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een consortium met als hoofdaanvrager het Kohnstamm Instituut van de Universiteit 
van Amsterdam de definitieve opdracht gekregen voor de uitvoering van de Langeter-
mijnevaluatie Passend Onderwijs, op basis het door dit consortium ingediende voorstel. 
Het programma loopt van 1 mei 2015 tot 1 september 2020. 

Afgesproken is dat in het voorjaar van 2017 een tussentijdse evaluatie plaatsvindt van 
het evaluatieprogramma passend onderwijs. Deze evaluatie is gericht op een beoor-
deling van het evaluatieprogramma in relatie tot de hierboven geschetste doelen. De 
kortetermijnevaluatie, die plaatsvond in de periode 2014-2015, blijft hierbij buiten 
beschouwing. Mogelijke uitkomsten van de tussentijdse evaluatie zijn: doorgaan op de 
ingeslagen weg, doorgaan onder voorwaarde van een aantal aanpassingen, of het stop-
zetten van de Langetermijnevaluatie Passend Onderwijs. 

Het NRO heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om deze tussenevaluatie uit te 
voeren. In het voorliggende rapport presenteren wij de bevindingen van de tussen- 
evaluatie en brengen we advies uit over het vervolg.

Doel van de tussenevaluatie 

Het doel van de tussentijdse evaluatie is inzicht te verkrijgen in de mate waarin de tot 

dusverre gerealiseerde opbrengsten van het evaluatieprogramma voldoen aan de doelstel-

lingen:

• een robuuste evaluatie van een ingrijpende stelselwijziging (beleidsgericht);

• ondersteuning van de implementatie en ontwikkeling van passend onderwijs in de 

onderwijspraktijk (voor en samen met het veld: praktijkgericht);

en op basis daarvan de vraag te antwoorden of en welke bijstellingen in het programma 

eventueel nodig zijn.

1 Inleiding en doel- en 
vraagstelling

In 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aan het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonder- 
zoek (NRO) de opdracht gegeven tot het opzetten van het Evaluatieprogramma Passend 
Onderwijs. Dit evaluatieprogramma dient twee nevengeschikte doelen:

• De Tweede Kamer heeft om een robuuste evaluatie gevraagd van de ingrijpende 
stelselwijziging die met de wet wordt beoogd (beleidsgericht): worden de met de 
invoering van passend onderwijs beoogde beleidsdoelstellingen gerealiseerd, 
treden er onbedoelde en ongewenste effecten optreden op, en wat zijn verklaringen 
daarvoor? 

• De evaluatieonderzoeken moeten de implementatie en ontwikkeling van passend 
onderwijs in de onderwijspraktijk ondersteunen (voor en samen met het veld: prak-
tijkgericht).

OCW verwacht dat NRO onderzoek laat uitvoeren naar de implementatie van passend 
onderwijs. Hieronder verstaat OCW in ieder geval:

• Kennis en ervaring uit het onderwijsveld laten verzamelen en analyseren aangaande 
de ontwikkeling van de implementatie van passend onderwijs (monitoren en 
verklaren).

• Zorgdragen voor afstemming van de uitvoering van het onderzoeksplan met onder-
zoek van andere instanties dat van belang is voor de evaluatie van passend onder-
wijs.

• Zorgdragen voor verspreiding van de onderzoeksresultaten en het krachtig stimu-
leren van nuttig gebruik van de resultaten.

Het NRO heeft daartoe in 2014 een Call for Proposals doen uitgaan. In juni 2015 heeft  
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3. Hoe verlopen de samenwerking van het NRO en het consortium met partners uit 
praktijk en beleid, in het bijzonder de programmacommissie, en de afstemming met 
andere partijen die onderzoek uitvoeren naar passend onderwijs, en waar behoeft 
dit verbetering? 

4. In welke mate maakt het consortium gebruik van onderzoek dat andere organisaties 
en instituten hebben verricht op het gebied van passend onderwijs? 

