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Inleiding 
 

 

 

 

De BOPO sluit haar vierde onderzoeksprogramma (2009-2012) begin 2013 af. De directie 

Primair Onderwijs van het Ministerie van OCW heeft besloten om, in afwachting van de oprich-

ting van het Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de BOPO vooralsnog te verlengen met twee jaar 

(2013 en 2014). Het nieuwe Regieorgaan Onderwijsonderzoek zal mogelijk vanaf 1 januari 

2014 zorgdragen voor een samenhangend programma van fundamenteel, praktijkgericht en 

beleidsgericht onderwijsonderzoek. OCW heeft de intentie om de BOPO op termijn te integre-

ren in het Regieorgaan. 

Het BOPO-onderzoeksprogramma 2009-2012 (BOPO-IV) kende vier programmalijnen: 

 Sectorontwikkeling en autonomievergroting; 

 Onderwijskwaliteit; 

 Passend onderwijs; 

 Onderwijsachterstanden. 

 

OCW heeft voorgesteld om de genoemde programmalijnen te handhaven; ze bieden voldoende 

aanknopingspunten voor beleidsonderzoek in 2013 en 2014 (BOPO-V).  

 

Overeenkomstig de vorige BOPO-ronde wordt ook in BOPO-V het onderzoek per programma-

lijn aanbesteed. Onderzoekers dienen, bij voorkeur in consortia, voorstellen uit te werken voor 

alle onderzoeksthema’s binnen de betreffende programmalijn, en deze integraal in te dienen. De 

beoordeling van de voorstellen en de toekenning van de programmalijnen vindt eind 2012 

plaats. Een uitzondering hierop vormt Passend onderwijs. Door de vertraging in de uitvoering 

van het beleid is besloten om een deel van de projecten binnen deze programmalijn op een later 

tijdstip aan te besteden. 

 

De directie PO van het ministerie van OCW heeft een aantal vragen geformuleerd die ze de 

komende twee jaar graag beantwoord wil zien. Die vragen vormden voor de programmeurs het 

uitgangspunt voor verdere activiteiten, waaronder bestudering van relevante literatuur en be-

leidsstukken, gesprekken met medewerkers van de directie PO, de Inspectie van het Onderwijs, 

Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) en een aantal experts op de onder-

scheiden programmalijnen. Deze activiteiten waren erop gericht om de vraagstellingen helder te 

krijgen, vast te stellen welke onderzoeken op de betreffende terreinen al zijn of worden uitge-

voerd en nieuwe aanvullende vragen te formuleren. Vervolgens is op basis van deze gegevens 

een eerste uitwerking van de programmalijnen geschreven. Deze zijn becommentarieerd door 

zogenaamde ‘meelezers’ uit de BOPO-commissie. Ook de coördinatoren van de programmalij-

nen uit de vorige BOPO-periode is om commentaar gevraagd. Op basis hiervan is een eerste 

conceptprogrammering opgesteld. Deze is besproken met de BOPO-commissie en heeft geleid 

tot het definitieve BOPO-programma dat nu voor u ligt. 

 

Er kan bij de uitwerking en uitvoering van de BOPO-projecten gebruik worden gemaakt van 

data die beschikbaar zijn vanuit de COOL-cohortonderzoeken. In Bijlage 1 is een beschrijving 

opgenomen van wat standaard in COOL
5-18

, pre-COOL (voorschools cohort), Cool-zorg (zorg-
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leerlingen in het regulier onderwijs) en Cool-Speciaal (speciaal (basis) onderwijs), wordt geme-

ten. 

 

Overigens moet worden opgemerkt dat de vorige BOPO-periode nog niet is afgesloten. Ook de 

integrerende reviews, die een overzicht geven van de resultaten van het BOPO-IV onderzoek, 

gerelateerd aan ander recent nationaal en internationaal onderzoek, zullen pas in 2013 verschij-

nen. Er is geprobeerd - zoveel als mogelijk – de beschikbare voorlopige bevindingen uit BOPO-

IV in de nieuwe programmering te verwerken. Een andere complicatie bij de voorliggende 

BOPO-programmering is de onzekerheid in de continuïteit van het onderwijsbeleid. Er is kans 

dat sommige beleidsonderdelen worden teruggedraaid dan wel aangepast. Dat geldt bijvoor-

beeld voor het wetsvoorstel Centrale Eindtoets PO, waarvan het onduidelijk is of en wanneer 

het wordt behandeld, maar ook voor Passend onderwijs (behandeling in de Eerste Kamer in het 

najaar van 2012). 

 

Leeswijzer 

Het eerste hoofdstuk start met een overzicht van de meest recente beleidsontwikkelingen geïni-

tieerd door de overheid, de sector (vgl. PO-raad) en het onderwijsveld zelf. Omdat de vorige 

BOPO-periode nog niet is afgesloten en ook de integrerende reviews per programmalijn nog 

niet beschikbaar zijn, wordt het hoofdstuk afgesloten met een kort overzicht van het onderzoek 

van BOPO-IV. Na dit eerste hoofdstuk volgen hoofdstukken per programmalijn waarin eerst 

wordt ingegaan op specifieke beleidsprioriteiten en tendensen en de door beleidsmakers van 

OCW van belang geachte onderwerpen voor nader onderzoek. Hierop volgt een nadere be-

schouwing op die onderwerpen, uitmondend in de definitieve keuze voor de onderzoeksthema’s. 

Vervolgens wordt ingegaan op ander onderwijsonderzoek dat raakvlakken heeft met die onder-

zoeksthema’s. Daarbij gaat het om onderzoek dat wordt uitgevoerd door onder andere de In-

spectie van het Onderwijs, de PO-Raad, de Onderwijsraad, de ECPO, VSLPC/SLOA, het SCP 

en CPB, TIER, Kennisnet, Onderwijsbewijs en de diverse onderzoeksinstituten. Dit om te voor-

komen dat er overlap ontstaat, en tevens ter stimulering van onderzoekers om voort te bouwen 

op lopend of al afgerond onderzoek. Bovendien is afstemming van inhoud en dataverzameling 

van de onderzoeken noodzakelijk om de onderzoekslast van scholen en besturen te beperken. 

 

Het laatste deel van elk hoofdstuk vormt de kern van het BOPO-programma, waarin de onder-

zoeksthema’s verder worden uitgewerkt.  

 

Belangrijk 

Voor alle projecten geldt: 

 dat er een startgesprek met OCW moet plaatsvinden om de onderzoeksvragen en de uitwer-

king ervan te ‘finetunen’, en eventueel aan te passen aan ontwikkelingen die het gevolg zijn 

van de vorming van een nieuw kabinet;  

 dat in de eindrapportage een heldere samenvatting wordt opgenomen die ook toegankelijk is 

voor niet-onderzoekers. 
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1 Algemene beleidsprioriteiten en tendensen 
 

 

 

 

Voor de BOPO-periode 2013-2014 zijn vier programmalijnen onderscheiden: onderwijskwali-

teit, sectorontwikkeling en autonomievergroting (ook wel bestuurlijke ontwikkelingen ge-

noemd), onderwijsachterstanden en Passend onderwijs. Gemeenschappelijk in deze vier lijnen is 

de aandacht voor schoolloopbanen en prestaties van leerlingen, als maten voor het uiteindelijke 

effect van beleid. Naast beleid van het ministerie van OCW worden ook op het niveau van de 

sector (vgl. PO-raad) en in het onderwijsveld zelf (beleids)initiatieven genomen. In dit hoofd-

stuk wordt een korte, meer algemene schets gegeven van het vigerende onderwijsbeleid.  

 

 

1.1 Recente ontwikkelingen in het onderwijsbeleid 

 

Het onderwijsbeleid van het ministerie van OCW is voor de periode 2011-2015 neergelegd in 

het actieplan ‘Basis voor Presteren’. Het actieplan is een voortzetting van het onderwijsbeleid 

zoals ingezet in de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, en legt, net als in de afgelopen 

BOPO-periode, de focus op opbrengstgericht werken en het verhogen van de taal- en rekenpres-

taties. In het plan worden vijf actielijnen uitgezet die er (mede) toe moeten leiden dat leerlingen 

en scholen beter gaan presteren. Bij elke actielijn worden ambities en (tussen)doelen geformu-

leerd voor de periode 2011-2015. Het gaat om de volgende vijf actielijnen: 

Actielijn 1: Het verhogen van het ambitieniveau bij alle scholen en besturen. 

Actielijn 2: Het leren van resultaten, d.w.z. het beter in beeld brengen en volgen van onderwijs-

resultaten die bij dit ambitieniveau horen. 

Actielijn 3: Opbrengstgericht leiderschap en professionalisering van onderwijspersoneel en 

scholen. 

Actielijn 4: De ondersteuning van besturen en scholen om de ambities te bereiken (afspraken 

maken, transparantie, bijdrage van ouders aan leerresultaten). 

Actielijn 5: Het effectiever inzetten van de onderwijstijd, d.w.z. beter benutten en/of uitbreiden 

van de leertijd via VVE, schakelklas of zomerschool. 

 

De actielijnen moeten er toe bijdragen dat alle leerlingen effectief onderwijs op maat krijgen, 

onderbenutting (met name ook van excellente leerlingen) wordt voorkomen en de prestaties van 

leerlingen en scholen in de kernvakken taal en rekenen omhoog gaan. Met de actielijnen en de 

ambities wil de overheid richting aangeven en normen vastleggen, zodat alle betrokkenen weten 

welke resultaten er van hen worden verwacht. Het staat scholen in principe vrij om te bepalen 

op welke manier ze de resultaten bereiken. Maar aangezien uit onderzoek blijkt dat opbrengst-

gericht werken een belangrijke sleutel is tot onderwijsverbetering, wordt deze manier van wer-

ken sterk gestimuleerd (zie ook Inspectie van het Onderwijs, 2011), en is een van de streefdoe-

len in het actieplan dat het aantal scholen dat opbrengstgericht werkt de komende jaren 

verdubbelt. De andere doelen zijn een stijging van de gemiddelde scores op de Cito-eindtoets, 

vermindering van het aantal ondermaats presterende scholen en meer excellente scholen. 
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Aangezien deze ambities alleen waargemaakt kunnen worden met gemotiveerde en professione-

le leraren, heeft OCW tevens het actieplan ‘Leraar2020 – een krachtig beroep’ opgesteld. In dit 

plan worden maatregelen voorgesteld en middelen gegenereerd om het beroep aantrekkelijker te 

maken én de deskundigheid van leraren te verbeteren.  

 

Voortbouwend op de actieplannen ‘Basis voor Presteren’ en ‘Leraar 2020’ en op het manifest 

‘In Tien Jaar naar de Top’ van de PO-raad, is het Bestuursakkoord Primair Onderwijs ‘Impuls 

opbrengstgericht werken en professionalisering’ opgesteld. Hierin zijn concrete prestatieafspra-

ken gemaakt over de te behalen doelstellingen uit de bovengenoemde actieplannen. Deze zijn 

zoveel mogelijk geoperationaliseerd in de vorm van meetbare indicatoren en vastgelegd voor de 

periode 2011- 2015. Scholen en besturen die nu aan de slag gaan hebben drie jaar de tijd om 

veranderingen op gang te brengen. Jaarlijks wordt in beeld gebracht wat de gerealiseerde voor-

uitgang is op de (in de bestuursakkoorden) gemaakte prestatieafspraken voor de sectoren pri-

mair en voortgezet onderwijs (inclusief leraren). Hiervoor zijn door OCW aparte onderzoeksop-

drachten uitgezet waarvan de eerste resultaten aan het eind van de zomer (2012) beschikbaar 

komen. 

 

OCW heeft via de zogenoemde ‘prestatiebox’ extra middelen beschikbaar gesteld voor kwali-

teitsverbetering en het realiseren van de doelen in de actieplannen. Het totaalbedrag van de 

prestatiebox bedraagt voor het basisonderwijs circa 130 miljoen in 2012 en vanaf 2013 ruim 

150 miljoen euro per jaar. Besturen en scholen krijgen ondersteuning om de ambities te berei-

ken. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om deel te nemen aan het beleidsprogramma School 

aan Zet (SaZ), waarbinnen besturen en scholen die dat wensen worden ondersteund bij het 

vertalen van de overeengekomen sectordoelstellingen naar schoolspecifieke doelstellingen, en 

bij de ontwikkeling van een adequate aanpak om deze doelstellingen te bereiken. De expertise-

programma´s van SaZ zijn gericht op verschillende thema’s die de beleidsprioriteiten van OCW 

helder samenvatten:  

1. Excellentie en hoogbegaafdheid; 

2. Bèta, wetenschap en techniek; 

3. Opbrengstgericht werken (OGW) en Basisvaardigheden; 

4. Lerende organisatie en HR-beleid; 

5. Professionaliseren in omgaan met verschillen. 

 

 

1.2 Focus van onderwijsbeleid binnen de programmalijnen 

 

Naast deze algemene beleidsontwikkelingen zijn er per programmalijn ook een aantal specifieke 

ontwikkelingen te schetsen: 

 

Voor de programmalijn onderwijskwaliteit spelen opbrengstgericht werken en excellentie in het 

onderwijsbeleid voor de komende BOPO-periode een centrale rol. De overheid zet verder nog 

altijd sterk in op het voorkómen van achterblijvende kwaliteit op (zeer) zwakke scholen. Het 

toezicht door de inspectie op de onderwijskwaliteit van zwakke en zeer zwakke scholen is sinds 

2009 versterkt, en de aanpak van zeer zwak onderwijs geïntensiveerd. Een andere beleidsont-

wikkeling betreft de wetswijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), waarin het 

toezicht op de kwaliteit van het onderwijspersoneel expliciet als taak van de inspectie is be-

noemd. Verder is er het wetsvoorstel Centrale Eindtoets PO waarin wordt voorgesteld om in het 
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primair onderwijs voor alle scholen een centrale eindtoets in te voeren, en alle scholen te ver-

plichten om over een leerlingvolgsysteem te beschikken. Deze maatregelen komen (ondermeer) 

voort uit de gedachte dat alle leerlingen recht hebben op een objectieve vaststelling van hun 

kennis en vaardigheden, zowel tussentijds als aan het einde van de basisschool. Een belangrijke 

verandering is bovendien dat de eindtoets later in het jaar zal worden afgenomen dan nu het 

geval is (april in plaats van februari). Het gebruik van leerlingvolgsystemen en eindtoetsen is in 

het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs nog in ontwikkeling. Omdat het wetsvoor-

stel nog in behandeling moet worden genomen, is de verplichte centrale eindtoets in ieder geval 

een jaar uitgesteld. 

 

Bij de programmalijn sectorontwikkeling en autonomie zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten 

zichtbaar in de (sectorale) bestuursakkoorden en de wet‘ Goed onderwijs, Goed bestuur’. Met 

het stimuleren van de toepassing van de Code Goed Bestuur, van kwaliteitsbeleid en opbrengst-

gericht besturen en veel aandacht voor professionalisering, gaat OCW voort op de weg van het 

vergroten van de ruimte voor de sector als geheel en de schoolbesturen in het bijzonder, zodat 

deze zelf de regie kunnen voeren over het onderwijs en de organisatie.  

 

In de afgelopen BOPO-periode is een aantal eerder in gang gezette ontwikkelingen binnen het 

onderwijsachterstandenbeleid afgerond. De nieuwe gewichtenregeling (alleen op basis van het 

opleidingsniveau van de ouders en zonder etniciteit) is inmiddels volledig ingevoerd, en de 

extra financiering van impulsgebieden, gebieden waar een concentratie kinderen in een risico-

omgeving opgroeit, is in schooljaar 2009-2010 geëffectueerd. De belangrijkste wijziging in de 

afgelopen periode betreft de invoering van de wet OKE. Deze wet stuurt aan op meer en betere 

voorschoolse educatie in zowel de kinderopvang als op peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen 

moeten een kwaliteits-impuls krijgen en financieel toegankelijk blijven, en er moet een beter en 

breder aanbod aan VVE ontstaan waardoor achterstanden in een vroeg stadium effectiever 

bestreden kunnen worden.  

 

De invoering van Passend onderwijs kent vele hindernissen en is diverse malen uitgesteld. Het 

wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Behandeling in de Eerste Kamer 

volgt vermoedelijk in oktober 2012. Het was de bedoeling om de wet 1-8-2013 in te laten gaan. 

In mei 2012 is echter besloten dat scholen een jaar langer de tijd krijgen om de hervormingen 

rond het Passend onderwijs door te voeren. Als de Eerste Kamer de wet aanneemt, wordt met 

ingang van schooljaar 2014/2015 de zorgplicht ingevoerd en de bekostigingssystematiek aange-

past.  

 

Bij de uitwerking van de onderzoeksthema’s zal uitgebreider op de recente beleidsontwikkelin-

gen worden ingegaan. 

 

 

1.3 Verwevenheid van de programmalijnen 

 

Het zal duidelijk zijn dat, alhoewel sprake is van vier afzonderlijke programmalijnen, er ook 

sprake is van verwevenheid. Gemeenschappelijk in deze vier prioriteiten is de aandacht voor de 

kwaliteit van het onderwijs, en meer specifiek voor de onderwijsopbrengsten van scholen en 

leerlingen. Maar er zijn meer dwarsverbanden. Zo zijn Passend onderwijs en het onderwijsach-
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terstandenbeleid sterk gerelateerd aan onderwijskwaliteit. Goed onderwijs is immers ook goed 

voor achterstands- en zorgleerlingen, en kan problemen bij deze leerlingen voorkomen.  

Verder is er een sterke overlap tussen achterstands- en zorgleerlingen, maar tegelijkertijd kan de 

doelstelling van Passend onderwijs (meer zorgleerlingen in de reguliere klas) interfereren met 

die van het achterstandenbeleid (meer aandacht voor leerlingen uit gedepriveerde milieus). 

En bestuurlijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op zowel onderwijskwaliteit als achter-

standenbeleid en Passend onderwijs. 

De onderzoekers wordt verzocht rekening te houden met deze onderlinge relaties en bij de 

uitwerking van de programmalijnen zo mogelijk aandacht aan de verwevenheid met de andere 

lijnen te besteden. 

 

 

1.4 Onderzoek in de vorige BOPO periode 

 

De vorige BOPO-periode is nog niet afgesloten en de integrerende reviews per programmalijn 

zijn pas in 2013 beschikbaar. Daarom wordt hier een kort overzicht gegeven van het onderzoek 

van BOPO-IV. 

 

In de vorige BOPO-periode is de programmalijn Onderwijskwaliteit (door de onderzoekers 

Streef genoemd) aanbesteed. Het gaat in Streef om onderzoek naar referentieniveaus, professio-

nalisering en samenwerking, differentiatie en hoogbegaafdheid. Vragen die hierbij worden 

beantwoord zijn: (a) hoe kijken leerkrachten tegen de referentieniveaus aan en kunnen ze ermee 

werken, (b) welke professionaliseringsactiviteiten ondernemen (teams van) leerkrachten en wat 

zijn de effecten daarvan op de gecijferd- en geletterdheid van de leerlingen, (c) hoe gaan leer-

krachten om met de gevraagde extra nadruk op de basisvaardigheden taal/lezen en rekenen, en 

wat zijn de effecten hiervan op de gecijferd- en geletterdheid van de leerlingen (en eventuele 

neveneffecten voor andere domeinen), en ten slotte (d) welke activiteiten ondernemen scholen 

voor hoogbegaafde leerlingen (niet alleen cognitief opgevat) en wat zijn de effecten hiervan op 

de ontwikkeling van de betreffende leerlingen. Aan het eind van 2012 kunnen deze vragen 

worden beantwoord op basis van informatie van bijna 100 basisscholen en bijna 800 leerkrach-

ten. Streef zal eind 2012 worden afgerond en in 2013 worden afgesloten met een integrerende 

review. 

 

In de programmalijn sectorontwikkeling en autonomie wordt onderzoek uitgevoerd naar het 

functioneren van besturen/scholen, in het bijzonder naar het gevoerde kwaliteitsbeleid, de rol 

van HRM (personeelsbeleid) in besturen en scholen, de Lokale Educatieve Agenda, en ouderbe-

trokkenheid bij de school. Het onderzoek beschikt over data van metingen in 2010 en 2012 van 

besturen en daarbij bijbehorende basisscholen op basis van de monitor kwaliteitsbeleid van 

besturen en scholen. Verder wordt in deze onderzoekslijn het verband tussen kenmerken en 

functioneren van besturen, het gevoerde kwaliteitsbeleid en de onderwijsopbrengsten nader 

onderzocht. De resultaten zullen eind 2012 beschikbaar komen; begin 2013 volgt dan een inte-

grerende reviewstudie voor deze BOPO-programmalijn.  

 

De centrale vraag in de programmalijn onderwijsachterstanden van BOPO-IV is welke gevol-

gen de toenmalige beleidswijzigingen hebben gehad voor de organisatie, inrichting en effecten 

van achterstandenbestrijding in het onderwijsveld, en hoe dit zich verhoudt tot de ambities van 

de overheid. De wijzigingen hadden betrekking op de gewichtenregeling, de impulsgebieden en 
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het vve-beleid. In het onderzoek van BOPO-IV wordt de nadruk gelegd op het vve-beleid. De 

projecten richten zich op de invulling van vve door gemeenten, de effecten van harmonisatie, de 

aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en de relatie tussen deelname aan vve en de 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er een studie uitge-

voerd naar ontwikkelingen van de schoolprestaties en -loopbanen van leerlingen uit achter-

standsgroepen, en een naar de gevolgen van de gewijzigde gewichtenregeling voor achterstan-

denbestrijding in scholen. Drie projecten zijn inmiddels afgerond; de overige resultaten zullen 

eind 2012 beschikbaar komen. De projecten in deze programmalijn worden begin 2013 afgeslo-

ten met een integrerende reviewstudie.  

 

In de onderzoekslijn Passend onderwijs wordt in drie samenhangende themaprojecten onder-

zoek gedaan naar de inrichting van het onderwijs- en zorgaanbod aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Daarbij gaat het zowel om het regionale niveau, als om het school- en het 

klasniveau in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. Hiertoe is een selectie ge-

maakt van acht samenwerkingsverbanden. In een van de projecten staat de regionale ontwikke-

ling centraal. In hoeverre slagen regio’s erin een flexibel en adequaat aanbod aan voorzieningen 

en ondersteuning vorm te geven? In het tweede project staan het onderwijs en het zorgaanbod in 

de klas en school centraal, evenals randvoorwaarden daarbij (attitudes, beleid). In het derde 

project wordt de hulpstructuur rond de leraar in kaart gebracht. De gegevens van de drie pro-

jecten worden in samenhang geanalyseerd. 

 

Na deze korte beschrijving van de projecten in BOPO-IV worden in de volgende vier hoofd-

stukken de programmalijnen voor BOPO-V uitgewerkt. Zoals gezegd zijn het dezelfde pro-

grammalijnen als in de vorige ronde: Onderwijskwaliteit, Sectorontwikkeling en autonomie, 

Onderwijsachterstanden en Passend onderwijs. 
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2 Programmalijn Onderwijskwaliteit  
 

 

 

 

2.1 Beleidsprioriteiten 

 

Opbrengstgericht werken, excellentie en onderwijsopbrengsten spelen in de programmalijn 

Onderwijskwaliteit voor de komende BOPO-periode een centrale rol. Volgens Visscher en 

Ehren (2011) is er wetenschappelijke evidentie voor de werkzaamheid van de componenten van 

opbrengstgericht werken en het langs die weg werken aan prestatieverbetering. Volgens de 

Inspectie van het onderwijs (2012) staat in schooljaar 2010-2011 rond een kwart van de scholen 

als opbrengstgericht te boek; scholen die systematisch en doelgericht werken aan maximalise-

ring van prestaties in de scholen.  

 

De overheid zet nog altijd sterk in op het voorkómen van achterblijvende kwaliteit op (zeer) 

zwakke scholen. Het toezicht door de inspectie op de onderwijskwaliteit van zwakke en zeer 

zwakke scholen is sinds 2009 versterkt en de aanpak van zeer zwak onderwijs geïntensiveerd. 

