 

schoolgidsen, schoolplannen)” (Onderwijsraad, 2004a:54-55). 

 

2.2.2. Inrichting van het systeem 

 

En hoe ziet het onderwijssysteem er tegenwoordig uit? De actoren die relevant zijn voor het 

realiseren van onderwijskwaliteit verschillen behoorlijk van elkaar. Daar waar de een formele 

taken heeft met betrekking tot onderwijs of onderwijskwaliteit, blijft de rol van de ander be-

perkt tot faciliterend of ondersteunend. In dit onderzoek hebben wij ook actoren meegenomen 

die niet direct ingrijpen in het primaire leerproces, maar wel indirect een bijdrage leveren aan 

onderwijskwaliteit. Het onderwijsstelsel is geen helder gedefinieerd systeem met duidelijke 

grenzen en afgebakende taken, maar een sociaal systeem dat wordt gekenmerkt door een in-

herente ambiguïteit. In het onderwijsstelsel is een aantal kernspelers aan te wijzen, maar 

daarnaast zijn er tal van andere partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming, vormgeving 

of productie van onderwijs en onderwijskwaliteit. Bovendien kunnen steeds nieuwe spelers 

toetreden of wegvallen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de oprichting van de PO-Raad in 

2006, de sectororganisatie van schoolbestuurders in het primair onderwijs, die in korte tijd 

een belangrijke positie heeft gekregen in het gesprek over onderwijskwaliteit.  

Aan de verschillende gesprekspartners (zie hoofdstuk 5 voor een toelichting) is gevraagd hoe 

zij hun eigen rol, de rol van andere belangrijke actoren binnen het systeem en onderlinge in-

teracties met elkaar ervaren. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het hier niet zozeer gaat 

om de formele, wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en taken, maar om de taken die 

de partijen voor zichzelf weggelegd zien in de totstandkoming van onderwijskwaliteit en hoe 

zij reflecteren op de rol- en taakopvattingen van andere actoren. Uit de antwoorden op de 

vraag welke spelers betrokken zijn bij onderwijskwaliteit hebben wij een schematische weer-

gave van het netwerk opgesteld (figuur 2).  

Hierin zijn dus zowel spelers met een formele als met een informele rol opgenomen. Ook zijn 

de actoren in twee ringen verdeeld: een eerste ring voor het primaire proces en een tweede 

ring voor de ondersteuning, ordening of controle van het primaire proces. Binnen de eerste 

ring spelen leraren, leerlingen en hun ouders, schooldirecteuren en schoolbestuurders een 

belangrijke rol. De ring daaromheen bestaat uit een divers pluimage, variërend van belangen-

verenigingen (zoals de PO-raad en vakbonden), het ministerie van OCW, de Inspectie van het 

Onderwijs, gemeenten en adviesorganen, tot aan politici die het onderwijsdebat voeden, on-

derwijsondersteunende organisaties, vakbonden en educatieve uitgeverijen. 
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Figuur 2: weergave van het stelsel met actoren die zich bezighouden met onderwijskwaliteit 

 

2.3. Conclusie 
 

Het primair onderwijsstelsel vormt de institutionele context waarbinnen actoren opereren. Als 

zodanig heeft deze context een belangrijke invloed op de prikkels en barrières voor het hande-

len van de verschillende spelers. Hoewel dergelijke contexten volgens institutionele theorieën 

ook onderhevig kunnen zijn aan verandering, is hun aard in belangrijke mate bepalend voor de 

mogelijkheden om tot verandering te komen. Kenmerkend voor het primair onderwijsstelsel is 

zijn polycentrische aard. Daarmee bedoelen we dat er geen eenduidig sturend en ordenend 

centrum is. De overheid heeft een belangrijke positie, die ook grondwettelijk is vastgelegd, 

maar tegelijkertijd gaat er van schoolbestuurders, leraren en methode ontwikkelaars eveneens 

een belangrijke sturende werking uit. 

Hoewel artikel 23 van de grondwet al sinds 1917 de belangrijkste kaders voor het handelen 

van zowel overheid als schoolbestuurders aangeeft, bieden deze kaders wel degelijk de nodige 

interpretatieruimte. Bovendien is er ook in de organisatie en bekostigingssystematiek van het 

stelsel veel dynamiek. Een blik op de recente geschiedenis leert ons het volgende in termen 

van de drie sturingsinterventies, die belangrijke achtergrondfactoren vormen voor het debat 

over onderwijskwaliteit (Scott, 2001): 

Ministerie van OCW 

Onderwijsinspectie 

Leraren 

Schooldirecteuren 

Leerlingen Ouders 

Schoolbesturen 

PO-raad 

Belangenorganisaties 

Politiek 

Gemeenten 

Cito 

SLO 

Educatieve uitgeverijen 

Onderwijsondersteunende organisaties 

Adviesorganen 

Deskundigen 

Opiniemakers 

Vakbonden 
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- Waarden: de discussie over onderwijskwaliteit kent een lange voorgeschiedenis, die is 

terug te voeren tot de ambiguïteit van artikel 23 van de grondwet. Het ‘ongemak van 

autonomie’ is al decennialang een sluimerende zorg van de overheid. De spanning tus-

sen de vrijheid van het bevoegde gezag en de zorgplicht van de overheid is in norma-

tieve zin in beweging gekomen door een afnemend verzet tegen overheidsinterventie 

in het maatschappelijke domein en een groeiend maatschappelijk belang dat aan on-

derwijs wordt toegekend.  

- Regels: in regulatieve zin vallen vooral recente wijzigingen in de inrichting van het 

stelsel op. Sinds de jaren ’90 kenmerkt het overheidsbeleid zich door een governance-

paradigma, waarbij enerzijds meer vrijheid aan schoolbestuurders wordt gegeven (b.v. 

via lumpsumfinanciering), en anderzijds meer verantwoording over opbrengsten en 

rendementen wordt gevraagd. Deze beweging is bovendien gepaard gegaan met 

schaalvergroting, vanuit de gedachte dat grote schoolbesturen – ‘meerpitters’ – pro-

fessioneler zijn en financieel stabieler. Ook heeft deze verandering in sturingsfilosofie 

tot grote veranderingen in de inspectie op het onderwijs geleid – deze moest nu een 

uniform kader hebben om verzelfstandigde organisaties te kunnen beoordelen. 

- Beelden: hoewel cultureel-cognitieve prikkels grotendeels buiten het beeld van de ana-

lyse van de inrichting van de sector vallen, is het toch mogelijk om te zien dat actoren 

rondom het primaire proces – waar veel cultureel-cognitieve patronen zich manifeste-

ren – zich nauwelijks tot spelers op stelselniveau hebben georganiseerd. Schoolbe-

stuurders hebben de dominante positie, leraren laten via vakbonden wel iets van zich 

horen, maar hebben geen sterke positie in de discussie over onderwijskwaliteit. 
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3. Maatschappelijk debat over onderwijskwaliteit 
 

3.1. Inleiding 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we de institutionele context geschetst waarbinnen systeem-

vermogen vorm moet krijgen. In dit hoofdstuk richten we ons op de maatschappelijke context. 

Wij geven hier een korte samenvatting weer van de berichtgeving over onderwijskwaliteit in 

de media. We benoemen daarin de meest centrale thema’s waarover het maatschappelijk de-

bat is gevoerd. De gehele reconstructie van de mediaberichtgeving is te vinden in bijlage 1. Aan 

de hand van een analyse van mediaberichtgeving geven wij in dit hoofdstuk antwoord op deel-

vraag 2 van ons onderzoek: over welke thema’s vindt het maatschappelijk debat plaats en wat is 

daarin de afgelopen jaren veranderd?  

 

De media-analyse is hoofdzakelijk gebaseerd op artikelen uit twee landelijke kranten, te weten 

Trouw en De Telegraaf, in de periode tussen 1 januari 2002 en 31 juni 2014. Om een zo juist en 

volledig mogelijk beeld te krijgen van het debat over onderwijskwaliteit in de media, zijn twee 

nationale kranten met een grote oplage geselecteerd voor de media-analyse. De Telegraaf heeft 

de grootste oplage van alle kranten in Nederland (namelijk 520.000). Trouw is buiten de grote 

oplage (namelijk 100.000) geselecteerd vanwege de specifieke aandacht voor en focus op on-

derwijs. Uit deze twee kranten zijn 390 artikelen geanalyseerd, waarvan 297 uit Trouw en 93 

uit De Telegraaf. Daarnaast zijn in dit overzicht krantenartikelen opgenomen waarover in de 

Tweede Kamer Kamervragen zijn gesteld. Het gaat om 15 berichten uit: het Algemeen Dagblad 

(3), Het Parool (4), De Volkskrant (4), het Leidsch Dagblad (1), NRC (1), het Reformatorisch 

Dagblad (1) en het ANP (1). Inclusief laatstgenoemde artikelen zijn er in totaal 405 krantenar-

tikelen geanalyseerd, waaronder nieuwsberichten en opiniestukken.  

Deze artikelen zijn geselecteerd met behulp van de zoekmachine LexisNexis. In eerste instantie 

is gezocht op basis van het criterium van het voorkomen van een van de termen ‘primair on-

derwijs’ of ‘basisonderwijs’ in de tekst of kop van de berichten uit de twee hierboven genoem-

de geselecteerde kranten. Vervolgens zijn deze berichten doorgenomen. De berichten die op 

enige wijze betrekking hadden op onderwijskwaliteit, zijn vervolgens meegenomen in de ana-

lyse. Tenslotte zijn de nieuwsberichten waarover in de Tweede Kamer Kamervragen zijn ge-

steld toegevoegd en onderworpen aan analyse; deze berichten kwamen naar voren uit de be-

leidsanalyse (zie hiervoor hoofdstuk 4 van dit rapport). 

 

3.2. Samenvatting media-analyse: thema’s in het debat over onderwijskwali-

teit 
 

Vanaf 2002 treedt er een veranderend klimaat op rondom de vraag hoe en waarover scholen 

verantwoording horen af te leggen, waarin er toenemende aandacht komt voor de manier 

waarop de overheid een rol heeft in het bewaken van onderwijskwaliteit. De terughoudend-

heid ten aanzien van overheidsbemoeienis met het onderwijs wordt voor een belangrijk deel 

losgelaten. De schroom om scholen af te rekenen op hun resultaten wordt afgeworpen. Ook de 

rol van toetsing is een terugkerend twistpunt in de mediaberichtgeving. Zo worden voorstellen 

gedaan voor een ‘kleutertoets’ of van een nul- en eindmeting in het basisonderwijs. De behoef-

te aan informatie over het presteren van scholen neemt in de periode 2002-2004 sterk toe.   

In dit veranderende klimaat is er ook kritiek. Zo wordt in de media ook geschreven over aller-

lei perverse effecten aan toetsing en een zeer beperkte afspiegeling van wat onder ‘onderwijs-

kwaliteit’ zou moeten worden verstaan. In tal van mediaberichten wordt benoemd dat onder-
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wijs ook een belangrijke rol zou moeten spelen in burgerschapsvorming en het bevorderen 

van integratie. Daarnaast brengt de aandacht voor kwaliteit aandacht voor kwaliteitsverschil-

len met zich mee; zorgen over segregatie en achterstanden maken zwarte scholen, Islamitische 

scholen en plattelandsscholen onderwerp van debat. Door de aandacht voor  onderwijskwali-

teit wordt tevens de aandacht gevestigd op de leraar voor de klas, waarbij de discussie vooral 

gaat over het lerarentekort en mogelijk tekortschietende kwaliteit van leraren. Tenslotte zijn 

er zorgen over de mate waarin schoolbesturen klaar zijn voor de invoering van de lumpsumfi-

nanciering.  

 

In de opvolgende periode 2005-2010 zien we het debat over het overheidsbeleid in alle hevig-

heid ontbranden. Waar mediaberichtgeving de voorgaande jaren vooral in het teken stond van 

het veranderende klimaat in het denken over onderwijs, zien we in deze periode discussie 

ontstaan over de effecten van beleid. Het gehele overheidsbeleid ten aanzien van onderwijs-

vernieuwingen wordt door sommigen ter discussie gesteld; enerzijds zou de overheid het on-

derwijs teveel aan managers hebben overgelaten, anderzijds zou ze de ruimte voor de profes-

sional teveel beknot hebben.  

Er is daarnaast een sterke roep om meer aandacht te besteden aan basisvaardigheden zoals 

taal en rekenen, en voor de realisatie daarvan wordt juist aan de overheid een belangrijke rol 

toegedicht. Nu de overheid prestaties van scholen structureel meet, ontstaat er ook een scher-

per beeld van de scholen die niet aan deze eisen voldoen en gaan media de verschillen in op-

brengsten tussen scholen in toenemende mate benoemen. Het verbeteren van zwakke scholen 

is dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek.  

Daarnaast blijkt de verantwoording door scholen de nodige administratieve lastendruk met 

zich mee te brengen, die ten koste zou gaan van de tijd die leraren kunnen besteden aan het 

onderwijs. Verder zijn het meten en toetsen van onderwijsprestaties, de kwaliteit van leraren 

en de zorgen over segregatie en onderwijsachterstanden onderwerp van voortdurend debat.  

 

Vanaf 2011 neemt de hevigheid van het debat enigszins af. Inmiddels is duidelijk dat er een 

centrale eindtoets verplicht wordt gesteld, ondanks de twijfels over de validiteit en betrouw-

baarheid van de Cito-toets. Behalve Cito krijgen ook Route VO en Bureau ICE toestemming om 

een centrale eindtoets aan te bieden. Scholen kiezen zelf welke van de drie toetsen gebruikt 

wordt. Naast het blijvende ongemak over de verplichtstelling van een centrale eindtoets lijkt er 

ook aandacht te komen voor een bredere definitie van kwaliteit, die verder gaat dan enkel de 

basisvaardigheden. Daarnaast verschuift de aandacht van zwakke scholen naar kwaliteitsver-

betering in het algemeen.  

Tevens heerst er net als in de voorgaande periode de brede overtuiging dat de kwaliteit van 

leraren cruciaal is voor de kwaliteit van het onderwijs. Tenslotte ontstaat er aandacht voor de 

spanning tussen vrijheid en kwaliteit: hoewel de vrijheid van stichting zich spanningsvol ver-

houdt tot onderwijskwaliteit, zou meer vrijheid van schooltijden juist bevorderlijk kunnen zijn 

voor de kwaliteit. Zo wordt al volop geëxperimenteerd met flexibele schooltijden, bijvoorbeeld 

in Rotterdam en Den Haag waar een proef plaatsvindt waarbij scholen de ruimte krijgen lestij-

den zelf te kiezen en waar leerlingen ‘snipperdagen’ op kunnen nemen. Ook bieden al 220 

scholen onderwijs aan in de zomer.  

 

3.3. Duiding 
 

Uit de media-analyse komt een aantal thema’s naar voren die de berichtgeving in de periode 

van 2002 tot 2014 heeft gedomineerd. Thema’s die decennialang taboe waren, zijn vanaf 2002 

onderwerp van gesprek geworden. Uit de media-analyse blijkt dat er vanaf dat jaar geleidelijk 
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afstand wordt genomen van de gedeelde opvatting dat scholen niet op hun resultaten mogen 

worden afgerekend. Het beeld dat zich nu ontwikkelt is er één van verantwoording afleggen en 

prestatiemeting. Enerzijds wijst berichtgeving op het belang van toetsing en het vaststellen van 

eindopbrengsten als belangrijke indicatoren voor het meten van de onderwijskwaliteit, terwijl 

anderzijds bronnen berichten over de beperkte scope van toetsen en wijzen op de perverse 

effecten zoals ‘teaching to the test’ en het te vroeg ‘sorteren’ van kinderen op basis van eenzij-

dige toetsen. De rol van toetsing is gedurende de gehele onderzoeksperiode een voortdurend 

onderwerp van debat geweest. Verschillende partijen in het maatschappelijk debat zijn voor-

stander van het kunnen meten en toetsen van de onderwijsprestaties om zo meer informatie te 

verkrijgen over wat er nu op scholen plaatsvindt, en wijzen daarbij een grote rol toe aan de 

overheid. De rol van de overheid in het debat over onderwijskwaliteit wordt daarmee steeds 

groter en geaccepteerd. 

Ook de betekenis van onderwijskwaliteit is een terugkerend discussiepunt in de media. In de 

berichtgeving zijn drie fasen te herkennen waarin de toonzetting verandert. In de eerste fase 

(2002-2004) is er vooral aandacht voor de bijdrage die het onderwijs moet leveren aan bur-

gerschapsvorming en het bevorderen van integratie. Onderwijskwaliteit wordt hier sterk als 

brede maatschappelijke vorming besproken. In de tweede fase (2005-2010) wordt de nadruk 

juist gelegd op ‘basisvaardigheden’ (taal en rekenen) die veel minder maatschappelijk en juist 

heel cognitief zijn. Vanaf 2011 verschiet het debat opnieuw van kleur, waarbij de essentie van 

de discussie vooral is dat onderwijskwaliteit méér behelst dan taal en rekenen. Wat dat ‘meer’ 

is kristalliseert zich niet helder uit. Het belang van de basisvaardigheden wordt daarbij niet 

ontkend, maar onderwijskwaliteit moet hier niet toe worden beperkt.  

Ook de spanning tussen de wens om onderwijskwaliteit te bewaken en vrijheid van onderwijs 

blijft een belangrijk onderwerp van discussie. Als het gaat om de vrijheid van inrichting is het 

de vraag hoever scholen mogen gaan in het invoeren van nieuwe didactische concepten. Als 

het gaat om de vrijheid van stichting wordt de vraag gesteld of er geen eisen aan de kwaliteit 

van bestuurders moeten worden gesteld. En als het gaat om de vrijheid van schoolkeuze is het 

de vraag in hoeverre schoolkeuze leidt tot ongewenste segregatie. Het recht op onderwijsvrij-

heid staat op zich niet ter discussie, maar veel berichten problematiseren wel de praktische 

consequentie er van. 

Een vijfde thema dat regelmatig terugkeert is het kwaliteitsverschil tussen scholen. Met name 

Islamitische scholen, zwarte scholen en plattelandsscholen worden vaak in negatief verband 

genoemd onder de verzamelterm ‘zwakke scholen’. Later, met name vanaf 2011 verbreedt het 

debat zich ook meer naar excellent presenterende scholen en de vraag hoe scholen het maxi-

male uit hun leerlingen kunnen halen.  

Tot slot is de professionaliteit van leerkrachten regelmatig onderwerp van debat geweest. De 

kwaliteit van leerkrachten, evenals de kwaliteit van schoolbesturen, wordt vaak in mediabe-

richten aangehaald. Evenals de vraag hoe leraren zich tot een professionele beroepsgroep 

kunnen ontwikkelen. De teneur is dat de vernieuwingsdrang van de overheid en ‘megalomane’ 

plannen van bestuurders de leraar in zijn werk beperken. De mediaberichten zeggen niet zo-

zeer dat leraren niet goed zijn, maar dat hen het werken moeilijk wordt gemaakt door ‘het 

onderwijs’, ‘het beleid’, en ‘besturen’.  

 

3.4. Conclusie over de betekenisgeving aan onderwijskwaliteit 
 

De media-analyse maakt zichtbaar dat het begrip onderwijskwaliteit steeds invulling krijgt 

vanuit verschillende invalshoeken die zichtbaar worden wanneer we ze vanuit de drie pijlers 

van Scott (2001) benaderen . De betekenis van onderwijskwaliteit in het debat is door de tijd 

heen aan verandering onderhevig. Immers, steeds worden er nieuwe beelden geïntroduceerd 
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die het perspectief op kwaliteit veranderen (cultureel-cognitieve sturingsinterventies). Segre-

gatie, administratieve lastendruk, kleinschalig onderwijs, schoolprestaties en maatschappelij-

ke vorming: steeds worden beelden opgeroepen die tot een ander perspectief op onderwijs-

kwaliteit leiden. Het debat over onderwijsachterstanden leidt bijvoorbeeld tot een ander type 

opvattingen en interventies dan het debat over burgerschapsvorming op school. Het één leidt 

wellicht tot meer aandacht voor de kernvakken taal en rekenen, terwijl het ander juist bena-

drukt dat er meer aandacht uit moet gaan naar bredere vorming op school voor vakken als 

maatschappijleer en kunstbeoefening. Het begrip onderwijskwaliteit krijgt dus invulling vanuit 

zeer gevarieerde, soms zelfs conflicterende, perspectieven. Afhankelijk van het thema en de 

periode zijn andere beelden dominant in het denken over onderwijskwaliteit. De media-

analyse laat zien dat hierin richtingen en verschuivingen waarneembaar zijn. Enerzijds is er 

meer nadruk komen te liggen op onderwijskwaliteit als meetbare indicator die de prestaties 

van scholen weergeeft. Anderzijds wordt hier vanuit verschillende invalshoeken kritiek op 

uitgeoefend in een poging om het kwaliteitsbegrip op te rekken of te verleggen.  

 

De verschillende invalshoeken in het publieke debat gaan niet alleen over beelden, maar ook 

over waarden die aan onderwijskwaliteit gekoppeld worden (normatieve sturingsinterven-

ties). Soms is dat een economisch perspectief, als geredeneerd wordt vanuit het perspectief 

van de toekomstige arbeidskansen. Anderen zien onderwijs in het licht van maatschappelijke 

waarden, zoals de sociale vorming. Weer anderen benadrukken vooral de juridische waarden 

zoals de vrijheid van onderwijs, of financiële waarden zoals de discussie rondom lumpsumbe-

kostiging, de financiële gelijkstelling tussen openbare en bijzondere scholen  of de gewichten-

regelingen ten behoeve van extra bekostiging voor leerlingen met ouders die een laag oplei-

dingsniveau hebben. 

De overheid is in de media een belangrijke initiërende actor in het debat over onderwijskwali-

teit die heel nadrukkelijk de waarden van goed onderwijs stuurt (bijvoorbeeld basisvaardig-

heden taal en rekenen), maar ook door een oordeel uit te spreken over scholen met achter-

standen, kleine scholen et cetera. De opvattingen van de overheid zijn in waarderende termen 

terug te vinden in het debat. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de regels die via overheids-

interventies worden doorgevoerd (regulatieve interventies). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

verplicht stellen van de eindtoets, het reguleren van de etnische verdeling over verschillende 

scholen en de discussie over de invulling van het curriculum door onder andere het vaststellen 

van streefniveaus en de mate waarin de overheid invloed zou moet uitoefenen op hetgeen kin-

deren leren op school.  

Concluderend kunnen we stellen dat de verschillende thema’s die de boventoon hebben ge-

voerd in het debat in media de variëteit in het primair onderwijs belichten. Verschillende op-

vattingen over onderwijskwaliteit, over toetsing en verantwoording, over onderwijsvrijheid en 

de rol van de overheid zijn zichtbaar gemaakt. Als we deze bevindingen in het licht van ons 

analysekader plaatsen, dan valt op dat de nadruk in het maatschappelijke debat over onder-

wijskwaliteit ligt op de waarden en regels. Bovendien speelt de overheid daarin een initiëren-

de rol en is het overheidsbeleid het belangrijkste onderwerp van gesprek. In de loop van het 

debat valt in de berichtgeving echter op dat de ‘werkvloer’ van het onderwijs niet vanzelf mee 

verandert. Veel onderwijsbestuurders scharen zich achter de uitgangspunten van het over-

heidsbeleid, maar binnen onderwijsgemeenschappen van leraren dringt het beleid blijkbaar 

minder door. 
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4. Sturing door de overheid 
 

4.1. Inleiding 

 
In het inleidende hoofdstuk staat beschreven dat de overheid – meer specifiek: het ministerie 

van OCW en de Inspectie van het Onderwijs – een bijzondere sturende actor is in het onder-

wijssysteem. De rol van de overheid vormt dan ook een belangrijke factor in het systeemver-

mogen van het primair onderwijsstelsel als geheel. In dit hoofdstuk brengen wij aan de hand 

van een beleidsanalyse in kaart hoe de overheid, als stelselverantwoordelijke, onderwijskwali-

teit probeert te sturen en wat daarin de afgelopen jaren is veranderd. Daarbij richten wij ons 

ten eerste op de betekenisgeving van onderwijskwaliteit en bezien wij of er sprake is van een 

eenduidige betekenis van onderwijskwaliteit in het systeem. Vervolgens bestuderen wij welke 

sturingsinterventies zijn ondernomen, die gericht zijn op het tot stand brengen van gedeelde 

betekenissen.  

 

We beantwoorden deze vragen door middel van een analyse van 12,5 jaar primair onderwijs-

beleid. Deze analyse is tot stand gekomen door het verzamelen en bestuderen van beleidsdo-

cumenten en kamerstukken. In aanvulling hierop zijn rapporten van adviesorganen en onder-

zoeksbureaus waarnaar in de overige beleidsdocumenten werd verwezen bestudeerd. Con-

creet hebben we hiervoor gekeken naar alle beleidsstukken die betrekking hebben op het pri-

mair onderwijs in de periode tussen 1 januari 2002 en 1 juli 2014, waarin wordt gesproken 

over onderwijskwaliteit, onderwijsvrijheid of autonomie, of waarin maatregelen werden ge-

noemd die op enige wijze in relatie staan tot deze drie concepten. In totaal zijn er 173 beleids-

stukken geanalyseerd, waaronder kamerstukken, handelingen, besluiten, beleidsbrieven, kabi-

netsreacties, actieplannen en bestuursakkoorden, en daarnaast 161 rapporten van adviesor-

ganen en onderzoeksbureaus. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de openbare database 

met beleidsstukken die via overheid.nl is te raadplegen. In dit hoofdstuk geven we een korte 

samenvatting weer van de beleidsanalyse. De gehele beleidsanalyse is opgenomen in bijlage 2.  

 

4.2. Samenvatting van de beleidsanalyse 
 

Betekenisgeving van onderwijskwaliteit 

Hoe vanzelfsprekend het tegenwoordig lijkt om over onderwijskwaliteit te spreken, zo bijzon-

der is dat vanuit historisch perspectief. Ten tijde van de totstandkoming van het huidige 

grondwetsartikel 23, dat de vrijheid van onderwijs en de stelselverantwoordelijkheid van de 

overheid regelt, werd juist de nadruk gelegd op het vermijden van een eenduidig kwaliteitscri-

terium. Dit zou volgens de wetgevers te zeer in strijd zijn met de vrijheid van schoolbesturen 

om het onderwijs naar de eigen richting vorm te geven.  

Zo rond het jaar 2000 komt hier echter verandering in als het begrip onderwijskwaliteit voor 

het eerst breed wordt uitgewerkt in beleidsdocumenten en wet- en regelgeving. De introductie 

van het begrip gaat samen met een geleidelijk verdwijnen van het begrip deugdelijkheid uit het 

discours. In plaats daarvan wordt het begrip onderwijskwaliteit gehanteerd als manier om het 

begrip deugdelijkheid nader te kunnen operationaliseren en objectiveren. Waar de overheid 

de eigen rol eerder vooral opvatte in termen van het bewaken van de randvoorwaarden voor 

het geven van onderwijs – voldoende en gekwalificeerd personeel, deugdelijke schoolgebou-

wen en afdoende financiering – daar wordt het nu toegepast op de inhoud van het onderwijs.  
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In de periode 2002-2004 is de overheid dankzij nieuwe wet- en regelgeving bevoegd om nor-

men ten aanzien van onderwijskwaliteit vast te stellen en om deze normen door midden van 

de Inspectie te handhaven. Schoolbesturen dragen in elk geval zorg voor het personeelsbeleid, 

voor het bijhouden van de wettelijke bekwaamheidseisen voor leraren en voor het uitvoeren 

van het beleid dat beschreven staat in het schoolplan. Behalve een toegenomen verantwoorde-

lijkheid voor onderwijskwaliteit, krijgen schoolbesturen ook een grotere verantwoordelijkheid 

voor het financiële management. Hierachter ligt de wens van de regering om tot krachtige en 

professionele onderwijsinstellingen te komen. Deze maken het mogelijk dat de overheid enkel 

op de hoofdlijnen van opbrengsten en bekostiging hoeft te sturen. Dat voornemen uit zich con-

creet in de invoering van de lumpsumfinanciering voor het primair onderwijs per 1 augustus 

2006. Dit betekent dat schoolbesturen voortaan één overkoepelend budget krijgen in plaats 

van verschillende deelbudgetten die geoormerkt zijn voor de verschillende taken of verant-

woordelijkheden. Hiermee krijgen schoolbesturen dus een grotere bestuurlijke en financiële 

verantwoordelijkheid, maar in ruil daarvoor dienen zij ook rekenschap over hun prestaties af 

te leggen. Deze periode vormt zo een belangrijk kantelpunt voor het onderwijsbeleid. Het the-

ma onderwijskwaliteit is met nieuwe wetgeving op de kaart gezet.  

 

De nieuwe wetten op het primair onderwijs, het onderwijstoezicht en de beroepen in het on-

derwijs vormen het uitgangspunt voor de beleidsontwikkeling in de periode van 2005-2010. In 

deze periode zien we een verschuiving van een nadruk op wetgeving naar een nadruk op meer 

concrete beleidsontwikkeling. Zo wordt er met risicogericht toezicht een nieuw toezichtsregi-

me geïntroduceerd en komt er meer aandacht voor zwak presterende scholen. Ook conceptu-

eel wordt er in deze periode een verdere verdieping aangebracht in het denken over onder-

wijskwaliteit en de rol van de overheid in het bevorderen ervan.  

Beeldbepalend in de discussie over onderwijskwaliteit is met name het parlementair onder-

zoek onderwijsvernieuwingen door de commissie Dijsselbloem, die in 2008 haar bevindingen 

presenteert. De commissie maakt nog eens duidelijk dat er twee soorten criteria zijn die aan 

scholen worden opgelegd. Ten eerste zijn er de deugdelijkheidseisen, die zijn geoperationali-

seerd in objectiveerbare kwaliteitscriteria. Deze criteria, zoals eisen aan leraren, de organisa-

tie, schooltijden en kerndoelen, gelden voor alle instellingen gelijk. Ten tweede is er de kwali-

teitszorg door scholen zelf. Scholen zijn verplicht om zelf een kwaliteitsbeleid te voeren, maar 

de aard ervan is vrij. Doordat er twee typen kwaliteitscriteria een rol spelen, ligt verwarring al 

snel op de loer. De commissie signaleert dan ook dat er een spanning is ontstaan tussen waar 

de overheid verantwoordelijk voor is en waar de scholen zelf verantwoordelijk voor zijn. Om 

dit onderscheid duidelijk te maken poneert de commissie als stelregel dat de overheid gaat 

over het ‘wat’ (ofwel: de onderwijsopbrengst) en de scholen gaan over het ‘hoe’ (ofwel: het 

onderwijsproces). Het verschil tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ blijkt in de praktijk vaak niet een-

voudig te trekken. Op verschillende terreinen wordt gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen 

onderwijsvrijheid en overheidsinterventie.  

 

In de periode vanaf 2011 werpt de overheid zich steeds explicieter op als ‘systeemverant-

woordelijke’. In dit beeld passen enerzijds veel verantwoordelijkheden voor het veld, en an-

derzijds een overheid die kaders stelt voor kwaliteit en keuzevrijheid voor leerlingen. De 

overheid bevestigt hiermee haar rol in het bewaken van onderwijskwaliteit: schoolbesturen 

worden aangesproken op ‘good governance’, een centrale eindtoets en leerlingvolgsysteem 

worden verplicht gesteld, en scholen worden geprikkeld om te werken aan permanente kwali-

teitszorg. 
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Sturingsinterventies van de overheid 

In 2002 wordt de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) ingevoerd. Het uitgangspunt van het 

toezicht moet zijn dat onderwijsinstellingen de kwaliteit van hun eigen onderwijs bewaken en 

verbeteren en hierover verantwoording afleggen. De wet schrijft voor dat de Inspectie belast is 

met de externe evaluatie van de onderwijskwaliteit, terwijl de scholen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de interne evaluatie. De Inspectie van het Onderwijs heeft de taak om de kwaliteit 

van het onderwijs van elke afzonderlijke instelling periodiek te beoordelen en de instelling aan 

te spreken wanneer de kwaliteit tekortschiet.  

Behalve het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs probeert de overheid in de periode 

2002-2004 ook op een andere manieren de prestaties van scholen te verbeteren, zoals door 

het optimaliseren van de onderwijstijd en het gebruik te bevorderen van didactische hulpmid-

delen door subsidiëring van ondersteunende instellingen. Daarnaast wordt de kwaliteit bevor-

derd door middel van voor- en vroegschoolse educatie, die beoogt kinderen op een hoger ni-

veau te laten beginnen aan het basisonderwijs. In deze periode zet de overheid ook met name 

in op de schaalvergroting van schoolbesturen. Dit moet leiden tot een professionalisering van 

bestuurders, wat weer wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor het leveren van onder-

wijskwaliteit en voor goed financieel management.  

 

In de periode 2005-2010 wordt het risicogericht toezicht geïntroduceerd, waardoor goed pres-

terende scholen kunnen rekenen op ‘verdiende autonomie’. Dit impliceert een differentiatie in 

de manier waarop scholen worden benaderd. De categorie ‘zwakke scholen’ presteert onder-

maats en wordt door de Inspectie onder nader toezicht gesteld en aan nadere eisen onderwor-

pen (en heeft dus de facto minder autonomie). Het Ministerie van OCW wil daarnaast het toe-

zicht transparant maken door keuzes voor de inzet van inspectie en de redenen daarvoor 

openbaar te maken. Op deze manier krijgen ouders een beter inzicht in de prestaties van de 

(toekomstige) school van hun kind. En dat zou weer een prikkel voor scholen moeten zijn om 

goed te presteren.  

De overheid gaat zich ook actief bemoeien met kwaliteitsbevordering op scholen zelf. Aan de 

hand van het begrip ‘opbrengstgericht werken’ worden – naast de toetsing op eindopbreng-

sten voortvloeiend uit de eis van minimumprestaties vastgelegd in de nieuwe Wet Goed On-

derwijs, Goed Bestuur van 2010 – doorlopende leerlijnen en referentieniveaus geïntroduceerd, 

zodat er via ondersteuning ook gedurende het onderwijsproces kan worden gestuurd op kwa-

liteit. Daarnaast wordt de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs geïntroduceerd, 

waardoor schoolbesturen voortaan meer financiële verantwoordelijkheid en vrijheid hebben. 

Tegelijkertijd gaat de overheid aandacht besteden aan ‘good governance’ door schoolbesturen.  

 

In de periode vanaf 2011 is er sprake van een verdere differentiatie in toezichtregimes. Ook 

worden schoolbesturen steeds meer zelf verplicht tot het voeren van kwaliteitsbeleid. Via be-

stuursakkoorden committeert de overheid hen aan kwaliteitszorg en opbrengstgericht wer-

ken. De eindtoets en het leerlingvolgsysteem worden verplicht gesteld, zodat de prestaties van 

scholen nog inzichtelijker worden gemaakt. Daarnaast verschuift de beleidsaandacht naar het 

niveau van de leraar, aangezien die uiteindelijk in belangrijke mate vorm geeft aan de kwaliteit 

van onderwijs. De overheid beoogt een sterke beroepsgroep te creëren door middel van 

(bij)scholing, een centraal register van bekwame docenten, en bevordering van goed HRM-

beleid op scholen.  
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4.3. Duiding 
 

De overheid heeft veel geïnvesteerd in het herinterpreteren van de definitie van onderwijs-

kwaliteit. Niet langer wordt er over deugdelijkheid gesproken, maar in beleidsdocumenten en 

wet- en regelgeving wordt vanaf rond het jaar 2000 het begrip onderwijskwaliteit gehanteerd. 

Daarbij is er sprake van een veranderende rol van de overheid. Niet langer houdt de overheid 

zich alleen bezig met de randvoorwaarden van het onderwijs, maar ook spreekt de overheid 

zich uit over de inhoud van het onderwijs. De overheid stelt de normen vast waaraan het on-

derwijs moet voldoen en welke onderwijsopbrengsten behaald moeten worden. De instellin-

gen zijn vervolgens verantwoordelijk voor het behalen van de benodigde resultaten. Hoe ze 

dat doen, daarin hebben ze veel vrijheid. De overheid gaat volgens de commissie Dijsselbloem 

dan ook over het ‘wat’ en de scholen gaan over het ‘hoe’.  

Hoewel dit onderscheid in de praktijk niet altijd even helder is, is het veelzeggend over de ma-

nier waarop er betekenis wordt gegeven aan het begrip onderwijskwaliteit. De overheid be-

paalt wát instellingen zouden moeten doen, aan welke normen het moet voldoen en waar 

schoolbesturen aandacht aan dienen te schenken. De overheid stuurt daarmee in het primair 

onderwijs in belangrijke mate aan op haar eigen betekenis van het begrip onderwijskwaliteit. 

Scholen staan immers onder het toezicht van de Inspectie, worden aangesproken als zij niet 

aan de normen van de overheid voldoen en kunnen hun autonomie alleen verdienen als zij in 

de ogen van de overheid op voldoende niveau presteren. Instellingen zijn verplicht het beleid 

van de overheid te volgen en daar verantwoording over te leggen. Er kan daarom gesteld wor-

den dat er wel sprake is van een gedeelde inhoudelijke betekenis van onderwijskwaliteit, maar 

op voorwaarden van de sturende overheid. 

In de loop der jaren heeft de overheid een toenemend aantal regels ingesteld waarin de uit-

gangspunten over het begrip onderwijskwaliteit liggen besloten. Deze regels zijn zowel gericht 

op het functioneren van het onderwijsstelsel als op het veranderen van het onderwijsproces 

zelf. Bij de eerste vorm valt vooral de versterking van het inspectietoezicht op, bij de tweede 

vorm de introductie van leerlijnen, referentieniveaus, een lerarenregister, een verplichte eind-

toets en een leerlingvolgsysteem. Hoewel dit de indruk wekt een sterk top-down sturingsre-

pertoire te zijn en een gesloten vorm van het interactieproces te zijn, hoeft dit niet meteen te 

betekenen dat de overheid een sterke interventiedrang heeft. De keuze voor top-down inter-

venties kan ook een uiting zijn van een zekere terughoudendheid met betrekking tot interven-

ties in het directe onderwijsproces. Anders geformuleerd: de interventies van ministerie en 

inspectie hebben ten doel om andere actoren binnen het onderwijsstelsel – en dan vooral 

schoolbestuurders – ertoe te brengen hun gedrag aan te passen. Bovendien toetst ook de in-

spectie haar toezichtkaders bij het onderwijsveld en wordt er nadrukkelijk gebruik gemaakt 

van wetenschappelijke inzichten. Zo kennen ook de toezichtkaders wel degelijk een legitime-

ringsproces. De overheid pretendeert dan ook niet dat onderwijskwaliteit het product van 

haar sturing is. In tegendeel, de gedachte is steeds dat schoolbestuurders, ouders, schooldirec-

teuren en vooral leerkrachten degenen zijn die onderwijskwaliteit kunnen realiseren. Of dat 

ook zo wordt beleefd in het onderwijsveld zelf, komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
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4.4. Conclusie over betekenisgeving aan onderwijskwaliteit 
 

De overheid heeft in de loop der jaren een toenemende aantal regels ingesteld waarin de uit-

gangspunten over het begrip onderwijskwaliteit liggen besloten. Nadat er geleidelijk aan af-

scheid is genomen van het begrip deugdelijkheid, heeft de overheid geïnvesteerd in het defini-

eren van onderwijskwaliteit door bepaalde normen op te stellen voor onderwijsopbrengsten 

en daar toezicht op te houden. Via regels is het begrip onderwijskwaliteit door de overheid 

geoperationaliseerd in meetbare normen (zoals de referentieniveaus), toetsen (zoals de Cito-

toets) en tijdseenheden (zoals de minimale onderwijstijd). Het begrip onderwijskwaliteit is 

grotendeels gekwantificeerd ten dienste van sturing, toezicht en verantwoording. 

Sturingsinterventies in de vorm van toezicht en verantwoording over de bereikte resultaten en 

het aanbieden van ondersteuning om de gewenste resultaten te kunnen behalen, hebben ge-

leid tot een zekere gedeelde betekenis van onderwijskwaliteit. Deze betekenis is vaak formeel 

gedeeld door ‘vertegenwoordigende’ partijen die zich in de tweede ring van ons schema be-

vinden. De media-analyse liet echter al zien dat er ook andere opvattingen in het onderwijs-

stelsel zijn van partijen die niet meedoen aan de interactie over deze regelgeving of het niet 

altijd eens zijn met de uitkomst ervan. De eenduidige betekenissen die via regelgeving aan 

onderwijskwaliteit worden gegeven komen tot stand in een omvangrijke, maar tegelijkertijd 

niet alomvattende kring van betrokkenen. Hoewel er sprake is van eenduidigheid, kan dus 

tegelijkertijd gesteld worden dat het hier ook eenzijdigheid betreft: een aantal partijen praat 

mee, maar niet alle partijen. De betekenissen van een deel van de partijen krijgt via regelgeving 

belang, maar een ander deel niet. Dat is inherent aan beleid maken voor een gevarieerd veld, 

maar de vraag is of het hier voldoende was. De overheid is sturend in de definiëring van on-

derwijskwaliteit, ondanks de intenties om ruimte te laten voor scholen om hun eigen onder-

wijsprogramma’s vorm te geven. Het interactieproces om tot een gedeelde betekenis te komen 

heeft voornamelijk plaats gevonden op bestuurlijk niveau. De gedeelde betekenissen die hier-

bij tot stand komen zijn bovendien meer permanent dan tijdelijk van aard, omdat ze worden 

geïnstitutionaliseerd in wet- en regelgeving. Het begrip onderwijskwaliteit raakt zo steeds 

meer ‘gevuld’ vanuit de regelgeving van de overheid, die een bepaalde betekenis van onder-

wijskwaliteit centraal stelt die niet in het gehele veld gedeeld wordt. Onderwijskwaliteit raakt 

zodoende steeds meer ‘gedefinieerd’, maar dat gaat ten koste van de variëteit aan interpreta-

ties. 
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5. Sturing in het stelsel 
 

5.1. Inleiding 
 

Behalve de overheid zijn in het inleidende hoofdstuk nog twee andere groepen actoren be-

noemd. Dat zijn ten eerste schoolbestuurders, die als bevoegd gezag van instellingen een scha-

kelpositie innemen tussen overheid en sector. Ten tweede gaat het om het gevarieerde geheel 

aan partijen, die zich rondom het primair onderwijsproces bevinden, zoals leraren, schooldi-

recteuren, educatieve uitgevers, experts en methode-ontwikkelaars. Het actorvermogen van 

deze twee groepen actoren – het vermogen om de institutionele definitie van onderwijskwali-

teit te beïnvloeden – vormt dan ook een belangrijke factor in het beoordelen van het systeem-

vermogen van het primair onderwijsstelsel als geheel. In het navolgende hoofdstuk beant-

woorden we de volgende deelvraag 3: welke sturingsinterventies zetten actoren in om tot 

eenduidige betekenis te komen? 

 

Meer specifiek gaat het daarbij om de beantwoording van de volgende vragen: 

1. Welke interventies heeft de actor ondernomen, gericht op het tot stand bren-

gen van gedeelde betekenissen? 

2. Hoe opereert de actor in de interactie over betekenis: openend of sluitend?  

3. Vanuit welke elementen van institutionele structuur (regels, waarden, beel-

den) intervenieert de actor?  

4. Wat is de focus van de interventies: systeemgerichte interventie of onderwijs-

procesgerichte interventie?  

 

Met behulp van interviews is de manier waarop verschillende actoren onderwijskwaliteit defi-

niëren, hoe zij (sturing op) onderwijskwaliteit beïnvloeden en hoeveel ruimte zij daartoe erva-

ren in beeld gebracht. Tevens is gesprekspartners gevraagd hoe zij aankijken tegen de kwali-

teit van het onderwijs en de manier waarop het stelsel hierop probeert te sturen. Tot deze 

gesprekspartners behoren verschillende categorieën personen en organisaties die zich op een 

of andere manier bezighouden met onderwijskwaliteit in het primair onderwijs. Ten behoeve 

van de analyse van de interviews zijn de volgende categorieën onderscheiden: adviesorganen, 

belangenverenigingen, deskundigen en opiniemakers, educatieve uitgeverijen, gemeenten, 

onderwijsondersteunende organisaties, overheid, politici, schoolbestuurders en schooldirec-

teuren. De visies van leerkrachten en ouders zijn meegenomen middels vertegenwoordigende 

organisaties (onder de categorie belangenverenigingen). Zie hoofdstuk 2 voor een nadere toe-

lichting van deze selectie en een schematische weergave van het netwerk. 

In totaal hebben er 57 interviews plaatsgevonden, met 82 gesprekspartners.1 Van deze inter-

views zijn gespreksverslagen gemaakt aan de hand van opnamen. De gespreksverslagen zijn 

vervolgens geanalyseerd met behulp van het computerprogramma NVivo. Gebruik is gemaakt 

van een methode gebaseerd op het principe van ‘in vivo coderen’ (zie: Glaser & Strauss, 1967). 

Dat houdt in dat er codes zijn toegevoegd aan tekstelementen (alinea’s of tekstregels), geba-

seerd op de inhoud van de tekstfragmenten in de woorden die de respondenten daadwerkelijk 

gebruikt hebben. Hierna zijn nog twee andere stappen gevolgd, resulterend in een proces van 

open, selectieve en axiale codering (zie hiervoor: Boeije, 2005). Op basis hiervan kon een or-

dening worden aangebracht in de gespreksverslagen. Deze ordening is als uitgangspunt ge-

bruikt voor de beschrijving van de bevindingen in dit hoofdstuk.  
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5.2. Stelselanalyse 

5.2.1. Het definiëren en realiseren van onderwijskwaliteit 

 

Wat verstaan de actoren onder onderwijskwaliteit? 

Onder onze gesprekspartners is een grote mate van overeenstemming over de reikwijdte van 

het begrip. Tegelijkertijd blijven de definities die onze gesprekspartners geven vaak hangen in 

abstracties – en daar is nu eenmaal gemakkelijker overeenstemming te vinden. Zij geven aan 

dat onderwijskwaliteit als een breed begrip opgevat dient te worden, dat in elk geval meer 

omvat dan leerresultaten – of eindopbrengsten – van inhoudelijke vakken. Er wordt regelmatig 

verwezen naar drie doelstellingen waar het in het onderwijs om zou draaien, namelijk: kwalifi-

catie, socialisatie en subjectificatie (persoonsvorming). Kwalificatie gaat over het verwerven 

van kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen in staat stellen om daar in hun vervolg-

opleiding, verdere loopbaan of leven iets mee te doen. Bij socialiseren draait het om het aanle-

ren van normen, waarden, tradities, praktijken en cultuur waardoor leerlingen worden klaar-

gemaakt om een onderdeel te vormen van de samenleving. Ten slotte houdt subjectificatie in 

dat onderwijs bijdraagt aan de vorming van menselijke individualiteit.  

 

Onderwijskwaliteit gaat dus volgens vrijwel iedereen om meer dan alleen cognitieve capacitei-

ten; het gaat ook om sociale en persoonlijke capaciteiten van leerlingen. Enkele voorbeelden 

van competenties die hieronder geschaard worden zijn de ontwikkeling van een moreel besef, 

kritisch denken, burgerschap en zelfstandig zijn. Over welke vaardigheden het meest van be-

lang zijn, lopen de meningen sterk uiteen. Soms worden traditionele vaardigheden als het be-

langrijkst gezien, zoals goed en gedegen kunnen hoofdrekenen, soms juist vaardigheden die te 

maken hebben met het klaarstomen voor de toekomst of voor ‘een leven lang leren’. Voorbeel-

den daarvan zijn ‘het nieuwe leren’, met als uitgangspunt dat leerlingen zelf verantwoordelijk 

zijn om hun eigen leerproces in te richten, en de zogenaamde ‘21st century skills’, zoals creati-

viteit, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen en samenwerkend vermogen: “Creati-

viteit stimuleren kan net zo belangrijk zijn als taal en rekenen”.  

Toch worden meetbare opbrengsten wel degelijk van belang geacht door de meeste gespreks-

partners. Er is ook een gedeelde opvatting over het belang van de kernvakken taal en rekenen 

voor de kwaliteit van het primair onderwijs; geen enkele gesprekspartner heeft aangegeven 

deze vakken niet van belang te achten. De extra aandacht die beleidsmakers aan deze vakken 

besteden wordt breed gedragen en als terecht ervaren. Er worden echter wel enige kantteke-

ningen bij geplaatst. Zo wordt het Ministerie van OCW, en de Inspectie van het Onderwijs in 

het verlengde daarvan, verweten een te eenzijdige focus te hebben op de leeropbrengsten als 

indicator van kwaliteit. Toch geven deze partijen beide aan kwaliteit als een breed begrip op te 

vatten en zich ervan bewust te zijn dat leeropbrengsten slechts één van de relevante indicato-

ren voor kwaliteit zijn.  

Naast de focus op het aanleren van kennis, vaardigheden en algemene (sociale) competenties, 

is een ander veelgenoemd punt dat er voldoende oog moet zijn voor verschillende capaciteiten 

en talenten van leerlingen: “Iedereen is een autonoom persoon en moet goed tot zijn recht komen 

binnen zijn omgeving; iedereen moet terechtkomen op de plek waar ze thuis horen en waar ze 

zich kunnen ontwikkelen”. Kwaliteit is het tegelijkertijd kunnen omgaan met achterstanden en 

met excellentie: “Uit het kind halen wat er in zit”. Andere elementen die genoemd worden zijn 

inspelen op de persoonlijke ontwikkeling van een kind, dat er zaken worden aangeleerd die 

kinderen thuis niet hadden kunnen leren, het hebben van een goed en veilig schoolklimaat en 

een goede sfeer op school of in de klas: “Het gaat er uiteindelijk om of een kind zich fijn voelt in 
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de klas en of ze ook nog iets leren. In die volgorde”. Voor ouders is onderwijskwaliteit dan ook 

vaak iets anders dan hoe er vanuit het stelsel tegenaan gekeken wordt.  