5. Op welke wijze en in welke mate is er aandacht voor borging van de kwaliteit van de 
uitvoering van het onderzoek?

Waarde van het evaluatieprogramma voor de onderwijspraktijk

6. In hoeverre sluit het onderzoek van het consortium aan bij vraagstukken over 
passend onderwijs in de praktijk, en is daarin verbetering mogelijk? In welke mate 
zijn de onderzoeksmethoden in het onderzoek van het consortium aangepast aan de 
dagelijkse praktijk, zodat de resultaten direct daarop betrekking hebben en daarin 
toepasbaar zijn? Welke mogelijkheden zijn hier nog te benutten?

7. In welke mate heeft het onderzoek direct betrekking op de praktijk en is het (na 
gebleken geschiktheid) toepasbaar in de werkelijke praktijksituatie, en welke moge-
lijkheden zijn hier te benutten?

8. Op welke wijze vindt disseminatie plaats van resultaten en producten van het onder-
zoek van het consortium en hoe is dit te verbeteren?

9. Beperkt het consortium de bevragingslast voor scholen zoveel mogelijk in zijn 
onderzoek? Welke verbeteringen zijn hierin mogelijk?

De tussentijdse evaluatie kent de volgende hoofdvraag: 

In hoeverre beantwoorden de tot dusverre gerealiseerde opbrengsten aan de doel-

stellingen van het evaluatieprogramma, namelijk een robuuste evaluatie van een ingrij-

pende stelselwijziging (beleidsgericht) en ondersteuning van de implementatie en 

ontwikkeling van passend onderwijs in de onderwijspraktijk (voor en samen met het 

veld: praktijkgericht), en waar is bijstelling nodig?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, gaat de tussentijdse evaluatie in op de volgende 
onderzoeksvragen:

Uitvoering onderzoek en kwaliteitsborging

1. Hoe verhoudt de uitvoering van het onderzoek door het consortium zich tot het 
onderzoeksplan en de toekenningsbrief met in de bijlage gestelde voorwaarden 
(inhoud en planning)? (Zie ook de voortgangsrapportage consortium). 

a. In hoeverre loopt het onderzoek in het algemeen volgens plan?

Wat betreft de aanbevelingen in de toekenningsbrief:

b. In hoeverre wordt niet-complexe problematiek van leerlingen binnen passend 
onderwijs zichtbaar gemaakt, naast de complexe problematiek waarvoor al veel 
aandacht was in de onderzoeksopzet?

c. In hoeverre kan het onderzoek tot inzichten leiden in de effecten van het passend 
onderwijs op stelselniveau? Welke mogelijkheden zijn hier nog te benutten? 

2. Is het evaluatieprogramma van het NRO en het onderzoek van het consortium 
voldoende flexibel, zodat inspelen op onverwachte, situationele veranderingen in 
de praktijk en eventueel aanvullend onderzoek mogelijk zijn?
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Waarde van het evaluatieprogramma voor beleid

10. In welke mate levert het onderzoek van het consortium bruikbare resultaten en 
producten op voor beleidsmakers? Draagt het aantoonbaar bij aan beleid en even-
tuele aanpassingen daarvan? Waar is verbetering mogelijk, waar zitten belemme-
ringen?

Aansturing en randvoorwaarden 

11. Hoe voert het NRO de monitoring en aansturing van het onderzoek uit, en op welke 
punten is dit te verbeteren? 

12. Hoe ervaren het ministerie van OCW en het consortium de samenwerking met het 
NRO? 

Vraag 10, gericht op waarde van het evaluatieprogramma voor het beleid, is zowel voor 
het NRO als voor het ministerie van OCW een belangrijke vraag in deze tussenevalu-
atie. 

Leeswijzer
De tussentijdse evaluatie is in hoofdzaak een procesevaluatie, meer dan een doeleva-
luatie waarin we nu al vast zouden stellen of de doelen van de evaluatie behaald zijn. 
De nadruk ligt op vragen als: In hoeverre verloopt de uitvoering van het programma 
volgens plan, wat is de bijdrage van de verschillende actoren daarin en kunnen we al iets 
zeggen over de mate waarin de doelen van de lange-termijnevaluatie worden bereikt? 
Het gaat niet primair om de gevolgen van de lange-termijnevaluatie voor en de effecten 
ervan op passend onderwijs. Deze tussenevaluatie gaat evenmin over het stelsel van 
passend onderwijs zelf.