Verschillende organisaties zoals de PO-raad bieden intensieve ondersteuning aan. Er zijn bij-

voorbeeld ‘vliegende brigades’, bestaande uit ex-inspecteurs en externe deskundigen die de 

scholen in de praktijk ondersteunen. De maatregelen lijken te werken: per 1 februari 2011 vol-

doen steeds meer scholen aan de eisen voor basiskwaliteit. Het percentage zwakke en zeer 

zwakke scholen daalde in het schooljaar 2010/2011 verder van 7 naar 4,4. Bovendien lukt het de 

meeste scholen die het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ krijgen om de kwaliteit binnen korte tijd 

te verbeteren en zijn de verbeteringen duurzaam; ze betreffen naast de onderwijsopbrengsten, 

ook de kwaliteit van onderwijsleerproces en zorg. Nu zeer zwakke scholen in de toekomst nog 

maar een jaar de gelegenheid krijgen om zich te verbeteren, wordt een vroege signalering van 

achteruitgaande kwaliteit nog belangrijker.  

 

Een specifiek punt van zorg zijn de kleine scholen; de inspectie (2012) stelt in haar meest recen-

te onderwijsverslag vast dat de kwaliteit van kleine scholen opnieuw achterblijft. Daarbij gaat 

het vooral om de kwaliteit van zorg en begeleiding. Bovendien lopen kleine scholen een groter 

risico om zwak of zeer zwak te worden.  

 

Een recente beleidsontwikkeling binnen de onderzoekslijn Onderwijskwaliteit betreft de wets-

wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), waarin het toezicht op de kwaliteit van 

het onderwijspersoneel expliciet als taak van de inspectie is benoemd. Het opbrengstgericht 

werken door besturen, scholen én leraren staat hierin centraal. Aangezien de ambities van verbe-

tering van de kwaliteit van de scholen en van de leerkrachten - zoals vastgelegd in de bestuurs-

akkoorden - alleen waargemaakt kunnen worden indien er gemotiveerde en professionele lera-

ren zijn, heeft OCW in het actieplan ‘Leraar2020 – een krachtig beroep’ maatregelen 

voorgesteld en middelen gegenereerd om het beroep aantrekkelijker te maken én de kwaliteit 

van leerkrachten en schoolleiders duurzaam te verbeteren.  

Er is nog onduidelijkheid over de mogelijke invoering van een centrale Eindtoets in het basis-

onderwijs en de daarmee samenhangende verplichting van gebruik van een leerlingvolgsysteem 
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voor alle (dus niet alleen zorg-) leerlingen. Het wetsvoorstel Centrale Eindtoets PO moet nog 

worden behandeld in de Tweede Kamer.  

 

Ten slotte blijft excellentie een centraal begrip in het overheidsbeleid. Scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, kunnen vanaf dit najaar 

het predicaat 'excellente school' krijgen. Minister Van Bijsterveldt heeft op 19 maart 2012 een 

onafhankelijke jury geïnstalleerd die scholen voordraagt voor het predicaat 'excellente school'. 

De eerste uitreiking is in het najaar van 2012. 

 

Door het ministerie zijn de volgende onderzoeksthema’s en vragen naar voren gebracht voor 

nader onderzoek in het kader van de programmalijn Onderwijskwaliteit: 

 Excellentie  

 Kwaliteit kleine scholen  

- relatie kwaliteit en schaal 

 Verplichte eindtoets en leerlingvolgsysteem in het primair onderwijs  

- wat vinden scholen PO ervan en wat doen ze in de praktijk (effecten op het onderwijs, ‘tea-

ching to the test’, versmalling curriculum, etc.)?  

- specifiek aandacht voor de groep nieuwe scholen, die niet eerder aan deze toetsing deelna-

men.  

- over overgang PO-VO: welk effect heeft het verschuiven van de eindtoets? Neemt het ge-

wicht van advies van de school toe?  

 

 

2.2 Beschouwing bij de vragen 

 

Het belang van de door de overheid gemaakte beleidskeuzes voor onderwijskwaliteit wordt 

bevestigd door meta-analyses van onderzoek naar de effectiviteit van het onderwijs. Deze laten 

zien dat beleidsmaatregelen die van invloed zijn op het primaire proces (leren en onderwijzen), 

het grootste effect hebben (Hattie, 2009) en daarbij is de kwaliteit van leerkrachten de belang-

rijkste beïnvloedbare factor (vgl. OECD/McKinsey, 2010; 2012). De door OCW naar voren 

gebrachte onderzoeksthema’s voor de komende BOPO-periode worden hieronder themagewijs 

besproken.  

 

Het eerste door OCW naar voren gebrachte BOPO onderzoeksthema van de programmalijn 

onderwijskwaliteit betreft ‘excellentie’ en sluit aan op de maatregelen om de kwaliteit van 

leerkrachten (en schoolleiders en besturen) te versterken zoals versterking van het opleidingsni-

veau van leraren (mastertrajecten, lerarenbeurs, academische PABO), het onderhouden en regi-

streren van bekwaamheid (professionalisering, lerarenregister) en beloningsperspectieven (vgl. 

functiemix). De Vijlder et al (2012) stellen dat, hoewel professionalisering aantoonbaar effect 

heeft op de kwaliteit en resultaten van het onderwijs, er sprake is van onderinvestering; zij 

achten het aannemelijk dat de scholingsbudgetten voor leerkrachten nu niet optimaal worden 

ingezet. Bovendien daalt het gemiddelde opleidingsniveau van leraren in Nederland (Onderwijs-

raad, 2012). Was voorheen nog ongeveer 40% van de docenten academisch opgeleid, op dit 

moment heeft nog slechts 15% een universitaire opleiding. Een belangrijke onderzoeksvraag is 

dan ook of onze leerkrachten wel voldoende zijn toegerust om de door de overheid nagestreefde 

ambities te verwerkelijken.  
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De aandacht van de overheid voor de kleine school is begrijpelijk. Uit een enquête onder on-

derwijsmedewerkers in het primair onderwijs blijkt dat bijna driekwart van de scholen de ambi-

ties van de minister om de prestaties van leerlingen te verhogen ondersteunt. Echter, er zijn ook 

vragen over de grenzen aan de mogelijkheden van scholen en leerkrachten, vooral voor kleine 

scholen en besturen (Steenvoorden, Dekker & Houwelingen, 2011). Bezuinigingen en teruglo-

pende leerlingaantallen (krimp) kunnen de implementatie en voortgang van de activiteiten in het 

kader van de actieplannen en bestuursakkoorden beïnvloeden. Vooral voor kleine scholen (en 

besturen) zou het wel eens moeilijk kunnen zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen. De 

inspectie (2012) stelt vast dat de kwaliteit van kleine scholen achterblijft, en dat vooral de kwa-

liteit van zorg en begeleiding vaak onvoldoende is. Dat is vanuit beleidsoogpunt (denk bijv. aan 

de algemene verhoging van de onderwijskwaliteit, maar ook aan de invoering van Passend 

onderwijs) problematisch. Bovendien lopen kleine scholen een groter risico om (zeer) zwak te 

worden (Inspectie van het Onderwijs, 2012), terwijl tegelijkertijd het aantal kleine scholen 

groeit door demografische krimp. Beleidsgericht onderzoek moet duidelijk maken welke moge-

lijkheden en beperkingen er zijn voor kleine scholen en welk beleid effectief is om de kwaliteit 

van kleine scholen te versterken.  

 

Omdat er nog onduidelijkheid is over de behandeling van het wetsvoorstel over de invoering 

van een centrale Eindtoets in het basisonderwijs, is het weinig zinvol om dit onderwerp als apart 

onderzoek in het BOPO-programma op te nemen. Wel is een onderdeel van het wetsvoorstel, 

namelijk het leerlingvolgsysteem, van belang. De verwachting is namelijk dat het leerlingvolg-

systeem een belangrijke rol kan spelen om aan de hand van opbrengstgericht werken de ambi-

ties in het actieplan te realiseren. Opbrengstgericht werken vraagt inzicht van scholen in hun 

opbrengsten, dat ze deze evalueren en hun doelen en hun aanpak – indien nodig - aanpassen. Er 

zijn nog geen indicaties voor verbetering in de mate van opbrengstgericht werken en ook het 

vervolgens aanpassen van het leerproces aan de vorderingen van leerlingen is een belangrijk 

verbeterpunt (Inspectie van het Onderwijs, 2012). Een leerlingvolgsysteem kan een belangrijk 

instrument zijn bij een meer data-gestuurde aanpak van het onderwijs.  

 

Een belangrijk, meer algemeen thema dat in feite over alle programmalijnen heen gaat en heel 

goed past binnen de doelstellingen van BOPO, betreft de effectiviteit van beleidsinterventies 

van de overheid. De actieplannen en bestuursakkoorden roepen de meta-analytische vraag op 

naar de effectiviteit van die interventies en meer in het algemeen is de vraag of er sprake is van 

een goede afstemming van het type overheidsinterventies met de stand van ontwikkeling van het 

Nederlandse primair onderwijs.  

 

Op grond van het bovenstaande is in BOPO-V de keuze gemaakt voor de volgende thema’s: 

Thema 1: Ontwikkeling naar excellente scholen en leerkrachten 

Thema 2: Kwaliteit kleine scholen 

Thema 3: Opbrengstgericht werken via een data-gestuurde aanpak van het onderwijs 

Thema 4: Verkenning van mogelijkheden voor gedifferentieerd onderwijsbeleid 
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2.3 Ander onderwijsonderzoek  

 

Verschillende instanties houden zich bezig met onderzoek rond het thema onderwijskwaliteit, 

waaronder de Inspectie, de PO-raad, de PROO, de Onderwijsraad, TIER, onderwijsbewijs en 

CPB. 

De belangrijkste speerpunten van de PO-raad, die van belang mogen worden geacht voor de 

onderzoeksthema’s van onderwijskwaliteit, staan in het bestuursakkoord Primair onderwijs en 

de brief die de PO-raad op 4 juni jl. aan de lijsttrekkers heeft gestuurd. De speerpunten richten 

zich ondermeer op excellentie, professionalisering van leerkrachten en kleine besturen of scho-

len. De Onderwijsraad heeft het ITS verzocht om een overzicht te geven van de ontwikkelingen 

op het gebied van excellentie in het onderwijs (zie Mooij & Fettelaar, 2010). In het kader van 

het thema ‘kleine scholen’ kan worden gewezen op een, door de Inspectie verrichtte regiostudie 

naar (zeer) zwakke scholen in Noord-Nederland; een vervolg hierop zal eind 2012 uitkomen. 

Verder is in het kader van het thema ‘kleine scholen’ van belang dat het Lectoraat Hanzehoge-

school zich bezig houdt met oorzaken en gevolgen van krimp. Mogelijk kan ook het onderzoek 

naar de financiële gevolgen van demografische krimp in het voortgezet onderwijs (Berdowski, 

Eshuis & Van Oploo, 2011) interessante inzichten voor het primair onderwijs opleveren.  

OCW heeft de PROO gevraagd om in de periode 2010-2013 een onderzoeksprogramma en een 

Research-and-Development-programma ‘Rekenen en Taal in het primair onderwijs’ uit te zet-

ten. Wat betreft het onderwerp excellentie is er verder (in opdracht van OCW) binnen de PROO 

een programmeringsstudie uitgevoerd. Daarbij is excellentie afgebakend tot excellentie op 

cognitief vlak. 

Met het actieprogramma Onderwijsbewijs wil OCW evidence-based kennis verwerven over wat 

wel en niet werkt in het onderwijs. Voor Onderwijskwaliteit is daarbij vooral het thema excel-

lentie (signalering en/of begeleiding van hoogbegaafde leerlingen), van belang. De eerste uit-

komsten zullen waarschijnlijk vanaf 2013 beschikbaar komen (zie onderwijsbewijs.nl). TIER 

wil kennis over ‘evidence based onderwijs’ ontwikkelen. Die kennis kan door OCW gebruikt 

worden in de beleidsvoorbereiding en –evaluatie, en door onderwijsinstellingen bij de onder-

wijskundige keuzes die ze maken. Voor de beoogde onderzoekthema’s van de programmalijn 

Onderwijskwaliteit zijn meerdere thema’s (zijdelings) van belang (vgl. performance standards, 

learning environments, teacher quality en work-related education and training). 

 

Naast het onderzoek bij bovenstaande instanties is sprake van een aantal ‘losse’ studies die van 

belang zijn voor de beoogde onderzoeksthema’s van de onderzoekslijn Onderwijskwaliteit. Het 

betreft ondermeer de meta-analyse Kwaliteitsagenda van het IVA (2010). Interessant voor de 

vraag naar de werkzaamheid van overheidsinterventies is het onderzoek van Waslander (2011) 

die concludeert dat (vo-)scholen veelal hun handen vol hebben aan het invoeren van een ver-

nieuwing en weinig animo hebben om hun ervaringen met andere scholen te delen. Ook de 

studie van Visscher en Ehren (2011) naar opbrengstgericht werken is van belang zijn voor de 

thema’s van de programmalijn Onderwijskwaliteit.  

 

 

2.4 Uitwerking van het onderzoeksprogramma Onderwijskwaliteit 

 

In deze BOPO-onderzoekslijn zijn uiteindelijk vier onderzoeken geprogrammeerd. Het betreft 

onderzoek naar de ontwikkeling naar excellente scholen en leerkrachten, de kleine school, de rol 

van het leerlingvolgsysteem bij opbrengstgericht onderwijs, en ten slotte een verkenning naar 
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gedifferentieerd onderwijsbeleid. Hieronder worden ze verder uitgewerkt. Het staat de onder-

zoekers vrij om een nadere eigen (creatieve) invulling aan de onderzoeken te geven. Bij overlap 

in de thema’s van onderzoek wordt van de onderzoekers verwacht daarvan terdege kennis te 

nemen.  

 

Voor alle onderzoeken is een startgesprek met OCW gewenst om goed zicht te krijgen op de 

focus van het nieuwe kabinet en zorg te dragen voor ‘finetuning’ van de vraagstelling. 

 

Thema 1 – Ontwikkeling naar excellente scholen en leerkrachten 

 

Nederlandse basisscholen kunnen straks het predicaat 'excellente school' krijgen, maar wat is 

eigenlijk een excellente school? In de vorige BOPO-ronde is excellentie belicht vanuit de on-

dersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs (2012) heeft vastge-

steld dat het basisonderwijs zich aan de onderkant lijkt te verbeteren, maar dat er (nog) geen 

sprake is van groei naar meer excellentie. Ook laten de PISA-studies zien dat het Nederlandse 

onderwijssysteem relatief wat minder bovengemiddeld presterende leerlingen aflevert. Omdat 

het bekend is dat scholen aanzienlijk van elkaar verschillen in prestatieniveau, is het interessant 

om te zoeken naar verklaringen voor de wijze waarop scholen zich hebben ontwikkeld tot excel-

lente scholen en welke rol speelde daarbij (een verandering in): in de leerlingbevolking, in 

kwaliteitsverschillen tussen leraren, schoolleiders en/of besturen. Al eerder werd duidelijk uit 

meta-analyses dat de kwaliteit van leerkrachten de belangrijkste beïnvloedbare factor is voor de 

kwaliteit van onderwijs, en dat onderwijssystemen met veel aandacht voor de kwaliteit van de 

leerkracht en met veelal academisch opgeleide leerkrachten, tot de top van de wereld behoren 

(vgl. ook de studies van OECD-McKinsey 2010, 2012).  

 

De Inspectie van het Onderwijs (2012) stelt in haar onderwijsverslag vast dat competente lera-

ren duidelijk uitleggen, een taakgerichte werksfeer creëren en leerlingen actief betrekken bij het 

onderwijs. De meeste docenten laten tijdens de les zien over alle drie de basisvaardigheden te 

beschikken, maar bij één op de acht leraren in het basisonderwijs is daarvan geen sprake. Com-

petente leraren bieden extra ondersteuning en zorg aan leerlingen die dit nodig hebben, beschik-

ken naast de basisvaardigheden ook over complexere vaardigheden, en stemmen hun onderwijs 

af op specifieke leerlingen of leerlinggroepen. Dit laatste is van belang voor de invoering van 

Passend onderwijs. Ruim 40 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs laat naast de 

basisvaardigheden, ook deze complexere vaardigheden tijdens de les zien. Op zwakke en zeer 

zwakke basisscholen geven meer leraren les die tekortschieten in een of meer van deze basis-

vaardigheden. Dit wordt gezien als een mogelijke verklaring voor het (zeer) zwak worden van 

een school en kan een extra belemmering zijn voor de noodzakelijke verbetering. Opmerkelijk 

is dat sommige zeer zwakke scholen zich in korte tijd weten te ontwikkelen tot goede scholen. 

Het is belangrijk dat schoolleiders en besturen oog hebben voor de verschillen in competenties 

en leraren gericht stimuleren zich te professionaliseren. Positief lijkt in dit verband dan ook de 

overheidsstimulering van mastertrajecten voor leerkrachten/docenten en de ontwikkeling van 

academische pabo’s, waardoor er meer academisch gevormde leerkrachten worden opgeleid.  

 

Het beoogde BOPO-onderzoek zou kennis moeten opleveren over de hoofdvraag: wat is er in 

besturen, scholen, opleidingen (PABO) en beleid nodig om scholen beter (excellenter) te ma-

ken? Omdat er uit onderzoek al redelijk wat bekend is over factoren die samenhangen met een 

effectieve school en leerkracht en dient dit onderzoek zich meer nadrukkelijk te richten op de 
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hoe-vraag. Deze vraagstelling sluit goed aan op het huidige beleid rond opleiding van leer-

krachten en professionaliteit, van goed bestuur, van toezicht op de kwaliteit van de leerkracht. 

Zijn het de zgn. scholen die opereren als lerende organisaties die zich excellente scholen mogen 

noemen en welke ontwikkelingen hebben zij daarbij doorgemaakt? Of beschikken dergelijke 

excellente scholen vaker over goede contacten met de pabo’s en is de inhoud van de stages van 

relatief hoge kwaliteit? Of hebben zij bijvoorbeeld meer academisch opgeleide leerkrachten of 

juist vaker leerkrachten die zijn gestimuleerd om een masteropleiding te volgen? Naast de ont-

wikkeling van goed naar excellent kan mogelijk ook een antwoord op de hoe-vraag worden 

gevonden in factoren die er toe hebben geleid dat sommige zeer zwakke zich in zeer korte tijd 

tot goede scholen hebben ontwikkeld. Hierbij kunnen enerzijds schoolinterne en anderzijds 

schoolexterne factoren een rol spelen: is er sprake van een ideale combinatie van specifieke 

factoren die leidt tot schoolverbetering en excellentie? De hoe-vraag dient in dit onderzoek 

breed te worden opgevat: welke aspecten van de opleiding en van de professionalisering van 

leerkrachten, maar ook van besturing en toezicht op kwaliteit (rol van de inspectie) hangen 

samen met schoolverbetering en de ontwikkeling naar excellente scholen. Uiteindelijk is het 

doel van het onderzoek te komen tot een antwoord op de vraag hoe kunnen leerkrachten, scho-

len en besturen worden gestimuleerd tot schoolverbetering en excellentie?  

 

In dit onderzoek gaat het niet om de definitie van excellentie, maar om de vraag welke factoren 

een rol spelen bij schoolverbetering: van zwak naar goed, van goed naar bovengemiddeld en 

van bovengemiddeld naar excellent. Er moet ook aandacht worden geschonken aan het gegeven 

dat Nederlandse scholen relatief wat minder bovengemiddeld presterende leerlingen afleveren.  

Voor dit onderzoek kunnen diverse onderzoeksmethodieken worden gebruikt zoals (in-

ter)nationaal literatuuronderzoek, secundaire analyses, survey, interviews, observaties e.d.  

 

De kernvragen zijn: 

 Welke verklaringen (beschikbare informatie uit BOPO-review, PROO-studies en andere 

(internationale) studies) zijn er voor excellente scholen? 

 Welke factoren (intern / extern) staan centraal bij de ontwikkeling van een gewone naar een 

goede en excellente school? 

 De hoe-vraag betreft ook welke factoren (intern/extern) hebben ertoe geleid dat zeer zwakke 

scholen zich in zeer korte tijd tot goede scholen hebben ontwikkeld? 

 Wat is er in besturen, scholen, opleidingen (PABO) en beleid nodig om scholen beter (excel-

lenter) te maken? 

 Hoe (onder welke condities en met welke ondersteuning) kunnen leerkrachten, scholen en 

besturen worden gestimuleerd tot schoolverbetering en excellentie (veelbelovende praktij-

ken)?  

 

Na toekenning dient een startgesprek met OCW plaats te vinden om de onderzoeksvragen en de 

uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te stellen.  

 

Thema 2 – Kwaliteit kleine scholen 

 

De inspectie geeft met een zekere regelmaat aan dat de kwaliteit van kleine scholen achterblijft 

bij die van andere scholen. Met name de kwaliteit van zorg en begeleiding is vaak onvoldoende 

en dat is vanuit beleidsoogpunt (verhoging onderwijskwaliteit en invoering Passend onderwijs) 

problematisch. Goede begeleiding en zorg zijn niet alleen belangrijk voor verschillende groepen 
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kwetsbare leerlingen; op basisscholen waar de zorg voldoende is, zijn gemiddeld ook hogere 

leerprestaties.  

Bovendien stelt de Inspectie van het Onderwijs (2012) vast dat kleine scholen een groter risico 

lopen om zwak of zeer zwak te worden, terwijl tegelijkertijd het aantal kleine scholen groeit 

door demografische krimp; door de daling in leerlingenaantallen worden vooral deze scholen te 

klein om open te blijven. Deze ontwikkelingen geven extra reden tot zorg omdat een additioneel 

negatief effect is dat juist de jongere leerkrachten ontslagen worden. Ten slotte blijkt uit inspec-

tiegegevens dat vooral scholen die in de afgelopen vijf jaar sterk zijn gekrompen, vaker zwak of 

zeer zwak zijn. Landelijk is 4,4 procent van de scholen zwak tot zeer zwak, terwijl dat bij kleine 

scholen met minder dan honderd leerlingen 6,5 procent is. Bovendien lukt het een deel van de 

besturen van scholen in krimpregio’s niet om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, 

mede omdat ze geconfronteerd worden met teruglopende financiën en minder (jong) personeel.  

Tegen deze achtergrond staat de kleine school weer op de agenda van OCW. Er is nog weinig 

zicht op de redenen waarom kleine scholen meer risico lopen en hoe het komt dat sommige 

kleine scholen er wel in slagen goed onderwijs te organiseren. Een bijkomende beleidsvraag is 

‘hoe klein is té klein’, en ook of er specifieke vormen van professionalisering zijn waar vooral 

kleine scholen baat bij kunnen hebben (rekening houdend met afnemende financiële en organi-

satorische mogelijkheden). Volgens de Onderwijsraad (2012) zijn er beleidsmaatregelen nodig 

omdat de krimp en groei – meer specifiek het lerarentekort – niet hetzelfde uitpakt voor ver-

schillende regio’s. Bovendien baart de combinatie van de roep om hogere leeropbrengsten en 

bezuinigingen voor veel betrokkenen extra zorgen (Steenvoorden et al, 2011).  

Het beoogde BOPO-onderzoek zal gebruik kunnen maken van de bevindingen van de inspectie, 

die het komend jaar onderzoek zal verrichten naar de relatie tussen (zeer) zwakke scholen en 

krimp of groei van scholen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de bevindingen van een 

interdepartementaal beleidsonderzoek over demografische krimp dat op dit moment plaats 

vindt.  

 

Bij dit onderzoek is sprake van overlap met de thematiek van het onderzoek in de programma-

lijn Sectorontwikkeling en autonomie, met name het onderzoek naar eenpitters. Nader overleg 

tussen de onderzoekers in dan ook gewenst. Het gaat in dit onderzoek om beperkte dataverza-

meling. Over de eerste onderzoeksvraag (de review) dient per 1 juli 2013 een tussenrapportage 

beschikbaar te zijn. 