 

In de zaken die als relevant aangemerkt worden als het om onderwijskwaliteit gaat, valt in het 

algemeen een onderscheid te maken tussen onderwijsgerelateerde kwaliteit die een school 

levert aan leerlingen en kwaliteit van de school als organisatie. Onder laatstgenoemde opvat-

ting valt een breed scala aan randvoorwaarden, zoals het hebben van goede voorzieningen, 

samenwerking tussen leerkrachten, een goede verhouding tussen bestuur, schoolleiding en 

leerkrachten, een goede relatie tussen de school en de ouders van leerlingen en de aanwezig-

heid van onderwijsondersteunend personeel zoals lerarenondersteuners, onderwijsassisten-

ten en conciërges: “Als de kleine kwaliteit goed is, is de grote kwaliteit dat ook”.  

Ook wordt het kwaliteitsbegrip op verschillende zaken toegepast; zo kan er gesproken worden 

over de kwaliteit van lessen, de kwaliteit van leraren of de kwaliteit van scholen. In het geval 

van onderwijskwaliteit op schoolniveau, wordt het begrip ‘toegevoegde waarde’ vaak ge-

noemd. Een belangrijk uitgangspunt hiervan is dat scholen kwaliteit leveren wanneer zij in 

staat zijn substantiële toevoegingen te doen aan de kennis en kunde van leerlingen. Hierbij 

wordt niet zozeer alleen gekeken naar de eindopbrengsten, maar juist naar het verschil tussen 

deze eindopbrengsten en het beginniveau van leerlingen (toen zij voor het eerst naar de basis-

school gingen). Hieruit vloeit voort dat een school niet noodzakelijkerwijs kwaliteit levert 

wanneer er hoge opbrengsten zijn. Een school kan juist een hoge kwaliteit leveren terwijl de 

eindopbrengsten helemaal niet zo hoog zijn, namelijk wanneer de instroom bestaat uit een 

hoog percentage achterstandsleerlingen, maar er desondanks veel hogere resultaten zijn ge-

boekt dan op voorhand op basis van de leerlingenpopulatie verwacht mocht worden.  

 

Wie definiëren onderwijskwaliteit?  

Er is weinig consensus over de vraag wie er bepalend zijn in het beïnvloeden van de dominan-

te opvatting over onderwijskwaliteit. In het algemeen wordt wel vaak naar de Inspectie van 

het Onderwijs gewezen als bepalende actor. Sommigen ervaren dit als problematisch, omdat 

de inspectie een smal perspectief op kwaliteit zou hebben. De inspectie richt zich immers al-

leen op datgene wat in het wettelijk vastgesteld normenkader opgenomen staat. Dat kader 

bestaat uit een smal kwaliteitsbegrip, maar dat wil niet zeggen dat dit kader allesomvattend is. 

Het ministerie van OCW geeft aan dat er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden voor 

enkele indicatoren voor onderwijskwaliteit, om het toezicht werkbaar te houden. De invloed 

van de Inspectie is daarmee niet zozeer een definiëringskwestie, maar meer een kwestie van 

meten.  

Verschillende gesprekspartners menen dat de overheid zich steeds meer is gaan ‘bemoeien’ 

met de definiëring van onderwijskwaliteit. Door de jaren heen zijn er steeds concretere nor-

men van onderwijskwaliteit geformuleerd. Daar waar er aanvankelijk alleen deugdelijkheids-

eisen waren, zijn er nu kerndoelen en referentieniveaus. Enerzijds is er veel steun voor de 

steeds verdergaande inmenging van de overheid om onderwijskwaliteit inhoudelijk te defini-

eren: “het Nederlandse volk […] bepaalt wat goed onderwijs is en wat er onder onderwijskwali-

teit wordt verstaan. Daarom is het goed als ‘Den Haag’ bepaalt wat kinderen moeten leren”. An-

derzijds stellen veel gesprekspartners dat het aan de scholen is om te bepalen wat zij onder 

kwaliteit van onderwijs verstaan en hoe zij daar zelf invulling aan willen geven. Zij vrezen voor 

een uniformerende werking als de overheid verder vormgeeft aan inhoudelijke kwaliteitsei-

sen, terwijl juist de diversiteit en pluriformiteit van het Nederlandse stelsel door velen wordt 

aangemerkt als waardevol: “Onderwijskwaliteit zou moeten bestaan uit kerncompetenties, of een 

kerncurriculum. Daarnaast mag er enorme diversiteit bestaan. Dat is een kracht van het Neder-

landse systeem”. 
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Binnen laatstgenoemd perspectief zijn nog differentiaties aan te brengen. Sommige gespreks-

partners zien een duidelijke rol voor de leerkracht weggelegd, die het meeste afweet van waar 

het daadwerkelijk om draait in het onderwijs, terwijl anderen juist het belang van de schoolbe-

stuurders hierin onderschrijven. Schoolbesturen worden vanuit die opvatting geacht om een 

strategische onderwijsinhoudelijke visie te hebben op kwaliteit. Een schoolbestuurder merkt 

hier nog over op: “Een gedreven en op school gedragen visie op onderwijskwaliteit is essentieel. 

Onderwijskwaliteit gaat daarmee veel meer over het onderwijsleerproces”. Hiermee wordt vaak 

ook een decentrale kwaliteitsdefinitie geïmpliceerd, die elke school voor zichzelf invult. Dat 

zou echter wel weer resulteren in een meetprobleem: hoe meet en vergelijk je onderwijskwali-

teit op verschillende scholen als het begrip verschillend wordt ingevuld?  

 

Wie zijn bepalend voor het realiseren van onderwijskwaliteit?  

Leraren en schooldirecteuren, en in mindere mate schoolbestuurders, worden het meest wor-

den genoemd als cruciale actoren voor het realiseren van onderwijskwaliteit. De toetsing door 

de inspectie en de centrale eindtoets en kerndoelen, worden als randvoorwaardelijk gezien. 

Voor het realiseren van onderwijskwaliteit wordt het niveau van de individuele onderwijsin-

stelling als het meest bepalend gezien. Met name de leraar wordt daarbinnen vaak aangewe-

zen, omdat deze in directe interactie met leerlingen staat. Er wordt daarmee nogal wat ver-

wacht van leraren. Gesprekspartners merken hierover het volgende op: “Een goede leraar is 

een tienkamper, geen specialist op afzonderlijke onderwerpen” en “Een goede leraar beschikt 

over het niet-pluis-gevoel, een ontwikkeld gevoel om op alle aspecten aan te voelen wat er in de 

klas en bij individuele leerlingen speelt, en waar behoefte aan is”.  

Schooldirecteuren zijn belangrijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor het aansturen van het 

lerarenteam, waarbinnen discussie over kwaliteit zou moeten plaatsvinden. Schoolbestuur-

ders worden echter ook regelmatig genoemd, vooral vanwege hun formele verantwoordelijk-

heid ten aanzien van de onderwijskwaliteit. De schoolbestuurders voeren vanuit die verant-

woordelijkheid de gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het toe-

zicht en spreken ook met de andere partijen binnen het onderwijsstelsel, waaronder verte-

genwoordigende organisaties of beleidsmakers: “Goed leiderschap is cruciaal. Het gaat om ken-

nis van zaken, een visie op onderwijs, een krachtige persoonlijkheid, ruimte geven, personeel sti-

muleren, je kwetsbaar opstellen en openstaan voor ideeën van anderen”.  

 

Welke middelen dragen bij aan onderwijskwaliteit? 

Behalve actoren wijzen onze gesprekspartners ook op ondersteunende middelen, die een be-

langrijke bijdrage leveren aan onderwijskwaliteit. Door verschillende gesprekspartners wordt 

gewezen op onderwijsverbeterprogramma’s en –methodieken, zoals ‘visible learning’ waarin 

het belang van zelfevaluatie door leraren wordt benoemd. Ook wordt het schoolverbeterpro-

gramma van School aan Zet genoemd. Deze organisatie is door het Ministerie, de PO-raad en 

VO-raad in het leven geroepen om een landelijk programma ten uitvoer te brengen dat aansluit 

bij de bestuursakkoorden en actieplannen uit 2011 en 2012 en bij de sectorakkoorden uit 

2014. Het programma gaat uit van het principe van ‘de lerende organisatie’, door met school-

teams binnen en tussen scholen te reflecteren op de dagelijkse praktijk van het onderwijs en 

scholen aan de hand van goede voorbeelden te inspireren. De verschillende genoemde pro-

gramma’s gaan alle uit van het belang van reflectie, evaluatie en leren.  

Er worden echter ook andere middelen genoemd die bijdragen aan onderwijskwaliteit. Deze 

hebben vaak leraren of onderwijsteams als aangrijpingspunt. Voorbeelden zijn kwaliteitsver-

betering van de lerarenopleiding, het verhogen van de salarissen van leraren en meer autono-

mie voor leraren. Ook wordt het ontwikkelen van een cultuur onder leraren, waarin zij zich 

meer verantwoordelijk gaan voelen voor de school en de kwaliteit van het onderwijs genoemd 
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in dit verband. Toch wordt ook het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs als een be-

langrijk middel beschouwd voor de onderwijskwaliteit, met name doordat zij in staat is om 

kwaliteit te objectiveren: “We moeten ervoor zorgen dat er een externe benchmark is en blijft 

omdat de subjectiviteit van de docent anders de overhand krijgt”.  

 

Hoe staat het er in Nederland voor met de onderwijskwaliteit?  

Volgens een van de gesproken deskundigen heeft in Nederland lange tijd de visie de overhand 

gehad dat het onderwijs er heel slecht voor stond, maar is dat nu aan het omslaan: “Nederland 

maakt zich nu niet zoveel zorgen meer over de kwaliteit van het onderwijs, lange tijd was dit 

voorpaginanieuws”. Dit is ook de algemene teneur onder de gesprekspartners. Er wordt vaak 

gewezen op de top 10-klasseringen in internationale kwaliteitslijsten zoals PISA, TIMMS en 

PIRLS.2 Ook merkt een van de gesprekspartners op: “Het primair onderwijs is nog altijd ons 

beste onderwijs”. Andere gesprekspartners zijn wel overtuigd van een stagnatie of minder gro-

te ontwikkeling in de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs ten opzichte van eerder. Een 

gesprekspartner merkt bovendien nog op dat de waarneming of kwaliteit daalt of stijgt afhangt 

van wat je belangrijk vindt: “Kinderen zijn nu slecht in staartdelingen, maar goed geworden in 

schattend rekenen. Ze hebben nu dus andere skills, maar mensen die dertig jaar geleden al in het 

onderwijs werkten, focussen op die staartdelingen”.  

Toch worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst bij het Nederlandse stelsel en onder-

wijskwaliteit: “Het onderwijs in Nederland is bijzonder inefficiënt: we hebben heel veel contactu-

ren nodig om te komen tot goede resultaten”. Er wordt tevens kritiek geuit op de beperkte aan-

dacht die er in Nederland is om leerlingen te laten excelleren: “We bedienen de onderkant goed, 

de bovenkant echter helemaal niet”. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan de dominante 

egalitaire cultuur in de Nederlandse samenleving.  

 

5.2.2. Posities in het stelsel en onderlinge verhoudingen  

 

Leerkrachten 

Door verschillende gesprekspartners is aangegeven dat de ruimte voor de leerkracht steeds 

verder wordt ingeperkt, onder andere omdat de overheid zich steeds nadrukkelijker is gaan 

‘bemoeien’ met onderwijskwaliteit en de Inspectie van het Onderwijs een normenkader han-

teert dat steeds meer onderwijsinhoudelijke elementen bevat. Met name gesprekspartners van 

de adviesorganen, deskundigen en opiniemakers uiten zich heel kritisch ten aanzien van de 

inperking van ruimte voor leerkrachten. Daarbij blijft ook de rol van schoolbesturen niet onbe-

sproken: “Besturen doen gewoon mee aan het kader dat de inspectie oplegt. Die leggen leraren 

zelf verantwoordingseisen en criteria op, daar waar de inspectie dat niet doet”. Verschillende 

deskundigen pleiten daarom voor een herstel van de professionele ruimte en in het verlengde 

daarvan de beroepseer en het aanzien van de leerkracht.  

Daar hoort echter tegelijkertijd ook een bepaalde mate van professionaliteit bij, wordt steevast 

opgemerkt in gesprekken: “Het zou een ambitie van de beroepsgroep moeten zijn om te komen 

tot net zulke sterke beroepsgroepen als artsen en advocaten”. Deze roep om professionalisering 

hangt nauw samen met autonomie: “Hoe professioneler de docent, hoe meer autonomie je ze 

kunt geven”. Volgens een gesprekspartner is het namelijk een groot probleem in het onderwijs 

dat leraren het gevoel hebben dat ze van alles opgelegd krijgen, bijvoorbeeld door de overheid 

of door de inspectie, terwijl dat in feite vaak meevalt. Deze perceptie heeft te maken met een 

gebrek aan professionaliteit van leraren, aldus een gesprekspartner. Dat leerkrachten nog een 

behoorlijke slag zouden kunnen maken wat betreft hun professionalisering en opleidingsni-

veau, is een veelgehoorde klacht.  
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De opleiding van leerkrachten wordt door velen genoemd als een belangrijk middel voor het 

bevorderen van onderwijskwaliteit. Zo zien verschillende gesprekspartners het nut van een 

universitaire lerarenopleiding: “De academische pabo zorgt voor een hoger cognitief niveau van 

leraren. Ze kunnen beter kritische vragen stellen en hebben betere cognitieve competenties dan 

leraren van de reguliere pabo’s”. Toch wordt er ook in enige mate kritiek geuit op de academi-

sche pabo’s. Deze zouden zich teveel richten op theoretische pedagogische aspecten en te wei-

nig op de praktijk van het leraar zijn: “Leerkrachten afkomstig van academische pabo's zijn on-

derzoekers die er nog leraar bij zijn, terwijl leraar zijn een vak apart is. Voor de klas staan is top-

sport en onderzoekers hebben we al genoeg”. Andere critici noemen de academisering wel een 

goed initiatief, maar wijzen erop dat de positie van de leraar daar wel op moet aansluiten; de 

leerkracht moet voldoende professionele ruimte krijgen.   

 

Ouders  

Er wordt volop gepleit voor een actievere en meer betrokken rol van ouders in het onderwijs: 

“Ouders zijn teveel consumenten geworden van onderwijs in plaats van instandhouders”. Vanuit 

de idee “it takes a village to raise a child”, wordt een betere ouderbetrokkenheid gezien als zeer 

wenselijk voor de onderwijskwaliteit. Volgens een van de gesprekspartners vindt er momen-

teel al een ontwikkeling plaats richting meer ouderbetrokkenheid: “Ouders laten zich sterker 

horen en organiseren zich beter, niet alleen als vrager, maar ook als medeverantwoordelijke”. Dit 

zou wel eens een goede ontwikkeling kunnen zijn met betrekking tot onderwijskwaliteit: “Ide-

aal zou zijn een stelsel met minder verantwoordingsmechanismen maar meer interactie op hori-

zontaal niveau. De rol van ouders en medezeggenschapsraden is daarin van belang”.  

Vanuit een van de vertegenwoordigende organisaties van leerkrachten worden hier echter 

kanttekeningen bij geplaatst: “Scholen moeten alleen een pedagogisch partnerschap aangaan 

met ouders, geen educatief partnerschap, want je bent opgeleid tot leraar, daar ben je gecertifi-

ceerd voor, dus moeten ouders zich niet bemoeien met de inhoud van onderwijs”. Een andere 

geïnterviewde merkt op: “Educatief partnerschap met ouders is belangrijk, maar ouders moeten 

niet denken dat ze veel invloed hebben op onderwijsinhoud; dat is bij chirurgen ook niet het ge-

val”.  

 

Schoolbesturen en schooldirecteuren  

De schooldirecteur wordt door veel actoren genoemd als cruciale schakel in het bevorderen 

van onderwijskwaliteit. In samenwerking met het lerarenteam bepaalt de schooldirecteur de 

visie van de school, de inhoud van het curriculum, het onderwijsconcept en didactische vor-

men. De schooldirecteur moet in staat zijn een omgeving te creëren waarin docenten voldoen-

de richtlijnen en ruimte krijgen om onderwijs zó vorm te geven dat het past bij het concept van 

de school en bij de verwachtingen van ouders, en dat het recht doet aan de individuele behoef-

ten van leerlingen. 

 

Schoolbesturen hebben een zeer belangrijke rol met betrekking tot onderwijskwaliteit, en de 

sturing daarop, omdat ze formeel verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit en daarop 

door de Inspectie worden aangesproken. Hun rol is ook belangrijker geworden: “Zeven jaar 

geleden zou niemand het woord 'bestuur’ in zijn mond hebben genomen bij de vraag naar onder-

wijskwaliteit”. Veel bestuurders hebben, mede omdat men het inspectiekader als ‘te smal’ er-

vaart, aanvullende eisen aan hun scholen gesteld om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Zo 

vragen schoolbestuurders van hun schoolleiders om uitgewerkte school- en jaarplannen, een 

heldere visie of leggen bestuurders hogere minimumeisen op aan schoolleiders dan de Inspec-

tie van het Onderwijs doet. Ook wordt vaak genoemd dat de schoolbesturen interne evaluaties 

en audits instellen om niet te worden verrast door een eventueel negatief inspectieoordeel.  
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De rol van schoolbestuurders kan echter ook op de nodige kritiek rekenen. Zo meldt een ge-

sprekspartner dat schoolbesturen zich onvoldoende inhoudelijk bezig houden met onderwijs-

kwaliteit, terwijl ze daar wel verantwoordelijk voor zijn. Vele bestuurders zouden het grootste 

gedeelte van hun tijd echter aan bedrijfsvoeringstaken en personeelsbeleid besteden: “Be-

stuurders krijgen het geld maar staan te ver af van de onderwijspraktijk. Ze moeten af en toe eens 

op scholen komen”. Er wordt hierover opgemerkt dat het vreemd is dat schoolbesturen geen 

enkele vakinhoudelijke kennis over onderwijs hoeven te hebben: “Iedereen kan het gaan doen, 

en toch gaan de besturen over onderwijskwaliteit”.  

Een ander kritiekpunt is dat schoolbesturen niet genoeg ruimte durven te pakken ten opzichte 

van de overheid: “Schoolbesturen moeten veel vaker kiezen voor hun eigen aanpak en 'burgerlijk 

ongehoorzaam' zijn; dat zou de kwaliteit ten goede komen”. Zo zegt een van de gesprekspart-

ners dat het lijkt alsof scholen erkenning willen van de Inspectie: “Scholen willen dat de inspec-

tie breder kijkt naar onderwijskwaliteit omdat ze erkend willen worden in wie ze willen zijn; ze 

beschouwen de inspectie als een deskundige autoriteit”. Schoolbesturen zouden echter zelf kun-

nen formuleren waarin ze willen uitblinken. Op die manier zouden ze inspectieonafhankelijker 

worden. Ook zouden scholen zich onafhankelijker kunnen opstellen richting educatieve uitge-

verijen, wiens invloed op het onderwijs als erg groot wordt ervaren: “Scholen moeten ten op-

zichte van educatieve uitgeverijen meer vragend in plaats van volgend zijn; zo gaan uitgeverijen 

meer op basis van marktwerking werken”.  

 

Ministerie van OCW 

Wettelijk gezien heeft het Ministerie van OCW in beperkte mate invloed op de inhoud van on-

derwijs, middels de bevoegdheid om normen voor onderwijsinhoud te formuleren (kerndoe-

len en referentieniveaus) Daarnaast houdt de overheid, via de Inspectie van het Onderwijs, 

toezicht op scholen. Verschillende gesprekspartners merken op dat de inmenging van de over-

heid ten aanzien van onderwijskwaliteit evenals de rol van de Inspectie van het Onderwijs de 

laatste jaren fors is uitgebreid. De deugdelijkheidseisen zijn in de loop van de jaren flink opge-

rekt, naar steeds meer “inhoudelijke bemoeienis” met onderwijskwaliteit. Volgens een ge-

sprekspartner zijn er de laatste vijftien jaar veel meer beleidsinterventies dan in de jaren 

daarvoor, en is dat opvallend omdat de nieuwe Wet op het Onderwijstoezicht eigenlijk beoog-

de om de minister wat op afstand te plaatsen en schoolbesturen verantwoordelijker te maken, 

met een inspectie die daarop toeziet.  

Vanuit het Ministerie van OCW zelf is er deels tevredenheid over de toegenomen mogelijkhe-

den voor sturing op onderwijskwaliteit, omdat er nu beter opgetreden kan worden tegen zeer 

zwak en zwak presterende scholen en omdat er actiever aangestuurd kan worden op kwaliteit. 

Tegelijkertijd geven ook ambtenaren van OCW aan dat het ongemakkelijk is dat de overheid 

hiervoor wel steeds specifiekere eisen moet opstellen en daarmee perverse prikkels in het 

stelsel aanbrengt en ruimte voor autonomie inperkt. Ook anderen wijzen op dit ongemak: 

“Verantwoordelijkheden en rollen lopen nu door elkaar heen. We moeten ofwel meer bevoegdhe-

den naar het ministerie doen en dan worden besturen administratiekantoren, of juist minder en 

dan meer autonomie naar de scholen en hun besturen”. Zeker ook de verplichtstelling van de 

eindtoets basisonderwijs kan op kritiek rekenen: “De invoering van de verplichte eindtoets is 

veel te veel sturing op de harde kant. Dat is haast dirigistisch onderwijs. Beter zou zijn om hem 

vrijblijvend te houden”. Verschillende gesprekspartners benadrukken negatieve connotaties 

van deze ontwikkeling: “Kinderen worden niet geaccepteerd op een school omdat ze 1 punt te 

weinig hebben behaald op de Cito-toets. De toets is maar een middel, nu is het bijna een geloof 

geworden”. 

Vanuit de adviesorganen wordt de overheid ook nog verweten dat er te nauw naar kwaliteit 

wordt gekeken. Er zou een te grote focus zijn op standaard cognitieve doelen, en minder aan-
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dacht en ruimte voor allerlei andere zaken, waaronder cultuur en kunstzinnige vorming. Dit 

heeft geresulteerd in een versmalling van het curriculum, zo luidt de klacht. Bovendien vraagt 

een van de gesprekspartners zich af of het huidige overheidsbeleid wel zo zinvol is: “We moe-

ten niet de fout maken om te denken dat prestatieafspraken de onderwijskwaliteit kunnen verho-

gen; het begint en eindigt met de leraar in de klas”.  

Tegelijkertijd pleiten sommigen juist voor meer overheidsinmenging: “De Commissie Dijssel-

bloem sprak over het onderscheid tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’. De overheid gaat over het ‘wat’ en 

de scholen over het ‘hoe’. Inmiddels zijn we er wel achter dat de overheid zich soms ook met het 

hoe moet bemoeien”. Hierop aansluitend merkt een van de gesprekspartners op dat het minis-

terie momenteel geen definitie van onderwijskwaliteit heeft, maar alleen streefniveaus voor de 

vakken taal en rekenen en zeer globale kerndoelen. Om die reden zou de inspectie bepalen wat 

kwaliteit is, wat mogelijk nog onwenselijker is, dan wanneer het ministerie hier zelf duidelijker 

over zou zijn.  

 

De roep om verbreding van het perspectief op onderwijskwaliteit hoeft echter niet meteen te 

leiden tot meer ruimte voor scholen. Een verbreding van de kwaliteitsdefinitie kan immers ook 

meer aanknopingspunten voor overheidsinterventie bieden. Staatssecretaris Dekker heeft 

echter aangekondigd een nationaal curriculumdebat te willen voeren, opdat er toegewerkt kan 

worden naar een curriculum van basiselementen in het onderwijs. Volgens de staatssecretaris 

is er vraag naar een curriculum waarin duidelijk staat omschreven waar wij met het onderwijs 

naartoe moeten: “Meer richting geeft juist meer ruimte voor leerkrachten” en “Ruimte die voort-

komt uit onderwijsvrijheid, kan ook aanvoelen als leegte. Ruimte wordt ervaren als richtingloos-

heid”.  

Over hoe wenselijk dit is lopen de meningen sterk uiteen: “Het is heel mooi dat er nu een visie 

komt, een integrale visie op waar het onderwijs naartoe moet. Er is een vraag naar meer houvast 

waar het in ons onderwijs allemaal om gaat. Wat kinderen moeten leren moet maatschappelijk 

worden vastgelegd”. Anderen zijn kritischer: “Overheidsbemoeienis beperkt scholen in hun vrij-

heid; het curriculum wordt steeds uniformer en dat is negatief. We moeten absoluut geen natio-

naal programma krijgen”. Volgens een gesprekspartner van een van de adviesorganen willen 

scholen juist een heldere visie van bovenaf, omdat ze het wel gemakkelijk vinden, want dan 

kunnen ze “gemakzuchtig” en “volgend” zijn: “De overheid zegt het en de Inspectie vraagt het 

ons, dus dat doen we dan maar zo”. Iemand anders spreekt van de “paradox van regeldruk”, 

omdat scholen enerzijds meer autonomie willen en anderzijds willen weten waar ze aan toe 

zijn.  

 

Inspectie van het Onderwijs 

Dat de Inspectie van het Onderwijs een invloedrijke rol heeft, wordt door vrijwel iedereen 

onderschreven: “Als de inspectie zegt dat een school zeer zwak is, dan gaan scholen harder lo-

pen”. De nadruk op taal en rekenen door de Inspectie wordt door veel partijen in het onderwijs 

echter sterk bekritiseerd. Hoewel iedereen erkent dat de inspectie moet toetsen op een be-

paalde mate van basiskwaliteit, is het algemene beeld dat de inspectie een ‘te smalle’ definitie 

van onderwijskwaliteit hanteert. Er bestaat het beeld van ‘afrekenen’. Tegelijkertijd acht men 

het niet wenselijk dat de overheid en inspectie op andere onderwerpen (bijvoorbeeld samen-

werkend leren, muziekonderwijs en bewegingsonderwijs) ook normen formuleert waarop 

scholen gecontroleerd kunnen worden. Enerzijds wordt het inspectiekader als ‘te smal’ erva-

ren, terwijl anderzijds toetsing op een breder kwaliteitsbegrip de autonomie van scholen nog 

verder zou kunnen inperken.  

Bovendien zijn ook de normen in het toezichtkader onderwerp van discussie: “De normen van 

de inspectie voor onderwijskwaliteit zijn heel aanvechtbaar; heel goede docenten voldoen niet per 
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se aan de normen van de inspectie. Ook zouden de normen te weinig ruimte laten: “Het toe-

zichtkader is geregeld tot op de meest merkwaardige details” en “Ik ken eigenlijk geen ander 

inspectieapparaat dat zo gedetailleerd in de werkelijkheid kan en mag kijken en dat er ook een 

expliciete operationalisering voor heeft liggen. Als het schoolbestuur echt verantwoordelijk zou 

zijn, waarom zou je dan niet de werkpraktijk en de invulling daarvan veel meer overlaten aan de 

driehoek van schoolbestuur en –directie, leraar en cliënt? Professionals hebben het gevoel dat 

vrijheidsgraden en professionele ruimte drastisch aan het afnemen zijn”. Verschillende ge-

sprekspartners waarschuwen voor negatieve gevolgen hiervan: “Het risico van een expliciet 

normenkader is eenheidsworst onder scholen”.  

Ook de wijze waarop de inspectie zijn rol als toezichthouder in de praktijk uitvoert kan op de 

nodige kritiek rekenen en is er vaak onduidelijkheid over het onderscheid van wettelijke nor-

men waaraan scholen verplicht zijn te voldoen en andere zaken waar de Inspectie op toeziet, 

maar waar juridisch gezien niet noodzakelijk aan voldaan hoeft te worden.   

Daarnaast wordt gewezen op de perverse effecten van de het toezicht: “Er is sprake van een 

prestatie-paradox: scholen doen vooral de dingen waarop wordt getoetst”. Er gaat om die reden 

een sturende werking uit van het toezicht. Onbedoeld en impliciet wordt hiermee de kwali-

teitsdefinitie versmald. Om die reden wordt er vanuit verschillende actoren gepleit voor een 

beperktere rol van het toezicht. De inspectie zou daarin alleen maar toetsen of alles qua in-

richting en vorm voldoende is en niets op onderwijsinhoud. Daar moeten scholen zelf verant-

woordelijk voor zijn: “De Inspectie moet zich niet bemoeien met de vraag of lessen op school 

goed worden gegeven door te turven achter in de klas, maar veel meer of een school goed wordt 

gerund”.  

 

Ondanks alle discussie over inspectienormen, wordt tegelijkertijd ook het belang ervan bena-

drukt. Zo wijzen veel gemeenten erop dat de inspectie een belangrijke taak vervult door zwak 

presterende scholen zichtbaar te maken. Vanuit scholen en schoolbesturen wordt opgemerkt 

dat het inspectieoordeel zeer behulpzaam is bij het verbeteren van het onderwijs; zij zien het 

oordeel vooral als extra controle bovenop de eigen inspanningen en de inspecteur als belang-

rijke partner. De Inspectie van het Onderwijs voegt hieraan toe dat het toezicht zeer gering is: 

“Het inspectietoezicht is zeer beperkt; wij bezoeken scholen maar eens per vier jaar. De impact 

die we hebben zit waarschijnlijk in het feit dat we onze kaders gepubliceerd hebben”. Een van de 

experts onderschrijft dit: “Scholen schrijven ten onrechte heel veel regelgeving toe aan de In-

spectie. Scholen moeten uit eigen beweging willen verbeteren, niet omdat het moet van de inspec-

tie”. Een schoolbestuurder voegt hier nog aan toe: “Eigenlijk is de Inspectie niet nodig. Als je als 

bestuurder van de inspectie moet horen dat één van je scholen niet goed functioneert, dan functi-

oneer je zelf niet goed”.  

De inspectie gaat bovendien ook het zogenaamde ‘stimulerend toezicht’ toepassen, waarin niet 

alleen onderscheid wordt gemaakt tussen zeer zwak, zwak en voldoende, maar ook nog in 

goed en excellent. De toekenning van laatstgenoemd predicaat zal door een externe commissie 

plaatsvinden. Ten grondslag hieraan ligt de idee dat scholen te weinig inzicht krijgen in hoe zij 

presteren: “Je bent voldoende, maar waar sta je dan eigenlijk?”. Ook hierover zijn de meningen 

in het onderwijsveld verdeeld. Enerzijds wordt het aangemoedigd, omdat zo goed presteren 

wordt gestimuleerd en beloond. Anderzijds zijn verschillende gesprekspartners bang dat het 

nieuwe toezicht van de inspectie zal gaan leiden tot een fundamenteel andere opvatting over 

kwaliteit, en tot standaardisering en uniformering, omdat de inspectie gaat bepalen wat goed 

onderwijs is en wat niet, en welke scholen hier wel en niet aan voldoen. 
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Gemeenten 

Formeel hebben gemeenten vooral een verantwoordelijkheid met betrekking tot de huisves-

ting van scholen, het achterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie en leerlingenver-

voer. Voorheen vormden gemeenten vaak het bestuur van openbare basisscholen, maar deze 

zijn tegenwoordig meestal ondergebracht bij een verzelfstandigd bestuur. Vanaf 1 januari 

2015 zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijshuisvesting bovendien van 

gemeenten ook grotendeels overgeheveld naar schoolbesturen. Desalniettemin is er in de afge-

lopen jaren een aantal gemeenten geweest dat actiever is gaan interveniëren in het onderwijs-

beleid in de gemeente. De gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Almere zijn hier voorbeelden 

van. Een vaak gehoord argument hiervoor luidt: “Het gaat toch om de kinderen en toekomst van 

je stad”. Daarnaast wordt opgemerkt: “De inspectie komt te weinig langs om betekenisvol te in-

terveniëren en de PO-raad staat te ver af van scholen. Hier ligt een mooie rol voor gemeenten”. 

En: “Onderwijs is een publieke zaak, iedereen gaat erover. Zowel de scholen als de overheid, 

waaronder ook de gemeente”. 

In de drie eerder genoemde steden heeft de wethouder onderwijs in samenwerking met meer-

dere schoolbesturen afspraken gemaakt of contracten opgesteld om de kwaliteit van het on-

derwijs te verbeteren. Met financiële hulp, betrokkenheid van externe experts en prestatieaf-

spraken is in een samenwerkingsverband geprobeerd het aantal zwakke scholen in de ge-

meente te verminderen. Hoewel er grote verschillen bestaan tussen de aanpak van de drie 

gemeenten, is de onderliggende gedachte hetzelfde: als gemeente draag je een zekere verant-

woordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in je gemeente. In alle drie de gemeenten is 

het aantal zeer zwakke en zwakke scholen teruggedrongen. De gemeenten geven aan dat ze 

met name urgentie hebben weten te creëren, door scholen te confronteren met gegevens over 

de opbrengsten van de leerlingen op hun school en door de problematiek bespreekbaar te 

maken. 

Hoewel in alle drie de steden resultaten zijn geboekt, wordt de betrokkenheid van de gemeen-

te ook ter discussie gesteld. Critici wijzen erop dat met de ‘bemoeienis’ van de gemeente er 

weer een extra partij bij komt die, naast de onderwijsinspectie, eisen oplegt aan scholen en 

met haar maatregelen perverse effecten als ‘teaching to the test’ bewerkstelligt. De vaak output 

georiënteerde maatregelen zorgen voor een smalle opvatting over onderwijskwaliteit.  

 

Educatieve uitgeverijen  

De educatieve uitgeverijen, verenigd in de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), hebben als 

primaire taak de ontwikkeling van lesmateriaal. In tegenstelling tot de meeste andere actoren 

in het onderwijsstelsel wordt de educatieve infrastructuur niet gevormd door non-profit of 

not-for-profit organisaties, maar door bedrijven met winstoogmerk. De uitgeverijen werken 

dan ook vraaggestuurd: “Wij als uitgeverijen hebben geen mening over onderwijskwaliteit. Het 

is: u zegt, wij draaien”. De uitgeverijen verrichten veel marktonderzoek onder scholen en leer-

krachten om aan te sluiten bij de behoeften van de ‘klant’. Daarnaast houden ze rekening met 

de referentieniveaus en kerndoelen bij het ontwikkelen van lesmateriaal.  

Over de rol van educatieve uitgeverijen wordt in vele gesprekken gesteld dat de invloed veel te 

groot is: “Er zijn maar vijf educatieve uitgeverijen en die bepalen wat er écht gebeurt op de scho-

len”. De lesmethodes zouden veel te uitgebreid en voorschrijvend zijn, waardoor leerkrachten 

slechts nog maar uitvoerders van de methoden – “methodenslaven” – zouden zijn geworden. 

Deze kritiek komt vooral van schoolbesturen en PO-Raad, veel minder van leraren zelf. Uitge-

verijen verweren zich tegen dit argument door erop te wijzen dat ze simpelweg voldoen aan de 

vraag uit de markt naar meer dan alleen de standaardmethoden. Over de kwaliteit van de me-

thoden zijn vele gesprekspartners het wel eens dat die als goed of zelfs zeer goed kan worden 

beoordeeld. In die zin dragen methoden op een positieve manier bij aan onderwijskwaliteit.  
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Belangenverenigingen 

In het onderwijsstelsel is een groot aantal belangenverenigingen actief. Zo zijn er belangenver-

tegenwoordigers voor de verschillende beroepsgroepen in het onderwijs (leerkrachten, 

schooldirecteuren en schoolbesturen), maar ook voor ouders, onderwijsadviesbureaus en de 

verschillende denominaties in het onderwijs. Ook vakbonden rekenen wij hier tot de categorie 

van belangenverenigingen. Relevante actoren in het onderwijs zijn vrijwel allemaal op een of 

andere manier verbonden aan of worden vertegenwoordigd door een belangenvereniging. Een 

van de organisaties wijst erop dat het ‘georganiseerd zijn’ nodig is om inspraak te hebben. 

Hoewel er signalen zijn dat het ministerie van OCW af en toe juist de kleinschalige, ongeorga-

niseerde initiatieven betrekt, zijn het vooral de georganiseerde partijen waarmee de beleids-

makers aan tafel zitten (bijvoorbeeld met de PO-raad, de Landelijke Ouderraad, de Groep Edu-

catieve Uitgevers, de Onderwijscoöperatie, etc.).  

Op basis van de gevoerde gesprekken is een drietal taken van belangenverenigingen aan te 

wijzen. In de eerste plaats zien deze belangenverenigingen het als hun primaire taak om op te 

treden als belangenbehartiger van hun leden of achterban. De organisaties gelden als ‘spreek-

buis’ van de sector of beroepsgroep richting het Ministerie van OCW. Naast beleidsbeïnvloe-

ding zien de belangenverenigingen ook een faciliterende rol voor hen weggelegd in het onder-

wijsstelsel. Door bijvoorbeeld cursussen of gezamenlijke kennisbijeenkomsten te organiseren, 

wordt gewerkt aan de kennis en vaardigheden van de leden. Een derde taak waarop wordt 

gewezen betreft het geven van informatie en advies aan bijvoorbeeld scholen, ouders en leer-

krachten.  

Echter is er wel een zekere mate van onenigheid over wélke belangen vertegenwoordigd moe-

ten worden. Zo zien de vakbonden van onderwijspersoneel een rol voor zichzelf weggelegd op 

het gebied van onderwijskwaliteit: “Wij hebben als vakbond een dubbele doelstelling. Wij gaan 

over arbeidsvoorwaarden, maar wij vinden dat we ook gaan over onderwijsinhoud.” De twee 

grootste vakbonden vertegenwoordigen samen ongeveer 70.000 leden, een meerderheid van 

het onderwijspersoneel, waaronder zowel leraren als schooldirecteuren. De vakbonden be-

noemen dat ze wel als vakbond geaccepteerd worden als het gaat om de cao en dergelijke, 

maar niet als vertegenwoordiger van de beroepsgroep als het gaat om onderwijskwaliteit. Ze 

zijn echter van mening dat arbeidsvoorwaarden en onderwijskwaliteit onlosmakelijk met el-

kaar verbonden zijn en dat de ruimte van de professional mede wordt vormgegeven door af-

spraken die in de cao zijn vastgelegd. Tegelijkertijd klinkt vanuit schoolbesturen vaak de kri-

tiek dat vakbonden teveel veranderingen blokkeren – juist op het gebied van kwaliteitsverbe-

tering, zoals het kunnen aanspreken van leraren op hun functioneren. 

Een ander discussiepunt op het gebied van taken van belangenverenigingen komt naar voren 

bij de positionering van de PO-raad. Waar sommige actoren de PO-raad nadrukkelijk be-

schouwen als vertegenwoordiger namens de schoolbesturen, werpen andere actoren op dat de 

PO-raad vooral dicht tegen het ministerie van OCW aanzit. De PO-raad verwerpt deze kritiek 

door te wijzen op het feit dat men financieel volledig onafhankelijk is van OCW, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld de vakbonden. Ook wordt de PO-raad in toenemende mate gezien als een sec-

tor-vertegenwoordigend orgaan dat namens het gehele onderwijsveld spreekt en wordt ge-

consulteerd door het Ministerie van OCW. Hier staat echter niet iedereen achter. Verschillende 

gesprekspartners wijzen erop dat de PO-raad slechts de schoolbesturen vertegenwoordigt, en 

bijvoorbeeld niet de leraren en de schooldirecteuren. Laatstgenoemde groepen zijn van me-

ning dat besturen niet altijd dezelfde belangen hebben. 

  

Onderwijsondersteunende organisaties 

In dit onderzoek zijn organisaties zoals de voormalig Landelijke Pedagogische Centra, SLO, 

School aan zet, Cito en het NIVOZ gerekend tot onderwijsondersteunende organisaties. Deze 
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organisaties hebben een faciliterende rol met betrekking tot onderwijskwaliteit door middel 

van onderzoek, ontwikkeltrajecten, toetsontwikkeling, cursussen, vakondersteuning, websites, 

het formuleren van leerplankaders en dergelijke. Een aantal van de onderwijsondersteunende 

organisaties ontvangt financiering van het Ministerie van OCW (zoals SLO). Veel andere partij-

en ontvingen eerder wel subsidie, maar zijn recentelijk geprivatiseerd. Zij ontvangen nu geen 

subsidies meer en noemen zichzelf ‘not-for-profit’ organisaties. 

Het Cito neemt in dit gezelschap een bijzondere plaats in als grootste aanbieder van de eind-

toets in het primair onderwijs. Het resultaat van de eindtoets is één van de indicatoren op ba-

sis waarvan iets gezegd kan worden over onderwijskwaliteit. De organisatie wijst erop dat de 

toets een functie heeft op drie niveaus: het niveau van de individuele leerling, het niveau van 

de school en op stelselniveau. Het Cito wijst er daarbij nadrukkelijk op dat de score op de toets 

slechts een van de vele indicatoren is die iets zeggen over onderwijskwaliteit. De negatieve 

connotatie over de toets heeft volgens het Cito niet zoveel met de toets zelf te maken, maar 

meer met ontwikkelingen in het onderwijsstelsel (bijvoorbeeld het belang van het toetsresul-

taat voor een plek in het middelbaar onderwijs, het Inspectiekader etc.).  

Ook de lerarenopleidingen vormen belangrijke partijen in het onderwijsveld. Vaak wordt ge-

noemd dat de kwaliteit van leerkrachten een doorslaggevende invloed heeft op onderwijskwa-

liteit. Het is de taak van de lerarenopleidingen om nieuwe docenten alle noodzakelijke basis-

vaardigheden aan te leren. Het hebben van een diploma is echter nog geen garantie voor het 

zijn van een goede leerkracht. Experts van de lerarenopleidingen wijzen erop dat daarvoor nog 

jaren ervaring nodig is. De opmerking “eenmaal bevoegd is altijd bekwaam”, gaat volgens hen 

dan ook niet op voor leraren.  

 

Adviesorganen, deskundigen en opiniemakers 

Tot adviesorganen worden instanties gerekend die op basis van onderzoek rapporten en ad-

viezen uitbrengen aan de regering en het parlement, zoals de Onderwijsraad, WRR, SCP en 

Algemene Rekenkamer. Hiermee zijn de adviesorganen vooral aan de beleidskant van het on-

derwijsstelsel gepositioneerd, al kunnen de adviezen gaan over alle niveaus van het stelsel. 

Deze actoren hebben binnen het stelsel zelf geen bepalende rol of formele taken, maar hebben 

als “thermometers van de samenleving” wel de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te 

geven aan de Tweede Kamer. De adviesorganen kijken in hun onderzoeken vaak niet naar één 

specifieke actor en proberen ook over de grenzen van sectoren heen te kijken.  

Evenals adviesorganen hebben deskundigen en opiniemakers geen directe formele rol of posi-

tie in het onderwijsstelsel. Dat wil echter niet zeggen dat ze geen rol spelen. Deze rol is het 

beste zichtbaar in relatie tot de politiek. Berichtgeving in media en publicaties van weten-

schappelijke onderzoeken vormen veelal aanleiding voor politici om specifieke onderwerpen 

of incidenten onder de aandacht te brengen in de Tweede Kamer. De media spelen geen beslis-

sende, maar wel een relevante rol in de beeldvorming en het publieke debat over het onder-

wijs. Media nemen geluiden over uit de samenleving, en kunnen die versterken of vergroten. 

Daar kan een vertekend effect in zitten: “Media geven niet de werkelijkheid weer, maar geven 

weer wat het nieuws is”. Hiermee hebben media dus niet alleen een signalerende rol, maar ook 

een beïnvloedende rol.  

 

5.2.3. Dynamiek en interactie in het stelsel  

 

Het vertegenwoordigend vermogen van het stelsel ter discussie gesteld  

Verschillende gesprekspartners zijn kritisch over het vertegenwoordigend vermogen van het 

onderwijsstelsel. Een veelgehoord kritiekpunt, niet alleen vanuit de vertegenwoordigende 
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belangenorganisaties, maar ook vanuit andere gesprekspartners, zoals de onderwijsonder-

steunende organisaties, adviesorganen en de deskundigen en opiniemakers, is dat de belangen 

van leerkrachten slecht vertegenwoordigd zijn: “De leraar is volstrekt onzichtbaar bij verande-

ringen in onderwijsbeleid. Er zijn grote operaties uitgevoerd over de hoofden van leraren heen. 

En daarom is er weinig draagvlak in het veld voor onderwijsvernieuwingen” en “Bij overleggen 

over onderwijskwaliteit binnen het stelsel komt er nooit een leraar aan te pas”.  

Er worden in grote lijnen twee verklaringen genoemd voor deze situatie. Ten eerste is het stel-

sel de afgelopen jaren vooral langs bestuurlijke weg verder ontwikkeld. Er is een PO-Raad ge-

komen, waarmee de overheid in nauw contact staat, en de schaalvergroting heeft de afstand 

tussen besturen en primaire proces vergroot: “Vroeger was de leerkracht verantwoordelijk voor 

het onderwijscurriculum. Nu de schil van partijen om de leraar heen: de politiek, de inspectie, 

bestuurders en methodemakers”. Een andere gesprekspartner verwijst naar dezelfde ontwikke-

ling en verwoordt dit als volgt: “Scholen zijn van een onderdeel van de gemeenschap nu een on-

derdeel van een bestuurlijk netwerk geworden”. Ten tweede hebben leraren zich nauwelijks als 

beroepsgroep georganiseerd. Er is geen heldere, professionele beroepsgroep of georganiseer-

de professie, die de eigen belangen naar voren brengt en eigen kwaliteit waarborgt binnen het 

stelsel. Hier en daar ontstaan wel kleinschaligere initiatieven, maar een evenknie van de bestu-

ren- en directeurenbonden op het niveau van de leerkracht ontbreekt vooralsnog.  

In het verlengde hiervan wordt de PO-raad verweten alleen op te komen voor belangen van 

bestuurders en directeuren. Dat is niet onlogisch, omdat de raad ontstaan is als vertegenwoor-

digend orgaan van schoolbesturen. Steeds vaker wordt er echter met de PO-raad overlegd als 

vertegenwoordigend orgaan van de onderwijssector als geheel. Dat staat soms op gespannen 

voet met de belangen van leerkrachten, die hierdoor niet altijd worden gehoord. Een ge-

sprekspartner verwoordt het als volgt: “De PO-raad als sectorvertegenwoordiger is niet hele-

maal gelukkig. Ze staan zo ver boven de praktijk en hebben geen flauw idee wat er speelt. Leraren 

weten zelf het beste wat er gedaan moet worden voor onderwijskwaliteit”. Dit resulteert in een 

spanning met verstrekkende gevolgen, aldus een van de gesprekspartners van de belangen-

verenigingen: “Er is een democratisch tekort in het stelsel rondom onderwijskwaliteit. Aan wie 

leggen de actoren in het netwerk verantwoording af, namens wie handelen zij? De uitkomst van 

onderhandelingen is ingegeven door deelbelangen, niet door wat er nodig is voor onderwijskwali-

teit”.  

 

Het steekt sommige belangenverenigingen dan ook dat de overheid wel om de tafel gaat met 

allerlei kleine initiatieven, maar grotere belangenverenigingen niet altijd uitgenodigd worden 

om met het ministerie in gesprek te gaan over onderwijsinhoudelijke zaken: “De overheid wil 

liever met ongeorganiseerde leraren spreken, terwijl dat individuen zijn die niet representatief 

zijn”. Hiermee worden initiatieven zoals Leraren met Lef of Het Alternatief (met betrekking tot 

het voortgezet onderwijs) bedoeld. Ook wordt nog opgemerkt dat de stem van ouders onder-

belicht blijft in het onderwijs, althans, op het niveau van het stelsel: “Ouders zijn weliswaar op 

microniveau vertegenwoordigd, maar hebben op macroniveau geen stem”. De overheid is degene 

die bepaalt wie er bij haar aan tafel zit. Dat resulteert blijkbaar niet altijd in een herkenbare 

vertegenwoordiging.  

Tegelijkertijd worden er ook kanttekeningen geplaatst bij het vertegenwoordigend vermogen 

van de vakbonden. Deze worden verweten alleen maar oudere leerkrachten onder de leden te 

hebben, “die halsstarrig vasthouden aan verworvenheden, bijvoorbeeld in het cao”. De klacht 

luidt dat vakbonden zich niet met onderwijsinhoud bezighouden, maar met randvoorwaarden. 

Ook zouden sommige vakbonden niet het achterste van hun tong durven laten zien omdat ze 

liever de vrede bewaren met het ministerie. Dit zou ook in verband kunnen staan met de sub-

sidiëring vanuit het ministerie; de vakbonden zijn in die zin niet volledig (financieel) onafhan-
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kelijk: “Een probleem binnen het stelsel is dat heel veel partijen in het onderwijsveld op een of 

andere manier verbonden zijn met het ministerie van OCW; die kunnen geen goed onafhankelijk 

geluid laten horen”. De vakbonden brengen hier zelf tegenin dat ze wel degelijk over onderwijs-

inhoud willen en kunnen praten, maar dat ze door het ministerie van OCW niet worden geac-

cepteerd als gesprekspartner op dit vlak en niet worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

onderwijsinhoudelijke discussies. 

 

Rigiditeit van het stelsel  

Vanuit scholen en schoolbesturen wordt er veel geklaagd over beperkingen in wetten en regels 

ten aanzien van nieuwe en innovatieve ideeën die ten goede zouden kunnen komen aan de 

onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld in het geval van de ontwikkeling van integrale kindcentra. Dit 

zijn voorzieningen waarin niet alleen onderwijsinstellingen maar ook andere voorzieningen 

voor het kind bijeen zijn gebracht, zoals de kinderopvang of het consultatiebureau. Schoolbe-

sturen kunnen aanlopen tegen achterblijvende wetgeving, omdat de voorzieningen soms wel 

onder drie verschillende ministeries vallen en de medewerkers onder drie verschillende cao’s. 

Verschillende gesprekspartners noemen een betere aansluiting tussen verschillende voorzie-

ningen voor het kind - “meer samenhang tussen onderwijs en samenleving” – met het oog op de 

toekomst van groot belang. Gedacht kan worden aan voorzieningen zoals de voor- en vroeg-

schoolse educatie, de voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen en crèches.  

Een ander kritiekpunt richt zich op de standaardisering in leerroutes. Er is weinig ruimte om af 

te wijken van de standaardinvulling binnen het onderwijs, omdat financiering en andere voor-

zieningen door elkaar gaan lopen wanneer leerlingen bijvoorbeeld in een onderwijsconcept 

betrokken worden dat zich richt op de leeftijd tot aan veertien jaar in plaats van twaalf jaar. 

Omdat het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs apart gefinancierd worden, is dit 

lastig te organiseren. Vanuit de adviesorganen wordt er ook gepleit voor meer variatie in leer-

routes, omdat leerlingen vaak nog niet weten wat ze willen wanneer ze in de brugklas terecht 

komen en het in Nederland niet eenvoudig is om van de ene naar de andere leerrichting over 

te stappen.  