In het tweede hoofdstuk gaan we kort in op de gevolgde werkwijze. Daarna gaan we 
in de hoofdstukken 3 t/m 6 achtereenvolgens in op de thema’s in de vraagstelling: de 
uitvoering van het onderzoek en de kwaliteitsborging, de relatie met de onderwijsprak-
tijk, de waarde voor het beleid en de aansturing en randvoorwaarden. We sluiten deze 
tussenevaluatie af met aanbevelingen.
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2 Werkwijze

Om de vragen te beantwoorden, zijn drie wegen bewandeld: 

1. Documentanalyse. Een globale analyse van verschenen onderzoeksrapporten en 
andere relevante documenten, waaronder: voortgangsrapportages aan de Tweede 
Kamer, langetermijnprogrammering, het onderzoeksplan en de voortgangsrappor-
tages van het consortium, de toekenningsbrief van het NRO aan het consortium 
inclusief bijlagen en het advies van de Onderwijsraad.

2. Schriftelijke raadpleging van de programmacommissie. De leden van de program-
macommissie is gevraagd evaluatieformulieren in te vullen. Vijf leden hebben op 
deze wijze meegewerkt aan de tussenevaluatie.

3. (Groeps)interviews met diverse actoren: een vertegenwoordiging van het NRO, de 
coördinator van het consortium, een vertegenwoordiging van het ministerie van 
OCW en een groep leden van het consortium. De eerste concept-rapportage is 
besproken met de programmacommissie.
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punt daarbij is dat OCW op redelijk korte termijn en integraal (niet per afzonderlijk 
rapport) een standpunt over (de resultaten uit) de rapporten kan innemen in de voort-
gangsbrieven. De conceptrapporten worden voor openbaarmaking besproken in de 
programmacommissie. Deze werkwijze (rapporten volgen de planning van voortgangs-
brieven aan de Tweede Kamer, bespreking concepten in programmacommissie) brengt 
met zich mee dat de bespreking en oplevering van concepten zich op twee momenten 
per jaar concentreren. 

De concentratie van bespreking en oplevering op twee momenten per jaar heeft als 
belangrijk ervaren nadeel dat de deadlines voor de onderzoekers van het consortium 
zich opstapelen op deze momenten. Dat brengt een aantal risico’s met zich mee. In de 
eerste plaats het risico van onzorgvuldigheid in de uitvoering van het onderzoek, in 
het bijzonder in de analyse en rapportage. Dit risico wordt vergroot doordat de onder-
zoekers onvoldoende tijd en ruimte hebben om elkaars rapporten te bestuderen en te 
beoordelen. Een ander risico is dat de kwaliteitsbewaking door de programmacom-
missie in het gedrang komt door de belasting van de leden van deze commissie, die even-
eens cumuleert in twee maal per jaar een relatief korte periode. Van de (wetenschappe-
lijke) leden wordt verwacht dat zij zich in korte tijd door een aanzienlijke hoeveelheid 
stevige rapporten heen werken. Het is zeer de vraag of onder deze omstandigheden de 
rapporten altijd de aandacht kunnen krijgen die zij verdienen en die nodig is voor een 
adequate kwaliteitsbewaking.

We plaatsen nog een kanttekening bij de constatering dat uitvoering van de evaluatie in 
grote lijnen volgens het onderzoeksplan verloopt. Het is voor relatieve buitenstaanders 
niet eenvoudig om de output van het consortium af te zetten tegen de in het onder-
zoeksplan opgenomen planning, en daarmee ook om te beoordelen in welke mate 
deze gevolgd is. Niet alle rapporten maken de positie van het rapport in het grotere 
geheel expliciet. Op welk deel van het onderzoeksplan heeft het betreffende rapport 

3 Uitvoering onderzoek 
en kwaliteitsborging

3.1 Uitvoering volgens plan
In grote lijnen verloopt de uitvoering van het programma volgens het onderzoeksplan 
van het consortium, zowel wat betreft de tijdsplanning, de inhoud (vraagstelling) en het 
budget als in de samenwerking. De in het onderzoeksplan geschetste opzet is leidend. 
We concluderen dit uit de voortgangsrapportages van het consortium, die de inzet en 
activiteiten van het consortium afzetten tegen het onderzoeksplan. De verschillende 
actoren die we voor deze tussenevaluatie hebben geraadpleegd, delen deze constate-
ringzijn het hiermee eens. 