 

De kernvragen zijn: 

 Wat is er (internationaal) bekend over de relatie tussen schaal en kwaliteit (onderwijsop-

brengsten) bij de kleine school en welke verklaringen zijn daarvoor? 

 Welke vormen van professionalisering zijn voor kleine scholen effectief? 

 Welke rol speelt krimp bij de ontwikkelingen in kleine scholen en welke maatregelen kunnen 

daarbij tot oplossingen leiden (veelbelovende praktijken)?  

 Kan het regionale netwerk (bijv. LEA, samenwerkingsverbanden Passend onderwijs) een rol 

van betekenis spelen voor de kwaliteit(verbetering van) de kleine school? 

 Hoe kunnen minder goed presterende kleine scholen worden gestimuleerd tot hogere leer-

prestaties (veelbelovende praktijken)? 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van dit project is een startgesprek met OCW gewenst. 
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Thema 3 – Opbrengstgericht werken via een data-gestuurde aanpak  

 

Bijna alle basisscholen beschikken over een variant van een leerlingvolgsysteem, bijna altijd het 

systeem van het Cito. Een leerlingvolgsysteem kan de school helpen met het volgen van de 

vorderingen van individuele en groepen van leerlingen. In het algemeen blijkt een zgn. ‘data-

gestuurde’ benadering van het onderwijs van belang voor het verhogen van de leerprestaties van 

leerlingen (vgl. Visscher & Ehren, 2011, Bulder, 2008, Ledoux e.a., 2009). Bovendien kan de 

leraar zo inspringen op de zorgbehoefte van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast 

kunnen de leerkracht, intern begeleider, management en bestuur zien wat de vorderingen zijn 

van een geheel leerjaar. OCW zou - in het kader van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs - 

meer zicht willen krijgen op het daadwerkelijk gebruik ervan in de praktijk en de mate waarin 

het als basis dient voor verbeteringen in het onderwijsaanbod van een school. De inspectie ziet 

het leerlingvolgsysteem als een middel voor kwaliteitszorg en het afleggen van verantwoording, 

scholen zien het juist als ondersteuning voor het onderwijs en als rapportagemiddel. In 2010-

2011 gebruikt 89% van de basisscholen een samenhangend systeem van instrumenten en proce-

dures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen.  

 

Om betere resultaten met leerlingen te halen, acht de overheid het van belang dat scholen op-

brengstgericht werken. Ook de Onderwijsraad ziet grote meerwaarde in opbrengstgericht wer-

ken, met de inzet van toetsing als diagnostisch element. Opbrengstgericht werken moet leiden 

tot betere leerprestaties, dat is het uiteindelijke doel van de ambities in de bestuursakkoorden en 

actieplannen. Als de informatie over het cognitief en sociaal functioneren (bijv. uit het leerling-

volgsysteem) niet daadwerkelijk wordt gebruikt als onderdeel van een opbrengstgerichte aan-

pak, komt het niet tot de beoogde verbetering van prestaties. Op dit moment staat slechts 25% 

van de scholen als opbrengstgericht te boek en er zijn nog geen indicaties voor verbetering in de 

mate van opbrengstgericht werken in de scholen. Het gebruik van een ‘data-gestuurde’ aanpak 

van het onderwijs kan als fundament dienen voor opbrengstgericht werken. Het levert veel 

specifieke kennis op over de voortgang van individuele en groepen leerlingen op de verschillen-

de basisvaardigheden (taal, rekenen) maar er is meer mogelijk, ook op sociaal-emotioneel ge-

bied. Meer zicht op de wijze waarop leerkrachten gebruik maken van de (omvangrijke) analy-

semogelijkheden van specifieke leerlingdata en hoe zij op grond daarvan zijn of haar handelen 

bijstelt, is gewenst.  

 

Ook BOPO-IV onderzoek laat zien dat er in het basisonderwijs regelmatig wordt getoetst. Ech-

ter, toetsresultaten worden nog onvoldoende gebruikt voor vervolgstappen (Deunk et al, 2011). 

Nadere analyse van de resultaten wordt meestal alleen voor de zorgleerlingen gedaan, en de 

mogelijkheden om de resultaten van de eigen leerlingen te vergelijken met eerdere prestaties en 

met normgroepen worden niet volledig benut. De stap van datafeedback naar het aanpassen van 

het onderwijs op de ontwikkeling van de leerlingen en vervolgens de stap naar schoolverbete-

ring, blijkt op scholen niet vanzelfsprekend. De (finale) uitkomsten van het BOPO-Streef-

onderzoek (vgl. Deunk et al, 2011) zijn nog niet beschikbaar maar zullen te zijner tijd moeten 

worden verdisconteerd in dit onderzoek. Ook dient er aandacht te zijn voor de pilots Leerwinst 

en Toegevoegde waarde van het GION (beschikbaar rond september 2013).  

 

In het beoogde BOPO-onderzoek gaat het dan vooral om nader verdiepingsonderzoek naar hoe 

men scholen en leerkrachten kan verleiden tot een meer data-gestuurde aanpak van het onder-

wijs vanuit het perspectief van professionalisering en schoolverbetering. Voor de nadere uit-
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werking van het onderzoek komen diverse onderzoeksmethodieken in aanmerking: secundaire 

analyses, survey, interviews, observaties e.d.  

De vraag is daarbij hoe een data-gestuurde benadering van het onderwijs (bv. met een leerling-

volgsysteem) in de praktijk gestalte krijgt (wordt gebruikt om het onderwijs te verbeteren) en of 

ze daadwerkelijk wordt gebruikt als onderdeel van een opbrengstgerichte aanpak. Welke maat-

regelen zijn er nodig om dat te bewerkstelligen? Zijn verschillen in onderwijsopbrengsten bij-

voorbeeld te verklaren vanuit een specifieke data-gestuurde aanpak en kunnen er veelbelovende 

praktijken worden gevonden? 

 

De kernvragen zijn:  

 In welke mate krijgt een zgn. data-gestuurde aanpak in het onderwijs (bijv. met een specifiek 

leerlingvolgsysteem) in de praktijk gestalte en is het onderdeel van een opbrengstgerichte 

aanpak gericht op schoolverbetering? 

 Hoe worden leerlingdata vertaald in een groepsplan en vervolgens naar daadwerkelijk hande-

len in de klas? Wordt nagegaan of dat de goede beslissingen zijn ofwel is er verband met on-

derwijsopbrengsten? 

 Hangt het type van data-gestuurde aanpak (bijv. type data en leerlingvolgsysteem, frequentie 

en intensiteit van gebruik) samen met onderwijsopbrengsten? 

 Hoe (onder welke condities en met welke ondersteuning) kunnen leerkrachten worden gesti-

muleerd tot een meer data-gestuurde aanpak van het onderwijs (veelbelovende praktijken)? 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van dit project is een startgesprek met OCW gewenst. 

 

Thema 4 – Verkenning van mogelijkheden voor gedifferentieerd onderwijsbeleid 

 

Nederland behoort in het voortgezet onderwijs nog tot de toplanden voor verschillende vakken. 

De overheid wil die positie ook in het primair onderwijs realiseren, zoals blijkt uit de actieplan-

nen en bestuursakkoorden. Deze gedachtegang sluit goed aan bij de OECD-McKinsey studie 

(2010) 'How the world most performing school systems keep getting better' en de studie ‘Het 

Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen’ (2012). De au-

teurs stellen daarin dat de toplanden op een drietal punten kunnen worden getraceerd: (a) ervoor 

zorgen dat de juiste mensen leerkracht worden, (b) zorgen voor effectieve leerkrachten en (c) 

het beste uit elke leerlingen halen. In goed presterende stelsels is sprake van professionele stan-

daarden, duidelijke verwachtingen, en lerende gemeenschappen en daarop afgestemde financi-

ele prikkels (vergelijk ook de metastudies ‘Visie op onderwijskwaliteit’(Scheerens, 2011) en 

‘Pijlers onder de kenniseconomie’ (CPB, 2002). Ook de Onderwijsraad (2012) stelt vast (wel-

iswaar voor het voortgezet onderwijs) dat landen en regio’s die relatief veel aandacht aan de 

kwaliteit van leraren en schoolleiders besteden, hoge leerprestaties in het (voortgezet) onderwijs 

behalen. In het rapport van het Centraal Planbureau wordt evenwel geconstateerd dat de onder-

wijsprestaties van Nederlandse leerlingen sinds 2000 zijn verslechterd, zowel in absolute zin als 

in vergelijking met andere landen.  

 

Een belangrijke vraag die de actieplannen en bestuursakkoorden oproepen, betreft de effectivi-

teit van interventies van de overheid: zijn ze voldoende om wat onderwijs betreft tot de interna-

tionale top kunnen blijven behoren? De verwachting is dat bijvoorbeeld door deelname aan SaZ 

innovaties in scholen worden ingevoerd, maar zijn deze wel evidence-based en hebben innova-

tieve scholen hogere onderwijsopbrengsten? Meer algemeen is de vraag of de huidige over-
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heidsinterventies passen bij de ontwikkelingsfase waarin scholen in Nederland zich bevinden 

(innovatief vermogen van basisscholen). Uit onderzoek naar onderwijsverbeteringen komt naar 

voren dat vernieuwingen vooral nog door de overheid worden ingegeven (Regterink & Van der 

Broek, 2011). In de column van Slavin van 12 juli (www.bestevidence.org, 2012) stelt hij dat 

scholen in verschillende stadia van innovatief vermogen kunnen worden ingedeeld en dat elk 

van de typen een andere (overheids)aanpak nodig heeft. Hij noemt de drie groepen: (a) een 

groep van scholen die heel goed zelf van binnenuit vernieuwingen in de school tot stand kunnen 

brengen, (b) een groep met een positieve oriëntatie op vernieuwing, maar die niet in staat zijn 

om zelf deze slag te maken en gebaat zijn bij pasklare extern ontwikkelde programma’s, (c) 

scholen die niet klaar zijn voor vernieuwingen. De vraag is hoe groot deze laatste groep scholen 

in Nederland is. Volgens Slavin zijn de meeste scholen niet zelf in staat om te innoveren, de 

meeste scholen hebben (meer of minder) externe ondersteuning nodig; zij zijn het meest gehol-

pen met specifiek bij de school passende, maar extern ontwikkelde (evidence-based) program-

ma’s.  

 

De vraag is dan ook of de overheid een meer adaptief onderwijsbeleid zou moeten ontwikkelen 

dat rekening houdt met het innovatief vermogen en de stand van zaken op de Nederlandse basis-

scholen. Verder is de vraag of besturen rekening (moeten) houden met verschillen tussen hun 

scholen in innovatief vermogen en beleid? Ofwel is er een adaptief bestuursbeleid nodig? Dit 

leidt tot de volgende hoofdvraag van het hier beoogde onderzoek: kun je onderwijsbeleid in 

verschillende snelheden uitvoeren door rekening te houden met verschillen in ontwikkelingsni-

veau en tempo van scholen en besturen?  

 

In feite gaat het hier om een verkennende studie die moet uitmonden in een of meerdere toe-

komstige onderzoeksdesigns; deze kunnen nader invulling worden gegeven voor elk van de 

beleidsterreinen: onderwijskwaliteit, sectorontwikkeling en autonomie en onderwijsachterstan-

den en Passend onderwijs. 

 

De kernvragen zijn: 

 Moet er in het algemeen een meer adaptief onderwijsbeleid worden gevoerd door de overheid 

en door schoolbesturen (rekening houdend met verschillen in ontwikkelingsniveau en tempo 

van besturen, scholen en leerkrachten)? 

 Dient een dergelijk adaptief onderwijsbeleid een verschillende invulling te krijgen al naar 

gelang de mate van ontwikkeling van scholen, besturen en leerkrachten op de verschillende 

beleidsterreinen (onderwijskwaliteit, sectorontwikkeling en autonomie, onderwijsachterstan-

den en Passend onderwijs)? 

 Moeten besturen een adaptief bestuursbeleid inzetten voor ontwikkelingen op de verschillen-

de beleidsterreinen (onderwijskwaliteit, onderwijsachterstanden en Passend onderwijs)? 

 Welke toekomstige onderzoeksdesigns worden van belang geacht om nader zicht te krijgen 

op de meest geschikte interventies die uiteindelijk leiden tot hogere onderwijsopbrengsten 

binnen de verschillende beleidsterreinen? 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van dit project is een startgesprek met OCW gewenst. 
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3 Programmalijn Sectorontwikkeling en autonomie  
 

 

 

 

3.1 Beleidsprioriteiten 

 

De overheid heeft in de verschillende sectoren de afgelopen periode de positie van besturen 

versterkt. Het Bestuursakkoord primair onderwijs 2012 – 2015 geeft schoolbesturen de ruimte 

om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te werken aan de onderwijskwaliteit op hun scholen, 

met als uitgangspunt dat de plan- en verantwoordingslast beperkt blijft. De overheid maakt 

duidelijk ‘wat’ van het onderwijs wordt verwacht, en geeft ruimte aan schoolbesturen en scho-

len om in te vullen ‘hoe’ zij aan deze verwachtingen voldoen. Besturen ontvangen naast de 

lumpsum extra middelen in een prestatiebox en besturen leggen verantwoording af over de 

doelmatigheid van de besteding van de middelen. OCW vergroot de ruimte voor besturen door 

onder meer: (a) de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren naar schoolbesturen en de 

verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds voor schoolbesturen af te schaffen, (b) in de 

WPO en WEC experimenteerruimte te regelen en te starten met experimenten gericht op de 

flexibilisering van de onderwijstijd en (c) een onderzoek te starten naar de administratieve 

lasten en bureaucratie in het onderwijs en vereenvoudiging van de bekostiging.  

 

De belangrijkste beleidsprioriteiten voor Sectorontwikkeling en autonomievergroting zijn dus 

zichtbaar in de (sectorale) bestuursakkoorden en de wetgeving. Met het op 17 januari 2012 door 

OCW en de PO-raad getekende Bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015 onder de titel 

‘Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering’ gaat OCW voort op de weg van het 

vergroten van de ruimte voor schoolbesturen, zodat deze zelf de regie kunnen voeren over het 

onderwijs en de organisatie. Besturen (en scholen) krijgen ondersteuning om de ambities in de 

actieplannen en bestuursakkoorden te bereiken via instap in het vanaf april 2012 gestarte be-

leidsprogramma School aan Zet (SaZ). Besturen ontvangen de extra middelen in een prestatie-

box, zodat scholen zelf - vanuit hun uitgangssituatie - kunnen kiezen hoe zij de beschikbare 

middelen willen inzetten. Het totaalbedrag van de prestatiebox bedraagt voor het basisonderwijs 

circa 130 miljoen in 2012 en dat bedrag loopt op tot ongeveer 150 miljoen euro vanaf 2014. 

 

De wet ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ (in werking vanaf augustus 2010) richt zich nadrukke-

lijk op de onderwijsopbrengsten. Schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor het realiseren 

van een goede onderwijskwaliteit en zijn daarmee ook eigenaar van processen tot verbetering 

van die kwaliteit. De wet Goed Bestuur beoogt het bestuurlijk instrumentarium te verbeteren en 

de overheid ruimte te geven om slagvaardig te kunnen optreden in gevallen waarin sprake is van 

(a) een ernstige of langdurig tekortschietende onderwijskwaliteit op een school, (b) bestuurlijk 

wanbeheer van één of meer scholen of (c) een combinatie daarvan. De wet Goed Bestuur bevat 

bepalingen die de verdere ontwikkeling van principes van goed bestuur in het funderend onder-

wijs beogen te stimuleren, zoals deskundigheidsbevordering, de verantwoordelijkheid van het 

personeel voor de kwaliteit van het onderwijs, de verantwoording aan ouders en andere belang-

hebbenden, en integere bedrijfsvoering (De Vijlder et al, 2012). In aansluiting hierop is (vanaf 

augustus 2011) de functiescheiding van bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. 
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Volgens de Inspectie (2012) is de kwaliteit van het onderwijs op bestuursniveau ten opzichte 

van 2010 verbeterd: er zijn minder zwakke en zeer zwakke scholen, vooral bij de grootste bestu-

ren. Echter, de kwaliteitszorg in de scholen is niet verbeterd en op onderdelen zelfs verslechterd. 

Besturen moeten volgens de Inspectie dan ook meer werk maken van de versterking van de 

kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken, zowel op bestuursniveau als op het niveau van 

scholen.  

De wet- en regelgeving voor de verkrijging van de bekostiging in het onderwijs is omvangrijk 

en complex en bovendien neemt die complexiteit de komende periode nog toe vanwege wijzi-

gingen in regionale samenwerkingsverbanden tussen scholen en besturen in het kader van Pas-

send onderwijs. De huidige context van besturen zoals demografische krimp (daling van leer-

lingaantallen) evenals bezuinigingen in het onderwijs, zullen de komende periode voor extra 

problemen kunnen zorgen.  

 

Door het ministerie zijn de volgende onderzoeksthema’s naar voren gebracht voor nader onder-

zoek in het kader van Sectorontwikkeling en autonomievergroting: 

 Evaluatie prestatiebox  

- effecten prestatiebox 

- verklarende evaluatie 

 Continueren monitor functioneren en kwaliteitsbeleid besturen (EUR/RUG) 

- in ieder geval afstemmen met Monitor ‘Goed bestuur’ 

 Evaluatie Code Goed Bestuur 

- in aanvulling op en verdieping van Monitor Goed Bestuur van de PO-Raad 

 Schoolbestuur: ontwikkeling intern toezicht 

 

 

3.2 Beschouwing bij de vragen 

 

In de vorige BOPO-programmering werd al opgemerkt dat schoolbesturen machtige spelers in 

het veld zijn. De overheid heeft in de afgelopen periode de positie van besturen in de verschil-

lende sectoren versterkt (vgl. Bronneman-Helmers (2011). Bij elke beslissing tot introductie van 

nieuw beleid is een belangrijke vraag of de voordelen ervan opwegen tegen de kosten en moge-

lijke neveneffecten. Vergroting van de autonomie voor de sector in het algemeen, en voor bestu-

ren in het bijzonder, dient te leiden tot meer kwaliteit, hogere onderwijsopbrengsten, alsook 

voor transparante verantwoordingsafspraken. Empirisch is nog niet vastgesteld dat autonomie 

en lumpsum financiering de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloeden (De Vijlder et al, 

2012). De door OCW genoemde onderwerpen voor BOPO-onderzoek hebben veelal direct of 

indirect te maken met de vraag of het bestuursakkoord en de (nieuwe) wet- en regelgeving voor 

alle besturen leidt tot initiatieven tot verbetering in de taakuitvoering en tot verhoging van de 

onderwijskwaliteit. Niet alle besturen lijken toegerust voor deze verandering; vooral kleine 

besturen lijken onder druk te komen staan om te voldoen aan de wettelijke vereisten.  

 

In de lijn van de inhoud en doelstellingen van actieplannen en bestuursakkoorden (verhoging 

van onderwijsopbrengsten) is het de vraag of de macroprestaties op bestuursniveau omhoog 

gaan. De vraag is of deze grotere autonomie en vrijheid voor de sector (gestuurd via wettelijke 

vereisten en financiële prikkels) daadwerkelijk leidt tot ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en 

vervolgens tot gedragsverandering op bestuurs- en schoolniveau. De verwachting van de over-

heid is dat er een verband is tussen het functioneren van besturen, meer specifiek het gevoerde 
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kwaliteitsbeleid van besturen, en de onderwijsopbrengsten van de bestuurde scholen. Hierachter 

ligt de gedachte dat ook binnen besturen opbrengstgericht moet worden gewerkt. Besturen 

moeten ook volgens de Inspectie (2012) meer werk maken van opbrengstgericht werken, zowel 

op bestuursniveau als op het niveau van scholen. In dit kader vraagt OCW om de continuering 

van de bestuursmonitor van EUR/RUG. Binnen die monitor staat het functioneren van besturen 

en het gevoerde kwaliteitsbeleid centraal.  

  

De wet- en regelgeving voor de verkrijging van de bekostiging in het onderwijs is omvangrijk 

en complex. De complexiteit neemt nog toe in de vorm van samenwerkingsverbanden tussen 

scholen, besturen en zelfs onderwijssectoren. Alhoewel sprake is van een proces van professio-

nalisering van besturen, is tegelijkertijd sprake van een grote variatie daarin, variatie die vaak 

samenhangt met de omvang van een bestuur. In 2011 vormden de zogenaamde eenpitters nog 

altijd een belangrijk bestanddeel - 43 procent - van de besturen in het PO (Inspectie, 2012, 

p197), terwijl zij in verschillende monitoren vaak onderbelicht blijven. Onderzoek onder kleine 

besturen is dan ook wenselijk. Vooral de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van het on-

derwijs en de financiële verantwoording kunnen bij eenpitters (waar minder vaak sprake is van 

een vorm van bovenschools management) onder druk komen te staan. Dit komt tot uitdrukking 

in het moeilijk kunnen voldoen aan de (wettelijk voorgeschreven) scheiding tussen bestuur en 

intern toezicht en het daadwerkelijk toepassen van de Code Goed Bestuur. Er moet bovendien 

worden onderkend dat besturen en scholen hun opdracht moeten vervullen in een netwerksa-

menleving te midden van regionale en lokale samenwerkingsverbanden. Goed beleid en inzicht 

in mogelijke risico’s is nodig; leren van voorlopers en ervaringen van anderen lijkt cruciaal voor 

de kleinere besturen.  

 

Het thema ‘prestatiebox’ komt al aan de orde in verschillende monitoren die worden uitgevoerd 

in het kader van de Bestuursakkoorden. Er is over de prestatiebox dus al vrij veel onderzoek 

geprogrammeerd in de periode 2012 – 2015, waarbij aandacht uitgaat naar de rol van bestuur, 

schoolleiding en leerkracht bij de invulling en uitvoering ervan. Ook de vraag of er verschil is in 

effecten van de prestatiebox voor scholen die wel of niet aan SaZ deelnemen en welke specifie-

ke ondersteuning niet-deelnemende scholen ontvangen, wordt al onderzocht door het ITS. Bo-

vendien is er begin juli 2012 een onderzoek aanbesteed, waarin een verklarende evaluatie van 

de prestatiebox centraal staat en waarin wordt onderzocht wat scholen en besturen, weten, vin-

den en doen met het Actieplan, het Bestuursakkoord en de Prestatiebox. Het heeft dus weinig 

meerwaarde om beleidsgericht onderzoek naar de prestatiebox binnen BOPO-V te programme-

ren. 

 

Voorlopige uitkomsten van BOPO-IV-onderzoek laten zien dat scholen die vallen onder bestu-

ren die kunnen worden getypeerd als lerende organisaties, over een hogere onderwijskwaliteit 

lijken te beschikken. Nader onderzoek naar mogelijke verklaringen voor deze bevinding en dan 

vooral hoe een en ander in de feitelijke bestuurspraktijk gestalte krijgt, lijkt van belang voor het 

realiseren van de ambities van de overheid, van de PO-raad en van besturen zelf. Bovendien is 

het zinvol om na te gaan of en hoe besturen die functioneren als lerende organisaties meer dan 

anderen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen die de kwaliteit negatief kunnen beïnvloe-

den. Risico’s waar besturen in de komende BOPO-periode in ieder geval mee te maken hebben, 

zijn onder andere bezuinigingen, demografische krimp, veranderingen in de samenstelling van 

de leerlingenpopulatie en mogelijk ook meer concurrentie van andere onderwijsinstellingen.  
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De in BOPO-V geprogrammeerde thema’s hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

Thema 1a: Opbrengstgericht werken en kwaliteitsbeleid van schoolbesturen 

Thema 1b: HRM-beleid en opbrengstgericht besturen 

Thema 2: Voortgang Code Goed Bestuur en Intern Toezicht, met focus op eenpitters 

 

 

3.3 Ander onderwijsonderzoek 

 

Ook rond het thema Sectorontwikkeling en autonomie zijn verschillende instanties actief met 

onderzoek en begeleiding op de beoogde onderzoeksthema’s. Allereerst is er de Inspectie die 

een dieptestudie uitvoert in het kader van het toezicht op het bestuurlijk handelen die voor alle 

thema’s interessante inzichten kan opleveren. In 2014 houdt de Inspectie zich vooral bezig met 

de rol van bestuur en intern toezicht (vgl. thema 2). De inspectie vindt het dan ook wenselijk om 

ter voorbereiding daarvan via BOPO-onderzoek over informatie te beschikken (meer specifiek 

ook over het kwaliteitsbeleid van besturen: vgl. thema 1a). De inspectie heeft in 2011 opnieuw 

onderzocht over welke onderwerpen schoolleiders in het basisonderwijs schriftelijk verant-

woording afleggen aan het bestuur (vgl. thema 1b).  