Verschillende gesprekspartners benadrukken echter ook nog dat er een behoorlijke starheid 

en onveranderlijkheid in het stelsel zelf aanwezig is: “Het onderwijs is een systeem dat zelf pro-

blemen genereert en zichzelf in stand houdt; niemand verandert dit omdat men gelukkig is met 

de eigen positie, rol en belangen”. Een andere gesprekspartner meldt dat het heel lastig is om 

veranderingen te bewerkstelligen binnen het systeem, omdat het macroniveau zich telkens 

bemoeit met dingen die zich op microniveau afspelen. In feite vinden de meeste veranderingen 

plaats op het microniveau, het niveau van de klas waarin de leraar leerlingen onderwijst. An-

derzijds merkt een gesprekspartner op: “Bepaalde initiatieven zetten de leerkracht helemaal op 

het podium. Maar het stelsel is nu eenmaal anders vormgegeven, dus je kunt niet zomaar ineens 

alle lijntjes doorknippen en de docent verantwoordelijk maken of centraal stellen”.  

 

Kritiek op de autonomie van schoolbesturen 

Naast de rol van de overheid staat ook de rol van besturen volop in de aandacht. Zo zouden ze 

moeilijk te beïnvloeden zijn door overheidssturing: “Lumpsumfinanciering bemoeilijkt regule-

ring. Geld dat beschikbaar was gesteld voor specifieke programma’s wordt vaak ergens anders 

aan besteed”. Een andere respondent illustreert dit met een voorbeeld: “Er kwam meer geld om 

docenten te bevorderen die het goed deden, maar in de praktijk kennen scholen die middelen toe 

aan degene die er het langst is, of geven iedereen er wat bij”. Deze keerzijde van autonomie is 

wat een van de respondenten aanduid met de term ‘het Frankenstein-effect’: “Door de schaal-

vergroting en de lumpsumfinanciering heeft de overheid een monster gecreëerd die ze zelf niet 
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meer in de hand heeft”. Schoolbesturen zouden teveel macht hebben gekregen en machtige 

instituties zijn geworden die moeilijker te controleren en te sturen zijn. 

Ook zijn schoolbestuurders volgens veel respondenten steeds verder af komen te staan van de 

onderwijspraktijk: “Schoolbesturen zijn zo groot geworden om te voldoen aan alle governance-

eisen die wij aan ze stellen, maar daardoor zijn ze afgedreven van het inhoudelijke en onderwijs-

kundige. Ze zijn meer richting het macroniveau toegegaan dan naar het microniveau”. Tegelij-

kertijd zouden schoolbestuurders vooral deelbelangen behartigen doordat ze alleen aan de 

kwaliteit van hun eigen school denken. Ze kunnen bijvoorbeeld proberen om achterstandsleer-

lingen zo lang mogelijk te weren. Hoewel dit feitelijk niet mag, kunnen leerlingen wel het ad-

vies krijgen om op een andere school te gaan kijken, bijvoorbeeld omdat daar betere voorzie-

ningen zouden zijn voor de specifieke situatie van een kind. Volgens een deskundige dragen 

schoolbestuurders op die manier bij aan segregatie. Met het oog op de eindopbrengsten is het 

voor hen immers logisch om te streven naar zo min mogelijk achterstandsleerlingen. Goede 

beoordeelde scholen trekken vervolgens weer betere leerlingen aan (met kritische ouders), 

waardoor er een vicieuze cirkel van achterstanden ontstaat. 

 

Tegelijkertijd worden er ook argumenten voor schaalgrootte aangedragen: “Voor professionali-

teit heb je een bepaalde schaal nodig; als je team klein is, kun je niet goed reflecteren. Voor leer-

lingen kunnen kleine klassen goed zijn, maar voor leerkrachten, als collega’s onder elkaar, en 

voor besturen moet je toch groot zijn”. Hierop aansluitend noemen verschillende respondenten 

het nut van een netwerk van bestuurders om mee te sparren of te reflecteren. Ook zou de au-

tonomie van bestuurders hen weerbaarder maken tegen de politieke waan van de dag. Daar-

over wordt, vooral onder leerkrachten en bestuurders, veel geklaagd: “De overheid houdt zich 

bezig met zaken waar ze zich niet mee bezig moeten houden, bijvoorbeeld met drie uur gym in de 

week, maar laten na wat ze wel moeten doen”. En: “Politici hebben geen flauw benul wat ze aan 

het doen zijn als ze zich met onderwijs bemoeien. De norm van 3 uur gym per week is absurd. 

Politici denken niet aan beperkte faciliteiten etc.” Hierdoor zou het onderwijs overspoeld wor-

den met allerlei zaken die nu actueel zijn, zoals digitalisering, overgewicht, burgerschap, etc. 

 

Wantrouwen in het stelsel  

In een aantal gesprekken komt ook naar voren dat er weinig samenwerking is in het stelsel 

door een “groeiend georganiseerd wantrouwen” tussen onderlinge partijen in het onderwijs-

stelsel. Alle actoren willen min of meer hetzelfde, want de meningen over wat onderwijskwali-

teit inhoudt lopen niet zo sterk uiteen, maar ze doen dit door hier allemaal zelfstandig aan te 

werken: “Het onderwijsstelsel bestaat uit teveel eilandjes. In de toekomst moet er meer samen-

werking komen”. Een andere illustratie wordt gegeven door een schoolbestuurder: “De vakbon-

den hebben een te behoudende houding. Die staat professionalisering in de weg. Wij mogen am-

per een beoordelingsgesprek voeren met leraren”. Meer samenwerking en wisselwerking tussen 

scholen, leraren en bijvoorbeeld de pabo’s zou bij kunnen dragen aan de onderwijskwaliteit. 

Momenteel lijken volgens veel gesprekspartners echter deelbelangen de overhand te hebben.   

Dat wantrouwen schuit in relaties tussen leerkrachten en bestuurders en beleidsmakers, maar 

ook tussen beleidsmakers en leerkrachten, tussen faciliterende partijen in het stelsel onderling 

(geprivatiseerde onderwijsondersteunende instellingen die met argwaan naar nieuwe markt-

partijen kijken) en tussen overheid en marktpartijen. Zo meldt een gesprekspartner van het 

Ministerie van OCW over die laatste spanning dat zij het liefst niet aan tafel zitten met partijen 

die een commercieel belang hebben, ook niet als het gaat om onderwijskwaliteit. Hierdoor zijn 

de voormalige Landelijke Pedagogische Centra op een grotere afstand komen te staan van de 

overheid en worden ze niet meer zo vaak geraadpleegd als voorheen, terwijl zij naar eigen 

zeggen volop kennis en kunde over onderwijskwaliteit hebben.  
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Onze gesprekspartners hebben geen eenduidige verklaring voor het wantrouwen in het stelsel. 

Fragmentatie is een veelgenoemd probleem, waardoor deelbelangen de overhand krijgen en 

samenwerking ook praktisch lastig is. Een gesprekspartner merkt hierover het volgende op: 

“Er zijn teveel eisen, er wordt teveel opgelegd, er is teveel top down en het is allemaal vooral te 

gefragmenteerd. Is er wel eens iemand die vanuit enige vorm van systeemdenken kijkt naar de 

totaliteit van alle maatregelen? Nee, die persoon is er niet”. Organisaties of actoren die onder 

druk staan – of zich onder druk gezet voelen – trekken zich terug op hun eigen eilandje. Er 

worden weinig positieve prikkels voor samenwerking ervaren. 

 

Zonder deze en andere spanningen in het stelsel te ontkennen of als irrelevant af te doen, kun-

nen we stellen dat het overgrote deel van de gesprekspartners van mening is dat het stelsel er 

in algemene zin behoorlijk goed in slaagt om kwaliteit te realiseren. Leerlingen krijgen nage-

noeg overal onderwijs van voldoende kwaliteit, wat inhoudt dat bijna iedere school in Neder-

land er in slaagt om basisdoelstellingen van het onderwijs – zoals vastgelegd in de kerndoelen 

en de referentieniveaus voor taal en rekenen – te halen.  

 

 

5.3. Conclusie 

5.3.1. Samenvatting stelselanalyse 

De stelselanalyse geeft een antwoord op de vraag hoe de belangrijkste actoren in het primair 

onderwijsstelsel de definitie van onderwijskwaliteit hebben beïnvloed en op de vraag op welke 

wijze deze actoren interacteren met elkaar en met de overheid. In hoofdlijnen kunnen de be-

vindingen van de stelselanalyse als volgt worden samengevat: 

 

Het definiëren en realiseren van onderwijskwaliteit 

Door vrijwel alle actoren wordt een brede opvatting van onderwijskwaliteit beleden. Het gaat 

naast het verwerven van kennis en vaardigheden ook om het aanleren van normen, waarden, 

tradities, praktijken en cultuur waardoor leerlingen worden klaargemaakt om een onderdeel 

te vormen van de samenleving. En het gaat om de vorming van menselijke individualiteit en 

subjectiviteit. Ook is vrijwel iedereen het erover eens dat kwaliteit vooral in het primaire pro-

ces tot stand moet komen: in de klas, in de betrokkenheid van ouders en in de samenwerking 

binnen onderwijsteams. Andere actoren, die meer op afstand van het primaire proces staan 

(zoals methodenmakers, overheid of schoolbestuurders) hebben een faciliterende rol. Boven-

dien acht niemand zich gerechtvaardigd om de definitie van onderwijskwaliteit te monopolise-

ren: ook de overheid stelt dat het – op enkele basiseisen na – aan scholen is om onderwijskwa-

liteit te bepalen en te realiseren. 

Tegelijkertijd wordt er over deze brede opvatting veelal in abstracte termen gesproken. Con-

creet wordt het enkel als het gaat over eindopbrengsten over taal en rekenen: daarop vindt 

outputmeting door de Inspectie plaats. Het is precies deze ‘smalle’ operationalisering van het 

brede begrip onderwijskwaliteit die ertoe leidt dat velen de beleden onderwijsvrijheid en bre-

de kwaliteitsopvatting niet als zodanig ervaren. De rol van de inspectie zou leiden tot unifor-

mering en versmalling van het kwaliteitsbegrip – ook al geeft de Inspectie zelf aan absoluut 

niet deze intentie te hebben. Bovendien zou hierdoor vooral de overheid en niet de scholen 

bepalen wat onder onderwijskwaliteit moet worden verstaan. Dat laatste heeft voor een be-

langrijk deel te maken met de reactie van schoolbesturen op het onderwijstoezicht. Hoewel ze 

zelf aangeven een brede opvatting over kwaliteit te hanteren, letten zij volgens anderen om ten 

minste twee redenen vooral op de Cito-scores van hun scholen. Ten eerste worden zij daarop 

beoordeeld door de Inspectie – waarbij een negatief resultaat tot mogelijke bekostigingssanc-
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ties kan leiden. En ten tweede zijn hoge Cito-scores – en het bijbehorende label ‘zwak’ of ‘goed’ 

door de Inspectie – een belangrijk marketinginstrument richting ouders van nieuwe leerlingen. 

 

Het is echter niet alleen de overheid die een grote rol in het bepalen van onderwijskwaliteit 

wordt toegedicht. Opvallend is ook dat door velen wordt gewezen naar de rol van educatieve 

uitgevers. Hoewel zij zelf aangeven enkel vraaggericht te werken – dat wil zeggen: handelen op 

basis van de behoeften van leraren – stellen de meeste actoren in het onderwijsstelsel dat lera-

ren eerder volgend zijn aan de door uitgevers ontwikkelde methoden en lespakketten. Sommi-

gen gaan zelfs zo ver om leraren als ‘methodenslaven’ af te schilderen. Deze discussie laat in 

ieder geval zien dat leraren niet een beroepsgroep vormen waarin zij zelf de regie voeren over 

methoden en lesinhoud.  

In de praktijk vindt het inhoudelijke debat vooral plaats tussen inspectie, ministerie en school-

besturen (bij monde van de PO-Raad). Leraren zijn in het gesprek duidelijk ondervertegen-

woordigd. Zij hebben zich voornamelijk georganiseerd via vakbonden, maar de communis 

opinio is dat deze een gesprek over onderwijskwaliteit vooral in de weg staan door de nadruk 

te leggen op arbeidsvoorwaarden. Dat is deels een gevolg van schaalvergroting, waardoor 

schoolbestuurders verder van het primaire proces afstaan, maar deels ook een bewuste keuze 

met betrekking tot de inrichting van de sector. Zowel overheid als bestuurders hebben een 

sterke prikkel om elkaar op te zoeken en andere actoren (al dan niet bewust) uit te sluiten. De 

PO-Raad vormt het scharnierpunt waarmee schoolbesturen hun positie markeren en de over-

heid de sector aanspreekt bij beleidsvorming en kwaliteitsbeoordeling. 

 

Posities in het stelsel en onderlinge verhoudingen 

Uit de bovenstaande analyse over het definiëren en realiseren van onderwijskwaliteit vloeit 

een beeld voort van de posities die de verschillende actoren in het stelsel innemen. Twee beel-

den vallen daarbij op. Ten eerste is dat het beeld van een binnen- en een buitenring. Vrijwel 

alle betrokkenen noemen het primaire proces – de interactie tussen leerlingen, ouders, leraren 

en schooldirecteuren – het belangrijkste voor het realiseren van onderwijskwaliteit. Daarom-

heen bevinden zich partijen die dat primaire proces op de een of andere manier faciliteren, 

variërend van educatieve uitgevers tot Onderwijsinspectie.  

Een tweede beeld ontstaat echter als we kijken naar de actoren die de boventoon voeren in het 

gesprek over onderwijskwaliteit en hoe daarop gestuurd kan worden. Dan is niet het primaire 

proces, maar de driehoek tussen Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs en de 

schoolbesturen zoals vertegenwoordigd in de PO-Raad. En op de achtergrond spelen educatie-

ve uitgeverijen – die geen formele/wettelijke positie in het stelsel toegekend hebben gekregen 

– een belangrijke rol. Tevens is de rol van de gemeenten, die eveneens geen formele rol hebben 

als het gaat om onderwijskwaliteit, maar die zich regelmatig mengen in het debat en het beleid. 

Dat gebeurde in het verleden overigens nogal eens met omstreden interventies, die vaak als 

hiërarchisch en outputgestuurd werden ervaren door scholen en schoolbesturen. 

 

Dynamiek en interactie in het stelsel 

Het overgrote deel van de gesprekspartners is het erover eens dat het behoorlijk goed gesteld 

is met de kwaliteit van het Nederlands primair onderwijs. Daar moet echter wel de kantteke-

ning bij geplaatst worden dat het Nederlandse onderwijs er minder goed in slaagt om excellent 

onderwijs goed vorm te geven. Het Nederlandse onderwijsstelsel kenmerkt zich juist door het 

uitblinken in het verheffen van de onderkant tot een middenniveau. Maar er is ook meer dan 

genoeg kritiek over het functioneren van het stelsel. Vanuit de overheid is er ontevredenheid 

over scholen die zwak of zeer zwak presteren. Het belang van goed onderwijs voor kinderen is 

te groot om dergelijk wanpresteren ongemoeid te laten. 
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Tegelijkertijd is er vanuit de sector ontevredenheid over Inspectie en Ministerie die te dwin-

gend en te gedetailleerd intervenieert. De angst leeft dat er een te grote focus op standaard 

cognitieve doelen komt en dat er een versmalling van het curriculum zal plaatsvinden, die zal 

resulteren in uniformering van het onderwijs, terwijl de diversiteit en pluriformiteit van het 

Nederlandse onderwijsbestel juist van enorme waarde wordt geacht. En binnen de sector is er 

– onder sommigen – ook weer ontevredenheid over de positie van schoolbesturen. Deze zou-

den te autonoom zijn, te ver van het onderwijs afstaan, en teveel afgaan op managementbelan-

gen zoals de financiële huishouding en de afrekenbare eindopbrengsten. 

 

5.3.2. Analyse 

 

Als het gaat om regelgeving, voert de driehoek van Inspectie, Ministerie en PO-Raad de boven-

toon in het sturen van onderwijskwaliteit. Dat is niet zo verwonderlijk gezien enerzijds de 

ambities van de overheid en anderzijds het formele gezag dat schoolbesturen dragen. Wat 

verwonderlijker is, is de ondervertegenwoordiging van spelers in het primaire proces in het 

gesprek over onderwijskwaliteit. Dat wordt overigens door de bestuurlijke kernspelers ook 

erkend en betreurd. Zo is het een belangrijke ambitie om te komen tot een sterke beroeps-

groep van leraren, naar voorbeeld van goed georganiseerde beroepsgroepen zoals de advoca-

tuur en medisch specialisten.  

In dat streven lijkt zich echter een catch-22 situatie voor te doen. De overheid wil graag meer 

zeggenschap afstaan aan zo’n sterke beroepsgroep, maar behoudt zichzelf een meer hiërarchi-

sche rol voor zolang die beroepsgroep er nog niet is. Tegelijkertijd leeft er vanuit lerarenorga-

nisaties en schooldirecteuren sterk de gedachte dat ze eerst meer vrijheid moeten krijgen om 

zich tot een sterke beroepsgroep te ontwikkelen. Anders geformuleerd: zonder professionali-

sering geen autonomie, maar zonder autonomie ook geen professionalisering. Vooralsnog blijft 

deze spanning onopgelost, temeer daar hiërarchische overheidsprikkels om een beroepsgroep 

te organiseren zich spanningsvol verhouden tot de noodzaak van zelforganisatie. 

 

In weerwil van deze kritiek kan worden opgemerkt dat er formeel gezien niets in de weg staat 

om de genoemde bezwaren te overwinnen. Leraren en schooldirecteuren kúnnen zich organi-

seren tot een professionele beroepsgroep. Schoolbesturen kúnnen zich actief bemoeien met 

kwaliteitszorg en een professionele leergemeenschap op scholen stimuleren. En de eisen van-

uit de overheid laten nog veel vrijheid aan scholen om het onderwijs naar eigen inzicht in te 

vullen. Volgens onze gesprekspartners bij het Ministerie van OCW en de Inspectie hebben 

scholen en professionals meer vrijheid wat betreft lesmateriaal, pedagogische stroming en 

lesaanbod dan ze vaak denken. En ook met de inspectielast zou het wel meevallen. In de regel 

wordt een school slechts eens per vier jaar bezocht. 

In de praktijk wordt deze vrijheid echter niet ten volle benut. Hiervoor worden verschillende 

verklaringen genoemd. Zo ontbreekt het, zoals gezegd, aan een sterke beroepsgroep van on-

derwijsprofessionals en hebben sommige schoolbestuurders een sterke focus op eindopbreng-

sten. Daarnaast kan ook het interne management op scholen een probleem zijn: sommige scho-

len zijn niet in staat om, in samenwerking tussen schoolbestuur, schooldirecteur en leraren-

team, een goede onderwijsgemeenschap op te bouwen. Maar het geluid uit de sector dat de 

invloed van de overheid – en dan met name de Inspectie – groot is, moet niet worden onder-

schat. De Inspectie zegt weliswaar slechts een beperkt deel van het onderwijs aan toezicht te 

onderwerpen, maar aan dat toezicht zijn (bij slecht presteren) wel mogelijke sancties verbon-

den – zowel in termen van bekostiging als in termen van imagoschade. Daarmee werpt dit op 

het oog beperkte toezicht toch een lange schaduw over de sector. Dat laatste verklaart bij 
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voorbeeld ook het opvallende fenomeen dat scholen (volgens de Inspectie) zelf vaak om meer 

regelgeving of preciezere inspectievoorschriften vragen. Wie wordt beoordeeld, wil immers 

graag precies weten op basis waarvan dat dan gebeurt. 

 

5.3.3 Conclusie over de betekenisgeving aan onderwijskwaliteit 

 

De stelselanalyse laat zien dat er veel aandacht is voor de invloed van wet- en regelgeving van 

de overheid en de normen van de inspectie. De regels van de overheid bevatten opvattingen 

over onderwijskwaliteit die niet door iedereen gedeeld worden of die conflicteren met kwali-

teitsopvattingen vanuit andere perspectieven. Door de regelgeving komt een zekere rigiditeit 

in het systeem, omdat er ‘harde’ normen zijn die de autonome invulling van onderwijskwaliteit 

beperken.  

De analyse laat echter ook zien dat partijen steeds meer andere routes weten te vinden om hun 

opvattingen over onderwijskwaliteit door te laten werken. Leraren maken eigen keuzes in het 

onderwijsaanbod, onafhankelijk van de kerndoelen van het ministerie. Uitgeverijen ontwikke-

len methoden, waarin zij de opvattingen van onderwijsdirecteuren en leraren zwaarder mee 

laten wegen dan de bestuurlijke afspraken die hierover gemaakt worden. Gemeenten ontwik-

kelen eigen kaders die zij mee laten wegen in de ondersteuning van zwak presterende scholen. 

In het onderwijssysteem wordt steeds meer om de regels heen gewerkt. Soms vanuit het idee 

dat inspectienormen ‘extra’ zijn, soms vanuit het idee dat de verkeerde indicatoren worden 

gemeten.  

Interessant is dat door deze andere routes, een rijkere invulling aan het begrip onderwijskwa-

liteit tot stand komt. De variëteit aan opvattingen komt, hoewel ingeperkt door institutionele 

kwaliteitsopvattingen, wel degelijk aan bod bij de invulling van het kwaliteitsbegrip. De mate 

waarin dat gebeurt varieert sterk, waardoor lokale verschillen toe kunnen nemen. Bovendien 

is het risico dat andere invloeden, bijvoorbeeld van uitgeverijen, ook een uniform kwaliteits-

begrip hanteren wat zeer bepalend is voor wat er in de klas gebeurt.  
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6. Het dilemma van systeemvermogen: gedeeld én gevarieerd. 
 

6.1 Inleiding 
 

Het primair onderwijsveld is extreem gevarieerd en ambigu. Zo kent het primair onderwijs-

veld een grote variëteit aan betekenissen van onderwijskwaliteit. Het begrip onderwijskwali-

teit heeft daarom geen vaststaande definitie. Het gaat immers niet alleen om wat werkt, maar 

ook over eigen waarden, overtuigingen en interpretatiekaders van diegene die er betekenis 

aan geeft (beleidsmakers, schoolbestuurders, ouders, leraren, inspecteurs, etc.). Het kwali-

teitsbegrip zit niet ‘in’ het onderwijs, of er ‘aan vast’, maar moet er door partijen aan gegeven 

worden. Onderwijskwaliteit is zodoende een leeg begrip, in die zin dat het door betekenisge-

vende actoren gevuld wordt. De betekenis van wat goed onderwijs is, volgt niet uit objectieve 

analyse maar wordt door partijen gegeven. Partijen hebben echter niet alleen andere beelden 

en interpretaties van wat onderwijskwaliteit is, ze proberen hun betekenis ook over te bren-

gen op anderen, of hun eigen betekenis vast te leggen in regels en afspraken. 

De variëteit aan opvattingen over onderwijskwaliteit, wordt weerspiegeld in de diversiteit in 

het onderwijsveld. Inhoudelijke perspectieven en waarden lopen uiteen en worden beli-

chaamd door verschillende organisaties en personen. Het onderwijsveld is inhoudelijk pluri-

form. Daarnaast is het onderwijsveld in de toedeling van positie, macht en verantwoordelijk-

heid polycentrisch ingericht. Het gezag en de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs is niet 

neergelegd op één centrale plek, maar is verdeeld over het systeem. Tegelijkertijd is er behoef-

te en noodzaak om vanuit die meerstemmigheid tot gedeelde betekenissen te komen, om te 

midden van variëteit toch tot gedeelde actie te komen. De cruciale vraag voor het primair on-

derwijssysteem is dan ook hoe de eenduidigheid van gedeelde betekenis en de inherente 

meerstemmigheid van het systeem met elkaar te verenigen zijn. De centrale vraag in dit on-

derzoek hebben wij daarom als volgt geformuleerd: 

 

Wat is de capaciteit van en in het systeem om eenduidige betekenissen van onderwijskwa-

liteit te genereren, te midden van variëteit, ten dienste van gedeelde actie? 

 

 

6.2 Betekenisgeving aan onderwijskwaliteit 
 

6.2.1 Betekenissen van onderwijskwaliteit 

De betekenisgeving van onderwijskwaliteit is in de afgelopen jaren steeds het onderwerp van 

discussie geweest op verschillende onderdelen, zoals de focus op taal en rekenen, toetsing, de 

wijze van toezicht en dergelijke. Discussie betekent daarbij niet dat men het nergens over eens 

was, maar dat er over belangrijke thema’s debat was. En dat op momenten de consensus ook 

weer betwist wordt door partijen. Het begrip onderwijskwaliteit is bediscussieerd vanuit ver-

schillende perspectieven en beelden. De betekenis van onderwijskwaliteit in het maatschappe-

lijk debat is daardoor ook door de tijd heen aan verandering onderhevig. Immers, steeds wor-

den er nieuwe beelden geïntroduceerd die het perspectief op kwaliteit veranderen. Segregatie, 

administratieve lastendruk, kleinschalig onderwijs, schoolprestaties en maatschappelijke 

vorming: steeds worden beelden opgeroepen die tot een ander perspectief op onderwijskwali-

teit leiden. Het debat over onderwijsachterstanden leidt bijvoorbeeld tot een ander type opvat-

tingen en interventies dan het debat over burgerschapsvorming op school. Het één leidt wel-

licht tot meer aandacht voor de kernvakken taal en rekenen, terwijl het ander juist benadrukt 
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dat er meer aandacht uit moet gaan naar bredere vorming op school voor vakken als maat-

schappijleer en kunstbeoefening. Het begrip onderwijskwaliteit krijgt dus invulling vanuit zeer 

gevarieerde, soms zelfs conflicterende, perspectieven.  

Afhankelijk van het thema en de periode zijn andere beelden dominant in het denken over 

onderwijskwaliteit. De verschillende invalshoeken in het publieke debat gaan niet alleen over 

beelden, maar ook over waarden die aan onderwijskwaliteit gekoppeld worden. Soms is dat 

een economisch perspectief, als geredeneerd wordt vanuit het perspectief van de toekomstige 

arbeidskansen. Anderen zien onderwijs in het licht van maatschappelijke waarden, zoals de 

sociale vorming. Weer anderen benadrukken vooral de juridische waarden zoals de vrijheid 

van onderwijs, of financiële waarden zoals de discussie rondom lumpsumbekostiging. Te mid-

den van deze grote variëteit ontstaan steeds rondom thema’s consensus en gedeeltelijke bete-

kenissen van wat onderwijskwaliteit is. Zo wordt een breed takenpakket van het onderwijs en 

het belang van Ondanks de variëteit aan opvattingen en uitgangspunten van het grote aantal 

partijen ontstaat in het systeem contextuele overeenstemming over wat goed onderwijs is, wat 

er voor nodig is, en wie er voor aan de lat staat. Degelijke overeenkomsten over de betekenis 

van onderwijskwaliteit ontstaan en stollen in interacties. Partijen in het onderwijssysteem 

vinden elkaar, vormen knooppunten, komen tot contextuele overeenstemming, en zetten die 

door in handelingspraktijken. 

 

6.2.2 Sturing van onderwijskwaliteit via regels, waarden en beelden 

De wet- en regelgeving is een van de middelen die wordt ingezet om het begrip onderwijskwa-

liteit vorm te geven. De afgelopen jaren heeft de overheid het begrip onderwijskwaliteit steeds 

nader gedefinieerd en geoperationaliseerd in meetbare normen, toetsen en tijdseenheden. 

Onderwijskwaliteit krijgt betekenis door de criteria die hierin besloten liggen. Deze betekenis 

in zekere mate gedeeld, doordat deze vaak formeel tot stand komen in bestuurlijke overleggen 

tussen met name ministerie, inspectie en PO-raad. De actoren in het stelsel die hierbij het 

meest betrokken zijn bevinden zich in de driehoek schoolbestuurders – ministerie – inspectie. 

Schoolbestuurders hebben in de regel meerdere scholen onder zich gekregen (schaalvergro-

ting), hebben grotere financiële verantwoordelijkheid (lumpsumfinanciering), en hebben zich 

verenigd in de PO-Raad. Daarmee hebben ze zich een positie als vanzelfsprekende gespreks-

partner voor het ministerie verworven. De Inspectie van het Onderwijs is getransformeerd van 

een organisatie die enkel de faciliteiten en randvoorwaarden rondom het primaire proces in 

de gaten hield (deugdelijkheideisen), naar toezichthouder die zich richt op de opbrengsten en 

daarmee op de inhoud van het onderwijs. En het Ministerie van OCW heeft eenzelfde ontwik-

keling doorgemaakt van bekostiger en facilitator naar normsteller en sanctioneerder. De bete-

kenisgeving aan onderwijskwaliteit blijkt niet uit volledig gedeelde opvattingen over onder-

wijskwaliteit te komen, omdat er ook partijen zijn (gemeenten, scholen, lerarenopleidingen) 

die er in sommige gevallen andere opvattingen over hebben.  

Deze andere partijen sturen ook de invulling van het begrip onderwijskwaliteit, maar dan 

vooral via waarden en beelden. Onderwijskwaliteit krijgt in feite maar zeer beperkt inhoud 

door de wet- en regels, ook al springen die het meest in het oog. Juist door het introduceren 

van waarden en beelden, ontstaan nieuwe opvattingen over onderwijskwaliteit. In het onder-

wijssysteem wordt vanuit vele posities en perspectieven nagedacht over het begrip onderwijs-

kwaliteit. Zo is het interessant hoe steeds nieuwe beelden naar voren worden gebracht, die 

binnen een korte tijd door velen gedeeld worden. Zo is bijvoorbeeld ineens het “Finse model” 

een belangrijk streefbeeld geworden. Het is opvallend dat juist in zo’n verdeeld en gevarieerd 

veld, toch relatief veel van dat soort gedeelde hypes opkomen, heel snel verspreiden, en re-

gelmatig ook snel weer opbranden. 



59 
 

Partijen in het veld interveniëren ook, ze vinden hun eigen routes in het systeem, door stu-

ringsinterventies gericht op eenduidige betekenis ten behoeve van gedeelde actie te realise-

ren: niet via regels, maar eerder via waarden en beelden. In dat licht zijn de onderwijsmetho-

den een interessante vorm van invulling aan onderwijskwaliteit. De onderwijsmethoden be-

vatten een eenduidige betekenis die zeer dwingend doorzet in gedeelde actie: het is geen regel, 

maar werkt wel “regelend”. Het is ook niet echt een waarde, omdat de methoden bij dat type 

discussies juist weg blijven, het zijn ‘gewoon maar methoden’. En het is wel meer dan taal. In-

teressant dat er dus een soort tussenniveau is. 

 

 

6.3 Interactie over onderwijskwaliteit 
 

6.3.1 Dynamiek 

Er is veel dynamiek in het onderwijssysteem als het gaat om de betekenisgeving aan het begrip 

onderwijskwaliteit. Partijen spreken elkaar vanuit verschillende thema’s en in verschillende 

samenstellingen en dit mondt uit in gedeelde handelingspraktijken. Of zoals Zijderveld het zou 

beschrijven, gedeelde vormen van denken, doen en voelen. Voor een groot deel vindt deze 

interactie plaats buiten het veld van de wet- en regelgeving. Gemeenten gaan in gesprek met 

schoolbestuurders, leraren gaan in gesprek met ouders, directeuren spreken met methoden-

makers. Partijen vinden dus hun eigen routes om hun opvattingen te laten doorwerken in het 

onderwijs in de klas. Dit laat zien dat de variëteit aan opvattingen over onderwijskwaliteit 

breder is dan wat besloten ligt in wetten en regels.  

De regels worden daarentegen gedurende de jaren wel steeds specifieker en normatiever als 

het gaat om de betekenis van onderwijskwaliteit. Bovendien vindt de dynamiek rondom de 

regels vooral plaats in een beperkte, bestuurlijke kring van partijen. Enerzijds komen hieruit 

wel bestuurlijk gedeelde betekenissen voort die tot gezamenlijke actie kunnen leiden. Ander-

zijds leidt het tot een eenzijdige betekenisgeving die bovendien de interactie in het onderwijs-

veld inperkt door het absolute karakter ervan. Het dwingt partijen om andere wegen te vinden 

om hun opvatting van onderwijskwaliteit tot hun recht te laten komen.  

 

De analyse laat ook zien dat partijen steeds meer andere routes weten te vinden om hun op-

vattingen over onderwijskwaliteit door te laten werken. Leraren maken eigen keuzes in het 

onderwijsaanbod, onafhankelijk van de kerndoelen van het ministerie. Uitgeverijen ontwikke-

len methoden, waarin zij de opvattingen van onderwijsdirecteuren en leraren zwaarder mee 

laten wegen dan de bestuurlijke afspraken die hierover gemaakt worden. Gemeenten ontwik-

kelen eigen kaders die zij mee laten wegen in de ondersteuning van zwak presterende scholen. 

In het onderwijssysteem wordt zo steeds meer andere manieren gevonden, anders dan alleen 

via de regels. Soms vanuit het idee dat inspectienormen ‘extra’ zijn, soms vanuit het idee dat de 

verkeerde indicatoren worden gemeten.  

Interessant is dat door deze andere routes, een rijkere invulling aan het begrip onderwijskwa-

liteit tot stand komt. De variëteit aan opvattingen komt, hoewel ingeperkt door institutionele 

kwaliteitsopvattingen, wel degelijk aan bod bij de invulling van het kwaliteitsbegrip. De mate 

waarin dat gebeurt varieert sterk, waardoor lokale verschillen toe kunnen nemen. Bovendien 

is het risico dat andere invloeden, bijvoorbeeld van uitgeverijen, ook een uniform kwaliteits-

begrip hanteren wat zeer bepalend is voor wat er in de klas gebeurt.  
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6.3.2 Systeemdwang of systeemconformisme? 

Ons onderzoek laat zien dat de regelgeving in het primair onderwijsstelsel voornamelijk wordt 

vormgegeven in de interactie tussen ministerie, inspectie en schoolbestuurders. Ook zien we 

dat regelgeving vooral vorm krijgt door interventies op opbrengsten en goed bestuur, en in 

mindere mate door directe interventies op lesinhoud en klasniveau. Dit zou tot de conclusie 

kunnen leiden dat de maatschappelijke actoren rondom het primaire onderwijsproces veel 

autonomie hebben. Toch wordt deze autonomie door vele actoren niet als zodanig ervaren. In 

plaats daarvan is de opvatting wijdverbreid dat de bemoeienis van de overheid tot onbedoelde 

gevolgen leidt, zoals versmalling van de kwaliteitsdefinitie en beknotting van professionele 

autonomie. Dat lijkt een aanwijzing voor ‘systeemdwang’. 

Tegelijkertijd zien we dat er juist vanuit de sector zelf een sterke roep tot regulering en een 

sterke neiging tot uniformering uitgaat. Zo is er een sterke behoefte aan duidelijkheid over 

inspectienormen – scholen willen precies weten waar de inspectie toezicht op houdt, ook als 

de inspectie zelf de normen ruim wil formuleren. Zo volgen leraren de kant-en-klare lespakket-

ten van uitgevers en methodenmakers. En zo produceert de sector via de PO-Raad haar eigen 

uniformiteit door de wens om met één mond te spreken en één lijn te trekken in het vormge-

ven aan goed bestuur. Er lijkt, met andere woorden, behalve van systeemdwang ook sprake te 

zijn van ‘systeemconformisme’. Niet alleen het ministerie, maar ook de sector zelf zorgt voor 

inperking van autonomie en variëteit. De sector is volgzaam, maar investeert slechts zeer be-

perkt zelf in het gesprek over onderwijskwaliteit op stelselniveau. 

 

 

6.4 Systeemvermogen 
 

6.4.1 Regels, waarden en beelden 

Op basis van de empirische bevindingen kunnen we vaststellen welke sturingsinterventies in 

het stelsel een rol spelen bij de betekenisgeving rond onderwijskwaliteit. Daarbij hanteren we 

het analysekader zoals dat in hoofdstuk 1 is vastgesteld. Twee belangrijke elementen lichten 

we in het vervolg nader toe: de dominantie van bestuurlijke partijen in het gesprek over on-

derwijskwaliteit en de omstreden aard van enkele overheidsinterventies. 

 

  Systeemvermogen 
 

 

  1. Gedeelde praktische 
definities 

2. Interactie over defi-
nities (open/gesloten) 

 

Sturingsinterven-
ties 

Regels - Centrale eindtoets 
- Lerarenregister 
- Referentieniveaus 
- Leerlingvolgsysteem 
- Toezichtkaders 
- Aanpak (zeer) zwakke 
scholen 

- Vormgegeven via 
wetgeving (o.a. WPO 
en WOT) 
- Voornamelijk op 
overheidsinitiatief; top-
down en gesloten dis-
cussie 

Formele en 
juridische struc-
turen die on-
derwijskwaliteit 
definiëren en de 
interactie erover 
ordenen. 

Waar-
den 

- Herinterpretatie artikel 
23 GW (deugdelijkheid als 
kwaliteit) 
- Taal en rekenen als 
basisvaardigheden 
- Maatschappelijke doe-
len van onderwijs 
- Rol onderwijsbestuur-

- Initiatie op overheids-
initiatief 
- Uitgangspunten onbe-
twist: maatschappelijke 
doelen; basisvaardig-
heden; belang kwaliteit 
- Meer wrevel over 
spilpositie schoolbe-

Normatieve 
structuren die 
onderwijskwali-
teit definiëren 
en de interactie 
erover ordenen.  
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ders in kwaliteitszorg 
- Benoemen kwaliteits-
verschillen tussen scholen 

stuurders, inbreuk op 
onderwijsvrijheid door 
ruime interpretatie 
overheidsrol, en ‘afre-
kenen’ van scholen op 
eindopbrengsten. 
- Discussie loopt; vooral 
overheidsgeïniteerd; 
ondervertegenwoordi-
ging leraren in de dis-
cussie 

Beelden - Ambitie tot vorming 
beroepsgroep leraren 
- Schoolverbeterpro-
gramma’s en vliegende 
brigades voor zwakke 
scholen 
- Belangrijke rol voor 
methodenmakers en 
uitgevers 

- Beroepsgroep komt 
vooralsnog moeizaam 
tot stand 
- Versplinterde initia-
tieven van onderop; 
behoudende initiatie-
ven vanuit de overheid 
- Discussie loopt; ge-
wenste aard beroeps-
groep nog omstreden 

Cultureel-
cognitieve struc-
turen die on-
derwijskwaliteit 
definiëren en de 
interactie erover 
ordenen. 

 

6.4.2 Staat van het systeemvermogen 

 

In dit onderzoek hebben we bewust niet gekozen voor het hanteren van een kwantitatieve 

maatstaf voor onderwijskwaliteit, zoals Cito-scores of internationale rankings. Aangezien we 

inzicht willen verschaffen in de kwaliteit van de interactie tussen de verschillende partijen in 

het onderwijsstelsel, hebben we gekozen voor een beoordelingscriterium dat dichtbij de aard 

van het onderzoeksobject ligt: het systeemvermogen, ofwel de capaciteit van het systeem om 

temidden van variëteit via regels, waarden en beelden tot eenduidige betekenis te komen, ten 

dienste van gedeelde actie. 

Tegelijkertijd verhoudt systeemvermogen zich wel degelijk tot onderwijskwaliteit. Het gaat 

hierbij niet om een 1-op-1 relatie met kwantificeerbare opbrengsten zoals Cito-scores, maar 

eerder om de vraag of alle partijen die nodig zijn voor het realiseren van kwaliteit tot hun 

recht komen in het stelsel. Ons onderzoek laat zien dat er veel overeenstemming is over de 

vraag welke partijen dat zijn – in ieder geval leraren, schooldirecteuren, schoolbestuurders, 

inspectie en ministerie. Zijn deze partijen onderdeel van het permanente gesprek over kwali-

teit? Hebben zij invloed op de aard van dat gesprek en de uitkomst ervan? En zijn deze partijen 

in staat om, ondanks hun verschillende belangen, perspectieven en posities tot gedeelde defi-

nities van onderwijskwaliteit en gedeelde actie te komen? 

 

Onder systeemvermogen verstaan wij: het vermogen om tot gedeelde definities te komen, én 

het open te houden voor interactie vanuit verschillende invalshoeken. In het huidige onder-

wijsstelsel is het patroon dat vooral het ministerie, maar ook de inspectie en de PO-raad, 

steeds proberen om tot eenduidige betekenis te komen, maar die dan meteen heel absoluut 

maakt. De variëteit gaat er dan in verloren. Het wordt even groot en heel ver doorgevoerd, 

maar dan volgt er snel weer een tegenbeweging. Er is dus sprake van een terugkerend dilem-

ma: het is van belang om tot gedeelde betekenis te komen, maar ook om recht te doen aan de 

variëteit in het systeem. 
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Het beoordelen van het systeemvermogen gaat erom in hoeverre het lukt om aan beide recht 

te doen.  

Dit onderzoek laat zien dat het systeem goed in staat is om vanuit een grote variëteit aan the-

ma’s steeds tot gedeelde betekenissen te komen. Er worden rondom een bepaald thema prak-

tisch werkbare definities opgesteld, die in interactie tussen actoren tot stand zijn gekomen. Zo 

delen de belangrijke spelers in grote lijnen delen de uitgangspunten van het overheidsbeleid 

ten aanzien van het maatschappelijk belang van onderwijs, de aanpak van (zeer) zwakke scho-

len, en het bestempelen van taal en rekenen tot basisvaardigheden In die zin is het systeem-

vermogen positief te beoordelen. Het lukt in het systeem echter minder goed om de interactie 

over de definities open te houden. De invulling van het kwaliteitsbegrip leidt vaak tot perma-

nente en dwingende interventies, waarover de meeste partijen geen open interactie meer 

kunnen voeren. Het ‘lege’ kwaliteitsbegrip wordt zo gevuld met eenzijdige betekenissen die 

niet tijdelijk, maar absoluut van aard lijken te zijn. De variëteit van opvattingen kan zo maar 

voor een deel in de sturing op kwaliteit naar voren komen. 

 

6.4.3 Twee aandachtspunten 

 

Een bestuurlijk gesprek 

De meest vocale actoren in het stelsel bevinden zich in de driehoek schoolbestuurders – minis-

terie – inspectie. Schoolbestuurders hebben in de regel meerdere scholen onder zich gekregen 

(schaalvergroting), hebben grotere financiële verantwoordelijkheid (lumpsumfinanciering), en 

hebben zich verenigd in de PO-Raad. Daarmee hebben ze zich een positie als vanzelfsprekende 

gesprekspartner voor het ministerie verworven. De Inspectie van het Onderwijs is getrans-

formeerd van een organisatie die enkel de faciliteiten en randvoorwaarden rondom het pri-

maire proces in de gaten hield (deugdelijkheideisen), naar toezichthouder die zich richt op de 

opbrengsten en daarmee op de inhoud van het onderwijs. En het Ministerie van OCW heeft 

eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt van bekostiger en facilitator naar normsteller en sancti-

oneerder. Het onderwijsveld heeft zich vooral op bestuurlijk vlak geïnstitutionaliseerd, veel 

minder op professioneel vlak. Daarnaast zien we dat ook enkele externe producenten en on-

dersteuners een belangrijke positie op stelselniveau, zoals toetsontwikkelaars (Cito), educatie-

ve uitgeverijen en methodenmakers wier producten gretig aftrek vinden op scholen. 

 

Lange tijd zorgde een strenge interpretatie van artikel 23 van de Grondwet ervoor dat deugde-

lijkheideisen enkel betrekking hadden op de condities waarbinnen onderwijs plaatsvond. De 

Inspectie stelde alleen vast of er aan de wettelijke eisen omtrent aantal leerjaren, aantal on-

derwijsuren en dergelijke werd voldaan. Je kon als school deugdelijk zijn, maar toch slechte 

kwaliteit leveren. Noch inspectie, noch ministerie mengde zich in het inhoudelijke debat over 

onderwijs. Sinds ze dat wel doen heeft zich een belangrijke verschuiving in het krachtenveld 

voltrokken, waarbij ze in schoolbestuurders hun aanspreekpunten hebben gevonden. Hiermee 

heeft het gesprek over onderwijskwaliteit, wellicht onbedoeld, een bestuurlijk karakter gekre-

gen. Het gesprek gaat eerder over governance en verantwoording dan over inhoud en profes-

sie. Dat is geen diskwalificatie van deze actoren – het is een vanzelfsprekend gevolg van de 

verantwoordelijkheden die zij dragen. 

 

Zowel ouders als leraren (of lerarenteams/onderwijsgemeenschappen) zijn slechts zeer be-

perkt onderdeel van het gesprek over de vraag wat onderwijskwaliteit is en hoe die gereali-

seerd zou moeten worden. Dat is opvallend, aangezien vrijwel alle personen die we spraken 

leraren noemden als de belangrijkste factor voor onderwijskwaliteit. En ook het in beleid keert 
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het belang van goede leraren steeds terug. Er wordt op stelselniveau dus veel over leraren en 

ouders gesproken, maar minder met hen of door hen. Belangenvertegenwoordiging vindt wel 

plaats door organisaties als de Landelijke Ouderraad en vakbonden, maar ook deze organisa-

ties zijn op strategisch niveau geen doorslaggevende actoren in het gesprek over onderwijsin-

houd. Dit betekent overigens niet dat leraren niet invloedrijk kunnen zijn op het niveau van de 

school of het klaslokaal. Uit ons onderzoek kan enkel worden geconcludeerd dat ze op strate-

gisch niveau ondervertegenwoordigd zijn. 

 

Gedeelde uitgangspunten – omstreden interventies 

Met name niet-overheidsactoren geven aan dat verschillende interventies enkele hardnekkige 

onbedoelde gevolgen met zich meebrengen, die zich niet of nauwelijks elders in het stelsel 

laten herstellen. De discussie gaat niet zozeer over de gestelde ambities rond onderwijskwali-

teit, die in de regel op behoorlijk draagvlak kunnen rekenen, maar over de manier waarop de 

overheid die denkt te realiseren. In haar ambities geeft de overheid – bij monde van haar func-

tionarissen en in beleidsteksten – vaak blijk van het belang om leraren centraal te stellen, om 

ouders te betrekken bij het onderwijs, om een brede kwaliteitsdefinitie te hanteren, en om 

scholen voldoende vrijheid te geven bij de inrichting van het onderwijs. Er vindt bovendien 

nauwelijks rechtstreekse interventie plaats op klasniveau en op lesinhoud.  

Toch is er onder veel actoren een sterk gevoel van een smalle kwaliteitsopvatting, een streng 

toezicht op opbrengsten, en een beknotting van professionele autonomie – niet zozeer omdat 

de interventies zo bedoeld zijn, maar omdat andere actoren reageren op de normatieve en 

regulerende interventies van de overheid. De discussie spitst zich toe op de volgende aspecten 

van het beleid: 

- Reflexief handelen rondom toetsing: doordat de eindopbrengsten – lees: gemiddelde 

scores op de centrale eindtoets – een belangrijke prestatie-indicator vormen voor de 

inspectie, gaan scholen hun onderwijs inrichten naar de getoetste basisvaardigheden. 

Bovendien speelt de score op de eindtoets ook op individueel leerlingniveau een grote 

rol bij de keuze van het vervolgonderwijs: middelbare scholen willen een zo goed mo-

gelijke inschatting maken, aangezien er financiële consequenties zijn verbonden aan 

zittenblijvers of kinderen die een stap terug moeten doen qua niveau. 

- Afstand tot het primaire proces door schaalvergroting: door de overheid bevorderde 

schaalvergroting van onderwijsbesturen heeft ertoe geleid dat bestuurders op een gro-

tere afstand van het primaire proces zijn komen te staan. Het zijn vooral de directeu-

ren van individuele scholen die het dagelijkse gesprek onderhouden met leraren, ou-

ders en leerlingen. Tegelijkertijd is de overheid diezelfde schoolbestuurders gaan aan-

spreken op de kwaliteit van het onderwijs. 

- De lange schaduw van inspectieoordelen: het feit dat de inspectie toezicht houdt op 

kwaliteit heeft een sterke disciplinerende werking in scholen. Dat zien we in vele ge-

daanten terug. Als de inspectie enkel op basisvaardigheden toetst, dan richten scholen 

zich op die vaardigheden – ook als het niet de bedoeling van de inspectie was om de 

definitie van onderwijskwaliteit daartoe te versmallen. Als de inspectie scholen beoor-

deelt, dan willen scholen exact weten waar ze op beoordeeld worden – en dus ontstaat 

er ook ‘van onderop’ een vraag om preciezere kwaliteitscriteria. En als de inspectie 

haar oordelen publiekelijk bekend maakt, dan heeft dat mogelijk ongewenste effecten 

op de percepties en keuzes van ouders – of het nu om ‘naming and shaming’ van zwak-

ke scholen gaat of om ‘naming and faming’ van excellente scholen.  

 

Overigens mogen we niet onbenoemd laten dat er ook veel overheidsinterventies zijn waar in 

de regel weinig kritiek op is, zoals de aanpak van (zeer) zwakke scholen en het financiële toe-
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zicht op schoolbesturen. Tevens moeten we niet vergeten dat ook het vrijlaten van het primai-

re proces kan leiden tot onbedoelde gevolgen. Dat zien we bij voorbeeld terug in de discussie 

rondom segregatie, waarbij de vrije schoolkeuze van ouders een belangrijke reden vormt voor 

het ontstaan van witte en zwarte scholen. En tenslotte is het goed om te benadrukken dat er, 

alle onbedoelde gevolgen van overheidsinterventies ten spijt, sprake is van een rijk en gevari-

eerd aanbod van primair onderwijs. Vrijwel alle partijen in het stelsel erkennen dat en zien dat 

als een groot goed. 

 

6.4.4 Verklaringen 

 

Het analytisch kader van Scott (2001) biedt de nodige aanknopingspunten om onze conclusie 

te verklaren. Daarbij ligt de nadruk op de manier waarop institutionele patronen en kaders het 

gedrag van actoren verklaren, en minder op het vellen van een oordeel over het handelen van 

individuele actoren. Daarmee is niet gezegd dat er geen waardering van het overheidsbeleid, 

van de rol van schoolbesturen, of van de professionaliteit van leraren mogelijk is. Onze focus 

ligt echter op het verklaren van hun gedrag vanuit institutionele patronen, niet vanuit hun 

individuele wijsheid of moraliteit. 