Tot maart 2017 zijn in totaal dertien rapporten openbaar gemaakt. Twee daarvan 
betreffen zogenaamde ‘stand-van-zaken’-rapporten, die op basis van opgeleverde 
onderzoeken op deelterreinen conclusies trekken. Begin maart 2017 zijn nog eens acht 
rapporten ter bespreking aan de programmacommissie voorgelegd. Van de in totaal 21 
rapporten zijn er drie die niet direct in het programma zijn voorzien. Deze zijn voortge-
komen uit het budget dat het NRO heeft gereserveerd voor ad-hoc-projecten.

Ten opzichte van het plan van het consortium is er een beperkt aantal wijzigingen in de 
tijdsplanning geweest. Bijstellingen in de planning zijn deels het gevolg van factoren 
die buiten het onderzoek liggen (planning voortgangsrapportages Tweede Kamer 
– zie hierna -, levering van bestanden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)) 
en hebben deels te maken met het verkrijgen van medewerking aan onderzoeken en 
de werving van scholen/respondenten. Indien een bijstelling in de planning nodig is, 
bespreken de consortiumonderzoekers dit met het NRO. Verruiming van de planning 
door het NRO voor sommige onderzoeken heeft bijgedragen aan het tijdig opleveren 
van rapporten. 

De tijdsplanning voor de oplevering van de verschillende rapporten volgt de planning 
van de halfjaarlijkse voortgangsbrieven van OCW aan de Tweede Kamer. Het uitgangs-
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Als het gaat om de monitoring van effecten is de verwachting dat over vijf van de zes 
genoemde effecten uitspraken mogelijk zijn. Alleen voor de daling van het aantal 
thuiszitters kan dit lastig worden, ook omdat een goede nulmeting ontbreekt. Daar-
naast stellen we vast dat passend onderwijs uiteindelijk ook een aantal maatschappe-
lijke effecten beoogt te realiseren die een evaluatie op een langere termijn dan tot 2020 
vragen: het vaker halen van een diploma, het behalen van betere resultaten door leer-
lingen met een ondersteuningsbehoefte en het vaker verkrijgen van betaald werk. Zeker 
voor leerlingen die nu in het basisonderwijs zitten, kunnen daarover in 2020 nog geen 
uitspraken worden gedaan.

Het is duidelijk dat de verklaringsvraag een complexe vraag is. Een heldere beleids- 
theorie ontbreekt: de interventie is niet helder omschreven. De kern van de interventie 
is het binnen zekere kaders beleggen van beleidsvrijheid bij samenwerkingsverbanden 
en schoolbesturen. Zo zegt de in de Programmering opgenomen beleidstheorie over 
de ‘verklarende factor’ toewijzing van ondersteuning onder meer dat er procedures 
en criteria voor (terug-, over-) plaatsing zijn. Wat deze criteria uiteindelijk behelzen, 
is grotendeels een aangelegenheid die binnen de decentrae beleidsvrijheid valt. De 
aanwezigheid van plaatsingscriteria op zich zal niet de effecten op stelsel- of leerling- 
niveau verklaren. De veronderstelling is dat de inhoudelijke invulling van de criteria van 
belang is, maar de beleidstheorie spreekt zich niet uit over de vraag van welke invulling 
het meeste effect te verwachten is. De beleidsvrijheid waarvoor gekozen is, maakt dit 
per definitie onmogelijk. Vanuit de beleidstheorie is de vraag van belang of de beleids-
vrijheid bijdraagt aan het realiseren van de beoogde effecten. Om die vraag te kunnen 
beantwoorden, is een vergelijking met de situatie zonder beleidsvrijheid noodzakelijk 
– en dat is in de gegeven situatie niet mogelijk.

Het onderzoeksplan voorziet evenwel zowel in het meten van de wijze waarop decen-
traal wordt omgegaan met de hierboven genoemde verklarende factoren (bijvoorbeeld: 
hoe worden plaatsingscriteria ingevuld?) als in het meten van de beoogde effecten. Het 
is alleen mogelijk om causale verbanden en daarmee verklaringsmechanismen vast 
te stellen als er tussen samenwerkingsverbanden en scholen voldoende variatie is op 
de verklarende én op de te verklaren factoren – de beoogde effecten op stelselniveau. 

betrekking? Hoe verhouden de rapporten zich tot de hoofvraag en de deelvragen uit het 
onderzoeksplan? Het schematische overzicht Onderzoek in schema uit het onderzoeks-
plan biedt dit inzicht wel.