De PO-raad is vooral bezig met begeleiding en professionalisering van besturen bij opbrengst-

gericht besturen (alle thema’s) en funderend onderzoek kan daarbij van belang zijn. Sinds 2009 

wordt het project ‘Opbrengstgericht leiderschap’ uitgevoerd (vgl. thema 1), waaraan een kleine 

duizend scholen en 74 besturen deel hebben genomen (Verbeek, 2011). De monitoren en het 

onderzoek van de PO-raad over de Code Goed Bestuur (vgl. thema 2) zullen eind 2012 zijn 

afgerond (Hooge & Honingh, 2011, 2012). Het project ‘vensters van verantwoording’ van de 

PO-raad richt zich ook op het bestuursbeleid (alle thema’s) en de PO-Raad zet ook haar pro-

gramma ‘Goed worden, goed blijven’ voort.  

De Onderwijsraad richt zich de komende periode (ondermeer) op de vraag welke mogelijke 

vormen van sturing en toezicht in er het Nederlandse onderwijsstelsel denkbaar zijn om excel-

lentie en brede vorming van leerlingen en professionaliteit binnen onderwijsinstellingen te 

bevorderen.  

Op verzoek van de BOPO is door Vijlder et al (2012) een verkennend onderzoek uitgevoerd 

naar de relatie beleidsvorming – financieel beheer in het primair onderwijs (alle thema’s). Een 

grotere autonomie van onderwijsinstellingen en de invoering van de lumpsum bekostiging 

geven onderwijsinstellingen de ruimte om eigen keuzes te maken en eigen beleid te financieren. 

BOPO was vooral geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of de toegenomen zelfstandigheid 

heeft geleid tot meer of minder efficiënt en effectief ontwikkelen, budgetteren en verantwoorden 

van bestaand en specifiek beleid door besturen.  

Onderzoek van Kennisnet is mogelijk van belang voorzover het zich richt op praktijkrelevante 

kennis over administratie, organisatie en verantwoording van onderwijs.  

 

Naast het (geprogrammeerde) onderzoek bij bovenstaande instanties is sprake van een aantal 

‘losse’ studies die van belang kunnen zijn voor de onderzoekslijn Sectorontwikkeling en auto-

nomie. Van Kessel en Hovius (2011) verrichtten in het kader van kortlopend onderwijsonder-

zoek van de LPC een onderzoek naar de huidige situatie van bestuur en management in het 

primair onderwijs (alle thema’s). Voor thema 2 kan het ook zinvol zijn kennis te nemen van het 

Lectoraat Hanzehogeschool dat zich bezig houdt met oorzaken en gevolgen van krimp.  
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3.4 Uitwerking van het onderzoeksprogramma Sectorontwikkeling en autonomie 

 

Vanuit beleidsoogpunt is de vraag hoe het bestuurlijk handelen binnen de variatie aan besturen 

in de praktijk gestalte krijgt. Meer specifiek hoe aan de ambities in de actieplannen en het be-

stuursakkoord en de huidige wetgeving door besturen handen en voeten wordt gegeven. Inci-

denten hebben bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat de toezichthoudende rol nog niet altijd goed 

uit de verf komt, niet in kleine besturen, maar ook niet in grote besturen. In het beoogde BOPO-

onderzoek dient te worden onderzocht hoe de besturen opbrengstgericht werken vorm geven en 

hoe het staat met de voortgang van besturen inzake de wettelijke vereisten zoals neergelegd in 

de Code Goed Bestuur. Er wordt aandacht geschonken aan mogelijke verklaringen voor ver-

schillen in vormgeving en focus van besturen. De vraag is ook in welke mate en op welke wijze 

de context en de inrichting van een bestuur (bijv. eenpitters) samenhangt met onderwijsop-

brengsten. Het zoeken naar verklaringen voor beter presterende besturen dient zichtbaar te 

maken binnen welk subgroepen het beter of slechter gaat en welke besturen als veelbelovende 

praktijken naar voren komen. Om deze vragen te beantwoorden zijn hieronder twee onder-

zoeken nader uitgewerkt.  

 

Het eerste onderzoeksthema betreft twee deelstudies over het kwaliteitsbeleid van besturen en 

scholen. Centraal hierin is de hoofdvraag met welke instrumenten (kwaliteitsbeleid, HRM, 

financiën) schoolbesturen en scholen opbrengstgerichtheid kunnen stimuleren, vormgeven en 

versterken? Deze studies zijn inhoudelijk met elkaar verbonden, maar betreffen wel eigenstan-

dig onderzoek met elk een geheel eigen focus. De eerste richt zich op bestuur, bovenschools 

management, schoolleider en ouders, maar ook op de rol van actoren in het lokale onderwijsbe-

leid, in de tweede staat de relatie tussen schoolleider of bovenschools management en (de sa-

menstelling van) het team van leerkrachten centraal. Voor beide geldt dat ze kunnen voortbou-

wen op kennis verkregen uit eerder BOPO-onderzoek naar functioneren van besturen en HRM-

beleid van scholen. In het hier beoogde BOPO-verdiepingsonderzoek staat vooral de hoe-vraag 

centraal: welke aspecten van kwaliteitsbeleid hangen samen met de onderwijsopbrengsten en 

hoe kunnen besturen en scholen komen tot een opbrengstgericht kwaliteitsbeleid (algemeen en 

specifiek HRM-beleid, financieel beleid)?  

 

Voor alle onderzoeken is, voorafgaand aan de uitvoering, een startgesprek met OCW gewenst 

om te zorgen voor ‘finetuning’ van de vraagstelling. 

 

Thema 1a: Opbrengstgericht werken en kwaliteitsbeleid van schoolbesturen 

 

De ambities van de overheid zoals neergelegd in het actieplan ‘Basis voor Presteren’ en met 

name het sturen op onderwijskwaliteit (vgl. prestatiebox) maken het essentieel dat schoolbestu-

ren over een goed kwaliteitsbeleid beschikken. Kwaliteitsbeleid en opbrengstgericht werken 

moet op school- en bestuursniveau plaatsvinden. Echter, de inspectie stelt al enige jaren vast dat 

de kwaliteitszorg en het opbrengstgericht werken in de scholen niet zijn verbeterd en op onder-

delen zelfs verslechterd. Ook voert de meerderheid van de besturen nog geen kwaliteitsbeleid 

op het gebied van de mobiliteit van de schoolleider of de leerkracht. Opbrengstgericht werken 

wordt gezien als een belangrijke sleutel om het onderwijs te verbeteren. Volgens Visscher & 

Ehren (2011) is er veel wetenschappelijke evidentie voor de werkzaamheid van opbrengstge-

richt werken en is er dus goede reden om langs die weg aan kwaliteitsverbetering te werken. De 

auteurs noemen professionalisering van schoolteams het belangrijkste implementatiebevorde-
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rende instrument voor opbrengstgericht werken. Ook de Onderwijsraad en de Inspectie hechten 

grote waarde aan opbrengstgericht werken. Besturen en scholen moeten echter aan een aantal 

voorwaarden voldoen om opbrengstgericht te kunnen werken en deze zijn doorgaans (nog) niet 

aanwezig in onze besturen en basisscholen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat slechts 

30% van de basisscholen opbrengstgericht werkt (Inspectie van het Onderwijs, 2012). Omdat de 

meeste schoolbesturen vooral financieel en beheersmatig opereren, zal dit een grote omslag in 

denken vereisen. Volgens Strikwerda (2012/13468/MagW) zijn besturen vooral actief vanuit de 

verantwoordingsvraag (formeel en financieel perspectief) en is er (nog) weinig aandacht voor 

kwaliteitsbeleid in brede zin. Bestuurders hebben volgens Strikwerda (2012) in veel gevallen 

moeite om vanuit de doelstelling van goed of excellent onderwijs en een opbrengstgericht denk-

kader hun scholen te besturen. Zij zouden nog te veel blijven hangen in incrementalisme en de 

routine van begroting. Het gevolg is dat de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur en de 

eigen autonomie onvoldoende worden gebruikt om continu de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren en de beschikbare middelen optimaal te benutten.  

 

BOPO-IV-onderzoek laat zien dat de focus van het bestuur op kwaliteit(sbeleid) positief bij-

draagt aan de onderwijsopbrengsten. Een van de BOPO studies stelt vast dat de groep van scho-

len die in 2003 nauwelijks over kwaliteitszorg beschikte en in 2003 ook de laagste gemiddelde 

Cito-score had, juist in 2010 de hoogste Cito-score heeft gerealiseerd (Van Leer et al, 2011; 

Hofman et al, 2011). Besturen verschillen en dat hangt samen met onderwijsopbrengsten van 

een school. Besturen die opereren als lerende organisaties en waar kwaliteitsbeleid een geza-

menlijke taak is van besturen en scholen hebben hogere onderwijsopbrengsten. Ook scholen die 

over een bovenschools management en responsieve schoolbesturen beschikken – besturen die 

klachten gebruiken om de kwaliteit van de school te verbeteren – hebben hogere onderwijsop-

brengsten. Nader verdiepingsonderzoek moet duidelijk maken welke verklaringen er zijn voor 

deze bevindingen en welke rol bestuurlijke sturing en inrichting en activiteiten en kenmerken 

van scholen, leerkrachten, ouders en de lokale omgeving (bijv. gemeenten en netwerken Pas-

send onderwijs) hierbij precies spelen (vgl. Van Leer et al, 2010; 2012).  

 

Hoe zit het nu met het verband tussen kwaliteitsbeleid en het realiseren van voorwaarden voor 

opbrengstgericht werken? Hoe creëer je een cultuur van elke dag beter willen worden en leren 

van elkaar, van het inzetten van vrij besteedbare middelen voor het doelgericht wegwerken van 

zwakke punten? Wat doen schoolleiders en besturen aan het creëren van die voorwaarden (bijv. 

financieel beleid)? Hoe komt het dat sommige besturen en scholen voorlopen en andere sterk 

achterblijven? Welke rol spelen ouders en gemeenten bij ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en 

opbrengstgericht werken? 

 

De kernvragen zijn: 

 Hoe zien opbrengstgericht werken en kwaliteitsbeleid er in de praktijk uit en welke knelpun-

ten ondervinden besturen en scholen? 

 Is er een relatie tussen bestuurlijk kwaliteitsbeleid, opbrengstgerichtheid en onderwijsop-

brengsten? Welke aspecten van kwaliteitsbeleid spelen daarbij een centrale rol en worden de-

ze bevestigd in internationaal onderzoek? 

 Welke rol spelen ouders en actoren in het lokale onderwijsbeleid bij de ontwikkeling van 

kwaliteitsbeleid en opbrengstgericht werken? 

 Hoe kunnen besturen en scholen worden gestimuleerd en ondersteund in hun ontwikkeling 

naar opbrengstgericht werken (veelbelovende praktijken)? 
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Er kan bij de nadere uitwerking van het verdiepingsonderzoek gedacht worden aan diverse 

(combinaties van) onderzoeksmethodieken: internationaal vergelijkend (literatuur)onderzoek, 

secundaire analyses, survey-onderzoek, maar ook interviews, observaties kunnen hier een ver-

diepende rol spelen.  

Na toekenning van het project dient een startgesprek met OCW en de PO-Raad plaats te vinden 

om de onderzoeksvragen en de uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te 

stellen.  

 

Thema 1b: HRM-beleid en opbrengstgericht besturen 

 

Door de Inspectie van het Onderwijs (2012) is onderzocht wat de onvoldoende kwaliteit van 

zeer zwakke scholen veroorzaakt en waardoor in sommige gevallen het traject van kwaliteits-

verbetering vertraging oploopt of stagneert. Er is vaak sprake van ontbrekend onderwijskundig 

leiderschap van de schoolleiding, en er zijn ook zorgen over de bewaking van de kwaliteit van 

het personeel, zowel van de schoolleiding als van de leraren. Kwaliteitsverbetering vraagt om 

regelmatig overleg tussen schoolbestuur en schoolleiding en tussen schoolleiding en team. 

Schoolleiders van zwakke en zeer zwakke scholen signaleren risico’s en problemen niet tijdig 

en pakken deze ook niet effectief aan. Schoolbesturen in het basisonderwijs signaleren demo-

grafische krimp gemiddeld (pas) drie jaar na het ontstaan. Om te kunnen sturen op onderwijs-

kwaliteit is tijdig inzicht nodig in de financiële stand van zaken. Verder blijkt wisseling in de 

aansturing ook vaak samen te gaan met (zeer) zwakke onderwijskwaliteit. Schoolbesturen van 

zwakke en zeer zwakke scholen waarborgen de continuïteit in de aansturing onvoldoende of zijn 

zich soms onvoldoende bewust van de gevolgen van het bij voortduring aanbrengen van wisse-

lingen. 

 

Belangrijke verbeterpunten voor bestuur en interne organisatie zijn dus een heldere verantwoor-

delijkheidsverdeling in de dagelijkse praktijk en meer focus op de kwaliteit van het onderwijs. 

Sturing op de kwaliteit van het onderwijs is een gedeelde zaak; het bestuur is eindverantwoorde-

lijk, maar op alle niveaus van de organisatie (leerkrachten, schoolleiding, bestuur, intern toe-

zicht) moet een bijdrage worden geleverd aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het onder-

wijs. De Inspectie van het Onderwijs (2012) heeft zorgen over de bewaking van de kwaliteit van 

het personeel, zowel van de schoolleiding als van de leraren. De meerderheid van de besturen in 

het basisonderwijs voert nog geen beleid op het gebied van de mobiliteit van de schoolleider (63 

procent) of de leraren (60 procent). Voor een goede sturing op onderwijskwaliteit (opbrengstge-

richtheid) en financiën is een goede balans in de verdeling van verantwoordelijkheden nodig, 

zowel tussen het uitvoerend bestuur en de interne toezichthouder als tussen het bestuur en de 

schoolleiding. De schoolleider speelt een cruciale rol als schakel tussen het bestuur en het team 

van leraren. Uit recent BOPO-IV-onderzoek (Janssen et al, 2011) komt naar voren dat het type 

schoolleider invloed heeft op de mate waarin HRM-beleid daadwerkelijk wordt toegepast in een 

school. Op scholen met een strategische schoolleider is de interne fit van het HRM-beleid groter 

dan op scholen met een meer operationele schoolleider (dat wil zeggen dat de verschillende 

onderdelen van het HRM beleid in het eerste geval beter op elkaar zijn afgestemd). De interne 

fit van het HRM-beleid wordt sterk bepaald door de focus van de schoolleider. 

 

Datzelfde BOPO-IV-onderzoek laat verder zien dat schoolleiders die meer focussen op de om-

geving van hun school, tegelijkertijd ook meer HRM-praktijken toepassen (Janssen et al, 2011). 
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Het onderzoek geeft tot nu toe aanwijzingen dat het verbeteren van de competitieve en extern 

gerichte competenties van schoolleiders het HRM-beleid ten goede komt. Interessant is verder 

dat de leerlingbevolking en de omgeving van een school samenhangen met enerzijds de zgn. 

strategische fit tussen bestuur en school en (ook na correctie voor leerlinginstroom) anderzijds 

ook met de onderwijsopbrengsten van een school. Het lijkt erop dat op scholen met veel doel-

groepleerlingen en op openbare scholen minder vaak sprake is van een goede afstemming tussen 

de schoolleider en het bestuur over het HRM-beleid. Dit kan er op duiden dat scholen die het 

‘zwaarder’ hebben, minder toekomen aan het zorgen voor een goede strategische fit tussen 

bestuur en school. Bij het onderzoeken van de relatie tussen HRM-beleid en onderwijsopbreng-

sten mag de fit van de school met de omgeving dus niet onderschat worden. Overigens is in dit 

onderzoek geen relatie aan te tonen tussen het HRM beleid en de onderwijsprestaties (CITO 

scores). Dit komt waarschijnlijk doordat scholen met zwakke onderwijsopbrengsten gaan inves-

teren in het HRM beleid. Er is longitudinaal onderzoek nodig om na te gaan of dergelijke inves-

teringen zich vervolgens (zoals men zou verwachten) vertalen in betere prestaties, en welk 

mechanisme daarbij een rol speelt (bijv. trekt men betere leerkrachten aan, worden zittende 

leerkrachten beter gemotiveerd of wordt het verloop teruggedrongen). 

 

In het geval van bijvoorbeeld de functiemix, zouden neveneffecten zoals een negatief effect op 

een samenwerkend en op vertrouwen en reflectie steunend team, wel eens zwaarder kunnen 

wegen dan de (nog niet echt bewezen) positieve effecten ervan. Het BOPO-onderzoek laat een 

verschil in (prestatie-gerelateerde motivatie) HRM-effect zien voor verschillende typen van 

scholen. Voor de groep scholen met weinig doelgroepleerlingen betekent een toename van de 

prestatie-gerelateerde motivatie praktijken dat de gemiddelde Cito-score licht stijgt. Echter, 

voor de groep met veel doelgroepleerlingen betekent diezelfde toename juist dat de gemiddelde 

Cito-score daalt. Welke verklaringen er zijn voor deze bevindingen moet nader onderzoek uit-

wijzen. Welke rol speelt bijv. het door besturen gevoerde financieel beleid? Duidelijk is dat wat 

in de ene school werkt, niet per definitie ook in een andere school hoeft te werken.  

 

In vergelijking met het vorige onderzoek ligt de nadruk hier op het gevoerde HRM-beleid en is 

het verdiepingsonderzoek wat meer gericht op de kenmerken van de leerkracht (en de samen-

stelling van het team) en diens positie in en perceptie van dat beleid. Verschillende (combinaties 

van) onderzoeksmethodieken zijn mogelijk: secundaire analyses en survey-onderzoek, alsmede 

interviews en observaties binnen specifieke groepen van scholen. Ook bij dit verdiepingsonder-

zoek dient na toekenning in een startgesprek met OCW en de PO-Raad de uitwerking van het 

onderzoek nader besproken te worden, en is eventuele aanscherping en bijstelling noodzakelijk 

in het licht van het nieuwe kabinetsbeleid.  

 

De kernvragen zijn: 

 Hoe ontwikkelt zich het HRM-beleid op verschillende typen van scholen (bijv. kleine en 

grote scholen, veel/weinig doelgroepleerlingen; openbaar/bijzonder onderwijs)? 

 In hoeverre dragen investeringen in HRM beleid voor zwak presterende scholen daadwerke-

lijk bij aan hogere onderwijsopbrengsten, en wat is daarbij het verklarend mechanisme? 

 Wat zijn belangrijke determinanten van effectief HRM-beleid, en onder welke omstandighe-

den (bijv. specifieke school- en bestuursconfiguraties, teamsamenstelling) is welke type 

HRM beleid effectief? 

 Welke rol speelt het schoolbestuur, de schoolleider en de samenstelling van het schoolteam 

bij de ontwikkeling van opbrengstgericht HRM beleid? 
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 Hoe (onder welke condities en met welke ondersteuning) kunnen besturen en scholen worden 

gestimuleerd om een opbrengstgericht HRM-beleid goed op de rails te krijgen (veelbeloven-

de praktijken)? 

 

Thema 2 – Voortgang Code Goed Bestuur en Intern Toezicht, met focus op eenpitters  

 

In alle sectoren is een proces van professionalisering van besturen gaande. De wettelijke vereis-

ten voor besturen en scholen zijn aangescherpt, wat tot uitdrukking komt in de (wettelijk voor-

geschreven) verplichting tot aansluiting bij een code voor goed bestuur en de scheiding tussen 

bestuur en intern toezicht. Er is grote variatie in vormen van bestuurlijke inrichting, die vaak 

samenhangt met de omvang van een bestuur en het ontstaan van diverse vormen van boven-

schools management. Besturen bestaan steeds vaker (gedeeltelijk) uit (betaalde) professionals, 

vooral op het gebied van financiën en personeelszaken. Echter, in het basisonderwijs bestaat 

nog bijna de helft van de schoolbesturen uit ouders, en daarbij is het verschil tussen eenpitters 

(73 procent ouders) en meerpitters (32 procent ouders) groot. De variatie onder besturen naar 

schaal is eveneens groot: per 2011 heeft 43% van de besturen 1 school onder beheer, terwijl 7% 

er meer dan 20 beheert (Inspectie van het Onderwijs, 2012). De PO-raad heeft een tweetal mo-

nitoren uitgezet waarin het intern toezicht en de Code Goed Bestuur centraal staan (vgl. PO-

raad, 2011); de laatste rapportage zal eind 2012 worden opgeleverd.  

 

De recente bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs (2012) maken opnieuw duidelijk dat 

kleine besturen met slechts een of twee scholen worstelen met zaken die samenhangen met 

wettelijk vereisten zoals neergelegd in de Code Goed Bestuur, zoals het instellen van intern 

toezicht. Bovendien wordt het besturen niet eenvoudiger, zeker gezien de toename van de admi-

nistratieve lasten voor besturen. Toch zijn er wel degelijk kleine besturen die het op deze punten 

wel goed doen (veelbelovende praktijken). Welke verklaringen zijn er te vinden voor deze 

verschillen tussen besturen? Liggen deze bijvoorbeeld op het personele vlak (rekrutering van 

bestuursleden en toezichthouders), of in de organisatie van het bestuur, dan wel in de mate en 

vorm van externe ondersteuning? Het beoogde BOPO-onderzoek zou meer kennis hierover 

moeten opleveren om tijdig maatregelen te kunnen nemen die voorkómen dat kleine besturen 

teveel op achterstand worden geplaatst. Het beoogde onderzoek dient duidelijk te maken wat er 

in de praktijk plaats vindt en wat de grenzen zijn van wat er binnen besturen nog wel of niet 

kan. Het is bijvoorbeeld de vraag of de vergroting van de verantwoordings- en administratieve 

lasten van invloed is op de bereidheid van ouders om zitting te nemen in een bestuur. Vooral bij 

kleine besturen zou dit negatieve neveneffecten kunnen oproepen. Er wordt veel gevraagd van - 

vooral kleine en minder professionele - besturen waar het vaak juist gaat om passie en vrijwilli-

gerswerk van ouders. 

 

Halverwege 2011 blijkt uit onderzoek naar de implementatie van de code in het primair onder-

wijs dat 50 procent van de besturen de Code Goed Bestuur van de PO-Raad hanteert (Hooge & 

Honingh, 2011). Recent onderzoek in de eerste helft van 2012 laat zien dat 64% van de besturen 

haar verantwoordingssystematiek hebben ingericht volgens de Code Goed Bestuur (Hofman et 

al, 2010, 2012). Rond 30% van de besturen heeft ten tijde van het eerste PO-raad onderzoek 

(nulmeting 2010) nog geen intern toezicht ingesteld. Van deze besturen was ruim twee derde 

van plan dit binnen een jaar wel te realiseren. Echter, van intern toezicht op het bestuur is be-

duidend minder vaak het geval bij eenpitters, dan bij meerpitters. Naar verwachting is het aantal 

besturen zonder intern toezicht inmiddels verminderd als gevolg van de wettelijke verplichting 
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dat de scheiding tussen bestuur en intern toezicht in alle onderwijssectoren per 1 augustus 2011 

is gerealiseerd. Onderzoek in het kader van kortlopend onderwijsonderzoek van de LPC’s (Van 

Kessel & Hovius, 2011) laat bijvoorbeeld zien dat negen op de tien meerpitters een boven-

schools management heeft ingesteld; kleinere besturen kiezen eerder voor een bestuursmodel 

met een functionele scheiding tussen uitvoerend bestuur en intern toezicht. In het eenlaagse 

model (‘one-tier board’) dat het meest voorkomt, is sprake van een gezamenlijke raad van uit-

voerende en niet-uitvoerende bestuurders. Alhoewel het two-tier bestuursmodel met een afzon-

derlijke raad van commissarissen (tweelaags model) al meer voorkomt, is dat niet het geval bij 

kleine besturen.  