Het is evident dat normatieve en regulatieve sturingsinterventies de boventoon voeren in het 

huidige Nederlands onderwijsstelsel. Deze interventies zijn bovendien vooral te vinden in de 

bestuurlijke driehoek van ministerie, inspectie en schoolbesturen (PO-Raad). Daarmee is er 

sprake van een disbalans in het stelsel: belangrijke actoren voor de realisatie van onderwijs-

kwaliteit zijn goeddeels afwezig op stelselniveau. Dat is is vanuit institutioneel perspectief 

goed verklaarbaar. Op verschillende plekken in ons onderzoek zijn we verklaringen tegenge-

komen. 

 

Uit de analyse van de institutionele context kwam naar voren dat de overheid een lange voor-

geschiedenis kent ten aanzien van het ongemak van de autonomie van schoolbesturen. De 

wens om enige invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijs, via toezicht, leraren-

opleiding en kerndoelen, is in wezen terug te voeren op de pacificatie van de schoolstrijd in 

1917. In zekere zin is er nooit sprake geweest van een volledige pacificatie, maar enkel van een 

evenwicht tussen maatschappelijke en overheidskrachten. Dat evenwicht is aanvankelijk ge-

leidelijk (na de verzuiling), en sinds de eeuwwisseling steeds sneller verschoven. De prikkel 

voor die verschuiving kwam vanuit de overheid, hetgeen ook verklaart waarom schoolbe-

stuurders ‘van verder’ moesten komen in hun reactie op de vernieuwde verhoudingen. De 

oprichting van de PO-Raad in 2006 kan worden gezien als hun reactie om het gesprek over 

onderwijskwaliteit voortaan op stelselniveau – dat wil zeggen: samen met de overheid – te 

voeren. Ook verklaart dit waarom leraren – die voorheen geen evidente prikkel hadden om 

zich op ‘stelselniveau’ te organiseren en die altijd onder het bevoegde gezag van schoolbestu-

ren hebben geopereerd – zich niet eenvoudig op stelselniveau kunnen manifesteren. 

Voorts kwam uit de analyse van de maatschappelijke context naar voren dat veel schoolbe-

stuurders zich inmiddels wel achter de uitgangspunten van het overheidsbeleid scharen, maar 

dat dit beleid slechts mondjesmaat doordringt tot de onderwijsgemeenschappen van leraren 

en schooldirecteuren. Overheidsbeleid en management van bestuurders zijn slechts enkele van 

de relevante prikkels voor het handelen van professionals. Ook hun opleiding, ervaring, per-

soonlijke overtuigingen, en interacties met ouders en collega’s zijn hiervoor bepalend. En 

daarop hebben sturingsinterventies van bovenaf slechts beperkt invloed. Anders geformu-

leerd: als het beleid verandert, veranderen professionals niet vanzelf mee – zeker niet als zij op 
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stelselniveau geen partij zijn in het gesprek over onderwijskwaliteit. Wat dat betreft moeten 

de mogelijkheden van top-down regulering en normering niet overschat worden. 

 

Interessant is echter dat de interventies van ministerie en inspectie ten doel hebben om ande-

re actoren binnen het onderwijsstelsel – en dan vooral schoolbestuurders – ertoe te brengen 

hun gedrag aan te passen. Dat bleek uit onze beleidsanalyse. De overheid pretendeert niet dat 

onderwijskwaliteit het product van haar sturing is. In tegendeel, de gedachte is steeds dat 

schoolbestuurders, ouders, schooldirecteuren en vooral leerkrachten degenen zijn die onder-

wijskwaliteit kunnen realiseren. Maar overheidssturing wordt wel gezien als een noodzakelij-

ke prikkel om die andere spelers tot gedragsverandering te brengen. Controlerende prikkels in 

de vorm van toezicht en verantwoording over de bereikte resultaten, ondersteunende prikkels 

in de vorm van ondersteuning om de gewenste resultaten te kunnen behalen, en ordenende 

prikkels die de adequate positionering van de verschillende actoren ten opzichte van elkaar en 

de overheid beogen. Veel interventies ter bevordering van kwaliteit lopen ‘via’ het schoolbe-

stuur of de PO-Raad, ook als ze het onderwijsproces zelf betreffen. Het is dus maar de vraag of 

deze interventies voldoende recht doen aan de variëteit van het stelsel en aan de inbreng van 

actoren rondom het primaire onderwijsproces. 

In de stelselanalyse werd de complexiteit van de sturingsstrategie van de overheid nog eens 

bevestigd. In het recente streven van de overheid om tot een beroepsgroep van leraren te ko-

men – naar voorbeeld van advocaten en medisch specialisten – lijkt zich een catch-22 situatie 

voor te doen. De overheid wil graag meer zeggenschap afstaan aan zo’n sterke beroepsgroep, 

maar behoudt zichzelf een meer hiërarchische rol voor zolang die beroepsgroep er nog niet is. 

Tegelijkertijd leeft er vanuit lerarenorganisaties en schooldirecteuren sterk de gedachte dat ze 

eerst meer vrijheid moeten krijgen om zich tot een sterke beroepsgroep te ontwikkelen. An-

ders geformuleerd: zonder professionalisering geen autonomie, maar zonder autonomie ook 

geen professionalisering.  

 

De hiërarchische overheidssturing verhoudt zich spanningsvol tot de noodzaak van zelforgani-

satie uit de sector zelf. Dat leidt tot enkele onbedoelde gevolgen, die de eigenstandige actie 

binnen onderwijsgemeenschappen in de weg lijken te staan. Zo wezen onze gesprekspartners 

bij het Ministerie van OCW en de Inspectie er regelmatig op dat scholen en professionals meer 

vrijheid hebben wat betreft lesmateriaal, pedagogische stroming en lesaanbod dan ze vaak 

denken. En ook met de inspectielast zou het wel meevallen. In de regel wordt een school 

slechts eens per vier jaar bezocht. In de praktijk wordt deze vrijheid echter niet ten volle be-

nut. De sturingsinterventies van de overheid werpen een lange schaduw over de sector. 

Schoolbestuurders maken zich zorgen over (de imagoschade van) inspectieoordelen en lera-

ren houden zich vast aan door andere partijen ontwikkelde standaardlesmethoden. Bovendien 

vragen scholen (volgens de Inspectie) vaak zelf om meer regelgeving of preciezere inspectie-

voorschriften: wie wordt beoordeeld, wil immers graag precies weten op basis waarvan dat 

dan gebeurt. 

 

 

6.5 Afsluiting – voorbij systeemconformisme 
 

De opgave in het primair onderwijs is om vanuit de grote variëteit die eigen is aan het primair 

onderwijs, te komen tot gedeelde betekenis, ten dienste van gedeelde actie (professioneel, 

bestuurlijk), waarin de eenduidigheid niet doorslaat in eenzijdigheid. De gedeelde betekenis 

die nodig is voor collectieve actie (in onderwijspraktijken, professioneel handelen, bestuurlijke 

handelen) moet ook de variëteit recht doen. En niet doorslaan in eenzijdigheid, die het collec-
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tief handelen uiteindelijk juist blokkeert, omdat teveel partijen hun opvatting, perspectief of 

uitgangspunt niet in de gedeelde betekenis terug zien.  

Momenteel overheerst in het onderwijsveld de overtuiging dat de dominante betekenis van 

onderwijskwaliteit te beperkt van aard is en te zeer een bestuurlijke aangelegenheid is. Daar 

staat tegenover dat er veel kleine, lokale initiatieven zijn die om deze dominante betekenis 

heen werken. Ook wijst de overheid erop dat haar rol beperkt is en dat scholen en professio-

nals meer handelingsvrijheid hebben dan ze zelf denken. Dat mag formeel zo zijn, maar de 

realiteit van de interactie is een andere. We hebben immers gezien dat er behalve dwang van 

de overheid ook sprake is van conformisme door de sector zelf. Dat conformisme is ook te be-

grijpen als een uiting van onzekerheid en gebrek aan eigen perspectief op onderwijskwaliteit. 

 

Het feit dat je handelingsvrijheid hebt betekent niet dat je die ook neemt. Sterker nog, vrijheid 

gecombineerd met de eis om onderwijskwaliteit te leveren leidt tot onzekerheid, die door de 

onderwijssector door middel van uniformering wordt ondervangen: leraren volgen de kant-

en-klare lespakketten van uitgevers en methodenmakers, schooldirecteuren kopiëren de di-

dactische concepten die elders hun succes hebben aangetoond, en schoolbestuurders willen 

precies weten waar de inspectie hen op beoordeelt. Het gevoel van ‘afrekenen’ heerst sterk in 

de sector. Niet zozeer omdat de overheid voortdurend afrekent en sanctioneert (dat gebeurt 

slechts in het enkele geval van een zeer zwakke school), maar veel eerder omdat de betekenis 

van onderwijskwaliteit is gereduceerd tot een beleidstarget. Het realiseren van een door ande-

ren geformuleerd target geeft geen voldoening, maar enkel opluchting. En het leidt niet tot een 

gevoel van eigenaarschap, maar tot een gevoel van directieve aansturing.  

Maar onzekerheid komt niet alleen voort uit de soms eenzijdige interventies van de overheid. 

Het is evengoed het gevolg van een gebrek aan eigen perspectief op onderwijskwaliteit. Wie 

zelf expliciete professionele opvattingen, standaarden en procedures (zoals peer review) ont-

wikkelt, is eerder in staat om de onbedoelde negatieve gevolgen van interventies van anderen 

op een productieve manier te mitigeren. Met andere woorden: het systeemconformisme in het 

primair onderwijs is de uitkomst van regulering door de overheid en het gelijktijdige ontbre-

ken van professionele tegenwichten door de sector. Daarom doen wij twee met elkaar samen-

hangende handreikingen voor de versterking van het systeemvermogen in het primair onder-

wijsstelsel: 

3) Temperen van regulatieve ambities: professionalisering van de beroepsgroep van lera-

ren verloopt langs andere lijnen dan via overheidsregulering. Regulering en normering 

dringen hierin slechts beperkt door en kunnen professionaliseringsprocessen zelfs in 

de weg staan. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van een beroepsgroep van lera-

ren, maar ook voor een minder krampachtige reactie van schoolbestuurders op inspec-

tietoezicht is het temperen van de regulatieve ambities van de overheid. 

4) Investeren in professioneel kapitaal: behalve de regulatieve ambities van de overheid 

is in bredere zin ook de bestuurlijke aard van het gesprek over onderwijskwaliteit 

fnuikend voor de ontwikkeling van professionalisering binnen onderwijsgemeen-

schappen. Hierin ligt een belangrijke rol voor schoolbestuurders, die vanuit hun scha-

kelpositie ook kunnen investeren in het professionele kapitaal binnen hun scholen. Het 

gaat erom dat onderwijsgemeenschappen zelfstandig – en met alle variëteit die daarbij 

hoort – tot opvattingen over onderwijskwaliteit te komen en tot strategieën om die 

opvattingen binnen de school te verwezenlijken. 

 

In zekere zin komen onze aanbevelingen neer op een pleidooi voor meer congruentie in de 

sturingsstrategie van de overheid. Daarmee bedoelen we dat de concepten van autonomie en 

verantwoording (en hun onderlinge verhouding) consequenter moeten worden doorgevoerd. 
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In de huidige situatie wordt de vrijheid soms teniet gedaan door mechanismen van verant-

woording en doelregulering. En dat terwijl de overheid spreekt van de behoefte om professio-

nals ruimte te geven. Als we deze wens serieus nemen, dan volgen daaruit de volgende princi-

pes voor de houding en rol van de overheid: 

- Gedragen normenkader: de doelstellingen van het stelsel worden gedragen door alle 

relevante maatschappelijke en bestuurlijke partijen. Concreet betekent dit bij voor-

beeld dat het bepalen van eindtermen geen autonome kwestie van de overheid is, 

maar een aangelegenheid van de gehele sector. 

- Discretionaire ruimte: het normenkader is zodanig van aard dat er binnen onderwijs-

gemeenschappen handelingsvrijheid bestaat om een wezenlijk verschil te maken. Con-

creet zouden de vastgestelde eindtermen van het onderwijs niet in de weg moeten 

staan van eigenstandige inhoudelijke afwegingen en inzichten van scholen en leraren. 

- Passende verantwoording: de verantwoordingsmechanismen doen recht aan de pro-

fessie van de beoordeelde actor. Concreet zou er via triangulatie een redelijk beeld van 

de prestaties van een professional kunnen worden verkregen, waarbij niet alleen 

kwantitatieve prestatie-indicatoren (zoals Citoscores) een rol spelen, maar ook naar 

de mate waarin scholen hun eigen didactische concept kunnen expliciteren en naar de 

tevredenheid van ouders en leraren over het onderwijs. 

 

De afgelopen 12,5 jaar hebben zowel overheid als sector grote verschuivingen teweeggebracht 

in de onderlinge verhoudingen. De jaren 2005-2010, waarin de overheid haar belangrijkste 

wijzigingen doorvoerde, worden door velen gezien als een moeizame periode voor de verhou-

dingen binnen het stelsel. Een hoopvol signaal is dat veel van onze gesprekspartners aangeven 

dat er sprake lijkt te zijn van een zekere ontspanning in de verhoudingen. Dat biedt perspectief 

voor een nieuwe, meer inclusieve inrichting van het gesprek over onderwijskwaliteit. 
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Bijlage 1: Media-analyse: twistpunten in het debat over onder-

wijskwaliteit 
 

De media-analyse is opgebouwd aan de hand van een periodisering die ook in de nog volgende 

beleidsanalyse wordt gehanteerd. De analyse gaat terug tot het moment waarop het begrip 

‘onderwijskwaliteit’ zich prominent manifesteert in het publieke debat – zo rond het jaar 2002. 

Op deze manier kan de ontwikkeling in het beleid in kaart worden gebracht. In de presentatie 

van de bevindingen worden enkele scharnierpunten of fases onderscheiden. Deze fasering is 

niet bedoeld als harde afbakening – in werkelijkheid zijn de meeste ontwikkelingen vooral 

geleidelijk van aard – maar als analytisch hulpmiddel om belangrijke ontwikkelingen in het 

debat zichtbaar te maken. 

 

1.1. De periode 2002-2004 
 

Een veranderend klimaat 

In het publieke debat over onderwijskwaliteit lijkt aan het begin van de 21e eeuw sprake van 

een veranderend klimaat rondom de vraag hoe en waarover scholen verantwoording horen af 

te leggen. Thema’s die decennialang taboe waren, worden nu onderwerp van gesprek. De te-

rughoudendheid ten aanzien van overheidsbemoeienis met het onderwijs wordt voor een be-

langrijk deel losgelaten. Hoewel lang niet alle voorstellen uit deze jaren ook daadwerkelijk tot 

wetgeving of beleid worden gebracht, geeft het debat hierover een aardige inkijk in de voe-

dingsbodem van beleidstranformaties. Zo concludeert de commissie Wijnen, die de herziening 

van de kerndoelen onderzocht, dat de “angst voor het verwijt staatspedagogiek te bedrijven” 

sterk is verminderd.3 Zelfs een thema als ‘burgerschapseducatie’ zou volgens de Onderwijs-

raad verankerd moeten worden in de onderwijswetgeving.4  

Ook wordt de schroom om scholen af te rekenen op hun resultaten afgeworpen.5 Tekenend 

hiervoor zijn de voorstellen uit de politiek om een zogeheten ‘kleutertoets’ in te voeren, zodat 

het beginniveau van leerlingen bepaald kan worden, hun voortgang gemeten kan worden en 

eventuele achterstanden vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Ook zou hiermee de kwali-

teit van een school bepaald kunnen worden.6 Ook de Onderwijsraad verklaart zich voorstander 

van een nul- en eindmeting in het basisonderwijs. Hiermee kan de leeropbrengst of “toege-

voegde waarde” van scholen in kaart worden gebracht.7 De behoefte aan informatie over het 

presteren van scholen is sterk toegenomen, zo is de teneur in het debat. Zowel vakbonden als 

ouders zouden positief staan tegenover een taaltoets voor kleuters.8  

Ook de Onderwijsraad ziet een toegenomen behoefte aan informatie over kwaliteit van scho-

len.9 Een goed voorbeeld daarvan is de populariteit van de ‘kwaliteitskaart’, die door de In-

spectie van het Onderwijs is ontwikkeld om ouders inzicht te geven in de schoolprestaties ten 

opzichte van vergelijkbare scholen. Op een website is met kleuren aangegeven of een school 

het goed of slecht doet, door middel van rode en groene vakjes.10 Trouw concludeert dat “de 

behoefte aan schoolinformatie blijkbaar groot is”: meer dan 1400 bezoekers willen op de eer-

ste dag weten hoe de school in hun buurt er voor staat.11  

 

Kritiek is er in dit veranderende klimaat echter ook. Deze spitst zich in grote lijnen toe op de 

volgende thema’s, die we hierna verder zullen bespreken: 

- Het toegenomen belang van meten en toetsen: er kleven allerlei perverse effecten aan 

toetsing en ze vormen een zeer beperkte afspiegeling van wat onder ‘onderwijskwali-

teit’ zou moeten worden verstaan. 
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- Segregatie en achterstanden: de aandacht voor kwaliteit brengt ook aandacht voor 

kwaliteitsverschillen met zich mee; zorgen over segregatie en achterstanden maken 

zwarte scholen, Islamitische scholen en plattelandsscholen onderwerp van debat. 

- Een bijdrage aan burgerschap: onderwijs zou een belangrijke rol moeten spelen in 

burgerschapsvorming en het bevorderen van integratie; vooral het Islamitisch onder-

wijs wordt in deze discussie kritisch bejegend. 

- Lerarentekort en kwaliteit van leraren: door de nadruk op onderwijskwaliteit wordt 

ook de aandacht gevestigd op de leraar voor de klas; er zouden te weinig leraren zijn 

en hun niveau zou tekortschieten. 

- Randvoorwaarden voor goed onderwijs: er zijn zorgen over de mate waarin schoolbe-

sturen klaar zijn voor de invoering van de lumpsumfinanciering. 

 

Het toegenomen belang van meten en toetsen 

Een zeer groot aantal scholen maakt gebruik van de Cito-toets om het niveau van hun leer-

lingen te meten. De toets heeft in de loop der jaren bijna de status van een eindexamen gekre-

gen. Dat komt volgens critici niet in de laatste plaats door de werkwijze van de Inspectie van 

het Onderwijs, die in openbare rapporten over scholen een belangrijke plaats inruimt voor 

Cito-resultaten: “Als je niet meedoet zegt de inspectie dat er geen resultaten zijn. Dat oogt niet 

fraai voor ouders”.12 Scholen zouden zich steeds meer gaan richten op de ‘harde resultaten’ 

van Cito-scores en minder op ‘zachte resultaten’ zoals sociaal-emotioneel welbevinden. Bo-

vendien voelen traditionele vernieuwers, zoals Montessori- en Jenaplanscholen zich tekortge-

daan, aangezien zij kinderen iets extra’s willen meegeven op het gebied van zelfstandigheid en 

minder waarde hechten aan toetsresultaten. In meer algemene termen wordt gesteld dat het 

afrekenen op resultaten een vorm van marktdenken is, waaraan scholen ten onder gaan. Het 

onderwijs is zo opbrengstgericht geworden, dat het een bedreiging vormt voor het pedagogi-

sche klimaat op scholen.13  

Anderen betogen dat de Cito-toets onbetrouwbaar wordt als de overheid scholen gaat afreke-

nen op resultaten, omdat scholen er dan van alles aan zouden doen om de leerlingen hoger te 

laten scoren. Onderzoekers zijn al diverse voorbeelden tegengekomen, zoals het oefenen met 

oude toetsen, zwakke leerlingen de toets niet laten maken, leraren die posters ophangen met 

aanwijzingen of leraren die kuchen als een leerling een fout dreigde te maken. Zo zouden scho-

len kunnen sjoemelen uit angst voor een slechte naam.14 Een criticus verwoordt zijn zorgen als 

volgt: “Men kan […] de nodige vraagtekens zetten bij de uiteindelijke waarde van het hele 

toets- en meetcircus, maar er komt nu eenmaal een moment dat niemand zich daar nog meer 

druk over maakt. Dan geldt alleen maar het halen van de hoogste score”.15 Ook de voorstellen 

om een kleutertoets in te voeren kunnen op de nodige kritiek rekenen: “scholen moeten geen 

toetsencircus worden”16. 

In reactie op de perverse effecten van resultaatmeting laten diverse scholen weten de Cito-

toets inmiddels te hebben afgeschaft. Zo zegt een beleidsmedewerker van de Jenaplanvereni-

ging dat veel van de zogenaamde ‘vernieuwingsscholen’ de eindtoets basisonderwijs hebben 

afgeschaft, omdat de inspectie de uitslagen van de Cito-toets om de kwaliteit van scholen te 

meten misbruikt. Bij de keuze voor vervolgonderwijs zou het moeten gaan om het schoolad-

vies van leerkrachten, niet om de Cito-uitslagen als de belangrijkste indicator van het niveau 

van een leerling.17 In Zoetermeer gebruikt zelfs geen enkele basisschool de Cito-toets nog.18 

Scholen in Almere en Zaandam zouden eerder al hebben besloten de testuitslagen niet meer te 

gaan gebruiken voor het schooladvies.19 En in 2003 besluiten 34 scholen in Zuidwest-Drenthe 

dat zij af willen van de Cito-toets.  

 

Segregatie en achterstanden 
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Tot op zekere hoogte is segregatie een logisch gevolg van het onderscheid en de financiële 

gelijkstelling tussen bijzondere en openbare scholen. Die segregatie wordt op verschillende 

manieren aan de kaak gesteld. Een eerste voorbeeld is de vraag hoe slechte prestaties zich 

verhouden tot het stichtingsrecht van scholen. Verschillende politieke partijen willen dat recht 

inperken. De discussie spitst zich vooral toe op Islamitische scholen, die relatief slecht preste-

ren. In dit kader pleit VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zelfs voor afschaffing van Grondwetsarti-

kel 23 en is de VVD voor een verbod op Islamitische scholen. Minister Van der Hoeven (On-

derwijs, Cultuur en Wetenschap) kondigt een voorstel aan om de stichting van nieuwe scholen 

te verbieden als zij meer dan 80% achterstandsleerlingen hebben. Hieronder zouden in de 

praktijk bijna alle Islamitische kinderen vallen. Critici spreken dan ook van verkapt verbod op 

Islamitisch onderwijs.20 

Vaker wordt echter gesproken over het toenemend aantal ‘zwarte scholen’,21 die over het al-

gemeen minder presteren dan ‘witte scholen’. Om de onderliggende oorzaak van het ontstaan 

van zwarte scholen aan te pakken pleiten verschillende betrokkenen voor het reguleren van de 

spreiding van achterstandsleerlingen. Zo kondigt in 2002 de Rotterdamse wethouder Van der 

Tak aan dat hij allochtone kinderen ‘eerlijker’ wil verdelen over scholen, zodat segregatie 

wordt tegengegaan en de onderwijskwaliteit verhoogd wordt.22 Anderen stellen dat er geen 

extra geld meer voor allochtone achterstandsleerlingen moet worden uitgetrokken en dat 

schoolbesturen alleen nog mogen bestaan uit leden met uitsluitend de Nederlandse nationali-

teit.23 In Rotterdam kondigt een school aan te gaan werken met aparte wachtlijsten om “ver-

bleking” van de school tegen te gaan.24 Een andere Rotterdamse basisschool gaat ‘verwitting’ 

tegen door een vast percentage van de beschikbare plaatsen, neerkomend op ongeveer veertig 

procent, voor allochtone kinderen te reserveren.25 In Almelo basisscholen zijn juist scholen die 

een maximum percentage of maximum aantal allochtone leerlingen per klas toestaan.26  

Behalve zwarte scholen en Islamitische scholen is er nog een derde ‘probleemgroep’. In 2003 

verschijnt het bericht dat “er zich een ramp ontwikkelt op het platteland”: daar zouden basis-

scholen steeds verder achterraken op het Nederlandse gemiddelde. Het zou gaan om 200.000 

autochtone achterstandskinderen van laagopgeleide ouders, die bij het verlaten van de basis-

school in vakken zoals taal en rekenen zeven maanden achterlopen ten opzichte van het lande-

lijke gemiddelde.27 In 2004 stelt de burgemeester van Heerenveen dat slecht presterende plat-

telandsscholen zouden moeten sluiten of fuseren. Tegelijkertijd zijn er ook kritische geluiden 

over schaalvergroting: “de argumenten voor grote scholen zijn alleen van financiële en organi-

satorische aard”.28  

 

Een bijdrage aan burgerschap 

Behalve de aandacht voor meetbare eindopbrengsten van het onderwijs is ook de bredere 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs onderwerp van debat. Dit debat spitst zich voor-

al toe op het thema burgerschapsvorming. Zo stelt CDA-fractieleider Verhagen in 2002 voor 

om godsdienstlessen te gaan inspecteren op onderwijskwaliteit, om na te gaan of een school 

wel de kernwaarden van de Nederlandse rechtsgemeenschap uitdraagt. Christelijke schoolbe-

sturen hebben veel kritiek op het voorstel omdat dit in zou druisen tegen de grondwettelijke 

vrijheid van (godsdienst)onderwijs.29 Ook stelt een Kamermeerderheid voor om de bevoegd-

heden van de Inspectie van het Onderwijs te verruimen zodat deze kan toezien of er geen an-

tiwesterse denkbeelden worden aangeleerd in het Islamitisch onderwijs. Zo is de As Siddieq-

school in Amsterdam in opspraak gekomen vanwege vermeende verbanden met een extremis-

tische stichting. Koranscholen die opereren als zondagsscholen zouden ook onderwerp van 

inspectie moeten worden.  

Dit leidt tot de nodige kritiek. Zo is de voorzitter van de Islamitische Scholen Besturen Organi-

satie (ISBO) ongelukkig met de nieuwe methode van de Inspectie van het Onderwijs. En zo 
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stellen anderen dat de inspectie dit soort onderzoek niet behoort te doen, omdat dat de open 

verstandhouding met scholen in de weg staat: “Het is eerder politie- of AIVD-werk”.30 De zor-

gen over Islamitisch basisonderwijs zijn volgens anderen overtrokken. Zo zouden er veel over-

eenkomsten zijn tussen het Islamitisch onderwijs en het rooms-katholieke en protestantse 

godsdienstonderwijs van halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw.31 Overigens ligt het 

Islamitisch basisonderwijs ook vanuit een ander perspectief onder vuur. In 2003 stelt Minister 

Zalm van Financiën dat scholen in de ‘Islamitische zuil’ niet gefinancierd moeten worden om-

dat het “verzamelingen van achterstandskinderen” zijn.32  

 

Lerarentekort en kwaliteit van leraren 

In de jaren 2002-2004 zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs door een tekort aan 

leraren. Zo wordt er bijvoorbeeld bericht over scholen die leerlingen van bovenbouwgroepen 

een dag of dagdeel in de week thuis laten houden om zo hun personeelsgebrek op te lossen. 

Hoewel dit in strijd is met de wet omdat een vijfdaagse schoolweek verplicht is, ziet de Inspec-

tie van het Onderwijs dit door de vingers omdat er sprake is van een noodsituatie. De Telegraaf 

meldt in 2003 dat het lerarentekort het peil van het onderwijs aantast, mede doordat er steeds 

meer onbevoegde docenten voor de klas staan. Er werden in 2002 bijna 4.000 ontheffingen 

werden aangevraagd voor de inzet van onbevoegde leraren.33 En scholenstichting in de regio 

Purmerend heeft zelfs een brief aan de ouders van leerlingen gestuurd om te vragen of er on-

der de ouders geïnteresseerden zijn om, na scholing, onderwijs te geven.34  

De toegenomen aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs leidt ook tot de vraag hoe het 

eigenlijk gesteld is met de kwaliteit van leraren. Er is onder meer kritiek op de aandacht voor 

vakkennis in de lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Het zou lerarenopleidingen ontbre-

ken aan consistentie en er is te weinig tijd en aandacht om leraren goed te leren hoofdrekenen, 

terwijl er juist te veel aandacht is voor “allerlei algemene onderwijskundige noties de revue”.35 

De balans zou momenteel te veel overhellen naar de rol van de leraar als ‘manager’: “het accent 

ligt zo sterk op hoe we iets moeten doen, dat de vraag wat we nou eigenlijk doen bijna wordt 

overgeslagen”. Ook zou er teveel nadruk liggen op taal en rekenen, terwijl juist brede vorming 

nodig is.36  

Uit een enquête-onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) in samenwerking 

met Trouw onder 1500 schooldirecteuren blijkt dat jonge leerkrachten beduidend minder 

kennis van de leerstof hebben dan oudere collega’s en minder op de hoogte zijn van wat er in 

de samenleving speelt. Schooldirecteuren vinden het echter belangrijker dat hun personeel 

zorgt voor een veilig schoolklimaat, dat ze respect hebben voor leerlingen en hun zelfvertrou-

wen vergroten, blijkt uit het onderzoek.37 Verschillende directeuren blijken het niet zo’n groot 

probleem te vinden dat leraren niet uitblinken in vakkennis. Volgens een directeur is een goe-

de sfeer in de klas belangrijker, “zolang ze maar hetzelfde weten als de leerlingen”.38 Elders 

wordt gemeld dat het aantal uren rekendidactiek op de Pabo is gehalveerd sinds 199039 en dat 

het basisonderwijs een “doemscenario” wacht met “dramatische citoscores” en een verdwij-

ning uit de top van de internationale onderwijsranglijsten, vanwege het lage niveau van spel-

len en rekenen van pabo-studenten.40 

 

Randvoorwaarden voor goed onderwijs 

Tal van randvoorwaarden zijn eveneens van belang voor de kwaliteit van onderwijs. Deze 

hebben vooral betrekking op de inrichting van het stelsel. Schoolbesturen zouden niet klaar 

zijn voor de geplande invoering van de lumpsumfinanciering. Vier op de tien directeuren ach-

ten het eigen schoolbestuur niet in staat om het personeels- en het financiële beleid zelfstandig 

uit te voeren.41 Dat betekent overigens niet dat schoolbestuurders geen voorstander van mijn 

eigen verantwoordelijkheid zouden zijn.42 Een andere kwestie die scholen zou hinderen om 
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goed onderwijs te verzorgen is de grote administratieve lastendruk als gevolg van een over-

vloed aan richtlijnen en registraties.43 Scholen zouden zich opgejaagd en onder druk gezet 

voelen.44 In een rapport van de WRR (zie WRR, 2004) wordt dit beeld van een hoge regeldruk 

onderschreven. Scholen zouden professionals meer ruimte moeten geven om de verantwoor-

delijkheid voor wat zij leveren waar te maken, aldus de raad.  

 

 

1.2. De periode 2005-2010 
 

Versterking van het beleid, verheviging van het debat 

In de mediaberichtgeving uit deze periode zien we het debat over het overheidsbeleid in alle 

hevigheid ontbranden. Waar de voorgaande jaren vooral in het teken staan van het verande-

rende klimaat in het denken over onderwijs, daar zien we in deze periode discussie ontstaan 

over de effecten van beleid. Meer specifiek kunnen de volgende kwesties worden onderschei-

den in het publieke debat: 

- Voortdurende kritiek op meten en toetsen: er is blijvende verdeeldheid over het be-

lang van prestatiemeting en de effecten die het heeft op het handelen van scholen. 

- Kritiek op permanente vernieuwingsdrang: in brede zin staat het gehele overheidsbe-

leid ten aanzien van onderwijsvernieuwingen ter discussie; enerzijds zou de overheid 

het onderwijs teveel aan managers hebben overgelaten, anderzijds zou ze de ruimte 

voor de professional teveel beknot hebben. 

- Terug naar de basis: er is een sterke roep om meer aandacht te besteden aan basis-

vaardigheden, zoals taal en rekenen; voor de realisatie daarvan wordt aan de overheid 

een belangrijke rol toegedicht. 

- Toenemende aandacht voor de kwaliteit van leraren: voor het aanleren van basisvaar-

digheden zijn vooral bekwame leraren nodig, maar daaraan schort het nogal eens. 

- Focus op zwakke scholen: nu de overheid prestaties van scholen structureel meet ont-

staat er ook een scherper beeld van de scholen die niet aan deze eisen voldoen; het 

verbeteren van zwakke scholen krijgt dan ook prioriteit, hoewel ook de eerste stem-

men opgaan om excellente leerlingen niet te vergeten. 

- Segregatie en vrije schoolkeuze: de discussie over segregatie en onderwijsachterstan-

den zet zich voort, waarbij de vrije schoolkeuze van ouders een belangrijk argument 

blijft. 

- Vragen over verantwoording: de verantwoording door scholen brengt de nodige ad-

ministratieve lastendruk met zich mee, die ten koste zou gaan van de tijd die leraren 

kunnen besteden aan het onderwijs. 

 

Voortdurende kritiek op meten en toetsen 

Net als in de voorgaande periode is er veel debat rondom de nadruk die in het beleid wordt 

gelegd op toetsing en prestatiemeting. De effecten van het beleid laten zich in deze periode in 

hun volle omvang merken, hetgeen tot verdeelde opvattingen leidt ten aanzien van het belang 

en de effecten van prestatiemeting. Wederom is de Cito-toets daarin het middelpunt van het 

debat, hoewel ook het plan om de kleutertoets verplicht te stellen om taalachterstanden vroeg-

tijdig op te sporen voldoende gespreksstof oplevert.45  

Aan de ene kant is er een toenemende politieke druk om het toetsen van leerlingen bij wet 

verplicht te stellen, omdat alle kinderen en ouders het “recht hebben” om te weten wat de vor-

deringen zijn geweest van acht jaar basisonderwijs. In 2007 doen 157.000 leerlingen mee aan 

de Cito-toets. Dat komt neer op 85 procent van alle basisscholen. Toch wil de minister de toets 

verplicht stellen voor alle scholen. Ook stelt de minister dat “met een verplichte eindtoets voor 
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taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 de basiskwaliteit van alle scholen kan worden 

vergeleken”.46 De toets heeft daarmee niet alleen maar een adviserende functie voor vervolg-

onderwijs, maar wordt ook een middel om de kwaliteit van scholen te beoordelen.47 Scholen 

die achterstandsleerlingen niet willen toetsen, omdat zij de vragen niet eens zouden begrijpen, 

wordt verweten te sjoemelen met gemiddelde Cito-scores.48 Het niet-afnemen van de eindtoets 

is eerder in het belang van scholen dan in het belang van de kinderen.49 

Aan de andere kant is er ook de nodige kritiek. In de media wordt gesproken over het “circus 

rondom de Cito-toets” en over “Cito-stress”, waardoor kinderen overspannen zouden raken50. 

De overvloed aan toetsen zou fnuikend zijn voor kinderen en de toetscultuur zou daarnaast 

zelfs leiden tot schooluitval, omdat het kinderen heel nerveus kan maken51. Een ander kritiek-

punt is dat toetsen slechts een beperkt deel van de capaciteiten van leerlingen meten. Sociaal-

emotionele intelligentie, motivatie en doorzettingsvermogen worden niet getoetst. Om die 

reden gaan scholen regelmatig op zoek naar een alternatief voor de Cito-toets.52 Bovendien: 

“van meer toetsen gaat een leerling niet beter rekenen”53. Weer een ander kritiekpunt betreft 

de betrouwbaarheid van de meting, zowel als het gaat om het bepalen van het niveau van een 

leerling als de prestaties van een school. Het zou gaan om slechts een momentopname, die 

door allerlei factoren (waaronder stress) kan worden beïnvloed.54 Anderen pleiten ervoor om 

het moment van toetsing uit te stellen. Leerlingen in groep 8 zouden te jong zijn om voor hen 

te bepalen welke vervolgschool het beste voor hen is.55  

 

Kritiek op permanente vernieuwingsdrang 

Ook in bredere zin komt het overheidsbeleid onder vuur te liggen. De in 2006 opgerichte ver-

eniging Beter Onderwijs Nederland (BON) is een belangrijke verkondiger van de kritiek dat de 

vele vernieuwingen in onderwijsland – met name in het voortgezet onderwijs – hebben geleid 

tot een verslechtering van het onderwijs.56 De rol van managers (schoolbestuurders) vormt de 

belangrijkste steen des aanstoots van de vereniging en van andere onderwijscritici. Schaalver-

groting en lumpsumfinanciering zouden ertoe hebben geleid dat niet de scholen (leraren en 

schooldirecteuren), maar de schoolbesturen het voor het zeggen hebben gekregen.57 Scholen 

zouden zijn verworden tot “lesfabrieken”, bestuurd door managers die geen kennis hebben 

van het onderwijs.58 Ook is in het primair onderwijs de afgelopen jaren een grote schaalver-

groting doorgevoerd, waar inmiddels nauwelijks nog enthousiasme voor is.59  

Daarenboven zou het beleid zich kenmerken door een onbezonnen vernieuwingsdrift. Leraren 

worden door onderwijshervormers vooral gezien als “dwarsliggers naar wie je beter niet kunt 

luisteren”. En “politici weten beter dan ouders wat goed is voor hun kinderen”.60 Tegelijkertijd 

wijzen anderen erop dat er geen harde bewijzen zijn voor een teruggang in kwaliteit. De crisis 

in het onderwijs zou vooral een bedenksel van de politiek zijn.61 Uiteindelijk neemt een parle-

mentaire onderzoekscommissie – de commissie Dijsselbloem – de onderwijsvernieuwingen 

onder de loep.62 In de berichtgeving over het eindrapport van de commissie wordt benadrukt 

dat enkel de rol van leraren buiten kritiek staat: “Die maakten er het beste van, lapten de wen-

sen van de politiek soms aan hun laars en, vindt Dijsselbloem, dat was maar goed ook”. Daar 

tegenover staat dat noch de politiek noch de schoolbestuurders vrijuit gaan: “Zij wekten bij 

leraren de indruk dat de vernieuwingen verplicht waren, ook als dat niet zo was”. De commis-

sie pleit voor meer vrijheid voor de leerkracht. De overheid moet zich terugtrekken uit de klas-

lokalen en aan leraren overlaten hoe zijn kinderen iets leren. 

Daar tegenover staat de conclusie van de commissie dat de greep van de overheid op het ‘wat’ 

fors verstevigd moet worden.63 Die conclusie wordt ook door andere deelnemers aan het debat 

onderschreven: “Laat de overheid zich vooral wél bemoeien met het onderwijs. De huidige 

problemen komen ook omdat de overheid zich terugtrok. […] Scholen vrijheid geven is vragen 

om moeilijkheden”.64 Een adviesgroep van deskundigen stelt dat de kwaliteit van het onder-
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wijs omhoog kan als de overheid precies voor zou gaan schrijven wat leerlingen op verschil-

lende momenten in hun onderwijsloopbaan moeten kennen en kunnen. Er zouden tussenni-

veaus, ofwel streefniveaus, bepaald moeten worden op verschillende momenten in de onder-

wijsloopbaan.65  

 

Terug naar de basis 

Een belangrijke conclusie van de commissie Dijsselbloem is dat de overheid zich meer zou 

moeten bemoeien met hetgeen kinderen moeten leren op school. Deels om schoolbesturen ter 

verantwoording te roepen over hun handelen, deels ook om te voorkomen dat er in het on-

derwijs teveel aandacht is voor randzaken. Zo meldt het SCP dat scholen overladen worden 

met allerlei maatschappelijke taken, waaronder van de aanpak van radicalisme, overgewicht, 

drugs, alcohol, pesten en loverboys en het bevorderen van goede opvoeding, sociale cohesie, 

integratie, de overdracht van waarden normen en goed burgerschap.66 Daar tegenover staan 

zorgen over het feit dat scholieren bij het verlaten van de basisschool “amper kunnen lezen”.67 

Basisscholen zouden leerlingen niet genoeg kennis en vaardigheden bijbrengen.68 De Commis-

sie-Meijerink, die op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder-

zoek heeft gedaan naar taal- en rekenvaardigheden binnen het basisonderwijs, adviseert een 

rentree van “ouderwets cijferen” in het basisonderwijs.69 Ook een groeiend aantal deskundi-

gen pleit voor de herinvoering van traditionele rekenmethoden.70  

Deze pleidooien passen in een breder debat over wat de kerntaken van het onderwijs zouden 

moeten zijn. Zo bekritiseert de Inspectie nieuwe onderwijsmethoden die onvoldoende aan-

dacht besteden aan zogenaamde ‘basisvaardigheden’, zoals optellen, aftrekken, vermenigvul-

digen en delen.71 En zo stelt de staatssecretaris van OCW in 2007 dat leraren zich meer met 

‘kerntaken’ moeten bezighouden.72 En in 2010 wordt in het regeerakkoord gesteld dat er meer 

aandacht moet worden besteed aan ‘ouderwetse lessen’ met veel nadruk op kennis.73 Duide-

lijkheid over wat die kerntaken dan precies zijn is gewenst.74 

De discussie over basisvaardigheden en het onderscheid tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ wordt op 

de spits gedreven rondom de zogeheten Iederwijs-scholen, waarvan er in korte tijd 18 zijn 

opgericht. Hier mogen leerlingen zelf kiezen met welke taken zij aan de gang gaan en bepalen 

ze (tot op zekere hoogte) zelf wat ze willen leren. Ook worden leerlingen niet getoetst. In 2005 

komt het CDA met felle kritiek en spreekt van “veredelde speeltuinen”.75 Dat beeld wordt be-

vestigd als in 2006 veel Iederwijs-scholen worden aangemerkt als ‘zwakke school’.76 De In-

spectie stelt dat Iederwijs-scholen niet zo extreem zijn als mensen denken en dat de onder-

wijsvorm net zoals het Jenaplanonderwijs en Montessori kan uitgroeien tot een professionele 

onderwijsvorm.77 De discussie is echter typerend voor de vraag tot hoever de overheid mag en 

moet interveniëren om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Iederwijs en andere ‘radicale 

vernieuwers’, die klassikaal onderwijs inperken en leerlingen meer zelfstandig laten leren, 

beroepen zich op het standpunt dat zij vrij zijn om het ‘hoe’ in te vullen, zolang zij maar aan de 

verplichtingen over het ‘wat’ voldoen.78 

 

Toenemende aandacht voor de kwaliteit van leraren 

Ondanks de positieve houding tegenover leraren in het publieke debat wordt er ook het nodige 

gezegd over de kwaliteit van diezelfde leraren. Zo uit de Onderwijsraad in 2005 zorgen over 

het niveau van leerkrachten. Met name de opleiding van toekomstige leraren is de bron van 

deze zorgen.79 En zo meldt Trouw in 2006 dat het beperkte leesniveau van een kwart van alle 

leerlingen in groep 8 te wijten is aan de kwaliteit van leraren. Daarbij baseert de krant zich op 

een rapport van Inspectie van het Onderwijs, waarin staat dat de inrichting van het leeson-

derwijs en de didactische vaardigheden van de leerkracht erg bepalend zijn voor het leesni-
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veau van kinderen.80 Ook blijkt de groepsgrootte van klassen minder invloed te hebben op de 

onderwijskwaliteit dan voorheen gedacht.81  

Meer en meer verlegt de aandacht zich dus naar de invloed die leraren hebben op de kwaliteit 

van het onderwijs. Zij maken het verschil. De taalprestatie van een schoolkind “valt of staat 

met het didactisch handelen van een leraar”.82 Volgens Trouw groeit het enthousiasme voor 

een kwaliteitskeurmerk voor leerkrachten en zouden steeds meer vakverenigingen voor lera-

ren bezig zijn met de ontwikkeling van een kwaliteitsregister.83 Tevens klinkt de oproep om 

meer universitair opgeleide leerkrachten in het basisonderwijs te krijgen.84 Anderen, waaron-

der Onderwijsvakbond AOB85, de Onderwijsraad86 en SER-voorzitter Rinnooy Kan,87 stellen 

dat het beroep van leraar aantrekkelijker moet worden gemaakt, onder meer door een verho-

ging van salarissen en een kwaliteitsimpuls. Anderen stellen weer dat het “een mythe” is dat 

leraren slecht verdienen.88 

 

Focus op zwakke scholen 

Nu de overheid prestaties van scholen structureel meet en kerntaken heeft benoemd wordt het 

ook mogelijk om scholen te vergelijken en minimumeisen te formuleren. Bijgevolg ontstaat er 

ook een scherper beeld van de scholen die niet aan deze eisen voldoen. Zogeheten ‘zwakke 

scholen’ zijn (in 2006) steeds vaker buiten de grote steden te vinden,89 Bovendien zijn er op-

vallend veel ‘vrije scholen’ onder de zwakke scholen (maar liefst 12 van de in totaal 63 zeer 

zwakke basisscholen). Volgens de directeur van de Vereniging van vrije scholen is dit niet ver-

wonderlijk: “Veel vrije scholen nemen geen Cito-toetsen af en houden de zorgplannen over 

zwakke leerlingen onvoldoende bij. Dit wil niet zeggen dat de kinderen slecht presteren, of dat 

we ons niet om zorgleerlingen bekommeren, maar wel dat we niet kunnen aantonen dat we 

dat doen”.90 Interessant is dat ook gemeenten zich beginnen te roeren in het debat.91 Als in 

2009 blijkt dat een derde van de basisscholen in Amsterdam ondermaats presteert lanceert de 

onderwijswethouder, hoewel de gemeente formeel niets te zeggen heeft over de onderwijs-

kwaliteit, een verbeteraanpak voor zeer zwakke en zwakke scholen, die bijgestaan zullen wor-

den met geld en advies van de gemeente.92 

De vraag of en hoe de overheid mag ingrijpen op scholen die als zwak of zeer zwak worden 

beoordeeld staat centraal in de casus van de As Siddieq school, een Islamitische basisschool die 

zwak presteert en achterblijft wat betreft burgerschap en integratie. Tijdens een spoeddebat 

over de school in de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris van OCW aan een zogenaamde 

‘strafkorting’ in te willen zetten: een korting op de rijksbijdrage aan de school.93 De school 

beroept zich echter op de autonomie en vrijheid van onderwijs vanuit artikel 23 van de 

Grondwet.94 De krant kopt enige tijd later met de vraag: “Is de vrijheid van onderwijs nog het 

verdedigen waard, en tot welke grens?”95 en spreekt zelfs van “een nieuwe schoolstrijd”96. De 

vrijheid van onderwijs zou de integratie belemmeren en een kordaat optreden tegen slecht 

presterende scholen in de weg staan.97  

Een min of meer vergelijkbare discussie vindt plaats over plattelandsscholen, die onder het 

minimum aantal leerlingen dreigen te zakken om in aanmerking voor publieke bekostiging te 

komen. Het kabinet heeft, met het oog op het garanderen van onderwijskwaliteit, een mini-

mumnorm van 23 leerlingen ingesteld, en als gevolg daarvan moeten sommige scholen geslo-

ten worden als deze de norm niet halen.98 Tegelijkertijd is het voor de bewoners van kleine 

dorpen belangrijk dat er een school in het dorp blijft bestaan, onder andere omdat de school 

‘het sociale hart’ van kleine gemeenschappen zou vormen. Na hevige kritiek van kleine scholen, 

besluit de staatssecretaris van onderwijs de wet aan te passen, zodat kleine scholen minder 

snel dichthoeven.99 Hierdoor krijgen ze extra tijd om meer leerlingen binnen te halen. Kleine 

scholen krijgen, na goedkeuring, drie jaar lang de mogelijkheid om extra leerlingen te werven 

als ze minder dan 23 leerlingen hebben.100  
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Te midden van de aandacht voor zwakke scholen ontstaan er ook zorgen over het onderwijs 

voor hoogbegaafde kinderen. Juist omdat scholen teveel aandacht moeten besteden aan de 

zwakke achterstandsleerlingen zou dat onderwijs tekortschieten. Daarnaast zou het personeel 

niet kundig genoeg zijn op het gebied van hoogbegaafdheid en is er een gebrek aan passend 

lesmateriaal.101 Verschillende experts laten zich kritisch uit over deze ontwikkeling; er zou 

veel meer zitten in slimme kinderen dan er nu uit gehaald wordt.102 De overheid is eveneens 

gevoelig voor dit argument. Zo trekt de staatssecretaris van OCW in 2008 tien miljoen euro 

extra beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op basisscholen.103 Volgens 

Trouw is er een ware kentering aan het plaatsvinden in het onderwijs.104 Dat is ook broodno-

dig volgens De Telegraaf. De krant spreekt van “onbenut talent”.105 

 

Segregatie en vrije schoolkeuze 

Een andere kwestie waar de betekenis van onderwijsvrijheid ter discussie staat is het feno-

meen zwarte scholen. De discussie hierover uit de voorgaande jaren zet zich voort, zonder dat 

er een oplossing in zicht lijkt. Deze discussie strekt zich deels ook uit over de kwestie van inte-

gratie en burgerschap. Met name Islamitische scholen zouden slecht zijn voor de integratie van 

kinderen in de Nederlandse samenleving.106 Dat vraagstuk speelt overigens ook op gemengde 

scholen, waar er scheidslijnen zijn tussen wit en zwart: “Je ziet groepjes ontstaan. Turkse moe-

ders trekken op het schoolplein naar elkaar toe en praten Turks met elkaar, en Nederlandse 

moeders zoeken elkaar op.”107 Uit onderzoek zou tegelijkertijd blijken dat 80% van de bevol-

king vindt dat autochtone en allochtone kinderen samen naar school zouden moeten.108  

Of ouders daar in de praktijk ook naar handelen is echter de vraag. Volgens deskundigen gaan 

kansarme en kansrijke kinderen steeds vaker naar verschillende basisscholen:109 “Als het om 

onderwijskansen gaat, is Nederland een van de meest ongelijke landen van Europa.”110 Zelfs 

als zwarte scholen even goed presteren als witte scholen zouden de vooroordelen hardnekkig 

zijn: “ouders vinden dat wij al te veel allochtone kinderen hebben die het niveau naar beneden 

trekken”.111 De vrijheid van schoolkeuze is eveneens een groot goed voor ouders – zij willen 

het beste voor hun kind.112 Daarnaast zou er ook voor zwarte scholen geen financiële prikkel 

zijn om zich in te spannen voor ‘verwitting’, aangezien ze enkel voor achterstandsleerlingen 

extra financiering krijgen.113 

Met name op gemeentelijk niveau zijn er initiatieven om de segregatie tegen te gaan. Zo meldt 

de gemeente Amsterdam in 2007 dat ze maatregelen wil nemen om “gemengd aanmelden” op 

basisscholen te stimuleren.114 Ook de gemeente Rotterdam wil gaan werken met wachtlijsten 

om witte en zwarte kinderen beter te spreiden. Ze ziet hier echter van af na een advies van de 

Onderwijsraad, waarin wordt gesteld dat spreiding van leerlingen op basis van afkomst juri-

disch gezien discriminatie is.115 Ook de landelijke overheid lijkt terughoudender om de segre-

gatie te bestrijden. De minister stelt in 2007 dat “de leraar de sleutel is tot succes bij het aan-

pakken van ongelijke kansen in het onderwijs”. “Goede, gedreven leraren leveren een belang-

rijke bijdrage aan het bestrijden van ongelijkheid”.116  

 

Vragen over verantwoording 

In de voorgaande periode is de overheid meer nadruk gaan leggen op de verantwoording door 

scholen over hun prestaties. De manier waarop dat gebeurt leidt echter ook tot de nodige dis-

cussie. Om te beginnen is er een toegenomen toezichtlast voor scholen (en voor de Inspectie 

zelf). Zo zou de Inspectie bizarre eisen stellen en “verprutsen scholen hun tijd met papieren 

invullen”. Het “basisonderwijs kreunt onder druk van regels”.117 In een brandbrief van een 

aantal schooldirecteuren wordt gesteld dat basisscholen door de regeldruk “nauwelijks nog 

aan lesgeven toe zouden komen”.118 In reactie op deze en andere klachten wil de Inspectie de 
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toezichtlast terugschroeven voor goed presterende scholen.119 Ook de staatssecretaris wil de 

regeldruk voor scholen verlichten.120  

Een andere klacht van scholen betreft de ondoorgrondelijke wegen van de Inspectie om tot een 

oordeel over de kwaliteit van een school te komen. Zo laat in 2005 een schooldirecteur opte-

kenen dat een  inspecteur erg tevreden was en de school erg goed vond. Echter, op basis van de 

checklijsten die ingevuld moesten worden, bleek de school drie onvoldoendes te scoren: “De 

inspecteur kwam op onze school uitleggen dat hij aan handen en voeten gebonden is, maar dat 

wij een goede school hebben. Het rapport op internet is voor ons niet meer van belang. Onzin 

en geldverspilling”.121  

 

1.3. De periode vanaf 2011 
 

Verbreding van definities en beleidsagenda’s 

In de mediaberichtgeving uit deze periode lijkt sprake van een minder hevig debat dan de 

voorgaande jaren. Ondanks het blijvende ongemak over de eindtoets lijkt er ook aandacht te 

komen voor bredere kwaliteitsopvattingen. Daarnaast verschuift de aandacht van zwakke 

scholen naar kwaliteitsverbetering in het algemeen. Hoewel de overheid daarmee verder gaat 

dan alleen controle op de minimumkwaliteit schept het ook ruimte voor scholen om zich te 

profileren. Meer specifiek spelen de volgende onderwerpen: 

- Blijvend ongemak rondom de Cito-toets: de twijfels over de validiteit en betrouwbaar-

heid van de Cito-toets blijven, maar inmiddels is ook duidelijk dat de eindtoets ver-

plicht wordt gesteld. 