Aandacht voor leerlingen met niet-complexe problematiek

In het gesprek dat de beoordelingscommissie in april 2015 met het consortium had 
over het onderzoeksplan vroeg de commissie naar de reden dat alleen leerlingen met 
complexe problematiek in het casuïstisch deel van het onderzoek zijn betrokken. De 
commissie veronderstelde dat hierdoor minder complexe processen niet in beeld 
worden gebracht. In het casuïstisch onderzoek Past elke leerling in passend onderwijs? 
is ervoor gekozen om leerlingen met complexe problematiek te volgen. Het deelproject 
school-klas-leerling volgt evenwel hoe docenten in het reguliere onderwijs omgaan met 
zorgleerlingen. De aanname dat daar ook leerlingen met enkelvoudige en/of niet-com-
plexe problematiek bij zitten, is meer dan plausibel. Ook andere delen van het onder-
zoek besteden hier aandacht aan. Daar is tegenin te brengen dat zeker in samenwer-
kingsverbanden die werken met een schoolmodel, en die dus werken aan versterking 
van de basisondersteuning op scholen, de lichte ondersteuning niet in beeld is of komt. 
Alles afwegende concluderen we dat er in het onderzoek voldoende aandacht is voor 
leerlingen met niet-complexe problematiek.

Effecten op stelselniveau

De vraag die de beoordelingscommissie bij de toekenning in 2015 naar voren bracht, is 
of het onderzoeksplan tot voldoende inzicht in de effecten op stelselniveau kan leiden. 
De Programmering van de Langetermijnevaluatie benoemt een zestal (maatschappe-
lijke) effecten op stelselniveau: daling van het aantal thuiszitters, daling van het aantal 
leerlingen dat naar een aparte voorziening gaat, een stabiel financieringssysteem, 
vermindering van de bureaucratie door indicatiestelling en toewijzing, een transparante 
toewijzing van ondersteuning en grotere oudertevredenheid. In de Programmering 
wordt enerzijds gevraagd om monitoring van deze beoogde effecten op stelselniveau 
en anderzijds om verklaring. In hoeverre hangt de realisatie van de beoogde effecten 
op stelselniveau samen met de ‘verklarende factoren’: vormgeving van het ondersteu-
ningsaanbod, de toewijzing van de ondersteuning en de uitvoering van ondersteuning? 
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3.2 Flexibiliteit in onderzoeksprogramma
De langetermijnevaluatie dient in te kunnen spelen op onverwachte, situationele veran-
deringen die zich in de praktijk voordoen, door onder meer aanvullend onderzoek. 
Deze flexibiliteit wordt op twee manieren nagestreefd:

Het NRO heeft een apart budget om ad-hoc-verzoeken te honoreren voor onderzoeken 
die aanvullend zijn op het programma van het consortium. Hiervoor heeft het NRO een 
aparte procedure ingericht. Van deze mogelijkheid is al enkele keren gebruikgemaakt.

Het consortium heeft met name in de integrale en thematische casestudies ruimte inge-
bouwd voor deelnemende praktijkpartners om hun specifieke vragen in te brengen. 

De budgettaire ruimte bij het NRO om onderzoeken aanvullend op het onderzoeks-
programma te initiëren wordt positief gewaardeerd. De vraag is evenwel of deze onder-
zoeken deel uit dienen te maken van de langetermijnevaluatie door het consortium, 
zeker als de doel- en vraagstelling van deze onderzoeken niet binnen het onderzoeks-
programma passen. Bij de ad-hoc-onderzoeken constateren we dat deze onderzoeken 
niet noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het onderzoeksplan van het consortium 
te realiseren. Het zijn onderzoeken die inhoudelijk tamelijk los staan van de vraagstel-
ling in het onderzoeksplan – in ieder geval zijn ze in het onderzoeksplan niet voorzien 
als noodzakelijk om de centrale vragen te beantwoorden.