Gezien de recente incidenten waarin de toezichthoudende rol niet goed bleek te functioneren, 

acht OCW het wenselijk zicht te houden op de voortgang van besturen met de Code Goed Be-

stuur, en op de wijze waarop de wetgeving in het handelen van de besturen en toezichthouders 

daadwerkelijk gestalte krijgt. Er dient in ieder geval inhoudelijke afstemming plaats te vinden 

met de monitor ‘Goed bestuur’ die heeft plaatsgevonden onder auspiciën van de PO-raad. De 

Inspectie acht het van belang om de onderzoekbelasting van besturen te beperken, en ziet dan 

ook mogelijkheden voor samenwerking in het kader van de BOPO-monitor ‘Kwaliteitsbeleid’.  

 

Van belang is hier verder op te merken dat het bij dit onderzoek, naast enig zicht op de stand 

van zaken in 2014, vooral gaat om verdiepingsonderzoek waarbij de nadruk moet liggen op het 

daadwerkelijk (zichtbaar) handelen van bestuur en intern toezichthouder in de bestuurlijke 

praktijk. Er kunnen diverse (combinaties van) onderzoeksmethodieken worden ingezet: secun-

daire analyses, survey-onderzoek, interviews, observaties e.d. Omdat in het tot nu toe uitge-

voerde onderzoek grote besturen veelal oververtegenwoordigd zijn, dient het hier beoogde 

BOPO-onderzoek extra inspanningen te verrichten om meer valide kennis te krijgen over het 

functioneren van kleine besturen, meer specifiek eenpitters.  

Na toekenning dienen gesprekken plaats te vinden met OCW en de PO-raad om de onderzoeks-

vragen en de uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te stellen in het licht 

van de focus van het nieuwe kabinet. 

Bovendien wordt van de onderzoekers verwacht dat er overleg is met onderzoeken die raak-

vlakken hebben. Denk aan het onderzoeksthema ‘de kleine school’ in de eerste programmalijn 

Kwaliteit met het onderzoek in de programmalijn Sectorontwikkeling en autonomie (en dan 

vooral de laatste waar de focus ligt op eenpitters). 

 

De kernvragen zijn: 

 Welke ontwikkelingen doen zich voor met betrekking tot de Code Goed Bestuur en intern 

toezicht?  

 Welke verklaringen zijn er voor goed en minder goed opererende (kleine) besturen?  

 Welke verschillen zijn er tussen kleine en grote besturen (one-tier en two-tier besturen) in het 

voldoen aan de wettelijke vereisten met name het intern toezicht? 

 Hangt de mate van toepassing van de kenmerken van goed bestuur/intern toezicht samen met 

onderwijsopbrengsten? 

 Hoe kunnen minder goed opererende (kleine) besturen worden ondersteund en gestimuleerd 

in hun ontwikkeling naar goed bestuur (veelbelovende praktijken)? 
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4 Programmalijn Onderwijsachterstanden  
 

 

 

 

4.1 Beleidsprioriteiten 

 

In de afgelopen BOPO-periode is een aantal eerder in gang gezette ontwikkelingen binnen het 

onderwijsachterstandenbeleid afgerond. De nieuwe gewichtenregeling (alleen op basis van het 

opleidingsniveau van de ouders en zonder etniciteit) is inmiddels volledig ingevoerd, en de 

extra financiering van impulsgebieden, gebieden waar een concentratie kinderen in een risico-

omgeving opgroeit, is in schooljaar 2009-2010 geëffectueerd. Het achterstandenbeleid richt zich 

nu vooral op verbeteringen van eerder genomen maatregelen en activiteiten. Een aantal ambities 

met betrekking tot achterstandsleerlingen is ingebed in het actieplan ‘Basis voor Presteren’ (zie 

paragraaf 1.1). Zo is als streefdoel geformuleerd dat er meer achterstandsleerlingen profiteren 

van een schakelklas, zomerschool of ander vorm van onderwijstijdverlenging, dat het doel-

groepbereik van voor- en vroegschoolse educatie (vve) groter wordt en dat er hogere opbreng-

sten van vve worden gerealiseerd. Ook aan het realiseren van een algemene doelstelling uit het 

actieplan, namelijk het behalen van gemiddeld hogere scores op de Cito-Eindtoets, zullen ach-

terstandsleerlingen bijdragen als zij betere prestaties halen.  

In het kader van het actieplan ‘Basis voor Presteren’ heeft het Rijk voor de periode 2012-2015 

met de G4 en G33 bestuurlijke afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering en capaciteitsuit-

breiding van vve, schakelklassen en zomerscholen. In 2012 gaat het om 70 miljoen en vanaf 

2013 om 95 miljoen euro per jaar. Dit geld uit het Regeerakkoord komt bovenop het bestaande 

budget van 261 miljoen euro dat jaarlijks al over alle onderwijsachterstandsgemeenten wordt 

verdeeld.  

De streefdoelen in het actieplan, de bestuurlijke afspraken en de extra middelen moeten bijdra-

gen aan het behalen van de beleidsdoelstelling van het ministerie om de taalachterstand van de 

doelgroepleerlingen te reduceren. De (in 2010 opnieuw geformuleerde doelstelling) luidt dat de 

taalachterstand in de periode 2008-2011 met 20% moet afnemen en in de periode 2008-2014 

met 30% (rijksbegroting 2010, artikel 1, Primair Onderwijs).  

 

Voor- en vroegschoolse educatie blijft een belangrijk speerpunt binnen het achterstandenbeleid. 

Door invoering van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is per 1-8-

2010 een aantal aanpassingen doorgevoerd, met name in het voorschoolse deel. Met de wet 

OKE wil de overheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (har-

moniseren) en zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving, de inspectie en het aanbod van 

vve-programma’s op beide instellingen op elkaar afstemmen en in één landelijk kader onder-

brengen. Harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is hiermee sterk in het kader 

van het terugdringen van ontwikkelingsachterstanden komen te staan. De wet stuurt namelijk 

aan op meer en betere voorschoolse educatie in zowel de kinderopvang als op peuterspeelzalen. 

Peuterspeelzalen moeten een kwaliteitsimpuls krijgen en financieel toegankelijk blijven, en er 

moet een beter en breder aanbod aan vve ontstaan.  

De regie over de lokale harmonisatie ligt bij de gemeenten. Dat betekent onder andere dat zij 

zelf mogen bepalen in welke mate ze sturen op samenwerking tussen dan wel integratie van 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook hebben gemeenten de vrijheid om een eigen 
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doelgroepbeleid voor vve te bepalen. Gemeenten moeten zorg dragen voor voldoende en kwali-

tatief goede ‘kindplaatsen’ in de voorschoolse educatie. Daarover moeten afspraken worden 

gemaakt met de andere betrokken partijen, zoals (besturen van) peuterspeelzalen en kinderdag-

verblijven (voorschools), schoolbesturen (vroegschools) en instellingen voor jeugdgezondheids-

zorg. 

 

De door het ministerie geformuleerde thema’s voor het BOPO-V programma liggen in het 

verlengde van het bovenstaande. Het gaat om: 

 Continuering van het onderzoek naar de ontwikkeling van de schoolprestaties en –loopbanen 

van achterstandsleerlingen 

 Onderzoek naar oorzaken van de achterstand van autochtone doelgroepleerlingen 

 Evaluatie van de Wet OKE 

 

Het eerste thema bouwt voort op eerder (BOPO-)onderzoek. De ontwikkeling van de prestaties 

en loopbanen van de achterstandsleerlingen is de afgelopen jaren periodiek in kaart gebracht en 

gerelateerd aan de beleidsontwikkelingen. Daarbij is gebruik gemaakt van de databestanden van 

de Prima- en COOL-cohortonderzoeken. Het verzoek van het ministerie is dit nu te continueren, 

en de rapportages te updaten met gegevens uit de meest recente COOL-meting (schooljaar 

2010/11). Deze vraag is echter niet meer aan de orde, omdat dit onlangs in het kader van ander 

onderzoek door Driessen al is gedaan (Driessen, 2012b). 

 

 

4.2 Beschouwing bij de vragen 

 

Onderwijsachterstandenbeleid is nog steeds nodig. De allochtone doelgroepleerlingen zijn het 

de afgelopen jaren weliswaar beter gaan doen, maar ze hebben qua opleiding en werk nog een 

behoorlijke achterstand op de autochtone Nederlanders. De autochtone doelgroepleerlingen 

slagen er als groep niet in om hun achterstand ten opzichte van de niet-doelgroepleerlingen 

verder te verkleinen; in een aantal opzichten is er zelfs sprake van een achteruitgang (Roeleveld 

e.a., 2011). Het onderwijsachterstandenbeleid blijft dus noodzakelijk, maar de vraag waarom 

het niet wil lukken om de doelstelling (sneller) te bereiken wordt steeds belangrijker. Waarom 

slagen scholen er met de extra middelen die ze krijgen niet in om de achterstand veroorzaakt 

door sociaal-economische factoren te verminderen? Een van de redenen zal zijn dat de achter-

standsmiddelen in het algemeen (nog steeds) niet als een apart budget worden beschouwd, en 

dus ook niet gericht worden ingezet voor de leerlingen waarvoor het bedoeld is (Claassen e.a., 

2011). Besturen en directies denken in totaalbudgetten en zijn geneigd om achterstandsmiddelen 

en overige middelen op één hoop te gooien en, indien nodig, (ook) te gebruiken ter compensatie 

van bezuinigingen op andere terreinen. Het niet kunnen ‘oormerken’ van het achterstandsbudget 

heeft tot gevolg dat dit geld in het totale budget opgaat en weinig specifiek wordt ingezet.  

Verder geldt voor de meeste leerkrachten dat een laag opleidingsniveau van de ouders op zich 

geen reden is om extra aandacht aan een leerling te besteden. De feitelijke prestaties zijn bepa-

lend voor hun handelen; niet het feit of ouders lbo of mbo hebben gevolgd. Veel kinderen met 

een gewicht waar niet iets speciaals mee aan de hand is, zullen daardoor nauwelijks profijt 

hebben van de extra formatie die een schoolbestuur krijgt. 

Het wegwerken van onderwijsachterstanden van de doelgroepleerlingen kan in de toekomst nog 

moeilijker worden. De komende jaren krijgen achterstandsleerlingen immers ‘concurrentie’ van 

een groter aantal zorgleerlingen in de klas, en de individuele problematiek van die leerlingen zal 
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door de leerkracht misschien beter worden begrepen en als meer urgent worden ervaren dan die 

van de groepsgebonden problematiek van achterstandsleerlingen. Bovendien wil de overheid 

met het actieplan ‘Basis voor Presteren’ bereiken dat de prestaties van alle leerlingen erop 

vooruit gaan. Ook bijvoorbeeld de excellente leerlingen moeten onderwijs op maat, en dus meer 

individuele aandacht, krijgen.  

Het is de vraag of leerkrachten deze variëteit in de leerlingpopulatie aankunnen. Zijn ze in staat 

om alle typen leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben? Gaat de aandacht voor de 

ene groep ten koste van een andere? Het is een interessante vraag die in eerste instantie niet op 

het wensenlijstje van OCW stond, maar uiteindelijk wel in de BOPO-programmering is opge-

nomen.  

 

Dat geldt ook voor een andere beleidsrelevante vraag, namelijk die naar de ontwikkeling van de 

relatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en de prestaties van hun kinderen. Het oplei-

dingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt en dat heeft tot gevolg dat het aantal achter-

standsleerlingen daalt (Claassen e.a., 2011). Maar heeft het gestegen opleidingsniveau van de 

ouders de afgelopen jaren daadwerkelijk tot minder onderwijsachterstanden geleid? Dat is al-

leen maar het geval als de relatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en de prestaties van 

hun kinderen onverminderd sterk is gebleven. Als dat niet zo is, zouden de nu gehanteerde 

opleidingscriteria wellicht bijgesteld moeten worden.  

 

In de periodieke COOL-rapportages, en ook in ander onderzoek, wordt steeds opnieuw gecon-

stateerd dat de onderwijspositie van de allochtone doelgroepleerlingen geleidelijk aan verbetert, 

maar dat de autochtone doelgroepleerlingen ondanks het achterstandenbeleid steeds verder 

achterblijven. De vraag van het ministerie om uit te zoeken hoe dat komt, waar de oorzaken 

liggen en wat mogelijke oplossingen zijn, is dan ook uiterst nuttig. Voor dit onderzoek zal ‘de 

diepte’ ingegaan moeten worden op alle niveaus (leerling, school, gezin, omgeving) die hierbij 

een rol (kunnen) spelen.  

 

De vraag naar de evaluatie van de Wet OKE is breed en kan zich ondermeer richten op de im-

plementatie, de uitvoering, de ervaring van betrokkenen, bedoelde en onbedoelde positieve en 

negatieve effecten en het bereiken van de doelstellingen. Aangezien de wet pas in 2010 is inge-

voerd zullen hierover nog geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden. Maar het is wel 

zinvol om in deze fase een stand van zaken onderzoek uit te voeren dat zicht geeft op de imple-

mentatie, uitvoering en ervaringen tot nu toe, om daarmee te achterhalen of de beleidstheorie 

achter de wet in de praktijk gaat werken zoals beoogt. Voor een deel kan dit worden onderzocht 

op basis van de resultaten van al afgeronde of nog lopende onderzoeken (met name van de 

Inspectie en enkele BOPO-projecten uit BOPO-IV, zie volgende paragraaf). Daarnaast zal 

aanvullend onderzoek gedaan moeten worden. De effecten op kindniveau (betere prestaties van 

achterstandskinderen) worden momenteel uitgebreid onderzocht in het kader van verschillende 

pre-COOL-, BOPO- en Inspectie-onderzoeken. Op dit moment zijn van die onderzoeken nog 

geen resultaten bekend, en zolang die er niet zijn is het weinig zinvol om daar een nieuwe on-

derzoeksvraag voor te formuleren. Resultaten op kindniveau die nog (op tijd) beschikbaar ko-

men, kunnen uiteraard wel in de evaluatie worden meegenomen.  

 

In de wet OKE wordt de doelgroep van vve omschreven als ‘kinderen met een risico op een 

taalachterstand in het Nederlands’. De financiële middelen voor vve die gemeenten van het Rijk 

ontvangen zijn gebaseerd op de smalle definitie van het leerlinggewicht, dus op basis van het 
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opleidingsniveau van de ouders. Veel gemeenten hanteren echter een brede doelgroepdefinitie 

waarin zowel taal- en ontwikkelingsachterstanden als afkomst van de ouders worden meegeno-

men, of selecteren leerlingen op basis van stoornissen en aandoeningen bij het kind en psycho-

sociale problematiek bij de ouders (Driessen, 2012a). Kinderen die voor vve worden geselec-

teerd variëren dus enorm: van kinderen met alleen een leerlinggewicht tot echte zorgkinderen. 

De vraag is hoe dat in de praktijk werkt. Weten de leidster waarom leerlingen voor vve zijn 

geselecteerd? Hoe gaan ze om met leerlingen in de groep die op uiteenlopende gronden zijn 

geselecteerd? Wordt het vve-aanbod afgestemd op de reden van selectie? En zijn de vve-

programma’s wel geschikt voor de zeer verschillende groepen?  

Een vraag hierover staat niet op het wensenlijstje van OCW, maar past goed in het BOPO-

programma en is ook uiterst relevant voor de uiteindelijke effectbepaling.  

 

Het bovenstaande leidt tot de volgende thema’s in het BOPO-programma:  

Thema 1: Onderwijsachterstandenbeleid in relatie met overig beleid 

Thema 2: De achterstand van de autochtone doelgroepleerlingen 

Thema 3: Evaluatie van de wet OKE 

Thema 4: Selectie en indicering van vve-doelgroepleerlingen en de relatie met het vve-aanbod 

 

 

4.3 Ander onderwijsonderzoek 

 

In de vorige BOPO-ronde (BOPO-IV) zijn in de onderzoekslijn Onderwijsachterstanden een 

aantal projecten uitgevoerd die gerelateerd zijn aan de nu gestelde vragen. Een van de BOPO-

projecten is inmiddels afgesloten met een rapportage over de ontwikkeling van onderwijsachter-

standen (Roeleveld e.a., 2011). In dit rapport zijn de (ontwikkelingen in) prestaties en loopba-

nen van doelgroepleerlingen tussen 1994 en 2007 in kaart gebracht. Van dit rapport is inmiddels 

een update uitgevoerd met COOL-gegevens uit schooljaar 2010/11 (Driessen, 2012b). De resul-

taten kunnen relevant zijn voor thema 2. 

Een ander BOPO-project heeft betrekking op de effecten van de wijzigingen in de gewichtenre-

geling (Claassen & Mulder, 2011) en beantwoordt de vraag wat de gevolgen zijn van aanpas-

singen van de gewichtenregeling en andere (compensatie)regelingen voor het beleid dat scholen 

voeren om onderwijsachterstanden te bestrijden, hoe scholen en schoolbesturen om zijn gegaan 

met de (stapsgewijze) uitbreiding/vermindering van het budget, en wat daarvan concreet te 

merken is op bestuur-, school-, klas- en leerlingniveau. In het rapport wordt kort ingegaan op de 

ontwikkeling van de relatie tussen opleidingsniveau en prestaties (thema 1). 

In BOPO-IV gingen vier projecten over het vve-beleid. Deze projecten kunnen relevant zijn 

voor de nu gestelde vraag naar de evaluatie van de wet OKE (thema 3). Dat geldt met name 

voor het project waarin wordt onderzocht of de ingezette harmonisatie er inderdaad toe leidt dat 

kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie meer naar elkaar toegroeien en of 

het stelsel van voorschoolse opvang en educatie als geheel er daardoor op vooruitgaat. In dat-

zelfde project wordt onderzocht of de harmonisatie grotere deelname van de doelgroepen van 

het onderwijsachterstandenbeleid aan voorschoolse voorzieningen tot gevolg heeft. De resulta-

ten van dit project, dat wordt uitgevoerd door de universiteit Utrecht, worden in de komende 

BOPO-periode verwacht.  

Een ander BOPO-onderzoek naar vve-beleid, uitgevoerd door het ITS, richt zich op de vraag 

hoe op gemeentelijk niveau door de verschillende betrokken partijen vorm wordt gegeven aan 

de invulling van een aantal uitvoerings- en kwaliteitsvoorwaarden van vve. Dat onderzoek is 



 33 

inmiddels afgerond (Driessen, 2012a) en is de aanleiding geweest voor de vragen over de selec-

tie en indicatie van de vve-doelgroepen van vve in relatie met het vve-aanbod (thema 4).  

Twee BOPO-projecten in dezelfde onderzoekslijn richten zich op de effecten van vve op leer-

lingniveau. Ze maken beide gebruik van data die in pre-COOL zijn verzameld. Het ene project 

heeft betrekking op de aansluiting tussen enerzijds voor- en vroegschoolse educatie en ander-

zijds tussen vroegschoolse educatie en de verdere schoolloopbaan. Het andere project op de 

relatie tussen deelname aan (varianten en kwaliteit van) vve en de cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. Beide projecten worden uitgevoerd door het Kohn-

stamm Instituut; de rapportages worden eind 2012 verwacht. De resultaten van deze projecten 

kunnen worden betrokken bij thema 3. 

 

Behalve de BOPO-IV-projecten kunnen de volgende onderzoeken relevant zijn voor de pro-

jecten in BOPO-V: 

In het kader van voorbereidingen op de wet OKE op lokaal niveau heeft de VNG een onder-

steuningstraject opgezet rondom de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen. Eén van de 

onderdelen van dit traject is een monitor die is uitgezet onder gemeenten, om te zien hoe zij 

vorderen op het gebied van harmonisatie. De nulmeting heeft in 2009 plaatsgevonden. De moni-

tor wordt uitgevoerd door Oberon. 

 

In 2011 is door Sardes de vijfde en laatste meting van de landelijke vve-monitor uitgevoerd. Dit 

is een jaarlijks beleidsonderzoek naar de stand van zaken van bereik, kwaliteit en opbrengsten 

van voor- en vroegschoolse educatie bij gemeenten, voorschoolse instellingen (kinderdagver-

blijven en peuterspeelzalen) en scholen. De monitor geeft een beeld van de vve-praktijk in 

Nederland en laat zien in hoeverre de beoogde resultaten van het vve-beleid worden gereali-

seerd. Ook is gekeken naar de effecten van de wet OKE op de uitvoering van vve. 

 

In de Wet OKE is bepaald dat de toezichttaak van de Inspectie wordt uitgebreid van het regulie-

re onderwijs naar de voorzieningen met voorschoolse educatie, zoals peuterspeelzalen en kin-

derdagverblijven (of kindercentra). De Inspectie is gestart met een zogenaamde vve-

bestandsopname van de kwaliteit van de voorschoolse educatie op alle peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven met gesubsidieerde voorschoolse educatie. Ze doet dat aan de hand van een 

waarderingskader dat zich richt op vier domeinen: 

1. vve-beleidscontext (=beleid en organisatie op gemeentelijk niveau); 

2. vve-condities (op basis van GGD-rapporten); 

3. kwaliteit van de uitvoering van vve (op de voor- en vroegscholen); 

4. opbrengsten van vve (= resultaten in termen van bereik en resultaten m.n. eind groep 2). 

 

De G4 en de G27 zijn inmiddels door de Inspectie onderzocht. De resultaten daarvan zijn vast-

gelegd in een tussenrapportage vve-bestandsopname (Inspectie, 2011). De overige gemeenten 

zijn nu aan de beurt; eind 2012 zullen alle gemeenten aan bod zijn gekomen. De bestandsopna-

me wordt in 2013 en 2015 herhaald.  

 

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een evaluatie uitgevoerd naar de Wet kinderopvang 

(ministerie SZW, 2012). De evaluatie geeft inzicht in de mate waarin in zeven jaar tijd de be-

oogde doelen zijn bereikt. Die doelen zijn het verbeteren van de combinatie van arbeid en zorg 

en het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang. De conclusies van het rapport waren 

deels positief: de combinatie arbeid-zorg lijkt steeds beter te combineren, de arbeidsdeelname 
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van jonge moeders stijgt, en de kinderopvangsector voldoet in het algemeen aan de kwaliteitsei-

sen. De pedagogische kwaliteit van de medewerkers wordt echter zorgwekkend genoemd. Ver-

der blijkt uit de evaluatie dat steeds meer peuterspeelzalen fuseren en het steeds vaker voorkomt 

dat peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden door kinderopvangorganisaties.  

 

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het Kohnstamm Instituut samen met het ITS 

onderzoek uitgevoerd naar het niet-bereiken van migrantengroepen voor voor- en vroegschoolse 

educatie (Veen, Van der Veen & Driesen, 2012). Het onderzoek biedt inzicht in het bereik, 

eventuele oorzaken voor niet-bereik en het mogelijke verband met (gemeentelijke) strategieën 

om het vve-bereik te vergroten. Er blijkt inmiddels sprake te zijn van een aanzienlijk bereik van 

jonge kinderen met voorschoolse voorzieningen, en bij veel gemeenten is ervaringskennis aan-

wezig over de doelgroepen en over de mogelijkheden om deze te bereiken. Er blijken echter 

maar weinig gemeenten te zijn die op systematische wijze de redenen voor het niet-bereik in 

kaart brengen. 