- Kwaliteit is meer dan taal en rekenen: er is veel debat over een bredere definitie van 

kwaliteit, die verder gaat dan enkel basisvaardigheden. 

- Voorbij de middelmaat: de aandacht gaat niet alleen maar uit naar zwakke scholen, 

maar naar de vraag hoe elke school kan werken aan kwaliteitsverbetering. 

- Blijvende aandacht voor de kwaliteit van leraren: net als in de voorgaande periode 

heerst de brede overtuiging dat de kwaliteit van leraren cruciaal is voor de kwaliteit 

van onderwijs. 

- De spanning tussen vrijheid en kwaliteit: terwijl de vrijheid van stichting zich span-

ningsvol verhoudt tot onderwijskwaliteit, zou meer vrijheid van onderwijstijden juist 

bevorderlijk kunnen zijn voor de kwaliteit. 

 

Blijvend ongemak rondom de Cito-toets 

Ondanks aanhoudend debat kondigt de minister van OCW aan dat de eindtoets verplicht ge-

steld gaat worden. Trouw schrijft: “Na jaren geharrewar rond de voor- en nadelen van de Cito-

toets is de kogel door de kerk”. Wel wordt de toets later in het jaar afgenomen.122 De PO-Raad 

is ook voorstander van het initiatief: “De voordelen van een centrale toets zijn voor ons be-

langrijker dan keuzevrijheid.”123 Vanaf het schooljaar 2014-2015 maken leerlingen in groep 8 

verplicht een eindtoets. Voor het ontwikkelen van die toets heeft de minister behalve aan Cito 

ook toestemming gegeven aan Route VO en Bureau ICE.124 Hoewel het verplicht stellen van de 

eindtoets sommige scholen tegen de haren zal instrijken, vindt de minister de invoering “geen 

aardverschuiving”, omdat slechts 15% van de scholen nog niet meedeed. Veel scholen steunen 

de plannen voor een later afnamemoment van de toets, omdat de Citoscore daardoor minder 

belangrijk wordt voor het middelbare schooladvies en er dus meer nadruk komt op het advies 

van de leerkracht.125 De toets zal dan meer een meetinstrument van de kwaliteit van scholen 

worden in plaats van een meetinstrument van het niveau van leerlingen, omdat het schoolad-

vies op het moment van afname al is uitgebracht.126 
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Ondanks de duidelijkheid die het verplicht stellen van de eindtoets schept is de discussie over 

de perverse effecten ervan nog niet onmiddellijk gedoofd. Zo meldt Trouw dat scholen volop 

inzetten op het oefenen voor de Cito-toets, in de hoop dat leerlingen hogere scores halen. In de 

woorden van een basisschooldirecteur: “We willen dit liever niet, dat trainen. Het voelt niet 

oké. Maar als je het niet doet, val je buiten de boot, want er is bijna geen school te vinden die 

niet oefent met de Cito-toets”. De effecten van dit oefenen worden echter door onderzoekers 

betwist: “Misschien is er een klein effect, maar de toets is iedere keer anders.”127 Volgens de 

voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders worden kinderen tekort gedaan met 

de verplichte eindtoets: “De kwaliteit van scholen wordt steeds meer afgemeten aan de uitsla-

gen van die ene jaarlijkse toets. […] Er wordt van alles bedacht om kinderen maar een hogere 

score te laten halen: toetstrainingen, bijles, online cursussen. De dagen in aanloop naar de Cito-

toets zijn leerlingen volledig van de kook”.128 

Deze ‘afrekencultuur’ zou leiden tot ongewenste effecten, nota bene op basis van een test die te 

beperkte cognitieve vaardigheden toetst.129 De toets “die vooroordelen moest neutraliseren” 

zorgt nu zelf voor “ongewenste oordelen”.130 De publicatie van de Cito-uitslagen, waartoe de 

rechter heeft gelast, zou ertoe leiden dat scholen alleen nog maar op cijfertjes worden beoor-

deeld.131 De Inspectie van het Onderwijs herkent zich niet in de kritiek: “Wij kijken niet alleen 

naar de cijfertjes.”132 De staatssecretaris roept begin 2014 op om de kritiek op de Cito-toets te 

staken: “Ten onrechte wordt een spookbeeld gecreëerd dat het basisonderwijs een afrekencul-

tuur kent. Dat is niet bevorderlijk. Geen paniek, we willen gewoon weten wat kinderen op de 

basisschool hebben geleerd”.133 

Een ander probleem is de weging van de Cito-toets in het bepalen van het niveau van vervolg-

onderwijs. Een ouder schrijft in een brief aan Trouw dat scholen net doen alsof het advies van 

de leerkracht leidend is, maar dat dat in de praktijk niet zo blijkt te zijn”.134 Een andere ouder 

schrijft: “Gisteren keken we tegen de tranen van onze dochter aan. […] Ze had haar prognose 

niet waargemaakt. Haar Cito-resultaat bleef een stuk onder wat van haar werd verwacht en 

haar gedroomde schoolkeuze viel in duigen. […] We lazen hoe onze dochter werd getypeerd in 

het kwadrantenmodel, cognitief en sociaal-emotioneel. Ik zat tegenover haar en meende te 

zien hoe dat twaalfjarig bergje zelfvertrouwen (‘ze zit lekker in haar vel’, zei het kwadrant) 

onder haar afbrokkelde”.135 Daar tegenover staat de constatering dat veel kinderen het ver-

keerde schooladvies krijgen: leerlingen in Friesland krijgen vaak een te laag vervolgonderwijs 

aangeboden, terwijl leerlingen in grote steden juist een te hoog onderwijsniveau worden aan-

gemeten. In totaal krijgt meer dan de helft van de kinderen een hoger advies dan de Cito-score 

aangeeft.136 De discussie over de betrouwbaarheid van het schooladvies zou het nut van de 

Cito-toets aantonen.137 

 

Kwaliteit is meer dan taal en rekenen 

Door de eindtoets, de nadruk op basisvaardigheden in overheidsbeleid en de benadering van 

zwakke scholen lijkt de indruk te zijn ontstaan dat ‘onderwijskwaliteit’ enkel taal en rekenen 

omvat. In de jaren na 2010 wordt er echter steeds nadrukkelijker gepleit voor een bredere 

opvatting van kwaliteit. Volgens de minister is kennis van taal en rekenen “de zuurstof van het 

onderwijs”.138 Volgens critici is dit een foute aanpak, die niet leidt tot een hoger prestatieni-

veau: “In feite heeft het de kwaliteit van het onderwijs in den brede geschaad”, aldus een hoog-

leraar.139 Die kritiek wordt ook gedeeld door enkele spelers in het Nederlandse onderwijsveld. 

Er wordt gewaarschuwd voor de “verschraling van het onderwijs” en voor de “eenzijdige kijk 

op onderwijs.”140 Ook de Onderwijsraad (2011) stelt dat er voor een breed fundament voor de 

verdere loopbaan meer nodig is dan hoge taal- en rekenprestaties en een professionele school-

cultuur. Er moet zorg gedragen worden voor een brede ontwikkeling van leerlingen (zowel 

cognitief-intellectueel als sociaal-emotioneel).  
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Tegelijkertijd lijkt er wel degelijk iets te verschuiven in het politieke discours over onderwijs-

kwaliteit. Een voorbeeld daarvan is de aankondiging van de staatssecretaris van Onderwijs om 

met leraren, scholen, besturen en de sectorraad te reflecteren over de vraag hoe verschraling 

van het onderwijsaanbod kan worden voorkomen (kst-31 293, nr. 177). Een ander voorbeeld 

is de “gevoelige nederlaag” die de staatssecretaris in het najaar van 2013 leidt: de staatssecre-

taris wilde de norm stellen dat de gemiddelde score op de Cito-eindtoets van basisschoolleer-

lingen met 1,6 punt moet stijgen, maar moet dit uiteindelijk schrappen door een gebrek aan 

een meerderheid in de Tweede Kamer. Bij monde van een PvdA-kamerlid: “Sturing op de ge-

middelde Cito-score doet geen recht aan verschillen tussen leerlingen en aan de stimulerende 

rol van het basisonderwijs om kinderen hun talenten te laten ontwikkelen”.141 

 

Voorbij de middelmaat 

Behalve aanzetten tot een verbreding van de manier waarop onderwijskwaliteit wordt gedefi-

nieerd is er ook een verschuiving waarneembaar in de problematisering van de huidige kwali-

teit. Waar in de voorgaande periode de nadruk werd gelegd op het verbeteren van zwakke 

scholen, daar zien we nu een explicitering van de ambitie om voorbij de middelmaat te komen. 

Concreet betekent dat aandacht voor excellente leerlingen, maar ook voor het prikkelen van 

scholen om zich permanent te verbeteren en niet content te zijn met het voldoen aan de mini-

mumeisen. Het is opvallend dat het Nederlandse onderwijs nauwelijks zwakke leerlingen kent, 

maar tegelijkertijd ook weinig uitschieters naar boven. Volgens Trouw doen zwakke leerlingen 

het nergens ter wereld zo goed als in Nederland.142 Ook is de afgelopen jaren het aantal zwak-

ke scholen sterk afgenomen.143 Maar tegelijkertijd constateren onderzoekers: “Het Nederland-

se onderwijs richt zich teveel op het middenniveau. Leerlingen die een acht halen, worden met 

rust gelaten, terwijl zij ook een negen of een tien zouden kunnen halen”.144 

Deze boodschap krijgt ook politiek bijval. Volgens de staatssecretaris worden toptalenten nu te 

weinig gestimuleerd en krijgen zij niet de kansen die ze verdienen.145 Enige tijd later kondigt 

de minister aan dat er maatregelen genomen zullen worden om het onderwijs aan slimme kin-

deren te verbeteren. Daarbij valt te denken aan extra stof in de klas of een paar dagdelen met 

andere toppresteerders apart.146 Ook kunnen scholen behalve het oordeel ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ 

nu het predicaat ‘goed’ of ‘excellent’ ontvangen. In de woorden van de staatssecretaris: “Er zijn 

nu eenmaal goede en minder goede scholen in Nederland. Ik vind het hoog tijd dat de grijze 

deken van gelijkheid er eindelijk af gaat. Verschil mag er zijn”.147 

 

Blijvende aandacht voor de kwaliteit van leraren 

Wat blijft in de jaren na 2010 is de aandacht voor de kwaliteit van de mensen voor de klas. 

Volgens de inspectie kunnen veel leraren niet goed uitleggen, verlopen de lessen niet ordelijk 

of slagen ze er niet in hun leerlingen echt mee te laten doen met de les.148 In reactie hierop 

wordt gepleit voor hoger opgeleide leraren in het basisonderwijs.149 Ook tekenen in 2012 de 

minister en de PO-raad een akkoord waardoor de scholen 600 miljoen extra zullen ontvangen, 

waarvoor zij in ruil moeten zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van lera-

ren stijgt.150 Tevens wordt er in 2012 gestart met een proef met prestatieloon, waaraan zo’n 

veertig schoolbesturen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo mee-

doen.151 Rotterdam kondigt aan om te willen gaan experimenteren met een bonus voor leer-

krachten in probleemwijken.152 En de Onderwijsraad adviseert om één op de twintig leraren 

de status ‘excellent’ te geven en deze hoger te belonen153. Deze voorstellen voor financiële be-

loningsprikkels kunnen echter ook op de nodige kritiek rekenen. Zo vraagt Trouw zich of je wel 

kunt bepalen wie de beste leraren zijn.154 De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond is ook 

kritisch over prestatieloon en noemt het weggegooid geld: “In de Verenigde Staten is het idee 

toegepast. Het leidde tot een golf aan fraudeschandalen. Investeer liever in betere scholing”.155  
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In het verlengde daarvan speelt ook de vraag naar professionele ruimte in het onderwijs. Lera-

ren zouden vinden dat er teveel van bovenaf wordt opgelegd en dat ze te weinig professionele 

ruimte hebben. Volgens de Onderwijsraad is dat problematisch, aangezien juist de leraar weet 

hoe goed onderwijs moet worden gegeven. De vakbond AOB is om die reden voorstander van 

een verankering van professionele ruimte in wetgeving. De staatssecretaris vindt echter dat 

een professioneel statuut (zonder wettelijke status) ook voldoende is. De AOB spreekt van een 

gemiste kans.156 Trouw schrijft dat het huidige wantrouwen richting scholen begrijpelijk is 

gezien de aanwezigheid van zeer zwakke scholen zijn, maar dat het eveneens de vraag is of 

strenger toezicht altijd de beste oplossingsrichting is. De krant meldt dat Nederland een voor-

beeld kan nemen aan het Finse onderwijs, waarin alles draait om de autonomie van het on-

derwijsteam.157 

 

De spanning tussen vrijheid en kwaliteit 

Ook na 2011 blijft segregatie als gevolg van vrije schoolkeuze onderwerp van debat. De kern 

van de kwestie kan wordt geïllustreerd aan de hand een voorbeeld uit Amsterdam-West. In 

2011 ontstaat daar volgens De Telegraaf onrust over het beleid van het stadsdeel West, waar 

ouders hun kinderen alleen nog mogen inschrijven in hun eigen stadsdeel. Volgens de krant 

vinden ouders het bezwaarlijk dat zij geen vrije schoolkeuze hebben en voelen zij zich in som-

mige gevallen gedwongen hun kind in te schrijven op een school die zij niet goed vinden. Zo 

belanden sommige kinderen tegen de wens van de ouders op een zwarte school.158  

Een variant van de discussie over vrije schoolkeuze van ouders is de vrijheid die bijzondere 

scholen hebben om leerlingen op basis van hun levensbeschouwelijke grondslag te weigeren. 

Dat zou in de praktijk echter vaak een verkapte manier zijn om allochtone kinderen te kunnen 

weigeren. Trouw schrijft dat basisscholen structureel kinderen weigeren op grond van hun 

etnische afkomst. De krant schrijft dat dit gebeurt met “niet transparante, ‘unfaire’ toelatings-

procedures en uit angst voor scholen om ‘zwart’ te worden”. Tegelijkertijd schrijft Trouw dat 

er geen geloof meer is in de gemengde school. Veel gemeenten zouden de moed hebben opge-

geven om segregatie in het onderwijs aan te pakken omdat het beleid in hun ogen de afgelopen 

jaren te weinig heeft opgeleverd.159  

 

Ook ten aanzien van andere onderwerpen zien we een spanning tussen de waarden van vrij-

heid en kwaliteit. Zo kan de vrijheid van stichting ertoe leiden dat er scholen worden opgericht 

die niet de vereiste kwaliteit kunnen leveren. Een Rotterdamse wethouder pleit daarom in 

2012 voor strengere eisen rondom de stichting van scholen: “Het duurt enkele jaren voordat 

de Onderwijsinspectie een gedegen oordeel kan vellen. Nieuwe schoolbesturen die echt slecht 

presteren, houden het zomaar vijf jaar vol. Dat is echt veel te lang. Een jaar slecht onderwijs 

kan al funest zijn. Die achterstand haal je niet altijd meer in”.160 Volgens de wethouder mag de 

vrijheid van onderwijs “geen vrijbrief voor slecht onderwijs” zijn.161 

Weer ander vraagstuk is de achterblijvende kwaliteit van kleine scholen. Er gaan stemmen op 

om kleine scholen te stimuleren tot fusies of meer samenwerking met andere scholen.162 En de 

Onderwijsraad pleit voor sluiting van kleine scholen met minder dan honderd leerlingen. Scho-

len hebben momenteel nog bestaansrecht als ze tenminste 23 leerlingen hebben.163 Volgens 

het CBS zijn er 1400 scholen in Nederland met minder dan honderd leerlingen.164 Critici stel-

len dat elke regio zijn eigen regels met betrekking tot minimale omvang zou moeten bepa-

len,165 of zijn van mening dat het hier gaat om een verborgen agenda om via schaalvergroting 

denominaties te laten verdwijnen en alle scholen openbaar te maken.166 Uiteindelijk neemt de 

staatssecretaris het advies van de Onderwijsraad niet over, maar versoepelt wel de regels voor 

fusie tussen bijzondere en openbare scholen en gaat nadenken over een bonus voor samen-

werking tussen scholen.167 
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Als contrast met bovengenoemde kwesties kan nog de discussie rondom flexibilisering van 

schooltijden genoemd worden. Hier is juist de gedachte dat meer vrijheid voor scholen de kwa-

liteit van het onderwijs ten goede kan komen. Er wordt volop geëxperimenteerd met flexibele 

schooltijden. In Den Haag en Amsterdam vindt een poef plaats waarbij scholen de vrijheid krij-

gen om zelf de lestijden in te delen en waarbij leerlingen snipperdagen mogen opnemen. De 

proef verloopt volgens De Telegraaf zeer succesvol. Ouders zijn ook enthousiast: zij zijn niet 

langer afhankelijk van de schoolvakanties om vakantie te vieren.168 En in 2012 verschijnt het 

bericht dat 2250 Utrechtse basisschoolleerlingen voortaan, geheel vrijwillig, wekelijks vier uur 

langer naar school gaan om hun taal- en rekenachterstand bij te werken. Volgens de directeur 

van één van de betrokken basisscholen vinden de kinderen dit geen probleem: “Kinderen wil-

len graag leren, als het maar niet saai wordt”169. Volgens De Telegraaf is daarnaast ook de zo-

merschool “razend populair”. Inmiddels bieden 220 scholen in de zomer onderwijs aan om te 

voorkomen dat er een ‘zomerdip’ plaatsvindt: het achteruit hollen van de taal- en rekenkennis 

van leerlingen door de lange vakantie.170 
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Bijlage 2: Beleidsanalyse  
 

De beleidsanalyse is longitudinaal van aard en gaat terug tot het moment waarop het begrip 

‘onderwijskwaliteit’ zijn intrede doet in het beleid – zo rond het jaar 2002. Om de context te 

schetsen waarin dit begrip opkomt zijn ook enkele jaren daaraan voorafgaand bestudeerd. Op 

deze manier kan de ontwikkeling in het beleid in kaart worden gebracht. De bevindingen wor-

den dan ook chronologisch gepresenteerd, waarbij enkele scharnierpunten worden onder-

scheiden. De bijbehorende fasering in de beleidsontwikkeling is niet bedoeld als harde afbake-

ning van beleidsperiodes – in werkelijkheid zijn de meeste ontwikkelingen vooral geleidelijk 

van aard. De fasering heeft vooral een analytisch doel: de scharnierpunten maken belangrijke 

ontwikkelingen in het beleid zichtbaar. 

 

In de beleidsanalyse is bovendien een onderscheid aangebracht tussen ‘definities’ en ‘interven-

ties’ – tussen ‘policy talk’ en ‘policy action’. Het eerste deel van de analyse, de definities, brengt 

in beeld hoe de overheid de definitie van onderwijskwaliteit beïnvloedt. Het tweede deel van 

de analyse, de interventies’, brengt in beeld hoe de overheid met andere actoren in het stelsel 

interacteert. De analyse van interventies is gestructureerd langs drie verschillende typen in-

terventies: 

- Controleren: door middel van toezicht op de prestaties van scholen beoogt de overheid 

enerzijds een categorisering in de kwaliteit van scholen aan te brengen, en anderzijds 

schoolbesturen te bewegen tot het nemen van maatregelen om kwaliteit te verbeteren. 

De gedachte is dat schoolbesturen hierdoor hun gedrag aanpassen in de richting van 

de door de toezichthouder gestelde norm. 

- Ondersteunen: door middel van ondersteuning van scholen beoogt de overheid de kwa-

liteit van het onderwijs te verhogen. Het gaat hierbij met name om het aanreiken van 

didactische hulpmiddelen en het investeren in de kwaliteit van leerkrachten. De ge-

dachte achter deze techniek is dat scholen en schoolbesturen met hulp en ondersteu-

ning beter in staat zijn om voor betere onderwijskwaliteit te zorgen. De overheid 

neemt het onderwijs niet over, maar heeft ten doel om de kwaliteitszorg van scholen te 

bevorderen. 

- Ordenen: door de inrichting van het onderwijsstelsel beoogt de overheid de condities 

te creëren waarbinnen de kernspelers in staat zijn om onderwijskwaliteit te bevorde-

ren. Daarnaast heeft de ordening van de relaties en posities in het stelsel ten doel om 

het stelsel als zodanig bestuurbaar te maken voor de overheid. Het gaat hierbij om de 

positionering van de Inspectie als toezichthouder op kwaliteit, de positionering van 

schoolbesturen als kernverantwoordelijke voor het organiseren van onderwijskwali-

teit, het ondersteunen van schaalvergroting, en de positionering van de PO-Raad als 

centraal overlegorgaan tussen overheid en schoolbesturen.  

 

2.1. Definities 

2.2.1. Hoe ‘deugdelijkheid’ wordt verdrongen (tot 2002) 

 

‘Deugdelijkheid van onderwijs’ als bezweringsformule 

Hoe vanzelfsprekend het tegenwoordig lijkt om over onderwijskwaliteit te spreken, zo bijzon-

der is dat vanuit historisch perspectief. Ten tijde van de totstandkoming van het huidige 

grondwetsartikel 23, dat de vrijheid van onderwijs en de stelselverantwoordelijkheid van de 

overheid regelt, werd juist de nadruk gelegd op het vermijden van een eenduidig kwaliteitscri-
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terium. Dit zou volgens de wetgever te zeer in strijd zijn met de vrijheid van schoolbesturen 

om het onderwijs naar de eigen richting vorm te geven. 

Voor een goed begrip van onderwijsvrijheid dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 

de richting, stichting en inrichting van het onderwijs. De laatste twee werden als onderwerp 

van overheidsregulering gezien. Daarbij ging het om eisen voor de stichting (en bijgevolg gelij-

ke financiering) van een school en om de organisatorische inrichting en randvoorwaarden van 

onderwijs. Deugdelijkheidseisen hadden dus betrekking op zaken als bekwaamheidseisen voor 

leerkrachten, salariëring van leerkrachten, de zorg voor schoolgebouwen en vaststelling van 

een minimum aantal leerlingen (TK 1918-1919, nr. 428/3, p. 28). De religieus-

levensbeschouwelijke richting1 van het onderwijs werd echter nadrukkelijk vrijgesteld van 

overheidsregulering: “[…] gelijkheid van eischen ware alleen dan te rechtvaardigen indien 

vaststond dat door die gelijkheid de inhoud van het onderwijs onaangetast bleef. Dit is echter 

het geval niet.”  

Bovendien diende volgens de wetgever de aard van de onderwijsrichting leidend te zijn voor 

de beantwoording van de vraag of het onderwijs deugdelijk was: “De deugdelijkheid van het 

onderwijs hangt zoozeer samen met zijn inhoud, dat zij alleen gewaarborgd wordt door ei-

schen die op grond van dien inhoud het peil bepalen” (TK 1915-1916, nr. 359/5, p. 16). In de 

Memorie van Toelichting op het voorstel van de uiteindelijke Lager-onderwijswet van 1920 

wordt dit uitgangspunt nog eens bevestigd: “de grondslag van het bijzonder onderwijs, het 

behoud van de vrijheid van richting, de opvoedkundige zelfstandigheid, [dient] onaangetast te 

blijven” (TK 1918-1919, nr. 428/3, p. 27). Financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar 

onderwijs impliceerde dus nadrukkelijk geen inhoudelijke gelijkstelling. 

 

Terugkijkend op de 20e eeuw valt op dat de overheid – noch in haar hoedanigheid als Ministe-

rie, noch in haar hoedanigheid als Inspectie – expliciet wordt over wat ‘goed onderwijs’ is. Dat 

is echter sinds het eind van de 20e eeuw in snel tempo veranderd. Dit kan begrepen worden 

tegen de achtergrond van het uiteenvallen van traditionele maatschappelijke verbanden, die 

zowel inhoudelijk als organisatorisch in belangrijke mate de aard van onderwijs, welzijn en 

zorg in Nederland bepaalden. Er vond daarna een gelijktijdig proces van individualisering en 

verstatelijking plaats. Individualisering in de vorm van een sterke hang naar individuele vrij-

heid, expressie en afwezigheid van externe dwang. En verstatelijking in de vorm van collectivi-

sering, professionalisering en schaalvergroting van tal van voorheen maatschappelijke geor-

ganiseerde publieke voorzieningen, waaronder die van onderwijs. 

In zekere zin is het opvallend hoe lang het heeft geduurd voordat de overheid zich explicieter 

is gaan bemoeien met de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Het proces van verstatelijking 

bleef lange tijd beperkt tot een organisatorische bemoeienis met de inrichting van het onder-

wijs. De jaren ’70 en ’80 waren de hoogtijdagen van de planning. Het Ministerie van Onderwijs 

vervulde de rol van beheerder op zeer nauwgezette wijze, maar bleef weg van een discussie 

over het aloude deugdelijkheidsbegrip. Het zou tot in de jaren ’90 duren voordat deze discus-

sie werd opgerakeld. Tot veel discussie zou het echter niet meer komen. Inmiddels was ‘deug-

delijkheid’ tot een archaïsch begrip verworden. Het begrip stamde uit een andere tijd en kon 

nu zonder noemenswaardige slag of stoot in de vergetelheid raken. 

 

Een eerste scharnierpunt: kerndoelen voor het primair onderwijs 

De geschiedenis van de ‘kerndoelen’ voor het primair onderwijs gaat zo’n 25 jaar terug. In 

1988 geeft de Minister van Onderwijs en Wetenschap het Instituut voor leerplanontwikkeling 

de opdracht om voorlopige eindtermen voor het basisonderwijs te ontwikkelen. In 1993 wor-
                                                                 
1 Onder het begrip ‘richting’ valt overigens niet de pedagogisch-methodische aard van het onder-
wijs (zoals Jenaplan of Montessori), hoewel scholen in de praktijk ook daar veel autonomie hebben. 
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den in totaal 122 definitieve kerndoelen opgesteld, gericht op verschillende leergebieden, zo-

als Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde.2 Kerndoelen geven een beschrijving van kwali-

teiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. In de kerndoelen staan 

doelstellingen geformuleerd waaraan scholen tenminste moeten hebben voldaan aan het eind 

van het leertraject van een kind in het primair onderwijs.  

De doelstellingen zijn niet zozeer gericht op de competenties van leerlingen, maar eerder op 

het onderwijsaanbod op scholen. Bovendien zeggen de kerndoelen niets over didactiek of de 

manier waarop de doelen bereikt dienen te worden. Ze omschrijven slechts het eind van een 

leerproces. Hoe dit eind bereikt wordt, is aan de scholen. Toch vormt deze eerste verzameling 

van kerndoelen een belangrijke stap in de herijking van de rol van de overheid ten aanzien van 

het onderwijsstelsel. Hoewel nog bescheiden en deels impliciet, zien we hier een overheid die 

voor het eerst een positie inneemt over de vraag welke doelen voor elke basisschool in Neder-

land gelden. Vanaf nu is de vraag wat kinderen moeten leren expliciet een politiek vraagstuk 

en niet langer voorbehouden aan scholen zelf. 

 

Een tweede scharnierpunt: het Schaapman-vonnis 

In 1997 daagt mevrouw Schaapman de gemeente Amsterdam voor de rechter vanwege de 

leerachterstanden die haar kinderen hebben opgelopen op een openbare basisschool (waarvan 

de gemeente het bestuur vormde). De school kampte met allerlei problemen, zoals personele 

problemen, het niet hebben van einddoelen en het niet bijhouden van vorderingen van leer-

lingen. Mevrouw Schaapman ziet zich genoodzaakt om bijlessen te regelen voor één van haar 

kinderen en wil de kosten van die bijlessen verhalen op het verantwoordelijke schoolbestuur. 

Op 11 juni 1998 veroordeelt de rechter de gemeente Amsterdam tot vergoeding van de ge-

maakte kosten van de bijlessen. Hiermee heeft de rechter voor het eerst een schoolbestuur 

verantwoordelijk gehouden voor de leerresultaten van een kind.  

 

Een derde scharnierpunt: het begrip ‘onderwijskwaliteit’ doet zijn intrede  

Hoewel het begrip ‘kwaliteit’ in het kader van het (primair) onderwijs her en der al eerder is 

genoemd, bijvoorbeeld in de Kwaliteitswet van 1998 waarin staat opgenomen dat scholen een 

schoolplan en schoolgids moeten opstellen waarin ze expliciet verantwoording afleggen aan 

ouders en leerlingen over het kwaliteitsbeleid dat zij voeren (zie: TK 2000-2001, kst-27 783, 

nr. 3), wordt het begrip pas in 2000 en 2001 breed uitgewerkt in beleidsdocumenten. In de 

beleidsbrief Onderwijs in stelling (2000) is een ontwikkelingsperspectief voor het onderwijs 

geschetst dat gebaseerd is op drie waarden: gelijke kansen, variëteit en kwaliteit.  

In de nota Kwaliteit aan de basis (2001) stelt de regering dat het een taak van de overheid is 

om kwaliteitseisen aan het onderwijs te stellen, waarbij tegelijkertijd ruimte moet worden 

gelaten aan scholen. Kwaliteitseisen zijn minimumnormen in de vorm van leerstandaarden, die 

niet de volle breedte van het onderwijsprogramma betreffen, maar die slechts de elementen 

bevatten die voor jongeren van belang zijn voor succes in het vervolgonderwijs en goed bur-

gerschap. De nota meldt ook dat de overheid zogenaamde algemene beginselen van onderwijs-

kwaliteit vaststelt, op basis waarvan scholen een zorgplicht opgelegd krijgen om kwalitatief 

goed onderwijs te verzorgen. Deze zorgplicht strekt zich uit tot de kwaliteit van het gereali-

seerde onderwijs, de kwaliteit van management en leraren, het onderwijsaanbod en de deel-

name van de leerlingen aan het onderwijs.  

                                                                 
2 In 1998 zijn de kerndoelen bijgesteld en teruggebracht naar een aantal van 115. De nieuwe kern-
doelen hebben betrekking op bredere leergebieden dan die van 1993 en bovendien zijn er ook 
kerndoelen geformuleerd die leergebied-overstijgend zijn, zoals kerndoelen over zelfstandigheids-
ontwikkeling, leerstrategieën, omgaan met ICT en de ontwikkeling van het zelfbeeld.   
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Aan schoolbesturen wordt dus de verantwoordelijkheid voor ‘kwaliteitszorg’ toegewezen. De 

Inspectie van het Onderwijs (2002c) definieert het begrip als volgt: “kwaliteitszorg is de sys-

tematiek waarmee scholen zelf de kwaliteit van hun opbrengsten en de inrichting van het on-

derwijsleerproces vaststellen, bewaken, verbeteren en waarborgen. Dit doen zij tegen de ach-

tergrond van door henzelf gestelde doelen. Kwaliteitszorg is hierbij een overkoepelend begrip. 

Zelfevaluatie is hier een onderdeel van: het vaststellen van de kwaliteit van de opbrengsten en 

de inrichting van het onderwijsleerproces door de instelling zelf”. Kwaliteitszorg vormt hier-

mee een aangrijpingspunt voor het toezicht door de inspectie. 

 

Wettelijke verankering 

Het begrip ‘onderwijskwaliteit’ doet ook zijn intrede in verschillende wetten. In 1998 wordt in 

de Wet op het Primair Onderwijs opgenomen (artikel 10-12) dat het bevoegd gezag van een 

school zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Daaronder valt in elk ge-

val het zorg dragen voor het personeelsbeleid (voor zover het de duurzame borging van de 

kwaliteit van het onderwijspersoneel betreft) en het uitvoeren van het beleid dat beschreven 

staat in het schoolplan, op een wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de 

door het bevoegde gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs 

worden gerealiseerd.  

Ook in de Wet op het Onderwijstoezicht, ingevoerd in 2002, staat dat schoolbesturen verant-

woordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat door de school aangeboden wordt, 

inclusief voor de manier waarop deze kwaliteit gemeten en geëvalueerd wordt. Volgens de 

Inspectie van het Onderwijs zijn leeropbrengsten, leertijd, didactisch handelen en het pedago-

gisch klimaat belangrijke kwaliteitskenmerken binnen het primair onderwijs (Inspectie van 

het Onderwijs, 2002). Om in aanmerking te blijven komen voor bekostiging dienen scholen aan 

deze wettelijke normen te voldoen.  

 

De operationalisering van deugdelijkheid 

De introductie van het begrip onderwijskwaliteit gaat samen met een geleidelijk verdwijnen 

van het begrip deugdelijkheid uit het discours. Dat betekent niet dat de overheid volledig 

voorbij gaat aan dit kernbegrip uit artikel 23 van de Grondwet, dat zowel de vrijheid van on-

derwijs als de zorgplicht van de overheid regelt. De kwaliteitsnormen, die vanaf grofweg 2002 

worden ontwikkeld, zijn bedoeld als een operationalisering van het deugdelijkheidsbegrip. 

Waar de overheid dit begrip eerder vooral opvatte in termen van het bewaken van de rand-

voorwaarden voor het geven van onderwijs – voldoende en gekwalificeerd personeel, deugde-

lijke schoolgebouwen en afdoende financiering – daar wordt het nu toegepast op de inhoud 

van het onderwijs. 

Daarbij maakt de overheid een onderscheid tussen objectiveerbare criteria waaraan alle instel-

lingen dus moeten voldoen, en criteria die specifiek voortvloeien uit de kwaliteitsdoelen die 

scholen voor zichzelf stellen. De eerste categorie omvat kaders waarin eisen aan leraren, eisen 

aan de organisatie, eisen aan schooltijden en daarnaast eisen aan inhoudelijke opdrachten, 

waaronder het leerstofaanbod, de kerndoelen en ook proceskenmerken vallen. De tweede 

categorie heeft betrekking op de doelstellingen die de instelling zichzelf heeft gesteld. De in-

spectie brengt ook deze middels een onafhankelijk oordeel in kaart, maar anders dan bij de 

eerste categorie zijn deze aspecten van kwaliteit geen vooraf aan de instelling te stellen presta-

tie-eisen waarvan de bekostiging afhankelijk is. 

 

2.2.2. Hoe het ‘ongemak van autonomie’ ontstaat (2002-2004) 
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Vrijheid en verantwoording: kwaliteitszorg en financieel beleid 

Met de Wet op het Primair Onderwijs (1998), de Wet op het Onderwijstoezicht (2002) en de 

Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO, 2004) heeft de overheid de instrumenten in 

handen om normen ten aanzien van onderwijskwaliteit vast te stellen en om deze normen 

door middel van inspectie te handhaven. Schoolbesturen dragen in elk geval zorg voor het 

personeelsbeleid, voor het bijhouden van de wettelijke bekwaamheidseisen voor leraren en 

voor het uitvoeren van het beleid dat beschreven staat in het schoolplan. In een schoolplan 

dienen schoolbesturen tenminste aandacht te besteden aan het onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid, en het beleid met betrekking tot de verbetering en bewaking van de kwali-

teit van het onderwijs. 

Er is sprake van gebrekkige kwaliteit wanneer de leerresultaten op een school aan het eind 

van het zevende of achtste schooljaar op groepsniveau ernstig of langdurig tekortschieten. Dat 

betekent dat de leerresultaten op het gebied van de Nederlandse taal en op het gebied van 

rekenen en wiskunde, gemeten over een periode van 3 schooljaren, niet onder de minimum-

normering mogen liggen. Deze normering wordt vastgesteld in vergelijking tot de leerresulta-

ten over diezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand. Van ‘ern-

stig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs’ is sprake wanneer de In-

spectie van het Onderwijstoezicht aan de minister meedeelt dat uit het onderzoek naar de 

kwaliteitsverbeteringen blijkt dat er onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd, of dat het 

bevoegd gezag van een school niet bereid is afspraken te maken over kwaliteitsverbeteringen 

naar aanleiding van het onderzoek  (TK 2001-2002, kst-27 783, nr. 186b).  

 

Behalve een toegenomen verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit, krijgen schoolbestu-

ren ook een grotere verantwoordelijkheid voor het financiële management. Hierachter ligt de 

wens van de regering om tot krachtige en professionele onderwijsinstellingen te komen. Deze 

maken het mogelijk dat de overheid enkel op de hoofdlijnen van opbrengsten en bekostiging 

hoeft te sturen. Dat voornemen uit zich concreet in de invoering van lumpsumfinanciering 

voor het primair onderwijs per 1 augustus 2006. Dit betekent dat schoolbesturen voortaan één 

overkoepelend budget krijgen in plaats van verschillende deelbudgetten, die geoormerkt zijn 

voor de verschillende taken of verantwoordelijkheden. Hiermee krijgen schoolbesturen dus 

een grotere bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid. Ook is de gedachte dat ze hier-

door meer eigenstandige afwegingen kunnen maken over waar het geld het beste aan besteed 

kan worden.  

Deze maatregel past in de beweging naar meer autonomie voor schoolbesturen, die al in de 

jaren ’80 is ingezet (Onderwijsraad, 2005). In het beleidsplan Koers Primair Onderwijs wordt 

gesproken van meer ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten en om de eigen 

professionaliteit gestalte te geven (Ministerie van OCW, 2004). De keerzijde van deze autono-

mie is dat schoolbesturen nu ook kunnen worden aangesproken op de kwaliteit die zij leveren. 

Die dynamiek tussen vrijheid en verantwoording zien we ook terug in de inrichting van het 

toezicht. Onder het motto ‘toezicht op maat’ krijgen scholen die goede prestaties overleggen 

meer ruimte, terwijl scholen die onvoldoende kwaliteit leveren onderworpen worden aan een 

meer uitgebreid toezicht.  

 

Onderzoek: wetenschappelijke brandstof voor beleid 

Rond dezelfde tijd dat de overheid werk begint te maken van kwaliteitsbeleid verschijnen ook 

tal van onderzoeken, die wijzen op enkele tekortkomingen in het Nederlandse (primair) on-

derwijs. Dit onderzoek draagt daarmee bij aan de legitimering van het belang van het kwali-

teitsbeleid. Zo verschijnt in 2002 het rapport De pijlers onder de kenniseconomie van het CPB. 

Hierin wordt aangestipt dat Nederland in vergelijking met andere OESO-landen relatief weinig 
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financiële middelen aan onderwijs besteedt. Gemiddeld besteden de OESO-landen 5,8 procent 

van het BBP aan onderwijs en landen in de Europese Unie 5,4 procent terwijl Nederland 

‘slechts’ 4,6 procent van het BBP aan onderwijsinstellingen uitgeeft. Het CPB constateert dat 

dit zorgelijk is met het oog op de ontwikkeling van een kenniseconomie, het versterken van de 

concurrentiepositie, productiviteitsontwikkeling en economische groei (CPB, 2002). 

Ook in 2002 verschijnt een rapport van de Universiteit Twente over de onderwijskwaliteit in 

de bovenbouw van basisscholen. De onderzoekers concluderen dat leerlingen zowel voor taal 

als voor rekenen steeds minder bijleren in de bovenbouw en dat daarmee een daling van de 

‘leerwinst’ gepaard gaat. Over de kwaliteit van leerprocessen concluderen de onderzoekers dat 

deze in het algemeen voldoende is, maar dat er wel knelpunten zijn, waaronder het rekening 

houden met verschillen tussen leerlingen, het gebruik van leerstrategieën en de aandacht voor 

werkvormen die motiveren, stimuleren en activeren. In een reactie meldt de minister van On-

derwijs, Cultuur en Wetenschap dat er een ontwikkeling van ‘leerlijnen’ en een professionali-

sering van leraren zal moeten plaatsvinden (TK 2001-2002, kst-25 065, nr. 26).  

Ook internationaal ontstaat er ‘druk’ op de overheid om werk te maken van onderwijskwali-

teit. Zo stelt de Europese Raad in 2003 een vijftal onderwijsdoelstellingen vast op het gebied 

van onder meer voortijdig schoolverlaten, het opleidingsniveau van jongeren en leesvaardig-

heid. Over deze thema’s formuleert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 

aantal doelstellingen. Voor wat betreft leesvaardigheid geldt Europees gezien de doelstelling 

dat het percentage 15-jarigen met lage leesvaardigheden in de Europese Unie met tenminste 

20 procent gedaald moet zijn. In 2010 mag daartoe hoogstens 9 procent van de 15-jarige leer-

lingen nog over lage leesvaardigheden beschikken. In 2003 is dit aandeel nog 11,5 procent 

(Inspectie van het Onderwijs, 2007).   

 

Legitimering van beleid: onderwijs als maatschappelijk-economisch instrument 

De opkomst van het kwaliteitsbegrip is allesbehalve een semantische kwestie. Achter de trans-

formatie van het discours gaat een transformatie van het beleid schuil, waarbij zowel de 

(machts)verhoudingen tussen overheid en scholen als het interventierepertoire van de over-

heid fundamenteel zijn herordend. Dat wordt gelegitimeerd vanuit het belang van onderwijs 

voor de sociale en economische welvaart in de maatschappij, en voor individuen als een sleutel 

tot maatschappelijk succes (Ministerie van OCW, 2014). Ten aanzien van het primair onder-

wijs zit de winst voor kinderen vooral in de cognitieve en sociale ontwikkeling en taalontwik-

keling, die bijdragen aan een betere schoolloopbaan, aan betere capaciteiten en betere presta-

ties, waaronder minder delinquentie, betere gezondheid en beter maatschappelijk functione-

ren (zie: Ministeries van VWS, OCW en SZW, 2003).  

Ook volgens het CPB vormen de externe effecten van het onderwijs – zoals kansen op de ar-

beidsmarkt – een belangrijke reden voor overheidsingrijpen. Een slechte start in het onderwijs 

of het voortijdig verlaten van het onderwijs zonder startkwalificatie vergroot de kans op inac-

tiviteit, maatschappelijke uitsluiting en zelfs crimineel gedrag. Om die reden kunnen slechte 

schoolprestaties leiden tot hoge maatschappelijke kosten (CPB, 2002). Geheel in lijn met deze 

redenering is de ambitie van de overheid om eventuele achterstanden van leerlingen zo vroeg 

mogelijk weg te werken. Behalve de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van het primair 

onderwijs zelf wordt er ook beleid ontwikkeld voor kinderen nog voordat zij naar de basis-

school gaan. Naar aanleiding van de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid uit 1998 

is de voor- en vroegschoolse educatie ingevoerd, die gericht is op kinderen in de leeftijd van 2-

5 jaar oud. Zij krijgen extra onderwijs aangeboden, bestaande uit een aantal dagdelen per week 

extra begeleiding, naast het reguliere basisonderwijs (CPB, 2002). 
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In het beleidsplan Koers Primair Onderwijs uit 2004 (zie: Ministerie van OCW, 2004) wordt 

gesteld dat scholen in het primair onderwijs de taak hebben om kinderen voor te bereiden op 

een bestaan in de kenniseconomie, waarin goed opgeleide dienstverleners, technici en andere 

vakmensen nodig zijn om de maatschappij draaiend te houden. De concurrentiekracht van 

Nederland ligt volgens het plan in de hoogwaardige kennis en technologie, waarmee innovaties 

tot stand kunnen worden gebracht. Hiervoor dienen bepaalde competenties die de kennissa-

menleving van pas komen al van jongs af aan bijgebracht te worden. Gedacht kan worden aan 

creativiteit, verbeeldingskracht, ontdekkingslust en ondernemingszin en daarnaast het ver-

mogen om grote hoeveelheden informatie te verwerken, te selecteren en te beoordelen.  

Daarnaast stelt de minister dat het onderwijs niet alleen bij moet dragen aan doelstellingen 

gericht op onderwijskwaliteit, teneinde bij te dragen aan de kennisintensieve samenleving, 

maar ook aan andere doelstellingen, zoals participatie, het bijdragen aan integratie, sociale 

cohesie en actief burgerschap. Een voorbeeld van beleid dat onder andere hierop gericht is, is 

het onderwijsachterstandenbeleid (Ministerie van OCW, 2005). Volgens het beleidsplan Koers 

Primair Onderwijs “zou iedere leerling op de basisschool al een goede wereldburger moeten 

(willen) worden” (Ministerie van OCW, 2004).   

 

2.2.3. Kwaliteitsbeleid langs de grenzen van het ‘wat’ en het ‘hoe’ (2005-2010) 

 

Van wetgeving naar beleid 

De periode van 2002 tot en met 2004 vormde een belangrijk kantelpunt voor het onderwijsbe-

leid. Het thema onderwijskwaliteit werd met nieuwe wetgeving op de kaart gezet. De nieuwe 

wetten op het primair onderwijs, het onderwijstoezicht en de beroepen in het onderwijs vor-

men het uitgangspunt voor de beleidsontwikkeling in de periode van 2005-2010. In die perio-

de zien we een verschuiving van een nadruk op wetgeving naar een nadruk op meer concrete 

beleidsontwikkeling. Zo worden er nieuwe kerndoelen vastgesteld, treden de bekwaamheids-

eisen uit de Wet BIO in werking, wordt er met risicogericht toezicht een nieuw toezichtsregime 

geïntroduceerd en komt er meer aandacht voor zwak presterende scholen. 

Ook op institutioneel niveau doet zich een belangrijke ontwikkeling voor. In maart 2007 be-

sluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs, te weten Besturenraad, Bond KBO, 

LVGS, VBS, VOS-ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot de oprichting van een 

sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscho-

len en scholen voor speciaal onderwijs). Deze sectororganisatie gaat vanaf januari 2008 door 

het leven als de PO-Raad. Daarmee ontstaat voor de overheid een gesprekspartner op niveau, 

die al snel steeds meer schoolbesturen aan zich weet te binden. 

De PO-Raad ontwikkelt zich tot een cruciale schakel in het kwaliteitsbeleid. Voor de overheid is 

het een belangrijke toegangspoort tot schoolbesturen, die voorheen veel moeilijker benader-

baar en bereikbaar waren. De PO-Raad maakt het voor de overheid relatief eenvoudig om met 

de sector – dat wil zeggen: met schoolbesturen – over haar beleid in overleg te treden. Voor het 

realiseren van overheidsdoelstellingen zijn de betrokkenheid en inzet van schoolbesturen 

onmisbaar. Goed onderwijs laat zich niet per decreet organiseren, maar is in belangrijke mate 

afhankelijk van de inspanningen die schoolbesturen zich getroosten om het onderwijs in hun 

school of scholen te verbeteren. Daarbij zijn uiteraard de houding en de opstelling van de PO-

Raad – meedenkend of kritisch? – van groot belang. 

 

Het onderscheid tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ 

Ook conceptueel wordt er in deze periode een verdere verdieping aangebracht in het denken 

over onderwijskwaliteit en de rol van de overheid in het bevorderen ervan. Beeldbepalend in 
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de discussie over onderwijskwaliteit is met name het parlementair onderzoek onderwijsver-

nieuwingen door de commissie Dijsselbloem, die in 2008 haar bevindingen presenteert. De 

kritische toon van de commissie over opeenvolgende onderwijsvernieuwingen (met name in 

het voortgezet onderwijs) krijgt veel aandacht. De ontevredenheid over het kennisniveau van 

leerlingen en studenten, zorgen om de betrouwbaarheid van examens, lesuitval, het niveau van 

het taal- en rekenonderwijs en het bestaan van zwakke scholen zijn enkele voorbeelden (zie: 

Commissie-Dijsselbloem, 2008).  