 

TNO heeft in kaart gebracht op welke wijze de jeugdgezondheidszorg, in opdracht van de ge-

meente, verwijst naar voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. Het onderzoek is uitge-

voerd in opdracht van het ministerie van VWS/Jeugd en Gezin, in afstemming met het ministe-

rie van OCW. Het rapport is in 2007 verschenen. 

 

In het kader van de achterstandsbestrijding heeft het programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 

in overleg met het ministerie van OCW, het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid de opdracht 

gegeven om een omgevingsanalyse voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te 

ontwikkelen. De omgevingsanalyse is bedoeld als een hulpmiddel voor de JGZ-professional bij 

de beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands vanuit de directe omgeving van het kind. 

 

 

4.4 Uitwerking van het onderzoeksprogramma Onderwijsachterstanden  

 

Thema 1 – Onderwijsachterstandenbeleid in relatie met overig beleid 

 

Thema 1 bestaat uit twee onderdelen (1A en 1B) met elk een of meer onderzoeksvragen. De 

vragen kunnen worden beantwoord op basis van secundaire analyses van de Prima- en/of 

COOL-bestanden. Maar andere databestanden komen wellicht ook in aanmerking. 

 

Onderdeel 1A 

De overheid heeft bepaalde ambities met het onderwijsachterstandenbeleid. Deze zijn vooral 

gericht op de reductie van de achterstanden van de doelgroepen op het gebied van de Neder-

landse taalvaardigheid. Het streefdoel is momenteel dat de taalachterstand in de periode 2008-

2014 met 30% moet afnemen (rijksbegroting 2010, artikel 1, Primair Onderwijs). Het wegwer-

ken van taalachterstanden vergt extra inspanning van de leerkrachten. Op een school waar effec-

tief gewerkt wordt aan het voorkómen en wegwerken van taalachterstanden moet elke leerkracht 

taalleersituaties in de lessen creëren, waardoor leerlingen zich de benodigde vaktaal en school-

taal eigen kunnen maken. Zij signaleren in een vroeg stadium mogelijke problemen en interve-

niëren daarop (CPS, 2011). De leerkracht moet hier heel bewust mee omgaan en het lesaanbod 

afstemmen op deze specifieke groep leerlingen. 
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Maar achterstandsleerlingen vormen niet de enige groep die een beroep doet op extra aandacht 

van de leerkrachten. De diversiteit aan leerlingen die behoefte hebben aan specifieke zorg of 

extra stimulering neemt steeds verder toe. In het kader van Passend onderwijs moeten meer 

zorgleerlingen door onderwijs op maat in het reguliere onderwijs kunnen blijven. En in het 

kader van het actieplan ‘Basis voor Presteren’ moeten scholen ook maatwerk bieden voor excel-

lente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen. Leerkrachten moeten hun lesaanbod dus 

afstemmen op heel verschillende groepen leerlingen. Bij de ene groep moet de taalvaardigheid 

worden bijgespijkerd; bij de andere groep moeten leer- en/of gedragsproblemen worden aange-

pakt en aan de derde groep moet méér uitdagend onderwijs worden aangeboden dan aan de 

gemiddelde leerling. 

Het is de vraag of leerkrachten deze variëteit in de leerlingpopulatie aankunnen. Zijn ze in staat 

om alle typen leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben? Of gaat de aandacht voor de 

ene groep ten koste van een andere, en worden leerlingen met andersoortige problemen min of 

meer elkaars ‘concurrenten’ in de klas?  Of zijn leerkrachten met een grote variëteit aan leer-

lingen juist beter in staat om adaptief onderwijs te geven en profiteren alle leerlingen daarvan? 

 

Op basis van de meest recente COOL bestanden (COOL2, zie bijlage) kunnen verkennende 

analyses worden uitgevoerd naar de relatie tussen de samenstelling van de klas qua verschillen-

de typen leerlingen (bijvoorbeeld achterstandsleerlingen, bovengemiddeld presterende leer-

lingen, zorgleerlingen) en de prestaties en niet-cognitieve vaardigheden van deze groepen leer-

lingen en van de hele klas. De COOL-bestanden bevatten de informatie die nodig is om de 

verschillende groepen te identificeren. Van scholen die aan COOL
5-18

 deelnemen is bekend 

hoeveel zorgleerlingen er in de klassen zitten en om wat voor type zorgleerlingen het gaat. Ook 

is bekend welke leerlingen een leerlinggewicht hebben, en dus een ‘achterstandsleerling’ zijn. 

Bovengemiddeld scorende leerlingen kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun presta-

ties. Van al deze leerlingen zijn de standaard COOL-gegevens beschikbaar, waaronder de pres-

taties op taal, lezen en rekenen en een aantal sociaal-emotionele kenmerken als motivatie, enga-

gement en schoolwelbevinden (zie voor een totaaloverzicht Driessen e.a. 2012c).  

Op basis daarvan kan worden onderzocht wat het effect is van (het aandeel) verschillende groe-

pen leerlingen in de klas op de prestaties en sociaal-emotionele kenmerken van die verschillen-

de groepen en van de hele klas. 

 

De kernvraag van onderdeel 1A is: 

 Wat is het effect van verschillende groepen leerlingen in de klas (bijvoorbeeld achter-

standsleerlingen, bovengemiddeld scorende leerlingen en zorgleerlingen) op het presta-

tieniveau en de sociaal-emotionele kenmerken van die verschillende groepen leerlingen 

en van de hele klas?  

 

Onderdeel 1B 

Het percentage doelgroepleerlingen is de afgelopen jaren sterk verminderd. In 2005/06 kregen 

scholen gemiddeld voor 23 procent van hun leerlingen een gewicht toegekend, in 2009/10 was 

dat gedaald naar gemiddeld 14 procent (Claassen & Mulder, 2011). Die daling moet grotendeels 

worden toegeschreven aan de aanscherping van de criteria. De voorwaarden om in aanmerking 

te komen voor een gewicht zijn immers strenger geworden. Maar ook de stijging van het oplei-

dingsniveau van de Nederlandse bevolking heeft tot gevolg dat het aantal achterstandsleerlingen 

daalt. Dat is een autonome ontwikkeling die ervoor zorgt dat scholen en besturen steeds minder 

budget voor achterstandsbestrijding krijgen. Ze krijgen niet alleen minder gewichtengeld, maar 
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het lagere aandeel gewichtenleerlingen heeft ook effect op de impulsgelden die worden toege-

kend. Dat budget wordt immers vastgesteld op basis van het aantal achterstandsleerlingen. Het 

stijgende opleidingsniveau van de ouders was een van de redenen waarom de doelstelling van 

de nieuwe gewichtenregeling, namelijk dat er meer geld zou gaan maar de plattelandsscholen, 

niet is gerealiseerd (Claassen & Mulder, 2011).  

De vraag is nu of het stijgende opleidingsniveau van de ouders er daadwerkelijk voor zorgt dat 

er minder onderwijsachterstanden zijn. Als de relatie tussen opleidingsniveau van de ouders en 

de prestaties van hun kinderen in de loop van de tijd ongewijzigd is gebleven, zou dat feitelijk 

zo moeten zijn. Maar als de relatie tussen het opleidingsniveau en prestaties in de loop van de 

tijd minder sterk is geworden, kan het zo zijn dat het opleidingsniveau van de ouders stijgt 

zonder dat de achterstand van hun kinderen afneemt. Daarom is het interessant na te gaan hoe 

die relatie tussen opleidingsniveau en prestaties zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, en 

of de achterstanden van leerlingen daadwerkelijk kleiner zijn geworden als gevolg van het 

hogere opleidingsniveau van de ouders.  

 

De kernvragen behorend bij onderdeel 1B zijn:  

 Hoe heeft de relatie tussen het opleidingsniveau van de ouders en prestaties van hun kinderen 

zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

 Heeft het gestegen opleidingsniveau van de ouders daadwerkelijk geleid tot een afname van 

de achterstand bij kinderen? 

 Zijn daarbij verschillen tussen de autochtonen en allochtonen vast te stellen? 

 

Ook voor het beantwoorden van deze vragen kunnen secundaire analyses worden uitgevoerd op 

de Prima- en/of COOL-databestanden.  

 

Voor thema 1 als geheel geldt dat na toekenning een startgesprek met OCW dient plaats te 

vinden om de onderzoeksvragen en de uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen 

en/of bij te stellen.  

 

Thema 2 – De achterstand van de autochtone doelgroepleerlingen 

 

Allochtone leerlingen hebben binnen het achterstandenbeleid geruime tijd een speciale positie 

ingenomen in vergelijking met autochtone leerlingen. Ze kregen een hoger gewicht, konden enige 

tijd onderwijs in de eigen taal en cultuur volgen, en scholen met veel allochtone leerlingen kwa-

men in aanmerking voor extra toeslagen. De extra aandacht was gerechtvaardigd omdat de achter-

stand van de allochtonen jarenlang veel groter was dan die van autochtonen. Ook bij gelijk oplei-

dingsniveau van de ouders bleven de allochtonen in het onderwijs op grote afstand van de 

autochtonen. Wat de prestaties en loopbanen betreft is er het afgelopen decennium veel veranderd. 

Hoewel de (met name taal-)prestaties van de allochtone leerlingen nog steeds lager zijn dan die 

van autochtone leerlingen, ook als rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de 

ouders, kan worden geconcludeerd dat de allochtonen een inhaalslag hebben gemaakt (o.a. Roe-

leveld e.a., 2011). De kloof tussen de prestaties en loopbanen van de allochtonen en de ‘gemiddel-

de’ leerling in Nederland is een heel eind gedicht.  

Dat kan zeker niet worden gezegd over de autochtone doelgroepleerling. In 2003 constateerde 

het SCP al dat de autochtone achterstandsleerling een vergeten groep dreigde te worden. Hun 

schoolprestaties gingen steeds verder achteruit, er was sprake van onderadvisering en ze gingen 

in toenemende mate naar een zorgvoorziening (SCP, 2003). Tegelijkertijd zorgde de drempel in 
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de gewichtenregeling ervoor dat een substantieel deel van de scholen waar autochtone achter-

standsleerlingen op zaten – veelal plattelandsscholen – geen of nauwelijks extra formatie kre-

gen. Het SCP pleitte daarom in 2003 al voor meer beleidsaandacht voor de groep autochtone 

achterstandsleerlingen. Die aandacht is er gekomen en dat heeft onder andere geresulteerd in 

een verlaging van de drempel en in extra budget voor autochtone leerlingen op scholen in zoge-

naamde cumulatiegebieden. Die extra middelen zijn niet overbodig, want ook onderzoek na 

2003 laat een verdere achteruitgang bij de autochtone achterstandsleerlingen zien. Zo blijkt uit 

analyses op de Prima- en COOL-bestanden dat de achterstand van de autochtone doelgroepleer-

lingen in de periode 2002-2007 ten opzichte van autochtone niet-doelgroepleerlingen opnieuw 

is toegenomen (Roeleveld, e.a., 2011). De longitudinale analyses laten zien dat allochtone doel-

groepleerlingen in het basisonderwijs hun achterstand inhalen, maar de achterstand van de 

autochtone doelgroepleerlingen juist toeneemt. Dat geldt vooral voor taal, maar in mindere mate 

ook voor rekenen. Ter illustratie: in termen van effectsizes is de taalachterstand van de autoch-

tonen in de periode 2002-2007 opgelopen van -0.38 tot -0.61, en de rekenachterstand van -0.28 

tot -0.35. Bij de allochtonen is er juist sprake van een verbetering: de taalachterstand is in die-

zelfde periode teruggelopen van -1.13 naar -1.02, en de rekenachterstand van -0.49 naar -0.37. 

De prestaties van de autochtone doelgroepleerlingen zijn dus wel beter dan die van de allochto-

nen, maar de ontwikkelingen zijn tegengesteld en voor de autochtone doelgroep ongewenst.  

 

Extra middelen alléén zijn geen oplossing voor de hardnekkige achterstand van de autochtone 

leerlingen. Het probleem kan pas gericht worden aangepakt als duidelijk is wat de oorzaak 

precies is. Er zijn in het verleden diverse mogelijke verklaringen geopperd: uitputting van talent, 

te weinig ambitie van de ouders, te lage verwachtingen van de leerkrachten, grote kloof tussen 

schoolklimaat en gezinscultuur, dialectgebruik etc. Deze verklaringen zijn deels al onderzocht, 

maar een goed samenhangend onderzoek, waarin wordt gekeken naar de invloed van en wissel-

werking tussen verschillende oorzaken, ontbreekt.  

De oorzaken hoeven niet voor alle autochtone leerlingen gelijk te zijn. Het is aannemelijk dat de 

problematiek van autochtone achterstandsleerlingen in de plattelandsgebieden heel anders is dan 

die van autochtone achterstandsleerlingen in stedelijke gebieden. En ook tussen provincies of 

regio’s kunnen de achterliggende oorzaken verschillen. Er is eerder onderzoek gedaan naar de 

onderwijsachterstand in ondermeer Friesland (Van Ruiven, 2003), Drenthe (Van Reydt, 1997, 

Mulder e.a., 2001), Zuid-Limburg (Jungbluth, 2011) en combinaties van provincies (Van der 

Vegt, 2001). In al die gebieden was sprake van achterblijvende prestaties en de verklaringen 

daarvoor komen deels overeen (laag opleidingsniveau, hoge werkloosheid). Maar de vraag is nu 

of er nog specifieke regionale factoren zijn die de achterstand kunnen verklaren. 

 

Het bovenstaande leidt tot de volgende kernvragen: 

 Wat zijn de oorzaken van de hardnekkige achterstand van autochtone leerlingen uit de lagere 

sociale milieus? 

 In hoeverre verschillen die oorzaken voor leerlingen op het platteland en in stedelijke gebie-

den? Als er verschillen zijn, waarop zijn die terug te voeren? 

 In hoeverre verschillen die oorzaken voor leerlingen uit verschillende provincies en/of (plat-

telands)regio’s? Als er verschillen zijn, waarop zijn die terug te voeren? 

 Welke oplossingen kunnen worden aangedragen om de achterstand van de autochtone doel-

groepleerlingen weg te werken? Wat kunnen scholen doen en wat kan het beleid bijdragen? 
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Voor dit onderzoek kunnen diverse (combinaties van) onderzoeksmethodieken worden ingezet: 

literatuuronderzoek, secundaire analyses, interviews, observaties e.d.  

Na toekenning dient een startgesprek met OCW plaats te vinden om de onderzoeksvragen en de 

uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te stellen.  

 

Thema 3 – Evaluatie van de wet OKE 

 

Met de wet OKE wil de overheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn 

brengen (harmoniseren) en zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving, de inspectie en het 

aanbod van vve-programma’s op beide soorten instellingen op elkaar afstemmen en in één 

landelijk kader onderbrengen.  

De belangrijkste onderdelen van de wet zijn: 

 De verplichting voor gemeenten om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge 

kinderen met een taalachterstand;  

 Het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeenten en het maken van afspraken over kern-

punten van voor- en vroegschoolse educatie met alle betrokken partijen;  

 Een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. Hiermee wordt een groot deel van de 

kwaliteitsregels voor de kinderopvang ook van toepassing op het peuterspeelzaalwerk;  

 Toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie. Met 

ingang van de wet OKE voert de GGD de inspectie uit op de peuterspeelzalen zoals zij dat 

ook al voor de kinderdagverblijven deed;  

 Behoud van de financiële toegankelijkheid van de peuterspeelzaal voor ouders van kinderen 

die in aanmerking komen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).  

  

De gemeente heeft de regie over de lokale harmonisatie. Zij moeten hierover afspraken maken 

met alle betrokken partijen. In de praktijk gebeurt dat meestal in het kader van de Lokale Educa-

tieve Agenda (LEA). Hier zijn sinds 2007 de kinderopvangorganisaties en sinds 2010 ook de 

peuterspeelzaalorganisaties bij betrokken.  

 

Uiteindelijk moet de wet OKE leiden tot een bredere, kwalitatief betere en financieel toeganke-

lijke voorschoolse educatie, zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven. In peuters-

peelzalen en kinderdagverblijven moet voor jonge kinderen een veilige, stimulerende omgeving 

worden gecreëerd waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taal- en of ontwikke-

lingsachterstand te signaleren en dat effectief aan te pakken met een (vve-) programma. Dit 

moet ertoe leiden dat er minder kinderen met een achterstand het onderwijs binnenkomen, en tot 

betere onderwijskansen voor de doelgroepen van het achterstandenbeleid. 

 

Net als bij andere beleidsmaatregelen worden bij de wet OKE allerlei aannames gedaan over de 

werking ervan. Vaak blijken verkeerde veronderstellingen echter achteraf de reden voor tegen-

vallende resultaten. Het is daarom zinvol om een evaluatie te starten met een reconstructie van 

de beleidstheorie. Op grond van welke opvattingen is voor de wet OKE gekozen? Welke causa-

le en finale relaties worden verondersteld? Wat was de beoogde ‘winst’ van de wet ten opzichte 

van de bestaande situatie? Wat kan worden gezegd over de kwaliteit van de beleidstheorie? Zijn 

de achterliggende veronderstellingen terecht en realistisch?  

 

Een goede beleidstheorie leidt niet automatisch tot het bereiken van de beleidsdoeleinden. In de 

uitvoeringsfase kunnen zich problemen voordoen waardoor het beleid niet (goed) van de grond 
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komt. Zo kan het bij de wet OKE al mis gaan bij het maken van afspraken tussen gemeenten en 

alle andere betrokken partijen, kunnen er te weinig middelen of deskundigheid zijn om het 

beleid vorm te geven, of kan er (te)veel concurrentie tussen de instellingen zijn waardoor de 

samenwerking stagneert. En binnen de instellingen kunnen de professionalisering-, opleidings- 

en taalbeheersingseisen aan de medewerkers een knelpunt vormen. En ook wensen en belangen 

van ouders kunnen een goede implementatie van de wet in de weg staan. Na de reconstructie 

van de beleidstheorie volgt daarom de vraag naar de uitvoeringsfase. Verloopt de invoering in 

het veld volgens plan? Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Waar zitten eventuele problemen en 

knelpunten die een goede implementatie belemmeren?  

Aangezien de wet OKE pas in 2010 is ingevoerd, is het nog te vroeg om vast te stellen of het 

einddoel (minder achterstand) wordt bereikt. Maar er kan al wel vast worden bekeken hoe het 

staat met een aantal subdoelen. Gaat de kwaliteit van peuterspeelzalen omhoog, en wordt er al 

meer vve aangeboden in de kinderdagverblijven? Is deelname aan peuterspeelzalen en kinder-

dagverblijven minder gesegregeerd dan voorheen? Zijn er al andere positieve ontwikkelingen in 

gang gezet?  

Ook kan worden onderzocht of er nu al eventueel onbedoelde effecten optreden (positief of 

negatief). Zo blijkt na invoering van de wet OKE een aanzienlijk aantal gemeenten het peuter-

speelzaalwerk bij kinderopvangorganisaties onder te brengen. Wat zijn de consequenties daar-

van, zowel in financieel opzicht als wat betreft de keuzemogelijkheden voor ouders?  

 

Voor kleinere gemeenten is het meestal lastiger om nieuw beleid te implementeren en uit te 

voeren dan voor grote(re) gemeenten. In het algemeen hebben ze een kleiner ambtelijk apparaat, 

minder middelen en minder expertise in huis. Dat zal ook bij de uitvoering van de wet OKE 

meespelen. Bij de vragen over implementatie en uitvoering van de wet OKE moet daarom spe-

ciale aandacht worden besteed aan de kleinere gemeenten. Met welke problemen zien zij zich 

geconfronteerd, en welke oplossingen hebben ze daarvoor bedacht? 

 

Samengevat zijn de kernvragen met betrekking tot de wet OKE: 

 Hoe luidt de beleidstheorie achter de wet OKE? Zijn de achterliggende veronderstellingen 

terecht en realistisch? 

 Hoe verloopt de implementatie van de wet OKE? Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Waar 

zitten eventuele problemen en knelpunten die een goede implementatie belemmeren?  

 Welke beoogde ontwikkelingen zijn in gang gezet en welke (sub)doelen zijn al bereikt?  

 Welke onbedoelde (positieve of negatieve) bij-effecten treden op? Wat zijn daarvan de con-

sequenties?  

 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat bij het beantwoorden van bovenstaande vragen zoveel 

mogelijk gebruik wordt gemaakt van resultaten uit onderzoeken die (binnenkort) zijn afgerond. 

Zie daarvoor o.a. paragraaf 4.3. Daarnaast kan bv. via interviews aanvullend onderzoek worden 

uitgevoerd om het beeld te complementeren.  

Na toekenning dient een startgesprek met de ministeries van OCW en SZW plaats te vinden om 

de onderzoeksvragen en de uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te 

stellen.  
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Thema 4 – Selectie en indicering van vve-doelgroepleerlingen en de relatie met het vve-aanbod 

 

Gemeenten en schoolbesturen zijn vrij in het bepalen van de doelgroepen van het vve-beleid. De 

middelen die zij vanuit het Rijk ontvangen zijn echter alleen gebaseerd op de gewichtenrege-

ling, i.c. het ouderlijk opleidingsniveau. Wanneer gemeenten en schoolbesturen aan andere of 

meerdere doelgroepen vve willen aanbieden en dat tot extra doelgroepkinderen leidt, moet dat 

uit eigen middelen worden gefinancierd. Het gevolg daarvan is dat er een grote variatie in de 

definiëring van de vve-doelgroepen is ontstaan. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal indi-

catoren dat wordt gehanteerd (de kwantiteit), maar ook om de inhoud en het perspectief (de 

kwaliteit). Driessen (2012a) maakt onderscheid tussen indicatoren die betrekking hebben op het 

sociaal-economische milieu (het leerlinggewicht), taal-gerelateerde factoren (bij het kind, in het 

gezin, of in de omgeving) psychosociale problematiek van de ouders (waardoor de opvoedings-

capaciteit te kort schiet) en medische factoren/stoornissen bij het kind zelf.  

 

Bij het aanbieden van een bepaalde remedie moet eerst goed worden nagegaan hoe groot het 

probleem is, waar de oorzaak van het probleem precies ligt en wat men met de remedie wil 

bereiken. Met betrekking tot vve betekent dit dat eerst duidelijk moet zijn hoe groot de 

(taal)achterstand is en waar die vandaan komt, voordat gekozen kan worden voor de juiste 

aanpak (programma). De instellingen en de leidster zouden daarom goed op de hoogte moeten 

zijn van de reden van een vve-plaatsing. Gaat het om een kind dat alleen op basis van het leer-

linggewicht is geplaatst, dan hoeft er (nog) geen sprake te zijn van een achterstand en kan een 

preventieve aanpak voldoende zijn. Maar zijn er bijvoorbeeld door het consultatiebureau al 

feitelijke ontwikkelingsachterstanden vastgesteld, dan vraagt dat om extra maatregelen. En 

vervolgens maakt het dan uit of die achterstanden worden veroorzaakt door onvoldoende aan-

bod in de omgeving (blootstellingsachterstand) of door een stoornis bij het kind zelf.  

Maar het is de vraag of instellingen en leidsters die achtergrond kennen en als dat wel het geval 

is, in hoeverre ze qua aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin naar reden van vve-plaatsing 

differentiëren. 

  

In verschillende gemeenten wordt een sterke relatie gelegd tussen het achterstandenbeleid en het 

zorgbeleid en worden alle doelgroepen onder de noemer ‘risicokinderen’ geschaard. De pro-

blematiek van de kinderen verschilt echter sterk. Bij achterstandskinderen gaat het immers om 

kinderen die ter compensatie voor het sociaal gedepriveerde milieu waar ze opgroeien extra 

stimulering nodig hebben; bij zorgkinderen om kinderen met fysieke en psychische ontwikke-

lingsstoornissen en kinderen die opgroeien in gezinnen met sociaal-psychische problematieken.  

Uit onderzoek van TNO blijkt dat geen van de bestaande screeningsinstrumenten de oorzaak 

van een taalachterstand kan onderscheiden (Van der Ploeg e.a., 2007). Als hulpmiddel heeft het 

RIVM inmiddels wel een omgevingsanalyse ontwikkeld waarmee professionals kunnen beoor-

delen of kinderen risico lopen op een taalachterstand in het Nederlands (Postma, 2009). Dit 

hulpmiddel kan gebruikt worden wanneer de gemeente ‘kinderen met een risico op een taalach-

terstand door onvoldoende taalaanbod in het Nederlands’ als doelgroepcriterium (of één van de 

criteria) hanteert voor deelname aan een voorschools educatieprogramma. 

Het is zeer de vraag of de vve-programma’s die zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van 

onvoldoende (taal)aanbod in de omgeving van het kind ook geschikt zijn voor kinderen waarbij 

de oorzaak van hun achterstanden gelegen is in stoornissen bij het kind zelf of psycho-sociale 

problematiek van hun ouders. Bovendien zullen veel peuterleidsters niet de vereiste deskundig-

heid hebben om het vve-aanbod op zorgleerlingen af te stemmen. Een onderzoek naar de conse-
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quenties van het onder één noemer brengen van achterstands- en zorgkinderen op het vve-

aanbod en de uitvoering ervan, kan hier meer zicht op bieden.  

 

Het is de bedoeling dat in een aantal gemeenten waar vve zowel gericht is op achterstands- als 

op zorgkinderen het traject van selectie, indicatiestelling, plaatsing en volgen van een vve-

aanbod in een voorschoolse voorziening wordt onderzocht, teneinde de volgende vragen te 

beantwoorden:  

 Hoe vindt de indicatiestelling binnen gemeenten plaats?  

 Hoe gaan instellingen en/of leidsters om met leerlingen in de groep met een verschillende 

indicatie? Wordt het vve-aanbod daarop afgestemd?  

 Zijn de vve-programma’s geschikt voor de diverse indicaties? Voor welke wel, voor welke 

niet? Waar hangt dat mee samen? 

 

Dit project dient gerelateerd te worden aan thema 3: in hoeverre komen de feitelijke selectie, 

indicatiestelling en het aanbod van vve-programma’s overeen met de in de beleidstheorie ge-

formuleerde uitgangspunten? Wat betekent dit voor de verwachte opbrengsten van de wet 

OKE?  

Voor dit onderzoek kunnen diverse (combinaties van) onderzoeksmethodieken worden ingezet: 

literatuuronderzoek, secundaire analyses, interviews, observaties e.d.  

Na toekenning dient een startgesprek met OCW plaats te vinden om de onderzoeksvragen en de 

uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te stellen.  
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5 Passend onderwijs 
 

 

 

 

5.1 Beleidsprioriteiten 

 

De afgelopen jaren hebben er in het onderwijsveld allerlei activiteiten plaatsgevonden in het 

kader van (de voorbereidingen voor) Passend onderwijs, het beleid op het gebied van onderwijs 

aan zorgleerlingen. Het nieuwe beleid moet oplossingen bieden voor de eerder geconstateerde 

knelpunten in het huidige WSNS-beleid en de leerlinggebonden financiering. Die knelpunten 

zijn ondermeer een tekortschietend didactisch handelen van leerkrachten, onvoldoende kwaliteit 

van het speciaal onderwijs, complexiteit rond de indicatiestelling, onvoldoende keuzevrijheid 

voor ouders, onvoldoende bestuurskracht van samenwerkingsverbanden en een voortdurende 

toename van de kosten van het onderwijs aan zorgleerlingen (o.a. Smeets & Rispens, 2008). 

Om die problemen het hoofd te bieden wordt onder de noemer van Passend onderwijs een reeks 

aan maatregelen ingevoerd. De eerste bouwstenen daarvoor zijn al in 2005 gelegd, en de perio-

de 2005 tot heden is het concept steeds verder ingevuld, bijgesteld en uitgewerkt. Op dit mo-

ment kunnen de (voorgenomen) beleidsmaatregelen als volgt worden samengevat: 

 Schoolbesturen krijgen de verplichting om alle leerlingen binnen of buiten het reguliere 

onderwijs passend onderwijs te bieden; 

 Er worden nieuwe geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden opgericht. In totaal 

gaat het om circa 75 samenwerkingsverbanden PO en 75 in VO. Deze nieuwe samenwer-

kingsverbanden komen in de plaats van de bestaande 234 WSNS-samenwerkingsverbanden 

in het PO en de 83 VO-netwerken in het VO die samen verantwoordelijk waren voor de zo-

genoemde lichte zorg, en de 34 regionale expertisecentra die verantwoordelijk waren voor de 

zware zorg (cluster 3 en 4); 

 De landelijke indicatiecriteria voor zware zorg (rugzak en speciaal onderwijs en voortgezet 

speciaal onderwijs) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een zorgplicht op het ni-

veau van de school in het regulier onderwijs. De samenwerkingsverbanden worden verant-

woordelijk voor de indicatiestelling en voor een dekkend onderwijsaanbod voor zorgleer-

lingen; 

 De nieuw op te richten samenwerkingsverbanden krijgen alle middelen, zowel voor lichte 

zorg als voor zware zorg (cluster 3 en 4). Ze krijgen een totaalbudget op basis van het totaal 

aantal leerlingen; 

 Er vindt een extra investering plaats ten behoeve van de professionaliteit van docenten. Hier-

voor is in het eerste jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar en daarna jaarlijks 150 miljoen 

euro; 

 Er komt een stelsel van verplichte uniforme toetsing (en voor primair en voortgezet onderwijs 

ook verplichte leerlingvolgsystemen). Zorgleerlingen doen gewoon mee aan de toetsing, maar 

worden op hun eigen niveau beoordeeld; 

 De inspectie zal niet alleen toezicht houden op het niveau van de school, maar ook op het 

niveau van het samenwerkingsverband. 

 

Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven 

welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan 
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ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, 

op welke wijze verwijzing naar het (v)so plaatsvindt en hoe zij ouders informeren. Dit plan 

moeten ze bespreken met de gemeenten. Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplan-

raad instemmingsrecht op het beleid en de verdeling van het budget van het samenwerkingsver-

band. Scholen stellen op hun beurt een schoolondersteuningsprofiel op, waarin zij aangeven 

welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.  

 

Het totale aantal plekken in het speciaal onderwijs (ongeveer 70.000) blijft gelijk. Op dit mo-

ment zijn de middelen echter ongelijk over het land verdeeld. Dat wordt rechtgetrokken door de 

beschikbare middelen naar rato van het aantal leerlingen over de samenwerkingsverbanden te 

verdelen (verevening). Omdat dit tot herverdeeleffecten zal leiden, is een overgangsregeling van 

5 jaar ingesteld. 

 

Een aangekondigde bezuiniging van €100 miljoen in 2013, €200 miljoen in 2014 en €300 mil-

joen vanaf 2015 op de budgetten voor speciale onderwijsvoorzieningen heeft de afgelopen jaren 

tot veel commotie en protesten in het veld geleid. Na de val van het kabinet in 2012 zijn deze 

bezuinigingen weer teruggedraaid.  

 

Het wetsvoorstel Passend onderwijs is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Behan-

deling in de Eerste Kamer volgt vermoedelijk in het najaar van 2012 . Het was de bedoeling om 

de wet 1-8-2013 in te laten gaan. In mei 2012 is echter besloten dat scholen een jaar langer de 

tijd krijgen om de hervormingen rond het Passend onderwijs door te voeren. Als de Eerste Ka-

mer de wet aanneemt, wordt met ingang van schooljaar 2014/2015 de zorgplicht ingevoerd en 

de bekostigingssystematiek aangepast.  

 

Aan het begin van de vorige BOPO-ronde waren de voorbereidingen voor Passend onderwijs 

ook al volop bezig. De beoogde invoeringsdatum was toen nog 1-8-2011. Na onderzoek in een 

aantal koploperregio’s heeft in 2009 echter een heroverweging van de oorspronkelijke plannen 

plaatsgevonden. Vervolgens viel het kabinet in februari 2010 en werd Passend onderwijs tot 

controversieel thema verklaard. Door de vertraging die dit met zich meebracht, is een deel van 

de vragen die het ministerie voor BOPO-IV had geformuleerd nog steeds actueel. Dat geldt voor 

de vragen met betrekking tot de totstandkoming van en ontwikkelingen binnen de samenwer-

kingsverbanden, de verdeling van middelen, effectieve vormen van onderwijs(ondersteuning) 

voor zorgleerlingen, de competenties van het onderwijspersoneel en de positie van de ouders. 

Die onderwerpen staan dus nog steeds op het ‘wensenlijstje’ van het ministerie. Ze kunnen 

globaal als volgt worden geformuleerd: 

 Met betrekking tot de samenwerkingsverbanden: Hoe ontwikkelen de regionale samenwer-

kingsverbanden zich? In welke opzichten is er sprake van vernieuwing? Hoe werkt dat door 

op scholen, leerkrachten en leerlingen?  

 Met betrekking tot de financiële middelen: Komen regionale samenwerkingsverbanden tot 

een goede verdeling en inzet van financiële middelen? Hoe vindt de indicering plaats? Leidt 

budgetfinanciering tot een effectievere en doelmatiger inzet van middelen? 

 Met betrekking tot de scholen/leerkrachten: Is het onderwijspersoneel voldoende betrokken 

en voldoende competent voor Passend onderwijs? Welke vormen van ondersteuning in de 

klas zijn effectief en hoe kunnen die het best worden ingevoerd? Op welke schaal en op wel-

ke wijze voeren scholen voor speciaal onderwijs verbeteringen in hun onderwijs door? Lukt 

het om een goede aansluiting tussen regulier en speciaal onderwijs te realiseren? 
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 Met betrekking tot de ouders: Op welke wijze hebben regionale samenwerkingsverbanden de 

collectieve positie van ouders geregeld? Op welke schaal en op welke wijze betrekken scho-

len individuele ouders bij Passend onderwijs? Welke vormen van collectieve en individuele 

ouderbetrokkenheid zijn in welke situaties effectief? 

 

 

5.2 Beschouwing bij de vragen 

 

De vertraging bij de invoering van Passend onderwijs is een complicerende factor voor de pro-

grammering van (BOPO-)onderzoek. Hoe Passend onderwijs in de praktijk gaat doorwerken op 

het zorg- en onderwijsaanbod aan de leerlingen, op de capaciteiten en het functioneren van de 

leerkracht, op de aansluiting tussen regulier en speciaal onderwijs en op de rol van de ouders, 

kan immers pas worden vastgesteld als Passend onderwijs volledig is ingevoerd. Dat is in deze 

BOPO-ronde nog niet het geval. In 2013-2014 gaat het nog om plannen, voornemens en activi-

teiten in ontwikkeling. In BOPO-V zal het onderzoek zich daarom alleen kunnen richten op de 

voorbereidingsfase van Passend onderwijs en op de ontwikkelingen in het veld. Hoe is de situa-

tie nu? Waar zitten de knelpunten? Wat moet er veranderen wil Passend onderwijs straks een 

succes worden, en gaan de ontwikkelingen daadwerkelijk die kant op? Die vragen kunnen wor-

den gesteld op het niveau van de samenwerkingsverbanden, de middelen, de scholen, de leer-

krachten en de ouders.  

 

De verwachtingen over de effecten van Passend onderwijs zijn gemengd (Ledoux, 2007; Rutten 

& Jepma, 2012). Veel zal afhangen van hoe de nieuwe regionale samenwerkingsverbanden hun 

taken en verantwoordelijkheden vorm gaan geven. Er kan voor worden gekozen om straks in 

grote lijnen op de oude voet verder te gaan, maar er ligt nu ook een mogelijkheid om nieuwe en 

creatieve oplossingen te bedenken om leerlingen die dat nodig hebben zo effectief en efficiënt 

mogelijk zorg te bieden. Met name de nieuwe samenwerkingsverbanden PO hebben nu de kans 

om zaken te vernieuwen. Die verbanden worden immers ingrijpend gereorganiseerd, en de 

regionale samenwerking moet in veel gevallen weer vanaf nul worden opgebouwd. Voor VO-

samenwerkingsverbanden hoeft er in principe niet veel te veranderen, omdat die voortbouwen 

op de al bestaande samenwerking. Alleen het voortgezet speciaal onderwijs moet daarbij aan-

sluiten.  

Eventuele vernieuwingen kunnen zich op allerlei manieren manifesteren. Het kan tot uitdruk-

king komen in de bestuurlijke organisatie, in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, 

in de verdeling van de middelen en in de wijze waarop straks de indicering wordt geregeld. 

Vooral dat laatste, hoe de indicering straks gaat plaatsvinden, is in het kader van Passend on-

derwijs cruciaal. Het is immers een van de belangrijkste pijlers van Passend onderwijs, waarop 

beslissingen over het zorgaanbod worden gebaseerd. Nu de landelijke criteria verdwijnen zullen 

de samenwerkingsverbanden daar zelf een modus voor moeten zien te vinden.  

De door OCW geformuleerde vragen over de samenwerkingsverbanden en de verdeling en inzet 

van de financiële middelen (a en b) zijn dan ook zeer interessant en nuttig.  

 

Naar de samenwerkingsverbanden is en wordt in het kader van de onderzoekslijn Passend on-

derwijs in BOPO-IV en in opdracht van de ECPO echter al onderzoek uitgezet. ITS en het 

Kohnstamm Instituut voeren een aantal BOPO-projecten uit met betrekking tot de inrichting van 

het onderwijs- en zorgaanbod aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd in een aantal oude WSNS-samenwerkingsverbanden. Hoe deze verbanden 



 46 

zich voorbereiden op de overgang naar de nieuwe regionale indeling is een van de onderwerpen 

van het onderzoek. En Sardes heeft van de ECPO opdracht gekregen om een onderzoek uit te 

voeren naar de voortgang van de voorbereidingen van Passend onderwijs in de samenwerkings-

verbanden. Zie voor meer informatie over deze projecten par. 5.3.) 

De (ontwikkelingen binnen de) samenwerkingsverbanden zijn dus al onderwerp van (toekom-

stig) onderzoek. In het onderzoek van Sardes zal ook aandacht worden besteed aan de inzet van 

middelen en de wijze waarop straks de indicering door de samenwerkingsverbanden wordt 

geregeld. Bovendien heeft de ECPO het voornemen om op termijn een apart onderzoek naar de 

indicering uit te laten voeren.  

 

Gezien het feit dat er nog projecten van start gaan en er van de lopende projecten nog geen 

resultaten bekend zijn, is het op dit moment niet zinvol om in het kader van BOPO-V onderzoek 

naar samenwerkingsverbanden en/of indicering te programmeren. Voor onderzoek naar de 

positie van ouders is het nu ook nog te vroeg. Dat onderwerp kan beter worden onderzocht als 

Passend onderwijs daadwerkelijk is ingevoerd. Dan kan worden vastgesteld of hun positie is 

versterkt, verzwakt of gelijk is gebleven ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Op het niveau van de leerkrachten liggen wel aanknopingspunten voor BOPO-onderzoek. De 

competenties van leerkrachten zijn allesbepalend voor het al of niet slagen van Passend onder-

wijs. Ze moeten ondermeer in staat zijn om problemen en beperkingen van leerlingen te signale-

ren, kunnen omgaan met cognitieve- en gedragsproblemen, planmatig kunnen werken en kun-

nen omgaan met verschillen (Van Gennip e.a., 2007; Mooij & Smeets, 2009). Uit onderzoek 

van Smeets (2007) bleek dat lang niet alle leerkrachten zichzelf even capabel vinden in het 

omgaan met zorgleerlingen, en het meest recente Onderwijsverslag van de Inspectie laat zien 

dat een groot deel van de leerkrachten dat ook niet is (Inspectie, 2012). Het SCP (2012) is daar-

om zeer kritisch over Passend onderwijs, omdat aan een cruciale voorwaarde, namelijk de voor-

bereiding van de leraar in het reguliere onderwijs, nog niet is voldaan. Het is noodzakelijk om 

leraren via (bij)scholing voor te bereiden op dit meer gedifferentieerd lesgeven en het adequaat 

kunnen inspelen op de zeer diverse behoeften van zorgleerlingen. Volgens de Inspectie is echter 

de helft van het onderwijspersoneel daar niet goed voor toegerust. Maar ook in het speciaal 

(basis) onderwijs zijn er volgens de Inspectie nog veel verbeterpunten. Daar zijn relatief vaak 

problemen bij het werken met ontwikkelingsperspectieven, afstemming op de onderwijsbehoef-

ten van leerlingen en opbrengstgericht werken.  

Er is dus een discrepantie tussen de eisen die (ook) in het kader van Passend onderwijs impliciet 

of expliciet aan leerkrachten worden gesteld, en de competenties die de leerkrachten op dit 

moment daadwerkelijk hebben. Om dat te verbeteren moet zicht zijn op die discrepanties: welke 

competenties hebben de leerkrachten momenteel, welke zouden ze moeten hebben om Passend 

onderwijs succesvol te laten zijn, waar zitten de grootste knelpunten, en hoe kunnen deze wor-

den weggewerkt?  

 

Het is in de BOPO-periode 2013-14 uiteraard ook nog te vroeg om effecten van Passend onder-

wijs op leerlingniveau te meten. Dat kan pas nadat Passend onderwijs volledig is ingevoerd, en 

zorgleerlingen in de nieuwe opzet daadwerkelijk onderwijs volgen. Sinds de vorige BOPO-

ronde is er wel een stap in de richting van effectonderzoek op leerlingniveau gezet door de start 

van het cohortonderzoek COOL-
speciaal

 (zie bijlage). COOL
Speciaal

 is een uitbreiding van COOL
5-

18 
en richt zich op het speciaal basisonderwijs en cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs. Net 

als in COOL
5-18

 worden in COOL
Speciaal

 de schoolloopbanen van leerlingen gevolgd. De eerste 
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meting van COOL
Speciaal

 heeft in schooljaar 2010/11 plaatsgevonden. Het aantal deelnemende 

scholen bedroeg 33 scholen voor speciaal basisonderwijs en 40 scholen in cluster 3 en 4. Voor-

alsnog staat er één meting in het speciaal (basis)onderwijs gepland, en is het nog niet zeker of er 

een tweede meting komt. Voor het vaststellen van effecten van Passend onderwijs op leerling-

niveau is een tweede (en liefst derde) meting echter onontbeerlijk. Het CPB heeft een ontwerp 

voor een evaluatie van Passend onderwijs geschetst, en oppert daarin de mogelijkheid om de 

eerste meting van COOL-
speciaal

 als een nulmeting te beschouwen.  

Op basis van een of meer vervolgmetingen kan het effect van Passend onderwijs op de leer-

lingstromen worden vastgesteld: gaan er minder kinderen naar sbo, so, vso, lwoo, pro? Leidt dit 

tot kostenvermindering? En hoe ontwikkelingen de prestaties van zorgleerlingen zich in het 

reguliere onderwijs en in het s(b)o? 

 

Het feit dat de invoering van Passend onderwijs opnieuw met een jaar is vertraagd, zorgt ervoor 

dat het ten tijde van het schrijven van het BOPO-V programma voor veel onderzoeksvragen nog 

te vroeg was. Om die reden richten de onderzoeksvragen zich vooralsnog alleen op: 

 

Thema 1: Competenties van leerkrachten in relatie met Passend onderwijs.  

 

In paragraaf 5.4 worden de daarbij behorende vragen geformuleerd. 

 

Op een later tijdstip zullen door BOPO andere onderzoeksthema’s worden aanbesteed. 

 

 

5.3 Ander onderwijsonderzoek 

 

Dat de invoering van Passend onderwijs veel vertraging heeft opgelopen, heeft ook invloed 

gehad op het onderzoek. Projecten zijn later gestart, tussentijds bijgesteld of nog even in de 

ijskast gezet. Toch is er de afgelopen jaren veel onderzoek wel uitgevoerd. Vrijwel al die pro-

jecten lopen nog; over de resultaten is derhalve nog niets bekend. We zetten de belangrijkste 

projecten hieronder op een rijtje: 

 

In de onderzoekslijn Passend onderwijs BOPO-periode 2009-2012 wordt door het ITS en het 

Kohnstamm Instituut in drie samenhangende themaprojecten onderzoek gedaan naar de ontwik-

keling van Passend onderwijs en de effecten daarvan. Het onderzoek betreft de inrichting van 

het onderwijs- en zorgaanbod aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de samen-

werkingsverbanden. Daarbij gaat het zowel om het regionale niveau, als om het school- en het 

klasniveau in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. In het onderzoek wordt nage-

gaan in hoeverre de inrichting van Passend onderwijs voldoet aan de verwachtingen die daaraan 

kunnen worden gesteld en in hoeverre dit leidt tot (beoogde en niet beoogde) effecten. In een 

van de projecten staat de regionale ontwikkeling centraal. In hoeverre slagen regio’s erin een 

flexibel en adequaat aanbod aan voorzieningen en ondersteuning vorm te geven? In het tweede 

project staan het onderwijs en het zorgaanbod in de klas en school centraal, evenals de rand-

voorwaarden daarbij (attitudes, competenties, beleid). In het derde project wordt de hulpstruc-

tuur rond de leraar in kaart gebracht. De gegevens worden in samenhang geanalyseerd. Door 

tussentijdse wijzigingen in het beleid heeft het project de nodige vertraging opgelopen. De 

resultaten worden nu begin 2013 verwacht. 
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In aanvulling op bovengenoemde projecten heeft de BOPO in een later stadium een onderzoek 

op leerlingniveau uitgezet. Ook dit project wordt door het ITS en Kohnstamm Instituut uitge-

voerd. Het project omvat secundaire analyses op de data van COOL
5-18

 (regulier onderwijs) en 

COOL-
speciaal

 (sbo en so) ten behoeve van de evaluatie Passend onderwijs. Doel van het onder-

zoek is inzicht te geven in ontwikkelingen in schoolwelbevinden, prestaties en loopbanen van 

zorgleerlingen in regulier en speciaal onderwijs sinds 2005. Tweede doel is het geven van in-

zicht in de uitgangssituatie anno 2011 van de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden Pas-

send onderwijs in het primair onderwijs. Beide soorten informatie kunnen eventueel als nulme-

ting worden beschouwd voor verdere effectevaluatie van Passend onderwijs. 

 

In opdracht van ECPO zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar de beleids-

ontwikkeling, planning en bekostiging van Passend onderwijs, en naar de manier waarop de aan 

Passend onderwijs ten grondslag liggende ideeën in de dagelijkse onderwijspraktijk handen en 

voeten krijgt. Zie voor een overzicht ECPO (2011). We noemen er enkele: 

 

In 2009 heeft het IVA onderzoek gedaan naar de stand van zaken in negen koploperregio’s van 

de eerste tranche. Koploperregio’s zijn regionale netwerken die een extra subsidie hebben ge-

kregen van de overheid om regionale samenwerking vorm te geven en te werken aan een dek-

kend aanbod van zorgvoorzieningen in hun regio. In 2010 is door het Kohnstamm Instituut en 

het ITS een vervolgonderzoek uitgevoerd bij dezelfde negen koplopers van de eerste tranche en 

tevens de stand van zaken in kaart gebracht bij de koplopers van de tweede tranche (17 regio’s) 

die in 2009 van start waren gegaan. In het vervolgonderzoek zijn de gevolgen van de tussentijd-

se heroverweging van de plannen voor Passend onderwijs voor de ontwikkelingen in de koplo-

perregio’s meegenomen.  

 

In opdracht van de ECPO heeft Sardes in 2009 onderzocht hoe er in het onderwijsveld wordt 

gedacht over de zogeheten budgetfinanciering. Welke beelden leven er en wat zijn de voor- en 

nadelen ten opzichte van de huidige financieringssystematiek? In het rapport wordt beschreven 

welke beelden er bij de gesprekspartners van regionale netwerken en landelijke belangenorgani-

saties leven ten aanzien van de verschillende aspecten van budgetfinanciering, en wat de voor-

keursvarianten zijn bij de toekomstige inrichting van budgetfinanciering. Daarnaast heeft Sardes 

ook onderzocht hoe een experiment met budgetfinanciering in regionaal netwerk Eemland is 

verlopen. 