In het beleid ten aanzien van onderwijskwaliteit is het echter een andere conclusie die veel 

doorwerking krijgt. De commissie maakt nog eens duidelijk dat er twee soorten criteria zijn 

die aan scholen worden opgelegd. Als eerste zijn er de deugdelijkheidseisen, die zijn geopera-

tionaliseerd in objectiveerbare kwaliteitscriteria. Deze criteria, zoals eisen aan leraren, de or-

ganisatie, schooltijden en kerndoelen, gelden voor alle instellingen gelijkelijk. Als tweede is er 

de kwaliteitszorg door scholen zelf. Scholen zijn verplicht om zelf een kwaliteitsbeleid te voe-

ren, maar de aard ervan is vrij. De Onderwijsinspectie houdt hier wel toezicht op, maar het 

betreft geen dwingend oordeel. In principe wordt scholen alleen maar opgelegd wat in wet- en 

regelgeving over onderwijs is bepaald. 

Doordat er twee type kwaliteitscriteria een rol spelen ligt verwarring al snel op de loer. De 

commissie signaleert dan ook dat er een spanning is ontstaan tussen waar de overheid ver-

antwoordelijk voor is en waar de scholen zelf verantwoordelijk voor zijn. Om dit onderscheid 

duidelijk te maken poneert de commissie als stelregel dat de overheid gaat over het ‘wat’ (of-

wel: de onderwijsopbrengst) en de scholen gaan over het ‘hoe’ (ofwel: het onderwijsproces). 

De overheid moet het ‘wat’ voorschrijven, maar niet het ‘hoe’. Anders verwoord: waartoe scho-

len onderwijs geven wordt door de overheid bepaald, hoe scholen dat willen realiseren mogen 

ze zelf bepalen. Wel wordt er toezicht gehouden op het realiseren van de gewenste opbreng-

sten, met de mogelijkheid van bekostigingssancties als die onder de maat blijken en blijven. 

 

De reikwijdte van overheidsbemoeienis 

Hoewel conceptueel helder, blijkt het verschil tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ in de praktijk vaak 

niet eenvoudig te trekken. Op verschillende terreinen wordt gezocht naar nieuwe verhoudin-

gen tussen onderwijsvrijheid en overheidsinterventie. Een eerste voorbeeld daarvan is het 

toezicht op zogeheten ‘Iederwijs-scholen’. Sinds 2002 kent Nederland enkele van dergelijke 

particuliere, niet door de overheid bekostigde scholen. Daarin geldt als principe dat elk kind 

zijn eigen leerweg mag gaan. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van ‘klassen’, maar 

van één groep leerlingen van allerlei leeftijden bij elkaar. Tevens wordt er niet altijd met een 

rooster gewerkt, maar mogen leerlingen op sommige scholen zelf bepalen aan welke activitei-

ten ze zullen meedoen, en ook wanneer zij deze activiteiten zullen doen. Soms bepaalt de vraag 

van de kinderen het aanbod van de lessen en worden er geen toetsen of testen afgenomen, 

omdat dat in strijd is met het uitgangspunt van de school dat ieder kind zijn eigen leerweg 

bepaalt.  

Terwijl Iederwijs-scholen niet gefinancierd worden door de overheid en de ouders van de leer-

lingen zelf de kosten dragen voor het onderwijs, maakt dit voor het toezicht op het onderwijs 

niet veel uit (Nationale ombudsman, 2009). Immers, ouders moeten hun leerlingen naar er-

kende scholen sturen (volgend uit de leerplicht), en de Inspectie van het Onderwijs bepaalt of 

scholen wel of niet erkend worden. Zelfs als particuliere instellingen zelf zorgdragen voor fi-

nanciering, bepaalt de overheid dus of het gegeven onderwijs al dan niet voldoet aan de maat-

staven. In 2005 werd een toezichtkader voor het particulier primair onderwijs opgesteld en in 

2007 leidde dit tot een wetswijziging van de Leerplichtwet, waarin werd opgenomen aan wel-

ke eisen een niet-bekostigde school moet voldoen. Een deel van de bepalingen in de Wet op het 



95 
 

Primair Onderwijs is daarmee ook van toepassing, zoals de kerndoelen en de bepalingen rond-

om schooltijden en onderwijstijd.  

 

Een tweede voorbeeld betreft de As Siddieq-school te Amsterdam. Het ministerie van OCW is 

van mening dat de school onvoldoende aandacht besteedt aan het bevorderen van actief bur-

gerschap en sociale integratie. Om die reden heeft de minister, die stelt dat het van groot be-

lang is dat het onderwijs actief burgerschap en sociale integratie bevordert, de bekostiging van 

de school opgeschort. Naar aanleiding daarvan is de school naar de rechter gestapt, die het 

besluit van de minister vernietigt. Het bevoegd gezag handelt in feite alleen in strijd met de 

wet indien het op geen enkele wijze actief burgerschap en sociale integratie bevordert in het 

onderwijs (TK 2010-2011, kst-31 293, nr. 98). 

Uiteindelijk moet de As Siddieq-school in Amsterdam toch zijn deuren sluiten vanwege zwak 

presteren. Hierop is een groep Islamitische ouders in Amsterdam van plan vrijstelling van de 

leerplicht aan te vragen op grond van hun godsdienst, omdat andere scholen in de stad geen 

geschikt alternatief bieden. De ouders zijn van plan hun kinderen thuis te onderwijzen. Uitein-

delijk bemiddelt de wethouder en weet deze te bewerkstelligen dat het merendeel van de be-

trokken ouders alsnog voor een reguliere school kiest. Volgens de wethouder is onderwijs in 

de thuissituatie onwenselijk omdat het betrekkelijk isolement schadelijk is voor leerlingen. De 

situatie leidt ook tot een debat in de Tweede Kamer, waarin de minister meldt serieuze beden-

kingen te hebben bij godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden als uitzonderingsgrond 

voor de leerplicht, omdat dat niet in het belang is voor alle betrokkenen en de samenleving als 

geheel (Onderwijsraad, 2012).  

 

Een agenda voor het kwaliteitsbeleid 

In de Kwaliteitsagenda PO (Ministerie van OCW, 2007) wordt het beleid ten aanzien van on-

derwijskwaliteit nader verantwoord en ingevuld. Drie speerpunten vallen daarin op: 

 

- Taal en rekenen: voor de verdere schoolcarrière en voor het maatschappelijk functio-

neren van kinderen zijn taal- en rekenprestaties de belangrijkste prioriteit. Hierop 

dient het beleid voor het verbeteren van onderwijskwaliteit dan ook op gericht te zijn. 

Momenteel lezen Nederlandse kinderen uit groep 6 minder goed dan vijf jaar geleden. 

Internationaal gezien is Nederland weggezakt naar de subtop. In 2008 slaagt 12% van 

de scholen er niet in om leerlingen voldoende te laten presteren voor taal. Voor reke-

nen geldt dat zelfs voor 23%. Taal en rekenen worden tot ‘basisvaardigheden’ bestem-

peld – de minimale vaardigheden om te kunnen participeren in de samenleving. Dit 

komt onder meer tot uitdrukking in de nieuwe kerndoelen, die in 2009 ingaan. Het 

aantal kerndoelen wordt teruggebracht van 115 naar 58, maar worden voor de leerge-

bieden Nederlands, rekenen en wiskunde concreter geformuleerd (Ministerie van 

OCW, 2006a; Ministerie van OCW, 2004). 

Op de achtergrond speelt een toenemend aantal zeer uiteenlopende maatschappelijke 

verwachtingen ten aanzien van het onderwijs. Zo stelt de Onderwijsraad in het rapport 

Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen (2008a) dat van scholen wordt verwacht 

dat ze opvoedingsproblemen oplossen, bijdragen aan burgerschapsvorming, zorgen 

voor veiligheid, een sluitend onderwijsaanbod voor alle zorgleerlingen realiseren, se-

gregatie tegengaan en overgewicht of andere gezondheidsproblemen tegengaan. Pri-

végerelateerde problemen worden steeds meer naar de school gehaald. De discussie – 

en het overheidsbeleid! – ten aanzien van onderwijskwaliteit blijft dus niet beperkt tot 

Cito-scores (kwalificatie-functie), maar strekt zich ook uit over de socialiserende rol 

van scholen. Burgerschaps- en gezondheidseducatie zijn evengoed taken van scholen, 
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net zoals het leren van Nederlands en rekenen dat zijn. In het beleid krijgen beide aan-

dacht, maar in de uiteindelijke instrumentering van het beleid ligt de nadruk op de 

‘hardere’ of ‘meetbare’ aspecten van het onderwijs.  

 

- Opbrengstgericht werken: scholen en besturen hebben ruimte nodig om leerlingen een 

rijke leeromgeving te kunnen bieden. Zij vormen cruciale spelers in het beleid en zul-

len, voor het welslagen van het beleid, niet alleen gecontroleerd, maar ook geactiveerd 

moeten worden. Van hen wordt verwacht dat ze bijdragen aan een ‘opbrengstgerichte 

cultuur’. Onder opbrengstgericht werken verstaat de Inspectie van het Onderwijs dat 

scholen opbrengsten, zoals prestaties van leerlingen, analyseren en evalueren. Deze 

analyses moeten geschieden op individueel niveau, op het niveau van de groepen en 

het niveau van de school als geheel. Op basis van deze evaluaties kunnen scholen doe-

len stellen, verbeteringen realiseren en opnieuw evalueren. In 2010 constateert de In-

spectie van het Onderwijs dat een kwart van de scholen werkt met de principes van 

’opbrengstgericht werken’. Deze scholen hebben volgens de inspectie: 

o duidelijke doelen voor alle leerlingen; 

o leraren die weten wat ze hun klas moeten leren; 

o het onderwijs afgestemd op wat leerlingen nodig hebben; 

o analyses van problemen met leerlingen die doelen niet halen; 

o verhelpen de problemen door een goede leerlingenzorg; 

o gaan jaarlijks na hoe alle groepen presteren; 

o verbeteren zich snel als prestaties tegenvallen.  

In dit kader past ook de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) 2004 en het bijbe-

horende Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel uit 2006. Hierin zijn de ba-

sisbekwaamheden geformuleerd waaraan onderwijsprofessionals moeten voldoen. 

Middels kwalitatieve en kwantitatieve criteria moeten leerkrachten aantonen aan deze 

eisen te voldoen om bekwaam te blijven. Het onderhouden van de bekwaamheden 

wordt door de onderwijsinstelling vastgelegd in bekwaamheidsdossiers.  

 

- Zwakke scholen en hun bestuurders: bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het op 

niveau krijgen van zogeheten ‘zwakke scholen’. Dit begrip doet in deze jaren zijn intre-

de in het beleidsdiscours. De meting van kwaliteit door de Inspectie maakt het niet al-

leen mogelijk om verschillen tussen scholen te objectiveren, maar ook om een onder-

grens voor kwaliteit vast te stellen. Scholen die beneden die ondergrens vallen worden 

zwak of zelfs zeer zwak genoemd. Volgens de Inspectie van het Onderwijs telt Neder-

land inmiddels ruim 100 zeer zwakke scholen en zo’n 1000 risicoscholen, die tegen het 

oordeel ‘zwak’ aanzitten. Het beleid richt zich enerzijds op het verbeteren van de on-

derwijskwaliteit, en anderzijds op de mogelijkheid financiële sancties te verbinden aan 

langdurig onderpresteren (op grond van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur3, die 

per 1 augustus 2010 geldt) – dat wil zeggen als de prestaties van scholen gedurende 

drie achtereenvolgende jaren onder de norm zijn. Die laatste optie kan de facto sluiting 

van de school betekenen. De staatssecretaris presenteert een actieplan voor zeer 

zwakke scholen waarin de volgende voornemens staan (zie: TK 2008-2009, kst-31 

293, nr. 28): 

                                                                 
3 Met de invoering van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur hebben schoolbesturen een expliciete 
zorgplicht gekregen voor voldoende leerresultaten van de leerlingen en is de systematische aan-
dacht voor de ontwikkeling van de opbrengsten nog eens extra bevestigd (TK 2010-2011, kst-31 
293, nr. 86; Inspectie van het Onderwijs, 2010).  
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o Minimalisering van de periode waarin een school zeer zwak is. De Inspectie 

krijgt de bevoegdheid om na omstreeks één jaar een kwaliteitsonderzoek af te 

nemen (voorheen deed de inspectie alleen een kwaliteitsonderzoek aan het 

eind van het verbetertraject, na twee jaar). Als na één jaar blijkt dat de school 

nog steeds zeer zwak is, kan dat leiden tot de inzet van krachtigere interven-

ties door de inspectie. Als de school niet langer het stempel zeer zwak krijgt, 

maar verbeterd is naar ‘zwak’, wordt het intensieve toezicht alsnog voortgezet 

omdat nog moet blijken of de verbetering duurzaam is.  

o Een verdere aanscherping van het toezicht door de Inspectie van het Onder-

wijs, door het te richten op de signalering van risico’s, waardoor eerder gecon-

stateerd kan worden of er sprake is van risico’s. Verder informeert de inspec-

tie scholen eerder en indringender als een school zwak of zeer zwak dreigt te 

worden, krijgen zwakke scholen te maken met hetzelfde intensieve toezichtre-

gime als zeer zwakke scholen en maakt de inspectie meer concrete prestatie-

afspraken met schoolbesturen, bijvoorbeeld over welke tekortkomingen wan-

neer moeten zijn opgeheven.  

o Er wordt beleid geformuleerd om het bestuur en de schoolleiding van zeer 

zwakke scholen te versterken. Tevens is aan de PO-raad gevraagd om te ko-

men met een steunpunt voor zeer zwakke scholen. Het ministerie van OCW 

kent een subsidie toe aan de PO-raad om scholen te ondersteunen. Ook wordt 

er samengewerkt met lokale overheden waar zwakke scholen zich concentre-

ren (zoals de G4 en de noordelijke provincies). Voorts gaan de Landelijke Pe-

dagogische Centra (LPC’s) projecten opzetten voor ondersteuning van ge-

meenten en schoolbesturen die te maken hebben met een concentratie van 

zeer zwakke scholen. 

In 2012 kan de minister melden dat er sprake is van een stijgende lijn in onderwijs-

kwaliteit. Tussen 2008 en 2011 is het aandeel zwakke scholen gedaald van 9,2 procent 

naar 3,8 procent. Er zijn in 2012 volgens de minister 19 zeer zwakke scholen, terwijl 

dat er in 2008 nog 100 waren (TK 2011-2012, kst-31 293, nr. 150).   

 

Ondertussen: aandacht voor onderpresteren 

Temidden van alle aandacht voor zwakke scholen ontstaat er vanaf 2007 geleidelijk ook aan-

dacht voor de vraag hoe het gesteld is met excellentie. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 12% 

van alle leerlingen scoort lager op de Eindtoets Basisonderwijs dan op basis van hun intelligen-

tie (IQ) zou mogen worden verwacht (Onderwijsraad, 2007a; 2007b). Dat beeld wordt beves-

tigd door de jaarlijkse OESO-studie Education at a glance. Volgens de OESO slaagt Nederland er 

vooral goed in om minder getalenteerde leerlingen relatief goed te laten presteren, maar zijn 

er weinig goede leerlingen die uitblinken (OECD, 2007).  

In de Kwaliteitsagenda PO (Ministerie van OCW, 2007) staat opgenomen dat het van belang is 

dat scholen hun onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Het gaat dan niet alleen 

om kinderen die zwakker presteren of juist gemiddeld, maar ook om talentvolle leerlingen, 

waaronder hoogbegaafden. Uitgangspunt daarbij is om excellente leerlingen te herkennen en 

vervolgens passend onderwijs te bieden. Er worden extra financiële middelen uitgetrokken om 

talenten bij jonge kinderen te ontdekken, in kaart te brengen en te ontwikkelen, bijvoorbeeld 

in het project TalentenKracht. Dit perspectief zal in de periode na 2010 belangrijker worden. 

De permanente verbetering van kwaliteit wordt dan het beleidsdoel. 
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2.2.4. Op weg naar systeemverantwoordelijkheid (vanaf 2011) 

 

Een bevestiging van nieuwe verhoudingen: de herinterpretatie van artikel 23 

In 2012 schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over het belang van onderwijs-

achterstandenbeleid voor kinderen en de samenleving als geheel. Kinderen zouden het ‘recht 

op goed onderwijs’ hebben dat aansluit op het ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsmoge-

lijkheden van kinderen, aldus de minister. Dit is van belang omdat een te laag opleidingsniveau 

het risico vergroot op langdurige werkloosheid, gezondheidsproblemen en sociale uitsluiting 

en vanwege de hoge maatschappelijke kosten die dit met zich meebrengt. De minister schrijft 

dat het optimaal benutten van talenten een maatschappelijke noodzaak is. Om die reden wordt 

er veel geïnvesteerd in het wegwerken van onderwijsachterstanden (TK 2011-2012, kst-31 

293, nr. 143). De Onderwijsraad voegt hier aan toe dat er een aantal maatschappelijke ontwik-

kelingen is die bij zullen dragen aan een grotere vraag naar kennis en vaardigheden van men-

sen om volwaardig in de maatschappij te participeren (Onderwijsraad, 2011).  

Deze maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het onderwijs rechtvaardigen ook een 

andere omgang met artikel 23 van de Grondwet, aldus de Onderwijsraad in het rapport Artikel 

23 Grondwet in maatschappelijk perspectief (2012). In 2002 oordeelde de Onderwijsraad nog 

dat er voor het sturen van onderwijskwaliteit “geen genoegzame basis in het systeem en de 

wordingsgeschiedenis van het grondwetsartikel” te vinden is (Onderwijsraad, 2002: 25). Tien 

jaar later is de Onderwijs raad echter van mening dat de veranderde maatschappelijke beteke-

nis van het onderwijs de zaken heeft veranderd: “De aandacht voor kwaliteit is de laatste tien 

jaar toegenomen: zowel onder ouders, bij scholen als in de politiek. Daar zijn goede redenen 

voor. Burgers moeten aan steeds meer kwalificaties voldoen om volwaardig mee te kunnen 

draaien in een complexe en internationaal georiënteerde samenleving” (Onderwijsraad, 2012: 

12).  

Een dergelijke verankering van het kwaliteitsbegrip past in de ontwikkeling die de Onderwijs-

raad schetst: 

- In 1992 heeft de overheid kerndoelen ingevoerd, waarmee sturing op inhoudelijke on-

derwijskwaliteit sterker naar voren is gekomen;  

- In 2002 werd de Wet op het Onderwijstoezicht ingevoerd, waarin bepaald werd dat de 

Inspectie van het Onderwijs niet alleen toeziet op de deugdelijkheidseisen, maar ook 

op een lijst met ‘aspecten van kwaliteit’, die uitgewerkt zijn in toezichtkaders; 

- In 2010 is het inspectietoezicht verder uitgebreid naar de opbrengsten van Nederland-

se taal en rekenen. Dat gebeurt door middel van het risicogericht toezicht: intensive-

ring van het inspectietoezicht op zwakke en zeer zwakke scholen; 

- Met de invoering van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur in 2010 wordt ook gere-

geld dat de minister de expliciete bevoegdheid heeft om de bekostiging van langdurig 

zwak presterende scholen te beëindigen;  

- Momenteel zijn er wetsvoorstellen in behandeling die een leerlingvolgsysteem en een 

centrale, uniforme eindtoets in het primair onderwijs verplicht stellen.  

 

Het probleem van thuisonderwijs 

Min of meer impliciet ziet de overheid de school als dé plaats waar haar kwaliteitsbeleid moet 

landen. Dat verklaart ook waarom er met grote terughoudendheid wordt gekeken naar thuis-

onderwijs. Vanuit het perspectief van het kwaliteitsbeleid is dat niet zozeer een uiting van 

onderwijsvrijheid of van ouderlijk gezag, maar van een onwenselijke maas in de wet waardoor 

kinderen worden onttrokken aan de prikkels en doelstellingen van het overheidsbeleid. In 

2013 kondigt de staatssecretaris dan ook aan een wetsvoorstel aan dat tot gevolg heeft dat het 

thuisonderwijs afgeschaft wordt. In de huidige regeling geldt dat een leerling een vrijstelling 
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kan krijgen van de plicht om naar school te gaan als er in de omgeving binnen een redelijke 

afstand van het woonadres geen onderwijs wordt aangeboden dat aansluit bij de levensbe-

schouwing of godsdienst van ouders. Het aantal vrijstellingen is in twaalf jaar tijd fors toege-

nomen: in totaal gaat het in 2012 om 429 vrijstellingen, ten opzichte van 94 in 2000. Steeds 

meer kinderen worden thuis gehouden en thuis onderwezen4.  

De staatssecretaris wil deze vrijstelling van de leerplicht afschaffen omdat alle kinderen recht 

hebben op onderwijs en onderwijs het beste tot zijn recht komt op school. De staatssecretaris 

meldt dat er grote onzekerheid is over de kwaliteit van thuisonderwijs en dat deze kinderen de 

kans op een brede sociaal-emotionele ontwikkeling, die kenmerkend is voor het regulier on-

derwijs, wordt onthouden. Omdat het in de praktijk volgens de staatssecretaris moeilijk uit-

voerbaar is om (achter de voordeur) toezicht te houden op de onderwijskwaliteit van thuison-

derwijs, wordt er aangestuurd op afschaffing van het thuisonderwijs, zodat alle kinderen in 

Nederland naar school gaan. Ouders behouden wel het recht om een particuliere school op te 

richten die aansluit bij hun godsdienst of levensbeschouwing (zie: TK 2013-2014, kst-33 400 

VIII, nr. 164). 

 

Systeemsturing en bestuurskracht 

In 2013 verschijnt de kamerbrief ‘Versterking bestuurskracht onderwijs’ (zie: Ministerie van 

OCW, 2013a). Hierin schrijven de minister en staatssecretaris over de transitie die het onder-

wijs heeft doorgemaakt van hiërarchische sturing naar systeemsturing. Hierbij horen veel ver-

antwoordelijkheden voor het veld, een overheid die kaders stelt voor kwaliteit en keuzevrij-

heid voor leerlingen. Meer specifiek onderscheidt de regering drie kenmerken van haar stu-

ring: 

- de overheid stelt heldere kaders om maatschappelijke doelen (kwaliteit, toegankelijk-

heid en doelmatigheid) te halen en controleert of dat gebeurt; 

- instellingen maken hun resultaten inzichtelijk en verantwoorden zich daarover; 

- instellingen hebben sterke professionals en veel autonomie om beslissingen te nemen 

over het onderwijsproces, personeel en organisatie.  

 

Om de bestuurskracht in het onderwijs te versterken, wordt een aantal maatregelen voorge-

steld: 

- het versterken van de governance en het financieel beheer (inclusief de bestuurlijk 

competenties van schoolbesturen, samenwerking, het interne toezicht en medezeg-

genschap); 

- het vergroten van de sensitiviteit voor schaalgrootte en menselijke maat (door middel 

van het opstellen van normen voor ‘de menselijke maat’ gebaseerd op ‘good practices’ 

en in overleg met de sectorraden); 

- integratie van het financieel toezicht en het toezicht op onderwijskwaliteit; 

- meer interventiemogelijkheden van de minister.  

 

Naar wettelijke verankering van normstelling van onderwijskwaliteit 

De Onderwijsraad (2012) merkt op dat er maar één kwaliteitsaspect uit het toezichtkader van 

de Inspectie van het Onderwijsraad in een wettelijke regeling is opgenomen, op de deugdelijk-

heidseisen na. Het gaat om de eis in artikel 10a van de Wet op het Primair Onderwijs dat scho-

len worden beoordeeld op de gerealiseerde leerresultaten (eindopbrengsten). Wat onvol-

doende is, wordt bepaald aan de hand van een vergelijking met gemiddelde leerresultaten over 

                                                                 
4 Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-
kind-thuisonderwijs-geven.html?utm_campaign=sea-t-onderwijs_en_wetenschap-a-
leerplicht_thuisonderwijs&utm_term=%2Bthuisonderwijs&gclid=CLbfhduSsL0CFe3ItAodijwALQ.  
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diezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand. Maar: “Het hante-

ren van een gemiddelde impliceert per definitie dat er sprake is van een groep die onder en 

een groep die boven het gemiddelde valt. Hantering van deze norm leidt er dan ook toe dat een 

groot aantal scholen de norm niet zullen halen, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs te wijten is 

aan de prestatie of kwaliteit van de school” (zie: Onderwijsraad, 2012). De overheid creëert 

met deze norm dus onvermijdelijk ‘zwakke scholen’. De Onderwijsraad vindt daarom dat ge-

stelde normen zoveel mogelijk objectieve normen moeten zijn, waarbij de wet rechtstreeks, 

zonder tussenkomst van enige handeling op uitvoerend niveau, uitsluitsel moet geven aan 

scholen over wat er van hen verwacht mag worden.  

Bovendien kan de Inspectie van het Onderwijs wel kan constateren of scholen aan andere kwa-

liteitsaspecten voldoen, maar kan ze scholen niet aanspreken op overtredingen als er geen 

sprake is van wettelijke normen. De scholen kunnen geen bekostigingssanctie krijgen van de 

minister. Min of meer hetzelfde geldt ook voor de eisen die de overheid aan nieuwe scholen 

mag stellen, voordat de bekostiging aanvangt (na oprichting van de school). Voor dit alles zou-

den volgens de staatssecretaris inderdaad voldoende duidelijke en, voor zover mogelijk, objec-

tieve wettelijke normen moeten worden vastgesteld (zie: kst-33 400 VIII, nr. 164). Op het mo-

ment van schrijven (najaar 2014) ligt er een wetsvoorstel in de Eerste Kamer dat het mogelijk 

moet maken om bij algemene maatregel van bestuur kwaliteitsvoorschriften (indicatoren) 

voor scholen op te stellen. Onder deze indicatoren kunnen bijvoorbeeld de aspecten van kwali-

teit vallen, die in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs staan.  

 

Actieplan Basis voor presteren: verplichte eindtoets 

In 2011 wordt het Actieplan Basis voor Presteren gepresenteerd (Ministerie van Onderwijs, 

2011a). Onderdeel van dit actieplan zijn de invoering van de centrale eindtoets Nederlandse 

taal en rekenen-wiskunde en een verplicht onderwijsvolgsysteem. Hiermee neemt de over-

heid, in de woorden van de minister, een expliciete normerende rol over wat leerlingen moe-

ten kunnen aan het eind van het basisonderwijs. De operationalisering van de deugdelijk-

heidseisen, ingezet vanaf 2002, krijgt hierin zijn voorlopig meest expliciete uitdrukking (zie: 

TK 2010-2011, kst-31 293, nr. 89): 

- er komen heldere normen voor prestaties, met absolute kwaliteitsnormen voor taal en 

rekenen in relatie met de gestelde referentieniveaus; 

- er wordt een begintoets voor het primair onderwijs ontwikkeld en er wordt een maat 

ontwikkeld om de toegevoegde waarde van scholen in kaart te kunnen brengen (op 

basis van de begintoets, het leerlingvolgsysteem en de eindtoets);  

- het predicaat excellent wordt verleend aan excellent presterende scholen; 

- er komt een intensivering van het beleid ten aanzien van zeer zwakke scholen; 

- er komt ondersteuning aan zelfverantwoordelijke scholen die het opbrengstgericht 

werken in de school willen implementeren met extra aandacht voor begaafde leer-

lingen en preventiebeleid om te voorkomen dat scholen zwak worden; 

- meer tijd voor onderwijs, met het uitbreiden van de lestijd voor topklassen, summer-

courses en schakelklassen en de onderwijstijd wordt effectiever gemaakt met een kwa-

liteitsslag en versterking van opbrengstgericht werken in de voor- en vroegschoolse 

educatie; 

- er zullen gerichte maatregelen genomen worden om professionalisering door te voe-

ren, bijvoorbeeld van leraren, van schoolleiders en van besturen. 

 

Ten aanzien van toetsing merkt de staatssecretaris op dat dit ten eerste een hulpmiddel is om 

het onderwijs af te stemmen op de leerling en voor schoolverbetering. Ten tweede is het ook 
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een verantwoordingsmechanisme is (zie: TK 2013-2014, kst-31 293, nr. 204). De centrale 

eindtoets dient, meer specifiek, de volgende doelen:  

- het geven van leerkrachtonafhankelijke informatie aan ouders en leerlingen; 

- het valideren, objectiveren en legitimeren van schooleigen toetsen en doorstroom-

adviezen van scholen, waardoor gelijke talenten van leerlingen gelijkelijk worden ge-

waardeerd, onafhankelijk van de school die zij bezochten; 

- het bevorderen van inhoudelijke aansluiting tussen onderwijssectoren en doorlopende 

leerlijnen; de eindtoetsen geven inzicht in hoe een leerling er voor staat in de beheer-

sing van de referentieniveaus voor taal en rekenen, zodat het voortgezet onderwijs 

daarop kan aansluiten; 

- het stimuleren van scholen om de kwaliteit van hun onderwijs op peil te houden en te 

verbeteren, doordat de leerlingprestaties vergeleken kunnen worden met die van an-

dere scholen en de toets dus dient als ijkpunt; 

- het leveren van informatie die op geaggregeerd niveau gebruikt kan worden bij het 

beoordelen van de opbrengsten van de school, bijvoorbeeld door de Inspectie van het 

Onderwijs, maar ook door ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.  

 

Zoeken naar bredere kwaliteitsmeting 

Ondertussen wordt er ook gezocht naar manieren om niet alleen de eindopbrengst, maar de 

gehele leerwinst die scholen toevoegen in beeld te brengen. De vraag die daarbij centraal staat 

is of een leerling zich ontwikkelt op, onder of boven het verwachte niveau. Het begrip ‘toege-

voegde waarde’ brengt in beeld in hoeverre de ontwikkeling van een leerling is toe te schrijven 

aan de inspanningen van een school. Hiermee kan beter in beeld gebracht worden wat de 

daadwerkelijke capaciteiten zijn van leerlingen en of een school daadwerkelijk het beste uit 

alle leerlingen weet te halen. Volgens de staatssecretaris komt het te vaak voor dat scholen met 

eenzelfde leerlingpopulatie grote verschillen in opbrengsten laten zien (zie: TK 2012-2013, 

kst-33 157, nr. E). Niet de basiskwaliteit, maar goed onderwijs moet het streven zijn van elke 

school. Het is echter methodologisch zeer lastig om een bepaalde leerwinst toe te schrijven aan 

de inspanningen van een school. Bovendien komt de voor het bepalen van leerwinst benodigde 

landelijke begintoets komt er (vooralsnog) niet. 

Ook wordt geprobeerd om onderwijskwaliteit meer te laten zijn dan taal en rekenen en meer 

te laten zijn dan het halen van een bepaald minimumniveau. Een mogelijkheid is het werken 

met kwaliteitsprofielen voor scholen door de Inspectie. In dat profiel gaat het niet alleen maar 

om de opbrengsten, maar ook om de wijze en de omstandigheden waaronder deze tot stand 

zijn gekomen. Hierin wordt het opbrengstgericht werken en het leervermogen van schoolor-

ganisaties meegenomen. Ook behoren het schoolklimaat, de veiligheid, de zorg voor leerlingen, 

aandacht voor toptalenten en de kwaliteit van het leerproces in het algemeen tot het kwali-

teitsprofiel. Het kwaliteitsprofiel zou scholen uitdagen om meer inzicht te geven in de kwaliteit 

van de school in zijn geheel en in het verhaal achter de cijfers.  

Voorts geeft de staatssecretaris in november 2014 het startsein voor een ‘koersbepaling’ voor 

het curriculum van het funderend onderwijs. Een toekomstgericht curriculum dat kinderen de 

juiste kennis en vaardigheden meegeeft en kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de toe-

komst. Vanuit een breed gedragen en samenhangende visie over de functie en opdracht van 

het onderwijs moet herijking van de kerndoelen en eindtermen plaatsvinden. Het curriculum 

moet houvast voor leraren en scholen vergroten om de gemeenschappelijke ambities te verta-

len naar goed onderwijs in de klas en een systematiek van periodieke herijking van het curri-

culum dient een overladen curriculum te voorkomen. De kamerbrief vormt het startpunt voor 

een breed maatschappelijk debat over de vraag wat kinderen op school moeten leren om goed 
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voorbereid te zijn op toekomst. Er wordt naar gestreefd deze visie op een toekomstgericht 

curriculum in het najaar van 2015 voor te leggen aan de Tweede Kamer. 

 

 

2.2. Interventies: controleren 
 

2.2.1. Meten is weten (van 2002 tot 2004) 

 

Een Wet op het Onderwijstoezicht: normering, verantwoording en sanctionering 

In 2002 wordt de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) ingevoerd. Het uitgangspunt van het 

toezicht moet zijn dat onderwijsinstellingen de kwaliteit van hun eigen onderwijs bewaken en 

verbeteren en hierover verantwoording afleggen. De wet schrijft voor dat de inspectie belast is 

met de externe evaluatie van de onderwijskwaliteit terwijl de scholen zelf verantwoordelijk 

zijn voor de interne evaluatie. De uitkomsten van de zelfevaluaties moeten worden vastgelegd 

in een openbaar document zodat publieke verantwoording afgelegd wordt. De interne verant-

woordelijkheid van scholen omvat het formuleren van streefdoelen in termen van te realiseren 

kwaliteit, de realisatie van de kwaliteit, de kwaliteitsbewaking en de publieke verantwoording 

over de kwaliteit (zie: TK 2001-2002, kst-27 783, nr. 186b). 

De externe criteria hebben betrekking op de leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling 

van de leerlingen. Ten aanzien van de inrichting van het onderwijsleerproces gelden de vol-

gende kwaliteitskenmerken: het leerstofaanbod; de leertijd; het pedagogisch klimaat; het 

schoolklimaat; het didactisch handelen van leraren; de leerlingenzorg en de inhoud en het 

niveau van de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten en examens (Inspectie van het On-

derwijs, 2002). De Inspectie spreekt, blijkens het Onderwijsverslag van 2001, van goed functi-

onerende scholen wanneer de scholen in elk geval aan de volgende criteria voldoen: 

- de kwaliteit van het leerstofaanbod is op peil: dekkend voor de kerndoelen bij Neder-

landse taal en rekenen en wiskunde en aangeboden tot en met het niveau van groep 8; 

- de kwaliteit van het didactisch handelen van leraren is voldoende: leraren geven dui-

delijke uitleg, houden de leerlingen bij de les betrokken en organiseren het onderwijs-

leerproces doelmatig; 

- de kwaliteit van de leerlingenzorg voldoet aan de eisen: de ontwikkeling en de vorde-

ringen van leerlingen worden systematisch gevolgd en voor zorgleerlingen zijn hande-

lingsplannen opgesteld; 

- de gemiddelde leerlingscores op de toets aan het eind van de basisschool liggen de 

laatste drie jaren ten minste op het niveau dat op grond van de samenstelling van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

De  kwaliteit van het onderwijs is ondermaats wanneer de gemiddelde score van de leerlingen 

op de eindtoets de laatste drie jaren onder het verwachte niveau ligt én de kwaliteit van het 

onderwijsproces op één of meer van de genoemde aspecten onvoldoende is. Zeer zwakke scho-

len scoren niet alleen op de genoemde aspecten lager dan de gemiddelde basisschool, maar 

ook op andere kenmerken van het onderwijsleerproces en condities (Inspectie van het On-

derwijs, 2002).   

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft de taak om de kwaliteit van het onderwijs van elke af-

zonderlijke instelling periodiek te beoordelen en de instelling aan te spreken wanneer de kwa-

liteit tekortschiet. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de inspectierapporten openbaar 

gemaakt worden in het kader van publieke verantwoording, ongeacht of dit nadelige gevolgen 
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kan hebben voor instellingen, omdat de belangen van openbaarheid en publieke verantwoor-

ding groter worden geacht (zie: TK 2000-2001, kst-27 783, nr. 3).  

Een jaar nadat de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) in werking is getreden, wordt in over-

leg met partijen binnen de sector primair onderwijs een nieuw toezichtkader opgesteld aan de 

hand waarvan de Inspectie van het Onderwijs zijn toezicht op de onderwijsinstellingen uitoe-

fent. In het toezichtkader zijn de volgende kwaliteitsaspecten opgenomen: kwaliteitszorg; 

toetsing leerstofaanbod; tijd; onderwijsleerproces; schoolklimaat; zorg en begeleiding en op-

brengsten. Voor elk van deze kwaliteitsaspecten zijn indicatoren opgesteld, waarop scholen 

beoordeeld kunnen worden (Inspectie van het Onderwijs, 2003).  

Met het nieuwe normenkader in de hand constateert de Inspectie in 2002 dat kwaliteitsbeleid 

pas op een minderheid van de onderwijsinstellingen op gang gekomen. Verder staat in het 

rapport vermeld (zie: Inspectie van het Onderwijs, 2002): 

- dat op twee derde van de scholen leerlingen goed scoren, maar dat op 6 procent van de 

scholen de opbrengsten aan het eind van de schoolperiode lager zijn dan verwacht 

mag worden;  

- dat op 4 procent van de basisscholen de kwaliteit van het onderwijs blijvend onder de 

maat is en leerlingen prestaties leveren die duidelijk onder hun mogelijkheden liggen, 

waardoor deze scholen aangemerkt worden als ‘zeer zwakke scholen’;  

- dat een kwart van de scholen die voorheen de beoordeling ‘zeer zwak’  kregen inmid-

dels verbeterprocessen in gang heeft gezet waardoor zij niet langer tot deze groep be-

horen; 

- dat slechts 25 procent van de basisscholen een kwaliteitsbeleid voert dat voldoet aan 

de eisen die de inspectie stelt; 

- dat het aantal scholen met een leerstofaanbod dat de kerndoelen voor taal en rekenen 

voldoende dekt, gestaag aan het toenemen is;  

 

De techniek van toezicht: integraal en stimulerend toezicht 

De uitgangspunten van het toezicht door de Inspectie kunnen als volgt worden samengevat 

(zie: Emmelot et al., 2004): 

- scholen en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven 

onderwijs en hebben ruimte om eigen keuzes te maken in het kader van deze verant-

woordelijkheid; 

- scholen en instellingen bepalen zelf de kwaliteitsdoelen en zijn verantwoordelijk voor 

de uitvoering en de kwaliteitsbewaking hiervan en de publieke verantwoording hier-

over; 

- de Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor de onafhankelijke beoorde-

ling van de onderwijskwaliteit; 

- de omvang van het toezicht van de inspectie kan variëren afhankelijk van de kwaliteit 

van de zelfevaluatie door scholen en instellingen en de kwaliteit van de scholen en in-

stellingen; 

- de inspectie bezoekt alle scholen jaarlijks. Daarnaast kunnen de volgende inspectieac-

tiviteiten worden onderscheiden: 

o periodiek (4-jaarlijks) kwaliteitsonderzoek (PKO); 

o nader onderzoek (NO), naar aanleiding van twijfels over de kwaliteit; 

o onderzoek naar de kwaliteitsverbetering (OKV); 

o incidenteel onderzoek (IO), op eigen initiatief of in opdracht van de minister, 

ofwel algemeen ofwel specifiek.  
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Vanaf 1999 wordt in het toezicht van de inspectie gesproken van integraal toezicht. Het toe-

zicht op de deugdelijkheidseisen, de bekostigingsvoorwaarden en ook de andere aspecten van 

kwaliteit, worden samen geschaard onder dit begrip (TK 2000-2001, kst-27 783, nr. 3). Tevens 

wordt het begrip ‘stimulerend toezicht’ gebruikt, vanwege de beoogde stimulerende werking 

die er vanuit gaat. Volgens de minister van OCW is het toezicht van de inspectie tevens geba-

seerd op het beginsel van proportioneel toezicht. Dat wil zeggen dat hoe beter de kwaliteit en 

kwaliteitszorg op een school geregeld is, hoe beperkter het toezicht van de inspectie kan zijn 

bij die instelling (TK 2001-2002, kst-27 783, nr. 186b).  

 

Normering van aantal lesuren 

Behalve het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs probeert de overheid ook op een andere 

manier de prestaties van scholen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het optimaliseren 

van de onderwijstijd. In 2002 wordt hiertoe geregeld dat (zie: TK 2001-2002, kst-27 852 nr. 

25):  

- de mogelijkheid van een vierdaagse schoolweek wordt beperkt tot de eerste twee 

groepen van het basisonderwijs, voor alle andere groepen geldt een vijfdaagse 

schoolweek (met uitzondering van maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse 

schoolweek); 

- de norm van minimaal 7520 uur les over acht schooljaren wordt ingevoerd, met als 

toevoeging dat leerlingen in de eerste vier schooljaren (de onderbouw) tenminste 

3520 uur les krijgen en in de laatste vier schooljaren (de bovenbouw) 3760 uur, waar-

bij de scholen zelf mogen bepalen wanneer de leerlingen de overige 240 uur les krij-

gen; 

- het wettelijk maximum van een bepaald aantal uren per lesdag wordt losgelaten.  

 

2.2.2. Verdiende autonomie (van 2005 tot 2010) 

 

De techniek van toezicht: risicogericht toezicht 

In de Hoofdlijnenbrief 2006-2007, die in 2005 verschijnt, wordt nader ingegaan op de vernieu-

wingen in het onderwijstoezicht. Uitgangspunt is dat de intensiteit van het toezicht afhankelijk 

is van de mate waarin scholen presteren en ook van de mate waarin zij aan zelfevaluatie doen 

en de bijbehorende aanpak en resultaten van die zelfevaluatie. Instellingen die het vermogen 

om zelfstandig de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren goed ontwikkeld 

hebben krijgen meer ruimte in het bepalen van hoe zij het onderwijs invullen. Daarnaast ko-

men er meer verschillende toezichtarrangementen, waarbij een instelling minder toezicht kan 

‘verdienen’ als deze de eigen governance (het vermogen om zelfstandig de kwaliteit van het 

onderwijs te borgen en te verbeteren) goed op orde heeft (Ministerie van OCW, 2006b). 

Toezicht op maat heeft de vorm van ‘risicogericht toezicht’. Dit houdt in dat de Inspectie haar 

toezicht inricht op basis van risicoanalyses (Inspectie van het Onderwijs & NVAO, 2007). Per 

schoollocatie wordt een risicoanalyse gemaakt, welke beslissend is voor de intensiteit van het 

toezicht. Als er geen risico’s zijn of de risico’s klein blijken te zijn en als daarnaast de eindresul-

taten van de school op voldoende niveau zijn, dan vindt er dat jaar geen verder onderzoek of 

toezicht plaats, maar volstaat een gesprek met het schoolbestuur. Bij grote risico’s zal de In-

spectie van het Onderwijs uitvoerig onderzoek doen op de betreffende scholen. Voor elk 

schoolbestuur wordt jaarlijks een actueel toezichtarrangement opgesteld op grond van de 

gemaakte risicoanalyses. Deze risicoanalyses zijn gebaseerd op de onderwijsopbrengsten, 

                                                                 
5 Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-
antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren.html.  
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jaardocumenten van besturen en scholen, signalen (waaronder klachten) en uitkomsten van 

eerder toezicht en ervaringen van belanghebbenden, zoals ouders, leerlingen en gemeenten 

(TK 2006-2007, kst-30 183, nr. 18).  

 

Uitbreiding van normenkaders 

In 2005 wordt tevens een nieuw toezichtkader opgesteld, dat de vorige versie uit 2003 ver-

vangt. De aspecten van kwaliteit waarop de Inspectie van het Onderwijs voortaan zal gaan 

toezien, zijn (Inspectie van het Onderwijs, 2005):6 

- leerresultaten 

- voortgang in de ontwikkeling van leerlingen 

- het leerstofaanbod 

- de leertijd 

- het pedagogisch klimaat 

- het schoolklimaat 

- het didactisch handelen van de leraren 

- de leerlingenzorg 

- de inhoud, het niveau en de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten of examens 

 

Er zijn twee belangrijke bronnen voor de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op 

een school: 

1. het waarderingskader Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO): het aanbod, de tijd, het 

pedagogisch handelen van leraren, het didactisch handelen van leraren, afstemming, 

de actieve en zelfstandige rol van leerlingen, het schoolklimaat, de zorg en begeleiding 

inclusief toetsingsinstrumenten en de opbrengsten, waaronder de resultaten van leer-

lingen en hun voortgang in de ontwikkeling;  

2. de kwaliteitszorg: inzicht in verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen, een jaar-

lijkse systematische evaluatie van opbrengsten, een regelmatige evaluatie van het le-

ren en onderwijzen, planmatig werken aan verbeteractiviteiten, het borgen van de 

kwaliteit van het leren en onderwijzen, het rapporteren aan belanghebbenden over de 

gerealiseerde onderwijskwaliteit en de waarborging van de sociale veiligheid voor 

leerlingen en personeel; 

 

Er wordt echter gewerkt aan een uitbreiding van het normstelsel. De Kwaliteitsagenda PO uit 

2007 meldt de introductie referentieniveaus voor taal en rekenen, die vanaf 2009 worden 

verwerkt in leerlingvolgsystemen en toetsen (Ministerie van OCW, 2007). De PO-raad levert 

een stappenplan op in 2008 waarin een protocol wordt opgenomen voor scholen om het leer-

lingvolgsysteem optimaal te benutten en hun eigen resultaten te vergelijken op basis van 

toetsgegevens. 

 

Zeer zwakke scholen en risicoscholen 

Het primair onderwijs presteert zeker niet slecht. In 2005 ligt in 88% van de basisscholen het 

niveau op of boven hetgeen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag wor-

den verwacht. Meer dan 90% van de basisscholen maakt gebruik van methoden die dekkend 

zijn voor de kerndoelen. Meer dan 70% van de basisscholen heeft een goed functionerend sys-

teem van zorg en begeleiding. Echter, slechts 50% voldoet aan de kwaliteitszorg. Er zijn daar-

naast ook hardnekkige problemen, zoals een te groot aantal zwak lezende kinderen. Een kwart 

                                                                 
6 In 2009 volgt wederom een nieuw toezichtkader. De toezichtkaders van het primair onderwijs en 
het voortgezet onderwijs zijn samengevoegd tot één toezichtkader PO/VO. Het inhoudelijke waar-
deringskader is echter niet sterk gewijzigd (TK 2008-2009, kst-31 293, nr. 46). 
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van de leerlingen verlaat het basisonderwijs met een vaardigheid in technisch lezen op het 

niveau van groep 6 (in plaats van groep 8).  

Er zijn echter ook scholen die als ‘zeer zwak’ worden gecategoriseerd – dat waren er bij voor-

beeld in 2008 in totaal 96. Volgens de inspectie zijn scholen met veel achterstandsleerlingen 

vaker zwak of zeer zwak en komen zwakke en zeer zwakke scholen relatief vaak voor in de 

vier grote steden en in de drie noordelijke provincies. Ook presteert 16 procent van de kleine 

scholen met minder dan honderd leerlingen zwak of zeer zwak. Verschillende zaken spelen 

een rol bij het ontstaan van zwakke scholen, zoals het leerstofaanbod, de zorg en begeleiding 

en ook contextfactoren, zoals het bestuur, de schoolleiding, het teamfunctioneren en de leer-

lingenpopulatie. Veel zwakke scholen hebben ook problemen om kwalitatief goede leraren in 

te zetten. Daarbij komt dat wanneer een school als ‘zwak’ is bestempeld door de inspectie, het 

extra moeilijk wordt om nog aan goed personeel te komen. Dat vormt een belangrijke belem-

mering voor kwaliteitsverbetering (Inspectie van het Onderwijs, 2010).  

 

Wanneer scholen door de Inspectie van het Onderwijs aangemerkt worden als zeer zwakke 

school, komen zij in een geïntensiveerd toezichtarrangement terecht. Ter bestrijding van zeer 

zwakke scholen wordt het volgende stappenplan geïntroduceerd (TK 2008-2009, kst-31 700 

VIII, nr. 211): 

- 0-Fase: Preventief toezicht (doorlooptijd: permanent) 

 voorkomen dat scholen zwak worden 

 voorkomen dat zwakke scholen zeer zwak worden 

 voorkomen dat scholen opnieuw zwak worden 

- Fase 1: Detectie (zeer) zwakke scholen (doorlooptijd: 5-6 maanden) 

 jaarlijkse analyse van de opbrengsten 

 bij onvoldoende opbrengsten onderzoek naar het onderwijsleerproces 

 bij zwakke scholen en zeer zwakke scholen volgt intensief toezicht  

- Fase 2: Intensief toezicht 

 intensief toezicht op het verbetertraject dat schoolbestuur uitvoert 

 tussentijds onderzoek na 1 jaar en afrondend onderzoek na max. 2 jaar 

 bij onvoldoende resultaten tijdens het verbetertraject volgen escalatiestappen 

door de inspectie 

 indien escalatiestappen door de inspectie niet werken volgt melding aan de minis-

ter 

- Fase 3: Melding aan de minister 

 bestuurlijke afspraken in overeenstemming met het bevoegd gezag  

 een bestuurlijk natraject met concrete prestatieafspraken met de school die moe-

ten leiden tot verbetering 

 aanvullende mogelijkheid van eenzijdig opleggen van maatregelen door de minis-

ter (bekostigingssancties: het geheel of gedeeltelijk inhouden of opschorten van de 

bekostiging van de school) 

 

Verder moeten projecten zoals Q*Primair scholen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te 

nemen voor het eigen kwaliteitsbeleid en voor het afleggen van verantwoording over bereikte 

resultaten (Ministerie van OCW, 2005). Ook vraagt de Inspectie aandacht voor het voorkomen 

leerachterstanden. Op te veel scholen worden leesproblemen bij leerlingen niet tijdig opge-

merkt worden en niet systematisch genoeg aangepakt worden, terwijl is gebleken dat de opge-

lopen achterstanden meestal niet meer worden ingelopen en leerlingen steeds meer moeite 

krijgen met andere vakken. De minister komt aan deze oproep tegemoet door de categorie 

‘risicovolle scholen’ in het leven te roepen: scholen die gedurende drie jaren resultaten boeken 
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die onvoldoende zijn in vergelijking met scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie of 

onvoldoende scoren op leerstofaanbod, onderwijsleerproces en zorg en begeleiding. Het toe-

zicht van de inspectie op de risicovolle scholen zal worden geïntensiveerd (TK 2005-2006, kst-

30 300 VIII, nr. 221).  