 

Oberon heeft in 2009, op verzoek van de ECPO, onderzoek gedaan naar Passend onderwijs aan 

leerlingen met gedragsproblemen. In het onderzoek komen ervaren docenten in het voortgezet 

onderwijs aan het woord over hoe zij onderwijs geven aan leerlingen met speciale onderwijsbe-

hoeften.  

 

Eveneens in opdracht van de ECPO gaat Sardes onderzoek uitvoeren naar de voortgang van de 

voorbereidingen van Passend onderwijs. ECPO wil via dit onderzoek inzicht krijgen in de stand 

van zaken van de voorbereiding van alle samenwerkingsverbanden po en vo op de invoering 

van Passend onderwijs en in de verwachtingen van het veld over Passend onderwijs en de daar-

mee gepaard gaande kansen en risico’s. Het onderzoek moet informatie opleveren over de be-

stuurlijke vormgeving, eventuele afspraken ten aanzien van de positie van het v(s)o, de voorge-

nomen verdeling van ondersteuningsmiddelen, de wijze waarop deze middelen worden ingezet 

en de beschikbare kengetallen over deelname (v)so, sbao, lwoo en pro, lgf-leerlingen en thuis-
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zitters. De start van dit project is met een half jaar uitgesteld. Zoals de planning er nu uitziet, 

wordt in het voorjaar van 2013 de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd. Wanneer het ver-

volgonderzoek gaat plaatsvinden is nog niet bekend. 

 

De Onderwijsinspectie richt zich in het kader van Passend onderwijs vooral op de activiteiten 

binnen de samenwerkingsverbanden. Omdat het invoeringstraject nu een jaar is uitgesteld, 

wordt er in 2012 nog niet veel gedaan. Er komt een toezichtkader samenwerkingsverbanden 

primair onderwijs; dat zal naar verwachting eind 2012 gereed zijn. Verder vindt er onderzoek 

plaats naar de beredeneerde afwijking bij de indicering. Er zijn enorme verschillen tussen de 

samenwerkingsverbanden wat betreft de indicering voor een rugzakje of verwijzing naar het 

speciaal onderwijs. De vraag is hoe dat komt en wat er gaat gebeuren als er straks geen landelij-

ke criteria meer zijn.  

 

De PO-Raad heeft een netwerk Passend onderwijs opgezet, waaraan 33 schoolbesturen deelne-

men. Het netwerk levert de PO-Raad informatie op over de voortgang van de implementatie en 

over knelpunten. 

 

 

5.4 Uitwerking van het onderzoeksprogramma Passend onderwijs  

 

Thema 1: Competenties van leerkrachten in relatie met Passend onderwijs 

 

In de overzichtsstudie ‘Op zoek naar Passend onderwijs’ (Smeets & Rispens, 2008) die als 

afsluiting van BOPO-III in opdracht van BOPO is uitgevoerd, werd geconcludeerd dat veel 

basisscholen er niet in slagen om hun onderwijsaanbod voldoende af te stemmen op de aanwe-

zigheid van zorgleerlingen. Dit ondanks de inspanningen die ondermeer in het kader van WSNS 

zijn geleverd. Bij het onderwijs aan zorgleerlingen is diagnosticerend onderwijzen van grote 

betekenis. Dat houdt in dat er planmatig wordt gewerkt volgens de cyclus: signaleren (vaststel-

len om welke problemen het gaat), een plan maken over wat te doen, dat plan uitvoeren, kijken 

wat de resultaten zijn en het op grond daarvan bijstellen van het onderwijs. In de overzichtsstu-

die werd geconstateerd dat de nadruk in het onderwijs teveel bij het signaleren van problemen 

lag. Het planmatig aanpakken daarvan bleef hierbij achter, en er werd onvoldoende aangesloten 

bij verschillen tussen leerlingen. Uit het meest recente onderwijsverslag van de Inspectie (2012) 

blijkt dat daar in de afgelopen jaren weinig verbetering in is opgetreden. Op de helft van de 

scholen wordt de instructie nog steeds niet voldoende afgestemd op de onderwijsbehoeften van 

de leerlingen. Daarnaast laat de kwaliteit van de zorg en begeleiding op tweederde van de scho-

len te wensen over en stemmen weinig scholen het onderwijs planmatig af op de behoeften. 

Volgens de Inspectie is dit in het licht van Passend onderwijs een problematische constatering.  

Leerkrachten in het reguliere onderwijs ervaren gedragsproblemen van leerlingen als een groter 

probleem dan leerlingen met cognitieve problemen (Van Gennip e.a., 2007; Oberon, 2009). 

Deze leerlingen vragen om veel aandacht en veroorzaken vaak negatieve emoties bij de leer-

kracht waardoor een negatieve attitude ten aanzien van de leerlingen ontstaat (Van Der Wolf, 

2009). De kans is dus groot dat veel leerlingen met gedragsproblemen niet in het reguliere on-

derwijs kunnen blijven omdat de leerkracht onvoldoende kennis en ervaring heeft om daarmee 

om te gaan. 

Deze bevindingen worden in het kader van Passend onderwijs in verband gebracht met de 

noodzaak tot het verder ontwikkelen van de competenties van leerkrachten. Als leerkrachten de 
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pedagogisch-didactische vaardigheden missen om problemen van zorgleerlingen te verminderen 

of op te lossen ontstaat een gevoel van ‘handelingsverlegenheid’. Dit kan leiden tot het inroepen 

van specialistische hulp, die mogelijk kan uitmonden in verwijzing naar een vorm van speciaal 

(basis) onderwijs. Het doel van Passend onderwijs is juist om het aantal verwijzingen te reduce-

ren. Dat kan alleen als de competenties van leerkrachten zodanig worden verhoogd dat ze 

daadwerkelijk in staat zijn om de zorgleerlingen, zowel leerlingen met cognitieve als met ge-

dragsproblemen, een onderwijsaanbod op maat te bieden. 

Maar het is wel de vraag hoe ver men kan en wil gaan wat betreft de belastbaarheid van de 

leraar in het reguliere onderwijs. Van hen kunnen niet dezelfde competenties worden verwacht 

als van leerkrachten in het speciaal (basis) onderwijs.  

 

In het speciaal (basis) onderwijs is het pedagogisch klimaat meer afgestemd op zorgleerlingen. 

Daar staat tegenover dat men daar in het algemeen te weinig op ‘leren’ is gericht en te weinig 

inzicht heeft in de resultaten van leerlingen. Volgens de Inspectie wordt in het speciaal (basis) 

onderwijs nog steeds onvoldoende rekening gehouden met het ontwikkelingsperspectief van de 

leerlingen en worden toetsgegevens onvoldoende gebruikt voor terugkoppeling aan leerlingen 

en om het onderwijsaanbod te optimaliseren (Inspectie, 2012).  

In dit verband is het zorgelijk dat het aandeel afgestudeerde PABO-studenten met de specialisa-

tie Special Educational Needs de laatste jaren afneemt en dat er, mede als gevolg van de ver-

grijzing, ook in het speciaal (basis) onderwijs relatief veel onbevoegde leerkrachten voor de klas 

staan (Inspectie, 2011).  

 

Wil Passend onderwijs slagen, dan zal er zowel in het reguliere basisonderwijs als in het speci-

aal (basis) onderwijs systematisch gewerkt moeten worden aan het verbeteren van de competen-

ties van leerkrachten ten aanzien van zorgleerlingen. Over welke competenties dat zouden moe-

ten zijn is in Nederland inmiddels veel geschreven (zie bv. Derriks, e.a. 2002; Kooiman e.a., 

2005; Van Gennip e.a., 2007; Smeets & Rispens, 2008; Inspectie, 2009, 2010). Ook in Europa 

staat ‘inclusive education’ hoog op de agenda. In 2009 is het European Agency for Develop-

ment in Special Needs Education (het Agency) gestart met een driejarig project om te onder-

zoeken hoe leraren tijdens hun initiële opleiding voor het reguliere onderwijs worden voorbe-

reid op hun rol in ‘inclusief onderwijs’. Aan het project hebben vijfenvijftig experts uit 25 

landen meegewerkt, waaronder beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de lerarenoplei-

ding en inclusief onderwijs, en lerarenopleiders van de algemene en specifieke lerarenopleidin-

gen. Behalve het eindrapport van het project vormt het ‘Profiel van inclusieve leraren’ een 

belangrijke output van het project. In dat profiel worden de competenties beschreven die vereist 

zijn voor effectieve, inclusieve leraren (European Agency, 2012).  

Welke competenties leerkrachten moeten hebben, is dus bekend; de mogelijkheden om de be-

nodigde competenties te behalen zijn er ook. Er is bijvoorbeeld in het kader van de Leraren-

beurs grote belangstelling voor het volgen van een post-initiële HBO opleiding ‘speciale 

onderwijszorg’, zoals de master SEN van Windesheim. Deze opleidingen bouwen voort op 

het Europese competentieprofiel van leerkrachten en leiden leerkrachten op tot professionals 

binnen de complexe context van de speciale onderwijszorg.  

 

Aan de ene kant is er dus zorg over het slagen van Passend onderwijs omdat leerkrachten in het 

algemeen nog steeds niet goed op hun taak zijn voorbereid. Aan de andere kant zijn er moge-

lijkheden voor scholing en lijken steeds meer leerkrachten gemotiveerd om bijgeschoold te 

worden en de nieuwe uitdaging aan te gaan.  
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De vraag is nu hoe het best kan worden bereikt dat leerkrachten de benodigde competenties 

verkrijgen en ook daadwerkelijk effectief in de praktijk gaan toepassen. Welke factoren op 

bestuur-, school- en leerkrachtniveau zijn daarbij van belang en aan welke voorwaarden moet 

worden voldaan? Zijn er voorbeelden van good-practices?  

 

De kernvragen in dit onderzoeksthema zijn: 

 Hoe kan worden bereikt dat meer leerkrachten de voor Passend onderwijs benodigde compe-

tenties verkrijgen en daadwerkelijk in de praktijk toepassen?  

 Welke factoren op bestuur-, school- en leerkrachtniveau zijn daarbij van belang en aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan? 

 Wat kan het beleid daaraan bijdragen? 

 Zijn er voorbeelden van good-practices?  

 

Dit project vereist een combinatie van (inter)nationaal literatuuronderzoek, aangevuld met 

experimenteel en/of survey-onderzoek en een beschrijving van good-practices. 

Na toekenning dient een startgesprek met OCW plaats te vinden om de onderzoeksvragen en de 

uitwerking te bespreken en eventueel aan te scherpen en/of bij te stellen. Verder wil de ECPO 

dit project mogelijk een plaats geven in het nog op te stellen evaluatieplan Passend onderwijs. 

Bij de start van het project is daarom tevens overleg met de ECPO gewenst. 
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‘10/
‘11

‘11/
‘12

‘12/
‘13

‘13/
‘14

‘15/
‘16

Primair Lj 1

Lj 2

Lj 3

Lj 4

Lj 5

Lj 6

Lj 7

Lj 8

Voortgezet Lj 1

Lj 2

Lj 3

Lj 4

of mbo-1 Lj 5

of mbo-2 Lj 6

Tijdpad
‘07/
‘08 

‘08/
‘09 

‘09/
‘10

‘10/
‘11

‘11/
‘12

‘12/
‘13

‘13/
‘14

‘15/
‘16

Primair Lj 1

Lj 2

Lj 3

Lj 4

Lj 5

Lj 6

Lj 7

Lj 8

Voortgezet Lj 1

Lj 2

Lj 3

Lj 4

of mbo-1 Lj 5

of mbo-2 Lj 6

Bijlage COOL-cohorten 
 

 

 

 

COOL
5-18

 

 

In schooljaar 2007/2008 is, als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten, een 

nieuw cohortonderzoek gestart. Dit onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun school-

loopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Drie aspecten van de ontwikke-

ling van leerlingen staan in het onderzoek centraal: 

1. de cognitieve ontwikkeling: kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en reke-

nen/wiskunde; 

2. de ontwikkeling van sociale competenties, waaronder burgerschapscompetenties; 

3. de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

Om de leerlingen op deze drie aspecten te volgen worden op diverse momenten toetsen en 

vragenlijsten afgenomen. Daarnaast wordt de gehele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart 

gebracht door koppeling van de cohortgegevens aan het BRON-systeem (BRON= Basisregister 

Onderwijs) dat wordt beheerd door het CBS.  

Er zijn drie ronden van gegevensverzameling gepland, waarvan de eerste twee inmiddels zijn 

afgerond. In de eerste ronde (2007-2008) hebben leerlingen uit groep 2, 5 en 8 van het primair 

onderwijs en klas 3 van het voortgezet onderwijs aan het onderzoek meegedaan. In de tweede 

ronde (2010-2011) zijn deze groepen opnieuw onderzocht, en daarnaast ook de leerlingen in de 

bovenbouw van het havo en vwo en in het mbo. In 2013-2014 wordt dit nogmaals herhaald.  

 

In schema 1 staat het tijdpad, waarin de lichte arcering aangeeft dat er dataverzamelingen in de 

betreffende leerjaren worden uitgevoerd; de donkere arcering geeft de ‘tussenjaren’ aan.  

 

Schema 1 – tijdpad COOL
5-18

-metingen 
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COOL
5-18

 wordt uitgevoerd door een breed consortium. Het ITS en Kohnstamm Instituut zijn 

verantwoordelijk voor het primair onderwijs gedeelte. Het Cito en GION nemen het voortgezet 

onderwijs en mbo gedeelte voor hun rekening. Het CBS is verantwoordelijk voor de koppeling 

van de gegevens aan de BRON-bestanden. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door 

NWO/PROO. 

 

Het basisschoolgedeelte van COOL
5-18

 

COOL
5-18

 in het basisonderwijs is de opvolger van het vroegere Prima-cohortonderzoek. Het 

aantal basisscholen dat aan COOL
5-18

 deelneemt bedraagt 550. Daarvan vormen 400 scholen een 

representatieve steekproef van alle basisscholen, op basis waarvan algemene uitspraken over het 

basisonderwijs gedaan kunnen worden. Daarnaast is er een steekproef van scholen met een 

oververtegenwoordiging van achterstandsleerlingen.  

 

De kern van het onderzoek bestaat uit toetsafnames bij de leerlingen in groep 2, 5 en 8. Daar-

naast worden bij de leerlingen, leerkrachten en ouders diverse andere instrumenten afgenomen.  

 

In schema 2 zijn de instrumenten op een rijtje gezet. 

 

Schema 2 – Overzicht instrumenten in COOL
5-18

  

PO: instrumenten
groep 2 groep 5 groep 8

CITO • Taal voor Kleuters 

(oudste kleuters)

• Ordenen

(oudste kleuters)

• Rekenen-Wiskunde

• (Lees)woordenschat

• Drie Minuten Toets

• Begrijpend Lezen 

• Rekenen-Wiskunde

• Leeswoordenschat 

• Drie Minuten Toets

• Begrijpend Lezen 

overig

leerling

• Leerlingvragenlijst

• Capaciteitentest (NSCCT)

• Leerlingvragenlijst

(incl. burgerschap)

overig • Leerlingprofiel

• Oudervragenlijst

• Zorgprofiel

• Leerlingprofiel

• Oudervragenlijst

(bij nieuwe leerlingen)

• Zorgprofiel

• Leerlingprofiel

• Oudervragenlijst

(bij nieuwe leerlingen)

• Zorgprofiel

• Uitstroomformulier

 
 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de instrumenten en gemeten variabelen verwijzen we 

naar het onderzoeksplan en de technische rapporten op www.cool5-18.nl 

 

Oplevering data 

Het ‘hoofdproduct’ van het cohortonderzoek bestaat uit gevulde en goed toegankelijke databe-

standen, die voor allerlei onderzoek en voor verschillende onderzoekers van nut is. Na afron-

ding van elke dataverzamelingsronde verschijnt een technisch rapport waarin gegevens over de 

http://www.cool5-18.nl/
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steekproef, de respons, de dataverzameling, de instrumenten, de cleaning van bestanden en de 

constructie van samengestelde variabelen worden beschreven. Het technisch rapport over de 

eerste en tweede COOL
5-18

-meting zijn opgeleverd en kunnen via de site worden gedownload. 

De bestanden zijn aan DANS overgedragen en zijn voor derden beschikbaar. 

 

 

Pre-COOL 

 

In 2009 is een cohortonderzoek ‘jonge kind’ gestart, dat aansluit op het cohortonderzoek 

COOL
5-18

 . Het doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op de effecten van verschillende vor-

men van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. In het ‘Pre-COOL’ onderzoek 

worden twee cohorten kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbanen. Het eerste, 

het zogenoemde vierjarigencohort, is gestart in 2009. We volgen deze kinderen vanaf de over-

gang van een voorschoolse instelling naar het basisonderwijs, tot het einde van het basisonder-

wijs. De tweede groep, het tweejarigencohort, bestaat uit kinderen die in 2010 twee jaar zijn 

geworden en die al of niet naar verschillende varianten van voorschoolse voorzieningen gaan. 

Deze leerlingen worden vanaf tweejarige leeftijd tot een aantal jaren in het basisonderwijs ge-

volgd.  

 

Het vierjarigencohort is in 2009/10 gestart met het verzamelen van gegevens bij kinderen die in 

dat schooljaar zijn ingestroomd in basisscholen die deelnemen aan COOL
5-18

. De gegevens 

hebben onder andere betrekking op de voorschoolse instelling (peuterspeelzaal, kinderdagver-

blijf) waar ze van afkomstig zijn. In schooljaar 2010/11 zaten deze kinderen in groep 2 van de 

basisschool en waren daar betrokken bij de tweede meting van COOL
5-18

. Zie voor meer infor-

matie www.cool5-18.nl 

 

Het tweejarigencohort bestaat uit twee groepen kinderen:  

a. kinderen die voorschoolse instellingen bezoeken, deels dezelfde voorzieningen als de kin-

deren uit het vierjarigencohort en  

b. een a-selecte steekproef van tweejarigen, woonachtig in dezelfde regio’s / postcodegebieden 

als de kinderen die onder a) vallen, en die niet aan de voorschoolse voorzieningen deelne-

men. 

 

Bij alle kinderen zijn op 2- en 3-jarige leeftijd ontwikkelingstestjes afgenomen. Daarnaast is bij 

de ouders informatie verzameld over de ontwikkeling van het kind en over de gezinsachter-

grond, en zijn bij de voorschoolse voorzieningen gegevens opgevraagd over kenmerken en 

onderwijsaanbod.  

Het gaat om de volgende soorten gegevens: 

1. kindkenmerken (motoriek & cognitie; taal & geletterdheid; rekenen & wiskunde; sociaal-

emotioneel; bijzondere kenmerken) 

2. kenmerken van ouders/van gezinnen: cultuurpedagogische gezinskenmerken; affectieve 

gezinskenmerken; sociaal-economische gezinskenmerken; gezins-constellatiekenmerken) 

3. kenmerken van de voorschoolse voorzieningen en van de vroegschoolse fase: (specifieke 

interactieproceskenmerken; globale groepsproceskenmerken; structurele kenmerken; instel-

lingskenmerken). 

 

http://www.cool5-18.nl/
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De kinderen die op 4-jarige leeftijd naar een COOL-school gaan, zullen in schooljaar 2013-

2014 in groep 2 aan de derde meting van COOL
5-18

 meedoen.  

 

Het technisch rapport over de 2-jarigen is inmiddels beschikbaar en kan via de site www.pre-

cool.nl worden gedownload. 

 

Pre-COOL wordt uitgevoerd door een breed consortium, bestaande uit medewerkers van het 

Kohnstamm Instituut, het ITS en de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek wordt gesubsidi-

eerd door NWO/PROO.  

 

In schema 3 staat de planning van het onderzoek naar het 2-jarige en het 4-jarigen-cohort. 

 

Schema 3 – Planning onderzoek 2- en 4-jarigencohort 

 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 →  

PreCOOL  

2-jarigen  
2 jaar 3 jaar 4 jaar 

5 jaar 

COOL3 
6 jaar 

 

 

 
groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 

 
PreCOOL 

4-jarigen  

meting 

groep 1 
COOL2 

meting 

groep 3  
COOL3 

  

 

 

 

COOL-Zorg 

 

In COOL
5-18

 is een ‘zorgprofiel’ ontwikkeld, waarop leerkrachten voor alle zorgleerlingen in de 

klas informatie geven over de aard van de problematiek. Daarbij wordt een zorgleerling gedefi-

nieerd als een leerling: 

 voor wie een individueel handelingsplan bestaat, en/of 

 voor wie specifieke aanpak of extra hulp nodig is, en/of 

 die een specifiek probleem of beperking heeft. 

 

Van deze zorgleerlingen zijn de standaard gegevens uit COOL
5-18

 beschikbaar (prestaties, 

schoolloopbaan, schoolwelbevinden etc.). Op basis hiervan is het mogelijk om zorgleerlingen in 

het reguliere onderwijs te identificeren, en hun prestaties en loopbanen te onderzoeken, te moni-

toren en te vergelijken met leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs.  

 

 

COOL-speciaal 

 

COOL
Speciaal

 is een uitbreiding van COOL
5-18

 en richt zich op het speciaal basisonderwijs en 

cluster 2, 3 en 4 van het speciaal onderwijs. Net als in COOL
5-18

 worden in COOL
Speciaal

 de 

schoolloopbanen van leerlingen gevolgd. Het gaat in dit geval om leerlingen in de leeftijdsgroe-

pen van 10 en 13 jaar oud. Voor zover mogelijk, gezien het ontwikkelingsniveau van de leer-

lingen, worden van deze groepen toetsscores taal, lezen en rekenen verzameld en gegevens over 

http://www.pre-cool.nl/
http://www.pre-cool.nl/
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hun sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. gedrag, werkhouding en welbevinden). Als de afna-

me van standaardtoetsen niet haalbaar is, wordt aan de leerkrachten gevraagd om een inschat-

ting te maken van het onderwijsniveau. Bij zeer moeilijk lerende kinderen in cluster 3 gebeurt 

dat standaard. 

 

Bij de ouders van de leerlingen wordt voorts informatie ingewonnen over de gezinskenmerken, 

bij de scholen worden gegevens opgevraagd over onderwijsbijzonderheden en de doorstroom 

naar vervolgopleidingen van de betreffende leerlingen. 

 

Leerlingen die meedoen aan een meting van COOL
Speciaal

, worden bij een volgende meting in 

hun verdere schoolloopbaan gevolgd, ook als ze doubleren of van school veranderen. Dat ge-

beurt mede door koppeling van de cohortgegevens aan de BRON-bestanden die beheerd worden 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Het doel van COOL
Speciaal

 is om van verschillende groepen leerlingen in het speciaal onderwijs 

en speciaal basisonderwijs in kaart te brengen hoe zij zich ontwikkelen, zowel cognitief (taal, 

lezen, rekenen) als sociaal-emotioneel. Een tweede doel is om te onderzoeken in hoeverre ‘zorg-

leerlingen’ in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs van elkaar verschillen en 

welke leerlingen in welk type onderwijs het meest tot hun recht komen. 

 

De eerste meting van COOL
Speciaal

 heeft in schooljaar 2010/11 plaatsgevonden. In dat schooljaar 

deden alleen leerlingen in de leeftijdsgroepen van 10 en 13 jaar mee. Het aantal deelnemende 

scholen bedroeg circa 35 scholen voor speciaal basisonderwijs en circa 50 scholen in cluster 2, 

3 en 4.  

 

COOL
Speciaal

 wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amster-

dam en het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is net als COOL
5-18

 opgezet in 

opdracht van het Ministerie van OCW en wordt gecoördineerd door de Nederlandse organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO/PROO). 

 

Meer informatie over COOL
Speciaal

 is te vinden op de website:  

http://www.cool5-18.nl/speciaalbasisonderwijs/ 

 

 

 

http://www.cool5-18.nl/speciaalbasisonderwijs/