In 2010 laat de minister aan de Tweede Kamer weten dat het beleid effectief is gebleken: zeer 

zwakke scholen verbeteren bijna allemaal binnen twee jaar de kwaliteit. Een beperkt aantal 

school heeft een derde jaar nodig en slechts een enkeling wordt bij de minister aangemeld 

voor een bestuurlijk natraject. Ook is er een lichte daling in het aantal zeer zwakke scholen: 

van 1,5 procent van alle scholen in 2009 naar 1,3 procent in 2010 (TK 2009-2010, kst-31 293, 

nr. 78). Niet voor alle scholen loopt het echter goed af. Zo bleek in 2010 het bestuurlijk na-

traject bij basisschool De Dialoog vruchteloos. Verbeteringen in de kwaliteit bleven uit. Om de 

school tot naleving van prestatieafspraken te dwingen, wordt de maandelijkse bekostiging 

vanuit het Rijk gedeeltelijk opgeschort (zie: TK, 2009-2010, kst-31 293, nr. 70). Een aantal 

maanden later blijkt dat de school er nog steeds niet in is geslaagd om maatregelen te treffen 

die tot verbetering van het onderwijs leiden. Daarop besluit het bestuur van de school om de 

school per augustus 2010 te sluiten.  

 

Publieke verantwoording 

Als het aan de minister ligt leggen schoolbesturen niet alleen verantwoording af aan de Inspec-

tie, maar ook aan de raden van toezicht van onderwijsinstellingen (‘horizontaal toezicht’), aan 

ouders en aan medezeggenschapsraden (TK 2005-2006, kst-30 183, nr. 5). In dat kader heeft 

de Inspectie van het Onderwijs al in 2003 zogenaamde kwaliteitskaarten opgesteld voor het 

primair en voortgezet onderwijs. Dit zijn kaarten waarin een bondige samenvatting van de 

schoolrapporten, rapportages van de inspectie van de afzonderlijke scholen waarin de kwali-

teit van de school wordt beoordeeld. De kaarten zijn geschreven in alledaags taalgebruik zodat 

ouders en andere geïnteresseerden deze kunnen lezen. Ouders kunnen deze informatie ge-

bruiken voor de schoolkeuze voor hun kinderen, of scholen aanspreken op het kwaliteitsbeleid 

(TK 2002-2003, kst-28 600 VIII, nr. 144).  

Het Ministerie van OCW wil in 2006 nog verder gaan met het transparant maken van het toe-

zicht, door naast de onderwijskwaliteitskaart, keuzes voor de inzet van inspectie en de rede-

nen daarvoor openbaar te maken. En later, in 2013, meldt de staatssecretaris van OCW dat de 

regering voornemens is om eindtoetsgegevens van basisscholen openbaar te maken. Er zullen 

alleen gemiddelden worden versterkt, geen eindtoetsscores per leerling en ook de gemiddel-

den van scholen waarbij minder dan vier leerlingen deelnamen aan de eindtoets zijn niet ver-

strekt, om herleiding tot de leerlingen te voorkomen (TK 2012-2013, kst-33 157, nr. 52). Op 

deze manier krijgen ouders een beter inzicht in de prestaties van de (toekomstige) school van 

hun kind. En dat zou weer een prikkel voor scholen moeten zijn om goed te presteren. 

 

2.2.3. Transparantie door toetsing en monitoring (vanaf 2011) 

 

Verplichte centrale eindtoets en leerlingvolgsysteem 

Bij Koninklijk Besluit werd in 1965 (Staatsblad 364) aan scholen de verplichting opgelegd dat 

ze een objectieve meting van de capaciteit van leerlingen moeten kunnen overleggen ten be-

hoeve van de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Hierin ligt de geboorte van de eind-

toets, die aanvankelijk werd ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam, maar al snel 

door steeds meer scholen werd overgenomen en bekend is geworden als de Cito-toets. De 

eindtoets had de volgende uitgangspunten (Staphorsius, 2002), die grotendeels ook nu nog 

gelden:  
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- informatie opleveren ten behoeve van het advies over schoolkeuze voor vervolgon-

derwijs aan ouders; 

- het opsporen van reserve aan intellect; 

- bijdragen aan een analyse van de stand van het onderwijs; 

- het concretiseren en ter discussie stellen van einddoelstellingen in het lager onderwijs; 

- een gunstige invloed hebben op het onderwijs.   

 

In 2011 verschijnt het Actieplan Basis voor Presteren waarin de minister de Kamer informeert 

over het voornemen om een centrale eindtoets Nederlands en rekenen in te voeren. Alle scho-

len worden ook verplicht om mee te werken aan een leerling- en onderwijsvolgsysteem, 

waarmee scholen de vorderingen in de kennis en vaardigheden op drie niveaus in kaart wor-

den gebracht: op het niveau van de leerling, van de groep en van de school (zie: TK 2010-2011, 

kst-31 293, nr. 89). En verder wil de minister een begintoets voor het primair onderwijs ont-

wikkelen om de toegevoegde waarde van scholen in kaart te kunnen brengen. Een gesloten 

systeem van monitoring – begintoets, leerlingvolgsysteem, eindtoets – maakt het mogelijk om 

de prestaties en toegevoegde waarde van een school in kaart te brengen. Behalve een onder-

wijsmiddel worden toetsen hierdoor ook een prestatiecriterium en diagnostisch instrument. 

Van de drie genoemde middelen wordt alleen de begintoets niet ingevoerd. 

In 2014 treedt de wijziging van de Wet op het Primair Onderwijs in werking waarmee de cen-

trale eindtoets verplicht wordt gesteld. Deze centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Ne-

derlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie, waarvan de twee eerstgenoemde onderdelen 

verplicht zijn en de laatstgenoemde facultatief. Naast de ‘Centrale eindtoets’, die door het Cito 

is ontwikkeld, zijn ook het ‘Drempelonderzoek 678’ van 678 Onderwijs Advisering en twee 

methodeonafhankelijke toetsen van het Cito en 678 Onderwijs Advisering toegestaan. De cen-

trale eindtoets wordt met ingang van schooljaar 2014-2015 ingevoerd en zal in april 2015 

voor de eerste maal worden afgenomen (TK 2013-2014, kst-33 157, nr. 53). 

Er komen twee versies van de eindtoets beschikbaar, namelijk de Eindtoets Basis en de Eind-

toets Niveau. Deze nieuwe versies bevatten dezelfde onderdelen, dezelfde taken en hetzelfde 

aantal opgaven in dezelfde volgorde en monden beide ook uit in een standaardscore tussen 

501 en 550. De Eindtoets Basis is echter gemiddeld wat moeilijker dan de Eindtoets Niveau. 

Scholen kunnen ervoor kiezen sommige leerlingen de Eindtoets Niveau te laten maken omdat 

een te moeilijke toets leerlingen kan demotiveren, wat kan leiden tot een score die lager is dan 

mag worden verwacht. De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de eind-

opbrengsten van basisscholen aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem gebruik van de 

toetsgegevens van de onderdelen Begrijpend lezen en rekenen en wiskunde van groep 8.  

 

Strenger richting zwakke scholen 

In 2011 meldt de minister aan de Tweede Kamer dat het goed gaat met de aanpak van zwakke 

scholen; het aantal is teruggedrongen naar 53 (TK 2010-2011, kst-31 293, nr. 86). Er is daar-

mee sprake van een halvering ten opzichte van 2009. In totaal zitten er 137.000 leerlingen op 

zwakke en zeer zwakke scholen; een jaar eerder waren dat er nog 145.000. In totaal is 5 pro-

cent van de scholen zwak en 0,7 procent zeer zwak. Volgens de minister werkt de aanpak goed 

en krijgen steeds minder leerlingen onderwijs van onvoldoende kwaliteit. Er zou zelfs een 

cultuuromslag gaande zijn: scholen werken hard aan hun onderwijskwaliteit om niet op de lijst 

van de inspectie terecht te komen. Als scholen toch als zeer zwak worden beoordeeld, doen ze 

in bijna alle gevallen enorm hun best om zo snel mogelijk van dat etiket af te raken. Deson-

danks komen er soms ook nieuwe zeer zwakke scholen bij.  

In 2011 wordt het toezichtkader PO/VO herzien. De belangrijkste wijziging heeft betrekking 

op de aanpak van zeer zwakke scholen. Bij constatering dat de leerprestaties van een school of 
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afdeling één jaar onder de norm liggen of als scholen een scherpe daling vertonen, zal het be-

treffende bestuur hiervan op de hoogte worden gesteld om zelf tijdig preventieve maatregelen 

te nemen ter verbetering van de kwaliteit (TK 2010-2011, kst-31 293, nr. 104). Als schoolbe-

sturen niet de gewenste maatregelen nemen of als de genomen maatregelen onvoldoende ef-

fect hebben en de leerresultaten voor het tweede volgende jaar zijn onvoldoende, dan geeft de 

Inspectie van het Onderwijs een formele waarschuwing aan het schoolbestuur, die gepaard 

gaat met een aansporing om een verbeterplan op te stellen en uit te voeren.  

Als na een jaar blijkt dat de school er nog niet in is geslaagd voldoende kwaliteit te laten zien in 

de leerresultaten en het onderwijsproces, dan wordt de school zeer zwak verklaard. Zij krijgen 

nog één jaar om hun onderwijsproces op orde te brengen. Indien scholen na deze hulp alsnog 

van hun status zeer zwak afkomen, blijven ze toch onder intensief toezicht staan om terugval 

te voorkomen. Als blijkt dat ondanks de voorafgaande stappen nog steeds geen verbetering is 

opgetreden bij een zeer zwakke school, dan kan de bekostiging van de school worden inge-

trokken. Uiteindelijk wordt één en ander formeel vastgelegd in de wet Verbetertermijn zeer 

zwakke scholen funderend onderwijs, die in 2013 wordt aangenomen (zie: TK 2012-2013, kst-

31 293, nr. 157).7 

 

In een enkel geval leidt het strengere beleid tot sluiting van scholen. Zo meldt de staatssecreta-

ris van OCW aan de Tweede Kamer in 2013 dat de evangelische basisschool Timon in Rotter-

dam met ingang van het schooljaar 2014-2015 geen bekostiging meer zal ontvangen. Op de 

school is een chaotische en onveilige situatie voor leerlingen ontstaan doordat invalleerkrach-

ten onvoldoende controle hadden op de kinderen. De staatssecretaris schrijft: “Het bestuur ziet 

geen mogelijkheden om de leerlingen binnen afzienbare termijn de duurzame kwaliteit van 

onderwijs te bieden waar ze recht op hebben en heeft daarom besloten de school te sluiten” 

(zie: TK 2013-2014, kst-31 293, nr. 187). En in 2014 meldt de staatssecretaris van OCW aan de 

Tweede Kamer dat de Stichting Voor Evangelische Scholen (sVES) uit Amsterdam heeft beslo-

ten de onderwijsactiviteiten te beëindigen. Naar aanleiding van een kritisch Inspectierapport 

en een aantal gesprekken besluit het bestuur niet verder te gaan en de zes scholen op te heffen 

(zie: TK 2013-2014, kst-31 293, nr. 200). 

 

De techniek van toezicht: kwaliteitsprofielen en kansengericht toezicht 

De staatssecretaris van OCW meldt dat er vanuit het onderwijsveld regelmatig kritiek wordt 

geuit op de beperkte manier waarop toezicht op onderwijskwaliteit wordt uitgeoefend (TK 

2013-2014, kst-31 293, nr. 204). De staatssecretaris is van mening dat niet alles van waarde 

meetbaar is, maar dat inzicht in meetbare leeropbrengsten tegelijkertijd heel waardevol is, 

hoewel het onwenselijk is om de kwaliteitsbepaling alleen te baseren op de opbrengsten. Naast 

geobjectiveerde oordelen en meetbare opbrengsten, zou er daarom meer aandacht moeten zijn 

voor erkenning en waardering van moeilijk meetbare opbrengsten en meer subjectieve beoor-

delingen van leraren. Daarom zal er worden gewerkt met kwaliteitsprofielen voor scholen. In 

dat profiel gaat het niet alleen maar om de opbrengsten, maar ook om de wijze en de omstan-

digheden waaronder deze tot stand zijn gekomen. Hierin wordt het opbrengstgericht werken 

en het leervermogen van schoolorganisaties meegenomen. Ook behoren het schoolklimaat, de 

veiligheid, de zorg voor leerlingen, aandacht voor toptalenten en de kwaliteit van het leerpro-

ces in het algemeen tot het kwaliteitsprofiel. Het kwaliteitsprofiel zou scholen uitdagen om 

                                                                 
7 In 2012 wordt, via een wijziging van het toezichtkader uit 2011, nog een nieuw element aan de 
aanpak toegevoegd. De Inspectie zal het College van Burgemeesters en Wethouders van de betref-
fende gemeente op de hoogte stellen indien de kwaliteit van het onderwijs op een school in de ogen 
van de inspectie tekortschiet (TK 2011-2012, kst-31 293, nr. 145).  
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meer inzicht te geven in de kwaliteit van de school in zijn geheel en in het verhaal achter de 

cijfers.  

 

Deze kwaliteitsprofielen passen in de plannen uit 2014 om het toezicht op het onderwijs te 

vernieuwen. Het nieuwe toezicht heeft als uitgangspunt om zichtbaarder te maken waar ver-

beterkansen voor de onderwijskwaliteit van scholen zijn. De Inspectie van het Onderwijs zal 

niet meer alleen aangeven in de beoordeling of een school ‘voldoende’ presteert. Scholen kun-

nen vanaf 2016 ook worden beloond met de waardering ‘goed’ of ‘excellent’. Daarnaast wor-

den vanaf 2016 scholen die het vertrouwen van de inspectie genieten, ofwel ‘verdiend ver-

trouwen’ hebben gekregen, minder intensief gecontroleerd. Bij deze scholen komt de Inspectie 

van het Onderwijs vanaf 2016 slechts eens per zes jaar langs in plaats van eens per vier jaar. Er 

wordt ook wel van ‘inspectieluw toezicht’ gesproken. In het schooljaar 2014-2015 zal een 

proef met het nieuwe toezicht worden gestart met een aantal scholen met een zeer hoge on-

derwijskwaliteit8.  

 

De integratie van financieel toezicht en toezicht op onderwijskwaliteit 

Het toezicht op onderwijskwaliteit wordt geïntegreerd met financieel toezicht, dat ook door de 

inspectie zal worden uitgevoerd. De wens is om hieruit de volgende winst te halen: 

- risico’s worden eerder en integraal in kaart gebracht, wat het mogelijk maakt om snel 

in te grijpen; 

- het oordeel van de inspectie wordt completer, omdat over de doelmatigheid van de 

besteding van geld en over onderwijskundige zaken nu in samenhang wordt geoor-

deeld; 

- informatie-uitwisseling tussen de inspectie en het ministerie wordt vollediger omdat 

onderwijskwaliteit en financiën in samenhang in beeld worden gebracht.   

 

Hierbij wordt gebruikgemaakt van een geïntegreerde ‘escalatieladder’, waarbij interventies 

mogelijk zijn van verschillende niveaus afhankelijk van de ernst van de situatie. Zo kan de mi-

nister zijn aanwijzingsbevoegdheid niet alleen bij financieel wanbeleid, maar ook bij het na-

drukkelijk nalaten van een effectieve interventie bij problemen met de onderwijskwaliteit 

inzetten. Als een aanwijzing niet voldoende oplevert, dan moet de minister de rechter kunnen 

verzoeken om bestuurders of toezichthouders te kunnen schorsen of ontslaan. Daarnaast moe-

ten niet alleen bestuurders, maar ook interne toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk gesteld 

kunnen worden voor een onbehoorlijke taakvervulling.  

 

Toezicht op het leraarschap 

Als in 2012 wederom een nieuw toezichtkader in werking treedt is daar ook aandacht voor de 

kwaliteit van het personeelsbeleid, het zogenaamde ‘toezicht op het leraarschap’. Hiertoe is 

een separaat kader ontwikkeld (kst-31 293, nr. 145). De meeste leraren beschikken over vol-

doende basisvaardigheden om goed les te geven. Hieronder verstaat de inspectie drie zaken: 

duidelijk uitleggen, het realiseren van een taakgerichte werksfeer en het actief betrekken van 

leerlingen bij de les. Toch laat 2 tot 3 procent van de leraren tijdens de les geen van deze basis-

vaardigheden zien, en één op de acht scoort op een van de basisvaardigheden een onvoldoen-

de. Dat concludeert de inspectie uit ruim 2.500 observaties van leraren in het basis- en voort-

gezet onderwijs. Volgens de inspectie moeten schoolleiders en besturen deze leraren herken-

nen, ze hierop aanspreken en begeleiden.  

 
                                                                 
8 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2014/03/28/nieuw-toezicht-inspectie-
richt-zich-op-verbeterkansen-scholen.html.  
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Prikkelen tot zelfevaluatie 

In Toezicht in transitie schrijven de minister en staatssecretaris van onderwijs dat een combi-

natie van een hoge mate van autonomie van scholen en het afleggen van publieke verantwoor-

ding het beste recept is voor goede resultaten en dat het een ambitie is om een kwaliteitscul-

tuur te ontwikkelen waarbij het voor alle partijen vanzelfsprekend is om te blijven streven 

naar verbetering, ook als het basisniveau op orde is: “de ambitie om je als school te verbeteren, 

ontstaat mede wanneer je ziet waar het beter kan, of wanneer je omgeving er vragen over 

stelt” (zie: Ministerie van OCW, 2014).  

Sinds de invoering van de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur op 1 augustus 2011 zijn scholen 

verplicht om een scheiding te hanteren tussen bestuur en toezicht. Dit houdt in dat het intern 

toezicht onafhankelijk van het bestuur moet functioneren (PO-raad, 2013). In dit kader past 

ook het ManagementVenster, dat in mei 2014 wordt ingevoerd. Dit venster is bedoeld voor 

intern gebruik door scholen of schoolbesturen waarmee scholen binnen een bestuur gedetail-

leerd met elkaar kunnen worden vergeleken op verschillende indicatoren, waaronder onder-

wijsopbrengsten, financiën en personeelskenmerken9.  

 

 

2.3. Interventies: ondersteunen 
 

2.3.1. De markt van didactiek en registratie (2002-2004) 

 

Subsidiëring van methodenmakers 

Aan het begin van de eeuw is er toenemende aandacht van de regering voor de ondersteuning 

van scholen op didactisch terrein. Deze aandacht komt voornamelijk tot uitdrukking in het 

subsidiëren van methodenontwikkelaars en andere onderwijsondersteunende instituten. Pas 

in de jaren na 2005 zien we dat de overheid zich ook meer regulerend gaat opstellen als het 

gaat om het gebruik van bepaalde onderwijsondersteunende middelen. 

Een eerste thema dat op dit terrein speelt is het monitoren van leerlingprestaties. Uit onder-

zoek blijkt dat naarmate scholen de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen, deze scho-

len meer aandacht hebben voor kwaliteitszorg en vaker adaptief onderwijs verzorgen. Tegelij-

kertijd leidt het volgen van leerlingprestaties niet tot verschraling van het onderwijsaanbod of 

onevenredige prestatiedruk (TK 2002-2003, kst-25 065, nr. 27). Dit kan variëren van eenvou-

dige rapportboekjes tot systemen waarin de vorderingen worden gevolgd door middel van 

toetsafnames en waarbij de uitkomsten digitaal geregistreerd worden in een computersys-

teem. Vrijwel alle basisscholen houden een administratie van vorderingen van leerlingen bij.  

In 2003 meldt de minister dat Cito een geautomatiseerd adaptief leerlingvolgsysteem (LVS+) 

aan het ontwikkelen is. Ook is er een Persoonlijk OntwikkelingsKompas ontwikkeld, welke de 

mogelijkheid biedt aan ouders om de resultaten van hun kinderen in het leerlingvolgsysteem 

via internet te bekijken. Daarnaast heeft de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) het initiatief 

genomen om een instrument te ontwikkelen om prestaties van leerlingen in kaart te kunnen 

brengen (TK 2002-2003, kst-25 065, nr. 27). Ook worden door verschillende instituten tus-

sendoelen en leerlijnen ontwikkeld om leraren een houvast te geven voor het nemen van di-

dactische beslissingen op het gebied van taalonderwijs en rekenen, maar ook oriëntatie op 

mens en de wereld, de kunstzinnige oriëntatie en de leergebiedoverstijgende kerndoelen (zie: 

TK 2001-2002, kst-25 065, nr. 24). 

 

                                                                 
9 Zie: http://www.vensterspo.nl/deelnemen/managementvenster.  
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Stimulering van kwaliteit op scholen: schoolplannen en ICT 

Hoewel veel didactische ondersteuning door de markt van uitgevers en methodenontwikke-

laars wordt ontwikkeld gaat, vanaf eind jaren ’90, ook de overheid zelf zich actief op scholen 

richten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo zijn scholen sinds 1998 verplicht 

om een schoolplan te schrijven waarin zij berichten op welke wijze zij de kwaliteit van het 

onderwijs bewaken en verbeteren. In 2001 start het Ministerie van OCW het vijf jaar durende 

project Q* Primair met als doelstelling dat tachtig procent van de scholen in 2006 (ten opzichte 

van de startsituatie van twintig procent van de scholen in 2001) systematisch de kwaliteit van 

het onderwijs bewaakt en maatregelen onderneemt om de kwaliteit te behouden en zo nodig 

te verbeteren. Dat gebeurt door middel van ondersteuning, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen 

van draaiboeken voor zelfevaluatie, managementinformatiesystemen, een systeem van ‘early 

warnings’ dat schoolbesturen informeert wanneer de kwaliteit van een school tekort dreigt te 

schieten, het verkennen van verschillende vormen van externe kwaliteitszorg, het bevorderen 

van de deskundigheid van schoolleiders en managers en het verzamelen en verspreiden van 

‘good practices’ (zie: TK 2002-2003, kst-25 065, nr. 27).   

In 2003 verschijnt het beleidsplan Leren met ICT. De jaren voorafgaand aan 2003 is er veel 

geïnvesteerd in ICT-voorzieningen voor het onderwijs, zodat ICT optimaal benut kan worden 

als middel voor kwalitatief goed onderwijs. In het beleidsplan wordt het professionaliserings-

beleid geïntroduceerd, dat er op gericht is om docenten te stimuleren ICT in een didactische 

omgeving toe te passen. De minister meldt dat dat belangrijk is omdat de ontwikkeling, toe-

passing en verspreiding van ICT bijdraagt aan leren in een kennissamenleving. Om die reden 

krijgen scholen per 1 januari 2004 rechtstreeks extra financiële middelen, te weten 7,50 euro 

per leerling, aangevuld met 1500 euro per school om zelf een internetvoorziening in te richten 

(zie: TK 2003-2004, kst-29 245, nr. 1).  

 

Onderwijsachterstandenbeleid: van gezinsondersteuning naar vroegschoolse educatie 

Al decennialang ontwikkelt de overheid plannen om onderwijsachterstanden bij leerlingen aan 

te pakken om de kansen van deze kinderen te vergroten. Zo verschijnt in 1974 een beleidsplan 

voor het onderwijs aan groepen in achterstandssituaties, onderdeel van het zogenoemde ‘on-

derwijsstimuleringsbeleid’, waarin onder andere staat vermeld dat scholen met veel arbei-

derskinderen extra personeel krijgen. In 1981 verschijnt een beleidsplan over culturele min-

derheden in het onderwijs waarin doelen staan geformuleerd om de positie van minderheden 

blijvend te verbeteren. Onderdeel van dit beleid vormt het onderwijsvoorrangsplan, dat elke 

vier jaar wordt geformuleerd.  

Op 1 augustus 1998 wordt de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) inge-

voerd. De wet decentraliseert taken met betrekking tot de aanpak van leerachterstanden naar 

gemeenten in samenwerking met schoolbesturen. Voor de bestrijding van onderwijsachter-

standen worden twee sporen bewandeld: extra financiering en ondersteuningsbeleid. In de 

Wet op het Primair Onderwijs (WPO) uit 1985 wordt een ‘gewichtenregeling’ geïntroduceerd. 

Op basis van de leerlingengewichtenregelingen worden extra financiële middelen toegekend 

aan scholen met veel achterstandsleerlingen (SCP, 1999). En al vanaf eind jaren ’80 ontwikkelt 

de overheid ondersteuningsprogramma’s, gericht op gezinnen opdat ouders beter in staat zijn 

om hun kinderen te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.  

 

Ook in de 21e eeuw wordt het onderwijsachterstandenbeleid voortgezet langs de lijnen van 

ondersteuning en extra financiering voor scholen met veel kinderen uit achterstandsgroepen. 

Nieuw is echter dat het beleid zich niet meer alleen richt op het ondersteunen van ouders uit 

achterstandsgroepen. In toenemende mate wil de overheid kinderen met grote 

(taal)achterstanden rechtstreeks bijscholen in speciale voorzieningen. Volgens het ministerie 
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gaat 25 procent van de kinderen met een taalachterstand naar de basisschool10. Vanaf het jaar 

2000 begint de grootschalige implementatie van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Deze vorm van educatie voor kinderen tussen de 2 en 5 wordt op basisscholen of op speciale 

locaties verzorgd en bestaat voornamelijk uit intensief taalonderwijs. 

Gemeenten bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor de extra voorschoolse educatie 

(gebaseerd op het opleidingsniveau van ouders) en ook welke lesprogramma’s er gebruikt 

worden. Ze zijn verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van vroegsignalering (consultatie-

bureaus, voorschoolse voorziening, peuterspeelzaal, voorschool en kinderopvang) tot aan het 

basisonderwijs. Aan de voorschoolse educatie zijn kwaliteitseisen gesteld door de overheid. Zo 

moeten minimaal twee pedagogisch medewerkers voor een groep van maximaal zestien peu-

ters staan. Vanaf 2002 vallen de financiële middelen voor VVE onder het algemene Gemeente-

lijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Dit budget is in eerste instantie bestemd voor de 36 

grootste gemeenten in Nederland (grote en middelgrote steden), waar de onderwijsachter-

standen bij kinderen het grootst zijn (zie: TK 2001-2002, kst-27 190, nr. 12). Per 1 augustus 

2002 wordt het aantal gemeenten die financiële middelen ontvangen in het kader van GOA 

uitgebreid met 170 extra gemeenten waardoor het totaal aantal GOA-gemeenten op 360 uit-

komt (TK 2001-2002, kst-27 020, nr. 34). 

Behalve via voor- en vroegschoolse educatie wordt ook via het reguliere basisonderwijs werk 

gemaakt van het bestrijden van onderwijsachterstanden. Kern hiervan is enerzijds dat scholen 

direct, dus zonder tussenkomst van de gemeente, middelen krijgen om naar eigen inzicht be-

leid te ontwikkelen, en anderzijds dat zij verantwoording afleggen over de mate waarin ach-

terstanden verminderd zijn. Hierbij krijgen scholen ook de gelegenheid om gebruik te maken 

van schakelklassen. Schakelklassen zijn overgangsjaren waarin leerlingen voorbereid worden 

op een nieuwe klas of nieuwe school. Zo kunnen kleuters bijvoorbeeld in een schakelklas 

voorbereid worden op het basisonderwijs. Het doel van de schakelklassen is het bieden van 

tijdelijke extra ondersteuning zodat leerlingen daarna weer kunnen deelnemen aan het regu-

liere programma.  

 

Voor leerlingen met een handicap of stoornis die zonder extra voorzieningen geen onderwijs 

kunnen volgen is er leerlinggebonden financiering beschikbaar. Met behulp van een leerling-

gebonden budget, ook wel aangeduid als ‘rugzak’, kunnen zij binnen het regulier basisonder-

wijs terecht, ofwel naar het speciaal onderwijs gaan. Een andere bijzondere doelgroep vormen 

leerlingen met gedrags- of leerproblemen, bijvoorbeeld ADHD, dyslexie of autisme. Het be-

leidsprogramma Weer Samen Naar School heeft als uitgangspunt om deze leerlingen zoveel 

mogelijk te integreren in het regulier basisonderwijs, enerzijds vanwege pedagogisch-

didactische redenen en anderzijds vanwege financiële overwegingen, omdat het speciaal ba-

sisonderwijs (sbo) relatief duur is en de toenemende aantallen leerlingen binnen het speciaal 

basisonderwijs kostenbeheersing noodzakelijk maken.  

 

Feminisering van het basisonderwijs 

In 2004 verschijnt een onderzoek (Driessen & Doesborgh, 2004) naar de effecten van de femi-

nisering van het basisonderwijs. Hiermee wordt bedoeld dat het aantal mannelijke leerkrach-

ten in het onderwijs afneemt, terwijl het aantal vrouwen sterk toeneemt. Hierdoor zouden 

leerlingen een gebrek aan mannelijke rolmodellen krijgen, met gevolgen voor hun prestaties, 

houding en gedrag. In de periode 1999-2002 is circa 80 procent van de leerkrachten in het 

basisonderwijs vrouw, en dat percentage stijgt licht. Bijna driekwart van het personeel in het 

basisonderwijs ziet de feminisering als een probleem en 55 procent van de mannen en 40 pro-

                                                                 
10 Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerachterstand/taalachterstand-peuters.  
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cent van de vrouwen vindt dat de feminisering de onderwijskwaliteit bedreigt. Het onderzoek 

concludeert echter dat er geen enkel significant effect is gevonden van het geslacht van de 

leerkrachten, waarvan leerlingen les hebben gekregen, op de prestaties, houdingen en het ge-

drag van leerlingen.  

In een reactie op het onderzoek meldt de minister dat, hoewel er geen effecten zijn gevonden 

voor de prestaties, houding en het gedrag van leerlingen, het een uitgangspunt van de regering 

blijft dat het gewenst is om een toename van mannelijke leerkrachten te bevorderen alsook 

een instroom van vrouwen in een managementfunctie te bevorderen, vanuit het oogpunt van 

een evenwichtige personeelsopbouw. Op beide punten kondigt de minister aan dat er maatre-

gelen zullen worden genomen (TK 2003-2004, kst-29 200 VIII, nr. 160).  

 

2.3.2. De opkomst van opbrengstgericht werken (2005-2010) 

 

Ondersteuning voor opbrengstgericht werken: leerlijnen en referentieniveaus  

In de voorgaande jaren maakt de overheid een weifelend begin met beleid gericht op de didac-

tische ondersteuning van scholen. Het zijn vooral initiatieven uit de markt – van uitgevers en 

methodenmakers – die onder de aandacht worden gebracht bij scholen. In de jaren na 2005 

gaat de overheid, ten behoeve van de onderwijskwaliteit, echter een meer actieve rol spelen in 

het bevorderen van bepaalde onderwijsinstrumenten. Daarmee komt er ook een verschuiving 

in het aangrijpingspunt van beleid: niet langer alleen het schoolbestuur, maar ook wat er in de 

klassen zelf gebeurt wordt onderwerp van overheidsbeleid. Dergelijke interventies hebben 

echter wel vooral een ondersteunend karakter. Dit speelt vooral tegen de achtergrond van 

‘opbrengstgericht werken’, waarbij scholen zich meer zouden moeten richten op de gewenste 

eindopbrengsten. De regering stimuleert deze manier van werken niet alleen door Inspectie-

toezicht, maar ook door scholen te helpen om de gewenste eindopbrengsten te halen. De over-

heid toetst niet alleen achteraf, maar ondersteunt ook gedurende het onderwijsproces.  

 

Hiertoe laat de minister zogeheten ‘doorlopende leerlijnen’ ontwikkelen. Dit zijn samenhan-

gende en doorlopende geordende reeksen leerstofcomponenten die qua begrippen, terminolo-

gie en methodologische aanpak grotendeels overeenstemmen en leerstofjaren en/of opleidin-

gen overstijgen. Om de leerlijnen te optimaliseren, moet het onderwijssysteem zo in elkaar 

zitten dat er een passende en logische ordening en opbouw in de leerstof zit, zowel vakinhou-

delijk als vakdidactisch en in leer- en ontwikkelingspsychologische zin. Dit zou de overgang 

tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten bevorderen. Er worden verschillende 

referentieniveaus vastgesteld, die de schakels in de doorlopende schoolcarrière markeren en 

benoemen wat leerlingen in de verschillende stadia in hun onderwijsloopbaan moeten kennen 

en kunnen.  

Daarnaast komt in 2010 de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen tot stand. Deze 

vakken zijn in het regeerakkoord van 2010 bestempeld als de kernvakken van het onderwijs 

(TK 2009-2010, kst-32 290, nr. 3). De wet heeft als doel om te komen tot een versterking van 

de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot een betere aansluiting tussen het taal- en 

rekenonderwijs van de verschillende sectoren in het onderwijs, in het belang van een doorlo-

pende leerlijn van leerlingen. Met behulp van van beheersingsniveaus, ofwel referentieniveaus, 

kunnen scholen zien of hun leerlingen de gewenste ontwikkeling doormaken.11 Naast de kern-

                                                                 
11 Voor het primair onderwijs zijn twee verschillende referentieniveaus opgesteld: het fundamen-
teel niveau (niveau 1F) en het hoger streefniveau (niveau 1S). Deze referentieniveaus zijn opgesteld 
voor verschillende domeinen binnen de leergebieden taal en rekenen; voor taal gaat het om de 
domeinen mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging en voor 
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doelen, eindexamenprogramma’s en eindtermen, vormen de referentieniveaus een aanvulling 

op het scala aan inhoudelijke onderwijsnormen die door de overheid gesteld worden (TK 

2008-2009, kst-31 332, nr. 7).  

 

Professionalisering van leraren 

Ook langs een andere weg gaat de overheid zich meer bemoeien met het onderwijsproces. 

Goed onderwijs is niet alleen een kwestie van goed bestuur, maar ook – of wellicht: vooral – 

van goede leerkrachten. Daarom wil de minister het niveau van pabo-studenten omhoog bren-

gen (TK 2006-2007, kst-27 923, nr. 39). Ook laat de minister een verkenning uitvoeren naar de 

behoefte aan educatieve masters voor onder andere het primair onderwijs. Tevens wordt er 

aangekondigd dat er een verkenning zal plaatsvinden van een universitaire masteropleiding 

voor specialistisch leraar op het gebied van de aanpak van achterstanden,  samen met de VSNU 

en de HBO-raad (zie: LPBO, 2006; TK 2006-2007, kst-27 923, nr. 38).  

Daarnaast komt er ook aandacht voor het personeelsbeleid op scholen. In 2007 stelt de minis-

ter het Actieplan LeerKracht op, waarin doelstellingen staan geformuleerd op het terrein van 

arbeidsvoorwaarden, scholing, professionalisering en opleiding van leerkrachten, ondersteu-

nend personeel en schoolleiders (TK 2007-2008, kst-27 923, nr. 49). De hoofddoelen van dit 

plan zijn het bestrijden van het lerarentekort en het versterken van de kwaliteit en positie van 

leraren. Hiervoor worden de volgende doelen nagestreefd (TK 2008-2009, kst-27 923, nr. 79): 

- een versterking van de onderwijskwaliteit door vermindering van onbevoegd lesge-

ven, verbetering van lerarenopleidingen en opscholing van leraren; 

- een versterking van de positie van leraren; 

- vermindering van de structurele beloningsachterstand van leraren; 

- versterking van de wervingspositie van scholen (met het oog op de sterk toenemende 

pensioneringsuitstroom van leraren). 

 

Achterstandenbestrijding: landelijke dekking van voor- en vroegschoolse educatie 

Nog steeds begint een grote groep kinderen met een aanzienlijke taalachterstand op de basis-

school, namelijk ongeveer 400.000 kinderen; dit komt neer op 25 procent van de kinderen in 

de leeftijd van 2-3 jaar, waarbij het zowel gaat om kinderen uit grote steden als om kinderen 

van het platteland (TK 2006-2007, kst-30 800 VIII, nr. 169). Het risico op taalachterstanden 

ontstaat voornamelijk doordat kinderen opgroeien in een thuissituatie die ‘taalarm’ (wat be-

treft de Nederlandse taal) is. Twintig procent van de kinderen is niet goed aanspreekbaar in 

het Nederlands aan het begin van de basisschool. Daarom maakt de overheid in deze periode 

meer werk van het bestrijden van onderwijsachterstanden (zie: TK 2005-2006, kst-30 300 

VIII, nr. 214): 

- verhoging van de ambities: in de periode 2006-2010 zal toegewerkt worden naar een 

realisatie van 70 procent doelgroepbereik (in aanvulling op de norm van 50 procent 

die eerder gesteld werd voor de voorgaande periode); 

- professionalisering van personeel: er wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls aan de 

VVE door middel van professionalisering van leidsters en leerkrachten aan de hand 

van trainingen en een speciaal ontwikkelde VVE-module die aangeboden kan worden 

op de Pabo en SPWIII-opleidingen; 

- ondersteuning van gemeenten: gemeenten worden in samenwerking met VNG onder-

steund in de vorm van het inrichten van een expertgroep VVE, een handreiking VVE, 

het ontwikkelen van een model aan de hand waarvan gemeenten de doelgroep beter 

kunnen bereiken; 
                                                                                                                                                                                            
rekenen gaat het om de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden 
(Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2009).  
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- toezicht: de Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het lees- en taalonderwijs in 

groep 1 tot en met 4; dit zal worden uitgebreid met een aantal belangrijke aspecten die 

in de VVE aan de orde komen.  

- de doelstellingen achter het VVE-beleid hebben betrekking op betere leerprestaties 

van leerlingen in het vervolgonderwijs, minder schooluitval en het vergroten van de 

kansen van slagen op de arbeidsmarkt.  

 

Uit internationaal vergelijkend onderzoek is gebleken dat Nederlandse leerlingen over het 

algemeen goed presteren op de leergebieden taal en rekenen, maar dat er tegelijkertijd een 

lichte terugval is in prestaties op deze leergebieden (zie: TK 2007-2008, kst-31 332, nr. 1). 

Daarom zet de regering in op taalstimuleringsprogramma’s. Behalve aan taalontwikkeling 

beogen dergelijke programma’s ook bij te dragen aan betere sociale vaardigheden, minder 

schooluitval en betere loopbaanperspectieven. In het schooljaar 2006/2007 vindt de eerste 

van een reeks landelijke VVE-monitors plaats. Hieruit blijkt dat 51 procent van de doelgroep-

kinderen in de leeftijd 2-3 jaar wordt bereikt met taalstimuleringsprogramma’s en dat 68 pro-

cent van de doelgroepkinderen in groepen 1 en 2 op de basisschool wordt bereikt (TK 2006-

2007, kst-30 800 VIII, nr. 169). In 2011 moet er een landelijk dekkend aanbod van VVE zijn. 

Kinderen uit de risicogroepen moeten minimaal vier dagdelen VVE krijgen en verder moet het 

programma, de uitvoering, het pedagogisch klimaat en het educatief handelen van goede kwa-

liteit zijn (TK 2008-2009, kst-31 293, nr. 37). 

Een andere manier waarop achterstanden worden bestreden is via schakelklassen. Dit zijn 

klassen bedoeld voor zowel autochtone als allochtone achterstandsleerlingen die een dusdani-

ge achterstand in de Nederlandse taal hebben, dat zij niet met succes kunnen deelnemen aan 

het regulier onderwijs. In een aparte groep wordt aanvullend onderwijs aangeboden dat er op 

gericht is de achterstanden weg te werken, zodat leerlingen daarna door kunnen stromen naar 

de reguliere klassen in het basisonderwijs. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het maken 

van afspraken met schoolbesturen over de scholen waaraan schakelklassen worden verbon-

den en voor het maken van afspraken over welke criteria gehanteerd worden voor het bepalen 

welke leerlingen in aanmerking komen voor de schakelklassen (TK 2005-2006, kst-27 020, nr. 

45). Wel heeft het ministerie van onderwijs hierover met de G31 (de grootste 31 Nederlandse 

gemeenten) prestatieafspraken gemaakt over de schakelklassen (TK 2007-2008, kst-31 293, 

nr. 14).  

 

Gemeentelijke achterstandenbestrijding 

Ook waar gemeenten geen formele rol hebben ontstaat her en der de behoefte om werk te 

maken van kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs. De gemeentelijke verantwoorde-

lijkheid voor jeugd-, veiligheids- en welzijnsbeleid strekt zich ook uit tot de bestrijding van 

leerachterstanden. Een eerste voorbeeld van een dergelijke rolopvatting komt uit Amsterdam. 

Uit een Inspectierapport (2008a) blijkt dat er in Amsterdam in vergelijking met andere G4-

steden (en landelijk gezien) relatief veel (zeer) zwakke scholen zijn. Naar aanleiding van de 

resultaten uit de inspectie-analyse besluit de wethouder Economische zaken, Financiën, On-

derwijs, Inburgering en Jeugd zich te inzetten voor verbetering van de onderwijskwaliteit in 

Amsterdam. De elf schoolbesturen van de (zeer) zwakke scholen sluiten met de gemeente Am-

sterdam de ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam’. De doelstelling is om in 2010 geen 

zeer zwakke scholen meer te hebben en dat de zwakke scholen weer voldoende presteren (TK 

2007-2008, kst-31 293, nr. 16). Alle scholen stellen hiertoe een verbeterplan op. De gemeente 

Amsterdam ondersteunt de scholing hierbij door cofinanciering en het leveren van expertise.  

 

Aandacht voor excellentie 
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In een brief aan de staatssecretaris schrijft de inspectie dat scholen een toenemende belang-

stelling hebben voor (hoog)begaafde leerlingen. Zo stemmen steeds meer scholen hun lesstof 

af op deze groep leerlingen. Sommige scholen kiezen voor extra lesstof, extra vakken of ver-

snelling of verrijking van de leerstof. Ook vormen sommige scholen plusklassen: aparte klas-

sen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en zijn er particuliere instellingen die onder 

schooltijd het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verzorgen en begaafdheidsprofielscho-

len, waarvan de Leonardoscholen een bekend voorbeeld zijn. Op dit type school wordt er ge-

bruik gemaakt van ict-toepassingen om een elektronische leeromgeving voor (hoog)begaafden 

te creëren (zie: Inspectie van het Onderwijs, 2008b).  

Naar schatting presteert ongeveer 10-18 procent van de leerlingen onder hun kunnen. Dit 

komt met name voor bij allochtone kinderen, kinderen met laag opgeleide ouders en bij hoog-

begaafde leerlingen. Dertig procent van de leerlingen met een IQ van rond de 130 en 60 pro-

cent van de leerlingen met een IQ vanaf 150 is onderpresteerder. Uit onderzoek van de Rijks-

universiteit Groningen blijkt daarnaast dat het onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen 

zich vertaalt in te lage schooladviezen voor het voortgezet onderwijs. De minister kondigt in 

2009 aan dat er naast een subsidieregeling voor lokale projecten ook landelijke projecten ko-

men die gericht zijn op het stimuleren van excellentie in het basisonderwijs. Concreet gaat het 

om de volgende projecten (TK 2008-2009, kst-31 293, nr. 43): 

- Digitale topschool: een website waar leraren en hoogbegaafde leerlingen terechtkun-

nen voor uitdagende opdrachten en uitwisseling van kennis en ervaringen; 

- Excellentieknooppunten: verbindingen tussen universiteiten en (basis)scholen, te be-

ginnen met pilots vanaf 2010; 

- Research en Developmentprojecten gericht op vroegsignalering, kwaliteitszorg voor 

plusarrangementen, op individuele leerlijnen voor cognitieve talenten en op de hande-

lingsbekwaamheid van leraren.  

 

 

2.3.3. Het creëren van een sterke beroepsgroep (vanaf 2011) 

 

Bekwame leraren: HRM, opleiding en lerarenregister 

Zoals eerder gezegd is opbrengstgericht werken is niet alleen afhankelijk van de kwaliteiten 

van schoolbestuurders, maar zeker ook van de inzet van goede leerkrachten. Dat de overheid 

verantwoordelijk is voor het borgen van een goede opleiding voor leerkrachten is niets 

nieuws. Wel nieuw is de aandacht van de overheid voor leerkrachten op het moment dat ze in 

dienst zijn van een school. In 2011 verschijnt het actieplan Leraar 2020 (Ministerie van OCW, 

2011b) waarin staat vermeld dat de overheid streeft naar goed geschoolde en professionele 

leraren die worden geleid door opbrengst gerichte schoolleiders en besturen. Scholen moeten 

een ambitieus leerklimaat creëren, waarbij resultaten inzichtelijk worden gemaakt en docen-

ten worden aangesproken op hun prestaties. Het uiteindelijke doel is om een sterke beroeps-

groep en besturen te creëren die gericht is op onderwijsprestaties (Ministerie van OCW, 

2011c). Hiertoe is het van belang dat (zie: Ministerie van OCW, 2011b): 

- er sprake is van een sterk HRM- en kwaliteitsbeleid, van professionele ruimte voor le-

raren en ruime carrièremogelijkheden; 

- het opleidingsniveau van leraren substantieel wordt verhoogd, bijvoorbeeld door in de 

lerarenopleiding een geïntensiveerde specialisatie jong kind/ouder kind door te voe-

ren; 

- werknemers zich registreren als bekwame leraar in een register dat eind 2011/begin 

2012 zal worden geopend; in 2014 moet 40 procent van de leraren die voldoen aan de 
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bekwaamheidseisen zijn opgenomen in een register. In 2018 is dat 100 procent en 

heeft het register civiel effect.  

- scholen structureel gebruikmaken van peer review, waarbij professionals van verschil-

lende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering 

daarvan.  

 

In 2013 wordt de ‘Lerarenagenda 2013-2020’ gelanceerd (Ministerie van OCW, 2013b), waar-

in de genoemde ambities nader worden uitgewerkt. Het doel is dat in 2020 elke school perma-

nent werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit vraagt onder meer om 

verhoging van de kwaliteit van aankomende studenten van lerarenopleidingen, en om verho-

ging van de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Voorts moet het aanzien van de lerarenoplei-

dingen worden vergroot door te investeren in de route naar het leraarschap (o.a. door strenge-

re instroomeisen en uitdagendere opleidingen). Op scholen moet werk worden gemaakt van 

goed werkgeverschap door een personeelsbeleid te voeren waarin het beoordelen, waarderen, 

belonen en het stimuleren van mobiliteit en ontwikkeling van de medewerkers voorop staat.  

Ook in de voor- en vroegschoolse educatie komt er aandacht voor investeringen in de professi-

onaliteit van leerkrachten. In 2013 stuurt de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer 

over de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hierin staat de ambitie om de kwaliteit en taal-

vaardigheid van de pedagogisch medewerkers die de voor- en vroegschoolse educatie aanbie-

den te verbeteren. De uiteindelijke doelstelling is dat 90 procent van alle pedagogisch mede-

werkers die vve geven, beschikken over een hoger taalniveau (TK 2012-2013, kst-31 293, nr. 

181).  

 

Uitbreiding van inhoud: Engels als kernvak 

De minister acht het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het Engels in het basison-

derwijs omdat de samenleving steeds internationaler wordt. Scholieren hebben internationale 

kennis en vaardigheden nodig als Nederland wil behoren tot de top vijf van meest concurre-

rende kenniseconomieën ter wereld. Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan En-

gels, vanwege de kerndoelen die voor dit leergebied zijn opgesteld. Ze bieden echter op heel 

uitlopende wijzen Engels aan. Ook de hoeveelheid lestijd per week varieert sterk (SLO, 2011). 

Deze grote variatie is voor de minister aanleiding om een plan van aanpak op te stellen over 

hoe het vak Engels op termijn toegevoegd kan worden aan de centrale eindtoets (TK 2010-

2011, kst-31 293, nr. 108).  

In 2013 wordt Engels als kernvak aangewezen. Dit betekent dat het naast de Nederlandse taal 

en rekenen/wiskunde tot de drie belangrijkste leergebieden gaat behoren in het primair on-

derwijs. Verder staat in de brief dat 17 procent van de basisscholen al in groep 1 tot en met 4 

begint met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), en nog eens 17 procent daar in groep 5 en 6 

mee begint. Om op deze ontwikkeling in te spelen zullen 10 pabo’s, het Europees Platform en 

EarlyBird samen gaan deelnemen aan de Pabo kenniscentra vvto met als doel om de kwaliteit 

van het Engels op alle opleidingen en in de nascholing te vergroten. Ook wordt er geïnvesteerd 

in nascholing en ondersteuning op het gebied van vvto en wordt er gestart met een pilot twee-

talig onderwijs (zie: TK 2012-2013, kst-31 293, nr. 179).12  

 

Vliegende brigades voor zeer zwakke scholen 

                                                                 
12 Daarnaast komt er ook meer aandacht voor Techniekonderwijs. In 2011 wordt een masterplan 
ontwikkeld door het Platform Bèta Techniek waarin staat dat in de periode 2011-2016 ingezet gaat 
worden op kennisontwikkeling van wetenschap en techniek op de basisschool (zie: Ruimte voor 
Talent, Ruimte voor Wetenschap en Techniek, 2014). 
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Ook vanaf 2011 is er blijvende aandacht voor (zeer) zwakke scholen. Zo bericht de staatssecre-

taris al in 2010 aan de Tweede Kamer dat de regering voornemens is om zogenaamde vliegen-

de brigades in te zetten op zeer zwakke scholen teneinde het aantal sneller te laten dalen. Op 

deze vliegende brigades kunnen zeer zwakke scholen (gratis) een beroep doen. Ze bestaan uit 

professionals die een gerichte training hebben gekregen en zijn gericht op het implementeren 

van veranderingen op het niveau van de school en de klas. Het gaat daarbij om hulp bij de uit-

voering, niet om advisering (TK 2009-2010, kst-31 293, nr. 65). Alle besturen van zeer zwakke 

scholen zijn tussen 1 maart 2009 en 1 augustus 2011 benaderd met de vraag of zij hulp zouden 

willen van de vliegende brigades. In totaal hebben 76 scholen van de 107 scholen gebruik ge-

maakt van het aanbod.  

Aan de hand van modules, waaronder ‘didactisch handelen’, ‘leerlingvolgsystemen’ en ‘zorg-

structuur’ die aansluiten bij het toezichtkader van de inspectie, is ingezet op het verbeteren 

van aspecten van onderwijskwaliteit. Op 1 september 2011 werd het hulptraject van de vlie-

gende brigades op 35 van de 76 deelnemende scholen afgerond. Daarvan zijn 28 scholen niet 

langer zeer zwak: een percentage van 88 procent. In een brief aan de Tweede Kamer meldt de 

minister dat de vliegende brigades een heel succesvolle interventie hebben bewerkstelligd op 

de 28 scholen. Om die reden zullen de vliegende brigades blijven en worden ingezet om bij te 

dragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op zeer zwakke scholen (TK 2011-2012, 

kst-31 293, nr. 134).  

 

 

2.4. Interventies: ordenen 
 

2.4.1. Schaalvergroting en rolverbreding (2002-2004) 

 

Bestuurlijke schaalvergroting: een kleine geschiedenis 

Al ver voor de introductie van het kwaliteitsbeleid werd een begin gemaakt met bestuurlijke 

schaalvergroting. In 1985, het jaar waarin de Wet op het Basisonderwijs in werking trad en het 

kleuteronderwijs en het lager onderwijs (voorheen een systeem gebaseerd op zes klassen) 

samen werden gevoegd tot het basisonderwijs bestaande uit acht leerjaren, vond feitelijk de 

eerste schaalvergroting binnen het primair onderwijsstelsel plaats. Vanaf dat moment heeft de 

overheid aangestuurd op verdere schaalvergroting (Onderwijsraad, 2008b). In 1994 gaat de 

operatie Toerusting en bereikbaarheid van start, waarin opheffingsnormen voor scholen zijn 

opgesteld. Doel is om het aantal scholen te beperken door het stellen van criteria aan het mi-

nimum aantal leerlingen, het aantal vergelijkbare onderwijssoorten binnen een bepaald gebied 

en de leerlingendichtheid binnen een gemeente (Onderwijsraad, 2008b).  

In de periode tussen 1994 en 2002 is het aantal schoolbesturen binnen het primair onderwijs 

fors gedaald, terwijl het aantal scholen in veel kleinere mate is afgenomen. Ook na 2002 heeft 

deze trend zich doorgezet. Volgens de Onderwijsraad heeft de overheid tot aan het jaar 2004 

actief aangestuurd op schaalvergroting van onderwijsinstellingen om verschillende redenen, 

waaronder: verbetering van de bedrijfsvoering; het vergroten van de risicodekkendheid; 

schaalvoordeel (het verdelen van de productiekosten over een groter aantal leerlingen); 

scopevoordeel (het kunnen aanbieden van meer diversificatie aan onderwijsvormen of dienst-

verlening); professionalisering van bestuur en management en decentralisering en deregule-

ring (de overheid plaatste zich op afstand om besturen en instellingen meer ruimte te geven 

voor eigen autonomie en beleidsvoering) (zie: Onderwijsraad, 2008b).  

 

Basisscholen als schakel in de opvoeding: de opkomst van brede scholen 
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In het rapport Brede scholen in Nederland (zie: Oberon, 2002) wordt geconstateerd dat het 

aantal brede scholen, te weten scholen die samenwerken met andere instellingen en die ge-

richt zijn op de combinatie van onderwijs, opvang en zorg, maar ook sport en cultuur, enorm is 

toegenomen. In 2002 werkt 53 procent van de gemeenten, neerkomend op een aantal van 268, 

aan de totstandkoming van brede scholen, ten opzichte van 179 in 2001. De ontwikkeling van 

brede scholen is in 1995 van start gegaan en heeft een massale groei doorgemaakt vanaf het 

jaar 2000. In 2002 waren er 450 brede scholen operationeel in heel Nederland. Bijna tachtig 

procent van de brede scholen staat in achterstandswijken. Deze beweging past in een context, 

waarin op allerlei terreinen geïntegreerde voorzieningen voor kind en ouder worden opge-

richt. Te denken valt aan bundeling van activiteiten van consultatiebureaus, kinderopvangcen-

tra, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en basisscholen. Ook de latere Centra voor Jeugd 

en Gezin zijn een uitdrukking van deze filosofie, waarin de ontwikkeling van kinderen – en alle 

risico’s die daarbij spelen – centraal staat. Basisscholen vormen een onmisbare schakel in dat 

geheel.  

 

Bekostiging: extra geld voor achterstandsleerlingen 

Ook via aanpassingen in de bekostiging van het onderwijs oefent de overheid invloed uit op de 

ordening en inrichting van het stelsel. Al in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) uit 1985 

wordt een ‘gewichtenregeling’ geïntroduceerd. Op basis van de leerlingengewichtenregelingen 

worden extra financiële middelen toegekend aan scholen met veel leerlingen met een achter-

stand (SCP, 1999). Zo krijgen leerlingen met autochtone ouders met een relatief laag oplei-

dingsniveau het gewicht 0,25 toegekend en krijgen leerlingen met ouders met een niet-

Nederlandse culturele achtergrond het gewicht 0,9 toegekend. Dat extra gewicht komt boven-

op de factor 1,0 die alle leerlingen toegekend krijgen voor de berekening van de financiering 

vanuit het rijk. Aan de hand van deze gewichten worden extra financiële middelen toegekend 

aan de scholen waarop deze leerlingen zitten (CPB, 2002).13  

 

Groepsgrootte: kleine klassen voor kwaliteit 

Al in 1994 werd de groepsgrootte van klassen genoemd in discussies over de onderwijskwali-

teit. In 1997 gaat het Project Groepsgrootte en Kwaliteit van start, met als doel de kwaliteit van 

het onderwijs in de onderbouw (groepen 1 tot en met 4) een stevige impuls te geven door ex-

tra financiële middelen beschikbaar te stellen. Door middel van een verkleining van klassen in 

de onderbouw wordt leraren de kans gegeven om beter in te spelen op individuele behoeften 

en mogelijkheden van leerlingen. Het ministerie stelt daarbij het streefgetal van ongeveer 

twintig leerlingen per onderwijsgevende (zie: TK 1996-1996, kst-25 065, nr. 1; nr. 6; TK 2002-

2003, kst-25 065, nr. 27; Onderwijsraad, 1998).  

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Onderwijsin-

spectie ook onderzocht of er verschillen zijn in onderwijskwaliteit tussen scholen die sterk 

verschillen in groepsgrootte van de klassen. Het blijkt dat scholen met kleine groepen ten op-

zichte van scholen met gemiddelde of grote groepen op twee indicatoren verschillen van on-

derwijskwaliteit:  

- op scholen met kleine groepen is vaker sprake van een professionele schoolcultuur; 

                                                                 
13 Voor leerlingen die veelal in het speciaal onderwijs (so-scholen) terechtkomen, bijvoorbeeld 
gehandicapte leerlingen, voorziet de regering in 2003 in de invoering van een indicatiestellingssys-
teem (zie: kst-27 728, nr. 5). Als een leerling deze indicatie krijgt, kan hij ofwel naar een reguliere 
basisschool, waarbij de school leerlinggebonden financiering voor de leerling ontvangt, ofwel naar 
een school voor speciaal onderwijs (so-school). De extra financiële middelen middels leerlingge-
bonden financiering worden ook wel aangeduid met de term ‘rugzak’ (TK 2001-2002, kst-27 728, 
nr. 28).  
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- op scholen waar ‘meer handen in de klas’ veel voorkomt, wordt meer aandacht be-

steed aan kwaliteitsverbetering en het systematisch en stimulerend begeleiden van 

onderwijsleerprocessen (Inspectie van het Onderwijs, 2006).  

 

Om scholen aan te moedigen ‘meer handen in de klas’ te organiseren, wordt een subsidierege-

ling in het leven geroepen, die inhoudt dat scholen de salariskosten van onderwijsassistenten 

vergoed krijgen, op voorwaarde dat de aangestelde onderwijsassistenten het dienstverband 

voortzetten na deze periode. Bovendien is per 1 september 2002 nog een andere subsidierege-

ling van start gegaan: de tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteunend personeel (zie: 

TK 2002-2003, kst-25 065, nr. 27). 

Gerelateerd aan de discussie over de omvang van klassen is het lerarentekort. Met name van-

wege demografische ontwikkelingen (voornamelijk de uitstroom van leraren naar pensioenen) 

en het toenemende aantal leerlingen is de verwachting dat het tekort zal oplopen, maar ook 

vanwege de dalende belangstelling van studenten voor lerarenopleidingen (CPB, 2002). Hoe-

wel het lerarentekort in 2001 en 2002 al speelt, wordt er in 2003 meer aandacht aan besteed 

door beleidsmakers. Het ministerie van Onderwijs komt met het Plan van Aanpak Arbeids-

markt en Personeelsbeleid waarin maatregelen staan opgenomen om het lerarentekort in het 

onderwijs tegen te gaan (TK 2002-2003, kst-27 923, nr. 11).  

 

De ontwikkeling naar meer autonomie voor schoolbesturen 

Hoewel de eerste discussies over het vergroten van de autonomie van scholen al vóór 2002 

worden gevoerd, komt dit thema aan het begin van de eeuw hoger op de politieke agenda te 

staan. Met name de gedetailleerde bekostigingssystematiek van de overheid, de hoeveelheid 

regels en de complexe verantwoordingsprocessen zijn onderwerp van debat. De minister 

streeft naar een besturingsfilosofie van Richting, Ruimte, Rekenschap en Resultaat (TK 2001-

2002, kst-26 480, nr. 8). Daarop anticiperend formuleert de onderwijsraad twee principes 

voor degelijk onderwijsbestuur (zie: Onderwijsraad, 2004b): 

- elke onderwijsinstelling moet tot een goede vorm van zelfregulering komen op het ter-

rein van bestuur en intern toezicht en een daarbij passende verantwoording vormge-

ven; 

- er dient een functiescheiding te zijn tussen bestuur en intern toezicht. 

 

Een voorbeeld van de beweging naar meer autonomie voor schoolbesturen is de flexibilisering 

van schooltijden, zodat scholen meer ruimte krijgen om een rooster te plannen dat optimaal 

aansluit bij de eigen situatie. Volgens de minister past dit plan binnen een bredere ontwikke-

ling van nieuwe verhoudingen tussen overheid, scholen en burgers (ouders en leerlingen) van 

meer initiatief en beslisruimte in de handen van direct betrokkenen. Daarbij hebben niet alleen 

de scholen en leerlingen direct belang bij de schooltijden, maar ook de ouders van leerlingen. 

Zij prefereren bijvoorbeeld een sluitend arrangement van dagopvangvoorzieningen, hun werk-

tijden en de schooltijden van hun kinderen.  

In 2004 worden de volgende wijzigingen voorgesteld (zie: TK 2003-2004, kst-29 733, nr. 3): 

- afschaffing van het wettelijke voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag 

les mogen geven; 

- handhaving van de minimum onderwijstijd van 7520 uur over acht leerjaren; 

- afschaffing van het maximale aantal uren per schooldag; 

- meer flexibiliteit in de urenverdeling tussen onder- en bovenbouw, waarbij de huidige 

norm (3520 lesuren in de onderbouw en 4000 uur in de bovenbouw) verandert in de 
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norm van tenminste 3520 lesuren in de onderbouw en tenminste 3760 uur in de bo-

venbouw.14  

 

 

2.4.2. Aandacht voor ‘good governance’ (2005-2010) 

 

De invoering van lumpsumfinanciering 

In de notitie Kwaliteit aan de basis uit 2001 wordt voor het eerst ingegaan op een nieuwe vorm 

van bekostiging van scholen: lumpsumfinanciering, een bekostigingssysteem waarbij school-

besturen één budget krijgen van de overheid dat ze zelf kunnen besteden aan personeel, mate-

rieel en verdere bedrijfsvoering. Deze maatregel wordt ingevoerd om de bestedingsvrijheid 

van scholen te vergroten. Voorheen ontvingen de scholen losse financiering voor de verschil-

lende kostenposten. De nieuwe vorm van bekostiging past bij de gedachte om scholen meer 

beslissingsruimte en verantwoordelijkheden te geven.  

Wel leggen schoolbesturen verantwoording af over de manier waarop ze hun budget besteden. 

De regering kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat scholen jaarlijks een financieel 

verslag moeten overleggen en daarnaast verantwoording moeten afleggen over het school-

budget in de schoolgids en in een openbaar rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Deze 

drie documenten vormen gezamenlijk een samenhangend geheel van publieke verantwoor-

ding  (zie: TK 2003-2004, kst-28 762, nr. C; TK 2003-2004. kst-29 200 VIII, nr. 15).  Per 1 janu-

ari 2004 gaan pilots van start waarin geëxperimenteerd wordt met lumpsumbekostiging (TK 

2003-2004, kst-29 399, nr. 2).  

De lumpsumbekostiging treedt per 1 augustus 2006 in werking. De lumpsumbekostiging 

wordt op dezelfde manier berekend als het formatiebudget, waarmee de bekostiging van de 

scholen voorheen geregeld werd. Het bedrag dat scholen krijgen is gebaseerd op het aantal 

leerlingen en eventuele leerling- en schoolgewichten. Tevens krijgen kleine scholen een toe-

slag, zodat de lumpsumfinanciering geen verkapte prikkel vormt voor schaalvergroting. Scho-

len met ouder personeel krijgen via een leeftijdscorrectie op basis van de gemiddeld gewogen 

leeftijd van het personeel meer financiële middelen dan scholen met jonger personeel (zie: TK 

2003-2004, kst-28 762, nr. C).  

 

Bij de evaluatie van de introductie van lumpsumfinanciering in 2010 komt naar voren dat 

scholen en schoolbesturen weliswaar tevreden zijn, maar dat ze nog weinig andere keuzen 

maken dan vóór de invoering van de lumpsumbekostiging. De minister meldt dat het tijd is 

voor vervolgstappen, waarvoor maatregelen zullen worden genomen (TK 2010-2011, kst-31 

293, nr. 84): 

- het vergroten en bevorderen van het financiële bewustzijn en het verbeteren van de 

financiële deskundigheid van schoolbesturen door kennis hierover en over opbrengst-

gericht werken te verwerken in scholing, cursussen en opleidingen; 

- er zal tijdig bekostigingsinformatie worden verstrekt aan de schoolbesturen; 

- er zal een centraal informatiepunt worden ingericht dat besturen en stakeholders van 

dienst is bij het beoordelen van de jaarrekening; 

- de Inspectie van het Onderwijs onderzoekt bij 400 besturen in het primair onderwijs 

het vermogens- en budgetbeheer en de beoordeling van het vermogens- en budgetbe-

heer wordt onderdeel van het regulier toezicht.  

 

                                                                 
14 Wel wordt later, in 2005, een vijfdaagse schoolweek in de bovenbouw als uitgangspunt in de wet 
verankerd (TK 2004-2005, kst-29 733, nr. 6).  
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Good governance: de betekenis van goed bestuur voor onderwijskwaliteit 

Met de toegenomen bestedingsautonomie van schoolbestuurders groeit ook het belang van 

goed bestuur – zowel voor de financiële stabiliteit van onderwijsorganisaties als voor de kwali-

teit van het gegeven onderwijs. Uit onderzoek (Naber, Overdiep & Van Rooijen, 2006; Karsten 

et al., 2006; Basoski et al., 2006) blijkt dat scholen wel bezig zijn met kwaliteitsbeleid, maar dat 

er grote verschillen bestaan in de mate van ontwikkeling tussen scholen. Bij geen enkele 

school is nog de ideale situatie bereikt van planmatige integrale kwaliteitsbewaking en een 

open cultuur waarin het vragen en geven van feedback de regel is.  

Volgens schoolleiders hebben leraren vaak moeite om hun ‘koninkrijk in de klas’ op te geven. 

Omgekeerd lukt het schoolleiders volgens de leraren niet om een cultuur van vertrouwen te 

organiseren en is er te weinig tijd en geld om een goede kwaliteitszorg gestalte te geven. Bij 

veel scholen is de rol van de raden van toezicht problematisch, mede doordat er vaak nog geen 

sprake is van een functionele scheiding tussen uitvoering en toezicht, waardoor de raden 

meestal slechts beperkt onafhankelijk zijn. Ook zijn ouders van leerlingen niet actief betrokken 

bij de scholen en heeft slechts een minderheid van de ouders een constructief-kritische hou-

ding. 

De regering stelt een stapsgewijze invoering van principes van goed bestuur voor volgens de 

volgende principes: 

- niet alleen de overheid, maar ook andere partijen moeten ruimte krijgen om invloed 

uit te kunnen oefenen op het onderwijs, bijvoorbeeld door horizontale sturing en ver-

antwoording (zoals door interne toezichthouders en door ouders); 

- hiervoor dient transparante informatie over onderwijsinstellingen, waaronder over 

resultaten en kwaliteit, beschikbaar te komen; 

- de overheid blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, de toegankelijkheid, de bekosti-

ging van het onderwijsstelsel en ook voor het bereiken van een tweeledig doel: leer-

lingen optimaal hun talenten te laten benutten en de opbrengsten van het onderwijs 

aan te laten sluiten op de maatschappelijke vraag; 

- onderwijsinstellingen zullen worden aangespoord om ‘te leren van de beste’.  

 

Het versterken van ouderbetrokkenheid 

Binnen het bredere thema van ‘good governance’ is er bijzondere aandacht voor het verster-

ken van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs op scholen. Zo wordt in 2007 de Wet 

Medezeggenschap op Scholen van 1992 herzien. In deze wet staat dat aan iedere school een 

medezeggenschapsraad verbonden moet zijn die aansluit bij de ruimere beleidsvrijheid en 

verantwoordelijkheid die schoolbesturen hebben (zie: TK 2006-2007, kst-29 736, nr. 44). De 

medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheid om iedere aangelegenheid die de school betreft 

te bespreken, om daarover voorstellen te doen en om standpunten kenbaar te maken. Op 

voorstellen moet het bevoegd gezag van de school binnen een termijn reageren en geldt ook 

een verplichting om minimaal eenmaal in overleg te treden over de voorstellen.  

Ook wordt in 2007 het manifest Versterking ouderbetrokkenheid opgesteld waarin alle organi-

saties in de sector primair en voortgezet onderwijs verklaren de ouderbetrokkenheid actief te 

zullen bevorderen. Het uitgangspunt hierbij is dat het contact tussen ouders, personeel en be-

sturen van scholen bepalend is voor de onderwijskwaliteit. Bij het manifest horen onder ande-

re onderlinge gesprekken, cursussen en symposia (TK 2008-2009, kst-31 293, nr. 38). Daarbij 

wordt extra geïnvesteerd in het bereiken van lager opgeleide (allochtone) ouders, die hun weg 

naar de school van hun kinderen vaak moeilijker weten te vinden. Er komt meer voorlichting, 

onder meer via de Onderwijsgids van het ministerie, waarin ouders worden geïnformeerd over 

hun rechten en plichten binnen het primair onderwijs. Ook worden er met gemeenten afspra-

ken gemaakt over meer taalcursussen aan ouders (zie: TK 2008-2009, kst- 31 293, nr. 38). 
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Oprichting PO-raad 

In maart 2007 besluiten vijf besturenorganisaties uit het primair onderwijs, te weten Bestu-

renraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS-ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tot 

de oprichting van een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscho-

len, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs). Hieraan liggen verschillende 

ontwikkelingen in het primair onderwijs en de wens om tot één sectororganisatie te komen 

ten grondslag. De belangen van de gehele sector primair onderwijs, inclusief het speciaal on-

derwijs, worden vanaf nu behartigd door de PO-raad. De organisatie wordt vormgegeven als 

een ledenorganisatie, met aangesloten schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basison-

derwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

De PO-Raad ontwikkelt zich tot een centrale speler in het bevorderen van ‘good governance’. 

Eén van de belangrijkste wapenfeiten is het opstellen van de Code goed bestuur in 2010. Hierin 

staan uitgangspunten en handelswijzen voor besturen in het primair onderwijs. De code is een 

zogenaamd ‘levend document’: het heeft een ontwikkelkarakter en wordt in de loop van de tijd 

aangevuld en aangepast naar believen (PO-raad, 2012). Tevens stelt de PO-raad brochures op, 

bijvoorbeeld Sturen en toezien op onderwijskwaliteit: een handreiking (zie: PO-raad, 2011). In 

deze brochure schrijft de PO-raad dat er vele definities van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ zijn, 

maar dat er wordt uitgegaan van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs om de 

betekenis van het begrip te bepalen.  

Op 22 maart 2010 doet nog een nieuwe speler in het onderwijsstelsel zijn intrede. Op die dag 

wordt de Stichting van het Onderwijs in het leven geroepen. De Stichting is een initiatief van de 

werknemers- en werkgeversorganisaties in het onderwijs, die met de oprichting structureel 

overleg met de overheid beogen te organiseren, gevoed door de dialoog tussen mensen binnen 

het onderwijs en directe betrokkenen15. 

 

Kwaliteitsbeleid door bekostiging: een nieuwe gewichtenregeling 

In 2005 schrijft de minister aan de Tweede Kamer over voorstellen voor een nieuwe gewich-

tenregeling voor leerlingen in het basisonderwijs (zie: kst-27 020, nr. 45). In de huidige ge-

wichtenregeling krijgen autochtone leerlingen met ouders met een relatief laag opleidingsni-

veau het extra gewicht 0,25 toegekend en leerlingen met ouders met een niet-Nederlandse 

culturele achtergrond 0,9. Alle andere leerlingen krijgen bij de toekenning van financiële mid-

delen de factor 1,0 toegekend. De uitgangspunten van de minister voor de herijking van de 

gewichtenregeling zijn het introduceren van een taaltoets voor leerlingen met een extra grote 

taalachterstand, de verwijdering van de factor etniciteit uit de gewichtenregeling, en meer 

aandacht voor autochtone achterstandsleerlingen.16 Per 1 augustus 2006 treedt de nieuwe 

gewichtenregeling in werking, die gefaseerd wordt ingevoerd. Er worden twee nieuwe varian-

ten gehanteerd (27 020, nr. 57): 

- het leerlinggewicht 0,3 voor leerlingen van wie beide ouders een laag opleidingsniveau 

hebben; 

- het leerlinggewicht 1,2 voor leerlingen van wie de ene ouder een zeer laag opleidings-

niveau heeft en de ander een laag opleidingsniveau.  

 

                                                                 
15 Zie: http://www.stichtingvanhetonderwijs.nl/.  
16 Overigens is in de periode 2001-2006 het aantal leerlingen in het basisonderwijs met een ge-
wicht gedaald van 419.000 naar 350.000, met name doordat het aantal autochtone leerlingen van 
relatief laag opgeleide ouders (0,25-leerlingen) aan het dalen is. Maar ook het aantal leerlingen met 
een niet-Nederlandse culturele achtergrond van ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau 
(0,9-leerlingen) is gedaald van 13,0 naar 12,1 procent (ministerie van OCW, 2006c). 
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In 2008 meldt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat er nadere maat-

regelen worden getroffen om de gewichtenregeling te verbeteren. In de periode 2002-2005 

zijn de taalachterstanden onder leerlingen met 21 procent verminderd. Een nieuwe doelstel-

ling is om dit in 2011 te hebben verminderd met 40 procent ten opzichte van 2002. Daarom 

worden extra middelen beschikbaar gesteld om in verhouding meer geld voor het platteland 

beschikbaar te stellen (ten opzichte van de grote steden). Tevens zijn taalpilots opgezet vanaf 

het schooljaar 2006-2007 op scholen met een hoog schoolgewicht, om het taal- en leesniveau 

van kinderen op deze scholen te verbeteren.  

De gewichtenregeling werd gehanteerd indien meer dan 9 procent van de leerlingen op een 

school gewichtenleerlingen waren. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is deze drempel 

verlaagd naar 8 procent en de staatssecretaris kondigt aan dat de drempel zal worden ver-

laagd naar 6 procent in het schooljaar 2008-2009. In totaal heeft 79,6 procent van de scholen 

gewichtenleerlingen. Vanwege de drempelverlaging naar 6 procent, ontvangt 39,4 procent van 

het totaal aantal scholen extra financiering op basis van de gewichtenregeling. Hiermee wordt 

69 procent van het totaal aantal doelgroepleerlingen bereikt.  

 

Kwaliteitsverschillen door segregatie 

Een neveneffect van vrije schoolkeuze van ouders is dat er in steden zogeheten witte en zwarte 

scholen ontstaan, waartussen vaak aanzienlijke kwaliteitsverschillen bestaan. Uit onderzoek 

(Ladd, Fiske & Ruijs, 2009) blijkt dat de introductie van de gewichtenregeling scholen niet 

aanspoort om kansarme kinderen op te nemen. Ook wordt geconstateerd dat het niveau van 

segregatie in de grote steden hoog is en dat deze bovendien is toegenomen tussen 1997 en 

2005 (kst- 31 293, nr. 66). In 2008 kondigt de staatssecretaris pilots aan om segregatie in het 

onderwijs tegen te gaan in de vier grote gemeenten en in Eindhoven, Deventer en Nijmegen.  

Iedere gemeente heeft een ietwat andere aanpak. Zo zullen de gemeenten Amsterdam, Utrecht 

en Deventer gaan werken met een vast aanmeldmoment, terwijl Amsterdam en Nijmegen in 

een aantal wijken de basisscholen willen gaan samenstellen op basis van socio-economische 

achtergrondkenmerken. Rotterdam gaat werken met dubbele wachtlijsten; op de ene lijst ko-

men kinderen te staan die kansrijk zijn en op de andere lijst kinderen die kansarm zijn. Er 

wordt uitgegaan van een verhouding tussen kansrijk en kansarm van respectievelijk 60 en 40 

procent. De pilots hebben een duur van vier jaar en in 2010 zal een eerste tussenevaluatie 

worden uitgevoerd, aldus de staatssecretaris (kst-31 293, nr. 13).  

 

 

2.4.3. Het sturen van schoolbesturen (vanaf 2011) 

 

Contouren van het huidige stelsel: de resultaten van schaalvergroting 

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft er een trend plaatsgevonden van bestuurlijke 

schaalvergroting in het primair onderwijs. Terwijl het aantal scholen slechts marginaal is afge-

nomen, is het aantal schoolbesturen drastisch gedaald (Onderwijsraad, 2008b). Ten opzichte 

van 1994 is het aantal schoolbesturen in 2013 afgenomen van 3.718 naar 1.137 (zie onder-

staande tabel).  

 

Aantal schoolbesturen binnen het primair onderwijs in Nederland 

Jaartal Aantal scho-

len 

Aantal School-

besturen 

Jaartal Aantal scho-

len 

Aantal school-

besturen 

1994 8.801 3.718 2004 7.625 1.604 

1995 8.293 3.446 2005 7.602 1.495 
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1996 8.083 3.116 2006 7.572 1.402 

1997 7.878 2.843 2007 7.537 1.341 

1998 7.803 2.321 2008 7.528 1.284 

1999 7.753 2.161 2009 7.515 1.236 

2000 7.720 2.078 2010 7.480 1.212 

2001 7.710 1.973 2011 7.434 1.191 

2002 7.703 1.856 2012 7.360 1.169 

2003 7.666 1.724 201317 7.237 1.137 

(Bron: Stamos, 201418; DUO, 201419)  

 

In onderstaande tabel is opgenomen hoe de verdeling van basisscholen over deze schoolbestu-

ren er in 2013 uitzag. Hieruit blijkt onder andere dat bijna de helft van de basisscholen in Ne-

derland een zogenaamde ‘eenpitter’ is en een eigen bestuur heeft.  

 

Aantal scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs in 2013 

Aantal scholen per bestuur Aantal besturen Percentage van het totaal 

aantal besturen 

1 school 507 45 

2-5 scholen 217 19 

6-10 scholen 159 14 

11-15 scholen 119 10 

16-20 scholen 62 5 

21-25 scholen 35 3 

26-30 scholen 19 2 

31 of meer scholen  19 2 

Totaal  1.137 100 

(Bron: PO-raad, 2013) 

 

De schaalvergroting kent ook zo zijn nadelen. Eén van de mogelijke nadelen is een beperking 

van de vrijheid van schoolkeuze. In reactie daarop wordt in 2011 een fusietoets ingevoerd die 

er op moet toezien dat een voorgenomen fusie van scholen niet zal leiden tot een afname in 

variatie in het onderwijsaanbod. Hiervan is sprake als er voor één of meer bij de fusie betrok-

ken rechtspersonen een marktpositie van meer dan 50% van het onderwijsaanbod ontstaat in 

de gemeente, zonder dat daarvoor een aannemelijke rechtvaardigingsgrond is (zie: TK 2010-

2011, kst-32 040, nr. 19). 

 

De waarde van schaalgrootte: kleine scholen en onderwijskwaliteit 

Elders wordt overigens weer het belang van schaalgrootte benadrukt. In het rapport Grenzen 

aan kleine scholen van de Onderwijsraad (zie: Onderwijsraad, 2013) wordt aandacht geschon-

ken aan dalende leerlingenaantallen in dunbevolkte gebieden. Kleine scholen met minder dan 

100 leerlingen zijn relatief duur. Volgens de Onderwijsraad zijn de kosten voor een leerling op 

een kleine school met 23 leerlingen bijna drie keer zo hoog (10.740 euro) als die op een ge-

middelde school met 225 leerlingen (3.985 euro). Bovendien hebben kleine scholen ook een 

grotere kans om zwakke of zeer zwakke scholen te worden. Een rapport van de Inspectie van 

                                                                 
17 Het betreft hier voorlopige cijfers over het jaartal 2013.  
18 Zie: http://www.stamos.nl/index.rfx?verb=showitem&item=2.25&view=table&cols=all.  
19 Zie: 
http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingen/Leerlingen/po_leerlingen
7.asp.  
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het Onderwijs (2012) voegt hieraan toe dat er een aantal risicofactoren is, dat mogelijk een 

negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het onderwijs: 

- op deze scholen wordt een groter beroep gedaan op de vaardigheden van leraren op 

het gebied van klassenmanagement; 

- op deze scholen is een sterk gevoelde werkdruk bij het team aanwezig; 

- op deze scholen vindt en toename van het aantal combinatiegroepen plaats, grotere 

klassen en structureel meer dan twee leraren voor een groep.  

 

In mei 2013 kondigt de staatssecretaris van OCW aan dat er actie zal worden ondernomen 

tegen problemen van scholen die kampen met krimp, temeer omdat de voorziene problemen 

niet van tijdelijke aard zullen zijn (zie: TK 2012-2013, kst-31 293, nr. 167). Zo wil de staatsse-

cretaris regionale samenwerking tussen scholen vergemakkelijken, een landelijk steunpunt 

leerlingendaling inrichten voor advies aan schoolbesturen en meer ruimte voor experimenten 

met geleidelijke vormen van fusie. Per 1 augustus 2013 vindt daarnaast een herziening van de 

opheffings- en stichtingsnormen plaats. Voor de opheffingsnormen geldt dat scholen niet lan-

ger bekostigd worden door de overheid wanneer zij gedurende een periode van drie jaar niet 

boven een bepaald minimum aantal leerlingen uitkomen. Dit aantal verschilt per gemeente, 

maar het absolute minimum voor een school is 23 leerlingen voor scholen in de meest dunbe-

volkte gebieden in Nederland. Ook zijn er stichtingsnormen, die gelden voor nieuwe scholen. 

Deze stichtingsnormen liggen een stuk hoger dan de opheffingsnormen en bepalen uit hoeveel 

leerlingen nieuw opgerichte scholen moet bestaan om te mogen blijven bestaan na een periode 

van drie jaar.  

 

Het committeren van besturen aan opbrengstgericht werken 

In 2012 sluiten de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de 

PO-raad het Bestuursakkoord Primair Onderwijs – Impuls opbrengstgericht werken en professio-

nalisering 2012-2015 (zie: Ministerie van OCW, 2012). In dit akkoord staat de rol en verant-

woordelijkheid van schoolbesturen in het bevorderen van onderwijskwaliteit centraal. Via de 

PO-Raad kan de overheid het grootste deel van de onderwijsbesturen aanspreken op deze rol. 

De PO-Raad committeert zich aan de volgende ambities (TK 2011-2012, kst-31 293, nr. 132):  

- scholen werken opbrengstgericht en schoolbesturen stellen meetbare doelen op voor 

leerprestaties, waarover ze verantwoording afleggen en hun omgeving informeren via 

‘Vensters PO’ (een instrument waarmee cijfers over leerlingenpopulatie, financiën, 

personeel en onderwijsopbrengsten inzichtelijk worden gemaakt voor en door school-

bestuurders);  

- een sterke vermindering van het aantal zeer zwakke scholen en een sterke verminde-

ring van het aantal taal- en rekenzwakke scholen; 

- er is een doelgericht aanbod voor alle leerlingen, inclusief de kleutergroepen en cogni-

tief talentvolle leerlingen; 

- scholen betrekken ouders bij de prestaties van hun kinderen, zodat ze bijdragen aan 

de leeropbrengsten; 

- leraren professionaliseren zich verder zodat ze in staat zijn opbrengstgericht te wer-

ken en kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen in de groep (in overeen-

stemming met de bekwaamheidseisen); 

- leraren registreren zich in het beroepsregister leraren en krijgen formele beoorde-

lings-, functionerings- en loopbaangesprekken en betere begeleiding als ze beginnen 

met een loopbaan als leraar; 

- schoolleiders professionaliseren zich verder zodat ze voldoen aan de bekwaamheids-

eisen voor schoolleiders en registreren zich in het beroepsregister schoolleiders.  
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In 2013 volgt een nieuw akkoord waarmee de overheid met de sector afspraken maakt over 

onderwijskwaliteit. Dit ‘nationaal onderwijsakkoord’ wordt gesloten tussen de minister en 

staatssecretaris van onderwijs, de PO-raad, de VO-raad, de MBO raad, CNV Onderwijs, VSNU, 

FvOv, de Vereniging Hogescholen en CNV Publieke Zaak (zie: Ministerie van OCW, 2013c). In 

het akkoord wordt afgesproken dat er wordt gestreefd naar ‘excellent onderwijs’, dat er ruim 

baan moet worden geboden voor de professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden (bij-

voorbeeld door bij- en nascholing te faciliteren), dat er een lerarenregister komt waarin alle 

leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 

geregistreerd staan opdat enkel bevoegde bekwame leraren voor de klas staan, en dat er on-

derwijsinstellingen werken aan een stevig stelsel van intern en extern toezicht met voldoende 

participatie en tegenspraak, bijvoorbeeld door medezeggenschap.  

 

Acceptatie van segregatie 

In 2012 bericht de minister van OCW de Tweede Kamer over de uitkomsten van een evaluatie 

van pilots van gemengde scholen. In deze pilots wordt onderzocht welke instrumenten op lo-

kaal niveau bruikbaar zijn om het aantal gemengde scholen te bevorderen. De minister meldt 

dat het effect van de verschillende instrumenten bescheiden is. De maatregelen die op lokaal 

niveau worden genomen dragen slechts in beperkte mate bij aan het tegengaan van segregatie 

op basisscholen. Echter, de minister wil het tegengaan van segregatie niet van bovenaf opleg-

gen omdat de samenstellingen van wijken, buurten en scholen het resultaat zijn van keuzes 

van ouders (en overige burgers). Scholen met relatief veel achterstandsleerlingen ontvangen 

wel meer financiële middelen, maar er zal geen beleid worden geformuleerd om segregatie 

actief tegen te gaan (TK 2011-2012, kst-31 293, nr. 139).  
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Bijlage 3: Lijst gesprekspartners interviews 
 

Categorie Organisatie Respondent 

Overheid Ministerie OCW Staatssecretaris 

 

Overheid Ministerie OCW Directeur PO  

Overheid Ministerie OCW Programmamanager PO 

Overheid Ministerie OCW Beleidsmedewerker PO 1; 

Beleidsmedewerker PO 2; 

Beleidsmedewerker PO 3 

Overheid Inspectie van het Onder-

wijs 

Inspecteur-Generaal van het Onder-

wijs 

Overheid Inspectie van het Onder-

wijs 

Hoofdinspecteur PO; 

Coördinerend Inspecteur Stelseltoe-

zicht en Onderwijsverslag 

Overheid Inspectie van het Onder-

wijs 

Inspecteur PO 1; 

Inspecteur PO 2; 

Inspecteur PO 3; 

Inspecteur PO 4 

Gemeenten Gemeente Rotterdam Wethouder 

Gemeenten Gemeente Amsterdam Wethouder ; 

Data-analist/onderwijsonderzoeker 

Gemeenten Gemeente Almere Wethouder; 

Projectleider Cultuur en Onderwijs; 

Projectmedewerker 

Gemeenten Breed Bestuurlijk Overleg 

Amsterdam 

Voorzitter CvB 1; 

Voorzitter CvB 2 

Gemeenten FOKOR Rotterdam Bestuurder; 

Bovenschoolse directeur 1; 

Projectleider ; 

Beleidsadviseur FOKOR; 

Bovenschoolse directeur 2 

Scholen Schoolbestuurders 

Eénpitters  

Directeur 1; 

Medewerker; 

Directeur 2 

Scholen Schoolbesturen Stichtin-

gen 

Voorzitter CvB 1; 

Voorzitter CVB 2; 

Voorzitter CVB 3; 

Bestuurder 1; 

Directeur Kwaliteit en Dienstverle-

ning; 

Bestuurder 2; 

Consultant kwaliteitszorg;  

Hoofd afdeling onderwijs 
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Scholen Schooldirecteuren Schooldirecteur 1; 

Schooldirecteur 2; 

Schooldirecteur 3; 

Regisseur/leerkracht 

Belangenverenigingen PO-Raad Voorzitter 

Belangenverenigingen PO-Raad Voormalig voorzitter 

Belangenverenigingen Onderwijscoöperatie Voorzitter 

Belangenverenigingen Ouderverenigingen 

Landelijke Ouderraad 

(LO-raad) 

Directeur 

Thema-adviseur 

Belangenverenigingen Beter Onderwijs Neder-

land 

Voorzitter/oprichter 

Belangenverenigingen CNV Onderwijs Vicevoorzitter 

Belangenverenigingen Vereniging Openbaar 

Onderwijs 

Directeur 

Belangenverenigingen Algemene Onderwijsbond Bestuurder 

Adviesorganen Onderwijsraad Raadslid  

Adviesorganen Algemene Rekenkamer Sectormanager onderwijs 

Adviesorganen SCP Senior wetenschappelijk medewer-

ker 

Adviesorganen WRR Raadslid 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

Algemeen Pedagogisch 

Studiecentrum (APS) 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

Katholiek Pedagogisch 

Centrum KPC-groep 

Onderwijsadvies 

Directeur primair onderwijs 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

CITO Voorzitter RvB, 

Raadslid onderwijs 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

SLO Directeur/bestuurder 

Manager PO 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

PO-Vensters Projectleider 

Projectmedewerker 
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Onderwijsondersteunende 

organisaties 

Edventure Directeur 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

NIVOZ / Het Kind Oprichter/directeur; 

Medeoprich-

ter/eindverantwoordelijke trajecten 

Pedagogisch Tact en Pedagogisch 

Leiderschap; 

Forum-redacteur/lector 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

Deltapunt/School aan zet Senior projectleider 1 

Senior projectleider 2 

Onderwijsondersteunende 

organisaties 

Landelijk Overleg lera-

renopleiding Basisonder-

wijs 

 

Voormalig voorzitter 

Educatieve infrastructuur Zwijssen Directeur/portefeuillehouder PO 

GEU 

Educatieve infrastructuur Educatieve uitgever / 

Malmberg 

Directeur 

Deskundigen 

/opiniemakers 

 Voormalig IG Onderwijsinspectie 

Deskundigen 

/opiniemakers 

NRC Handelsblad Columnist/onderwijsjournalist  

Deskundigen 

/opiniemakers 

Maastricht University Onderwijsdeskundige 

Deskundigen 

/opiniemakers 

Trouw Onderwijsjournalist 

Deskundigen 

/opiniemakers 

Universiteit Utrecht Hoogleraar onderwijskunde 

Overheid EK-Commissie OCW Vicevoorzitter EK-Commissie OCW 

(GroenLinks) 

Politiek TK-Commissie OCW Commissielid 1 

Commissielid 2 

Commissielid 3 

Commissielid 4 

Beleidsmedewerker 
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Bijlage 4: Overzicht geraadpleegde bronnen media- en beleids-

analyse 
 

Dit overzicht biedt – anders dan de literatuurlijst waarin enkel bronnen genoemd staan waar-

naar in dit rapport verwezen wordt – een overzicht van alle geraadpleegde bronnen in de me-

dia- en beleidsanalyse.  

 

Media-analyse 

 

Nieuwsberichten 

 

Trouw, 28 januari 2002, Hoe overleef ik de toets?.  

Trouw, 21 december 2002, Gesjoemel uit angst voor een slechte naam; Cito toets.  

De Telegraaf, 15 januari 2002, Meten is weten bij Cito-toets en schoolkeuze.  

Trouw, 29 juni 2002, Sociaal-emotionele vaardighedentoets.  

Trouw, 9 februari 2002, Beter onderwijs bij dreiging met boete.  

De Telegraaf, 1 november 2003, ‘Bonus voor docent op zwarte school’.  

Trouw, 19 april 2002, Kwaliteit onderwijs onder druk; Inspectie meldt vooral problemen op scho-

len in grote steden.  

Trouw, 14 mei 2002, Toch maar liever niet: lerarentekort  

Trouw, 5 juni 2002, Vierdaagse schoolweek; lerarentekort; Inspectie doet een oogje dicht omdat 

er sprake is van een noodsituatie.  

 Trouw, 25 januari 2002, Advies: minder vrijblijvendheid op basisschool.  

De Telegraaf, 13 november 2002, Kamer eist invoering leerplicht vierjarigen.  

De Telegraaf, 15 november 2002, Leerplicht kleuter toch van de baan.  

Trouw, 28 februari 2002, Weg met de leerkracht, wij onderwijzen.  

Trouw, 27 juni 2002, Coalitie wil jonge leerlingen testen: ontwerp-regeerakkoord.  

Trouw, 11 oktober 2002, Leerling in kleinere klas is niet beter.  

Trouw, 12 oktober 2002, ‘Het is alleen nuttig voor heel jonge kinderen’; klassenverkleining’.  

De Telegraaf, 8 januari 2002, ‘Bolleboos nu vaak op zijspoor’.  

De Telegraaf, 14 december 2002, Aantal hoogbegaafde kinderen overschat.  

Televisie-uitzending Nova (VARA/NPS), 18 februari 2002.  

Trouw, 6 december 2002, ‘Inspectie kan naar godsdienstles’.  

Trouw, 28 februari 2002, Moslimkinderen te veel op de huid gezeten: onderwijsvrijheid; leer-

lingen worden antiwesters van triomfalisme Bush.  

Trouw, 23 mei 2002, Zwarte scholen  

Trouw, 23 mei 2002, Meer zwarte basisscholen met sluiting bedreigd.  

Trouw, 19 april 2002, Drie ‘zwarte’ scholen sluiten hun deuren.  

Trouw, 21 november 2002, ‘Leerlingen eerlijker verdelen’; Wethouders grote steden tegen kloof 

zwarte en witte scholen.  

De Telegraaf, 31 januari 2002, Schooldirectie wil niet te veel witte kinderen.  

Trouw, 24 oktober 2002, Openbare school propageert spreiding allochtonen.  

Algemeen Dagblad, 23 oktober 2002, School wil per klas niet meer dan vijf allochtonen.  

Trouw, 31 januari 2002, Rotterdamse school tegen verwitting: directie wil vast percentage voor 

allochtone kinderen reserveren.  

Trouw, 5 januari 2002, Zwarte basisscholen niet zo slecht.  

De Telegraaf, 23 februari 2002, Boter op het hoofd.  

Trouw, 3 februari 2003, De Cito-toets is bijna een eindexamen geworden; basisschool.  

Algemeen Dagblad, 5 maart 2003, Scholen sjoemelen met uitslagen Cito-toets.  
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Trouw, 8 februari 2003, Drentse scholen stoppen met de Cito-toets.  

De Telegraaf, 27 maart 2003, Cito-score grote steden is stabiel.  

Trouw, 17 april 2003, Minister pakt scholen aan; doel: het aantal instellingen dat onder maat 

presteert terugdringen.  

Trouw, 4 september 2003, ‘Kleur’ van school mag niet op kwaliteitskaart.  

Trouw, 30 oktober 2003, Onderwijsinspectie beantwoordt vragen.  

Trouw, 4 november 2003, Stresstest voor scholensite.  

Trouw, 12 mei 2003, Hoe houd je greep op vrije scholen?  

De Telegraaf, 25 februari 2003, ‘Onderwijsplan PvdA werkt averechts’.  

Trouw, 28 maart 2003, Links wil geld voor kleinere schoolklassen.  

Trouw, 10 april 2003, ‘En toch is het niveau dramatisch gedaald’; taalonderwijs.  

Trouw, 13 januari 2003, Een ramp tegemoet; basisschool.  

Trouw, 13 januari 2003, De meester en de staartdeling.  

Trouw, 17 januari 2003, Pabo levert gemotiveerde leraren af; basisschool.  

Trouw, 21 januari 2003, Vergeet de kennissamenleving maar.  

Trouw, 18 januari 2003, ‘Jonge leerkracht weet te weinig; directeuren vinden veilig klimaat in de 

klas, respect en vertrouwen belangrijkst’.  

Trouw, 18 januari 2003, Rapport voor de leerkracht: ‘zolang ze maar hetzelfde weten als de leer-

lingen’.  

Trouw, 20 januari 2003, ‘Zonder kennis van zaken begin je niets in het onderwijs’; enquête.  

Trouw, 27 januari 2003, Basisscholen bevreesd door verzelfstandiging.  

Trouw, 28 januari 2003, ‘Waar moeten leerlingen van een failliete school naartoe?’; zelfstandi-

ger scholen.  

De Telegraaf, 21 september 2002, Minder regels, meer onderwijs.  

Trouw, 26 juni 2003, Verdeeld over uitstel ‘lumpsum’.  

Trouw, 5 september 2003, Meer vrijheid voor scholen.  

Trouw, 5 september 2003, Ook zesdaagse schoolweek kan weer; Onderwijs.  

Trouw, 6 september 2003, Vierdaagse schoolweek.  

Trouw, 23 oktober 2003, Vorig kabinet fel tegen vierdaagse schoolweek.  

Trouw, 23 oktober 2003, Kamer hecht sterk aan vijfdaagse schoolweek.  

De Telegraaf,3 september 2002, ‘School van 9 tot 5’.  

Trouw, 16 september 2003, Pleidooi voor groep negen ‘geef allochtonen een extra jaar op de 

basischool’.  

Trouw, 12 mei 2003, Stadsdeel wil gratis ontbijt op basisschool.  

De Telegraaf, 31 januari 2003, Kwart scholiertjes ontbijt onregelmatig.  

Trouw, 29 juli 2003, Vroeg onderwijs vrij zinloos; In groep 2 zijn resultaten voorschool al niet 

meer meetbaar.  

Trouw, 30 juli 2003, Invloed voorschool zal pas blijken na goed vergelijkend onderzoek; analyse.  

Trouw, 15 augustus 2003, De opbrengst van de basisschool; Onderwijsraad.  

Trouw, 16 augustus 2003, ‘Meten van de leeropbrengst is noodzakelijk’.  

Trouw, 15 augustus 2003, Scholen moeten 6-jarigen toetsen.  

De Telegraaf, 28 juni 2002, Taaltoets kleuters positief ontvangen.  

Trouw, 18 augustus 2003, Schoolprestatie is geen toetsencircus.  

Trouw, 19 augustus 2003, Schooltoets.  

Trouw, 21 augustus 2003, Leeropbrengst.  

Trouw, 19 mei 2003, Van der Hoeven houdt vast aan kleutertoets.  

Trouw, 26 september 2003, Lessen in burgerschap nodig; Onderwijsraad: Scholen moeten goed 

gedrag aanleren.  
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Trouw, 9 oktober 2003, ‘Onderwijsinspectie moet geen AIVD-werk doen’; Islamitisch basison-

derwijs.  

Trouw, 4 december 2003, Moslimscholen integreren ondanks achterstand.  

Algemeen Dagblad, 31 januari 2003, Inspectie geen rechter in geloofskwesties.  

Trouw, 9 december 2003, Rampzalige achterstand plattelandskinderen; schoolresultaten.  

De Telegraaf, 17 april 2003, Lerarentekort tast peil onderwijs aan.  

De Telegraaf, 1 april 2003, School vraagt ouders om leraar te worden.  

De Telegraaf, 26 augustus 2003, Van der Hoeven belooft aanval op lerarentekort.  

Trouw, 3 februari 2004, Waarom moet de Cito-toets worden afgeschaft?  

Trouw, 5 november 2004, Scholen weren toets op ‘circus’; volgens het Cito is er geen sprake van 

een landelijke trend.  

De Telegraaf, 1 oktober 2004, Steeds meer scholen weren Cito-eindtoets.  

Trouw, 3 februari 2004, Markt speelt weer op Cito-toets in.  

Trouw, 4 februari 2004, Cito-toets voor achterlopers.  

Het Parool, 3 juli 2004, Kwart kinderen in Bos en Lommer doet niet mee.  

Trouw, 2 maart 2004, De wanhoop van de Cito-toets als norm; schooladviezen.  

Trouw, 2 maart 2004, Cito-score verschillend beoordeeld op scholen.  

De Telegraaf, 9 maart 2004, Score Cito-toets nog nooit zo hoog.  

 Trouw, 6 oktober 2004, ONDERWIJSWEEK – ‘Kind moet vanaf tweeenhalf naar school’.  

Trouw, 14 mei 2004, Gek dat professor meer verdient dan leerkracht; onderwijs belonen naar 

kennis is achterhaald. 

De Telegraaf, 7 januari 2004, Akkoord aanpak lerarentekort.  

Trouw, 20 januari 2004, Scholen gaan ten onder aan marktdenken; onderwijsbeleid.  

Trouw, 20 januari 2004, Een prachtvak, maar met een overvloed aan richtlijnen.  

Trouw, 19 januari 2004, Papierwerk nekt schooldirecteur.  

Trouw, 28 september 2004, REACTIES – ‘Scholen voelen zich opgejaagd en onder druk gezet’  

Trouw, 3 november 2004, Kamer: het is nu tijd voor een visie op onderwijs.  

Trouw, 21 januari 2004, Naast rekenen en taal doen wij heel wezenlijke dingen; onderwijs.  

Trouw, 27 januari 2005, Brede school in Nederland groeit hard.  

Trouw, 16 december 2004, Hoe vergaat het brede scholen?  

Trouw, 25 maart 2004, Tijd voor discussie over vrijheid van onderwijs; onderwijs.  

Trouw, 21 januari 2004, Onderwijs heeft weinig aan adviezen Blok.  

Trouw, 27 april 2004, Onderwijsplan is verkapt verbod.  

Trouw, 8 oktober 2004, Witte scholen willen we niet.  

Trouw, 8 oktober 2004, Nieuwe scholen mengen zwart-wit.  

De Telegraaf, 22 november 2004, ‘Opwitten’ van zwarte scholen.  

Leidsch Dagblad, 13 maart 2004, Witte basisscholen in de knel.  

De Telegraaf, 22 april 2004, Stop op zwarte scholen.  

Het Parool, 9 december 2003, Islamschool nog steeds onder maat.  

De Volkskrant, 25 juni 2004, moslimschool sjoemelde met subsidies.  
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