Tot op heden zijn de verzoeken voor ad-hoc-onderzoek van OCW en het Landelijk 
Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso) gekomen. Rond de twee tot nu toe afge-
ronde onderzoeken zijn andere samenwerkingsrelaties ontstaan, mede door de hogere 
beleidssensitiviteit ervan. De inhoudelijke bemoeienis van OCW bij deze onderzoeken 
was veel directer. Dat heeft in één onderzoek tot spanningen geleid. Daarnaast speelt dat 
de ad-hoc-onderzoeken in de planning van het overall-onderzoeksprogramma dienen 
te worden ingepast. Dat kan leiden tot fricties in de planning van onderzoekers. In 
gevallen waarin OCW dichter op de uitvoering wenst te zitten, verdient het overweging 
om deze onderzoeken buiten de langetermijnevaluatie te houden.

Vanuit andere partners, zoals de koepels of de raden, zijn tot nu toe weinig vragen 
gekomen. De vraag is geopperd of niet actiever naar vragen van de samenwerkings-

Dan nog is het onzeker met welke mate van zekerheid deze causale verbanden kunnen 
worden vastgesteld. 

Mede omdat de beleidstheorie gebaseerd is op het geven van beleidsruimte aan samen-
werkingsverbanden en scholen is het zeer complex om waargenomen ontwikkelingen, 
gewenst of ongewenst, een op een toe te schrijven aan de invoering van passend onder-
wijs. Bovendien is het object van onderzoek sinds de invoering ervan in beweging. Ook 
is het mogelijk dat het object van onderzoek als gevolg van het evaluatieonderzoek 
verandert. In de integrale casestudies, die over langere tijd worden uitgevoerd, is het 
naar verwachting wel mogelijk om interacties in beeld te brengen tussen de verschil-
lende niveaus in het stelsel van passend onderwijs – maar zeker hier geldt dat het onder-
zoek van invloed kan zijn op de waar te nemen praktijken.

Evenzeer is duidelijk dat er een probleem ligt in het vaststellen van effecten op leerling-
niveau. De Onderwijsraad wijst daar nadrukkelijk op:

‘Het is niet mogelijk om op grond van deze data (de verschillende omgang door scholen 
met het vastleggen van gegevens over aan leerlingen gebonden ondersteuning, rg) een 
betrouwbaar beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat extra ondersteuning ontvangt, 
op de aard van deze ondersteuning en op de plaats waar die wordt geboden. Daardoor 
kan de vergelijking met de situatie voor de invoering van passend onderwijs slechts zeer 
beperkt worden gemaakt. (…) Doordat er echter nauwelijks data worden verzameld op 
leerlingniveau, kan geen eenduidig en betrouwbaar beeld worden verkregen van de manier 
waarop passend onderwijs uitwerkt voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.’ 

De Onderwijsraad wijst erop dat door het ontbreken van een dergelijk betrouwbaar 
beeld de Rijksoverheid haar stelselverantwoordelijkheid niet waar kan maken. Het heeft 
in belangrijke mate ook te maken met het beëindigen van de grote cohortonderzoeken 
COOL5-18 en COOL Speciaal. Leden van het consortium en leden van de program-
macommissie komen met hetzelfde punt. Ook daar is de opvatting dat de evaluatie 
onvoldoende duidelijk zal maken in welke mate passend onderwijs ervoor zorgt dat 
bepaalde problematiek bij leerlingen beter wordt opgepakt. Een lid van de programma-
commissie stelt de vraag of de ambities van de langetermijnevaluatie op dit punt niet 
moeten worden bijgesteld. Het probleem is bij de betrokken actoren bekend. Het vraag-
stuk is geproblematiseerd in een interne notitie van het NRO (Notitie volgen loopbanen 
zorgleerlingen). 
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commissie toehoorders en meelezers van OCW, de Inspectie, de Onderwijsraad, DUO, 
de Algemene Rekenkamer en ‘de praktijk’. 

Uit de verschillende gesprekken en de door de programmacommissie ingevulde formu-
lieren komt naar voren dat de status van de programmacommissie niet voor alle betrok-
kenen duidelijk is. Dat kan te maken hebben met de werkwijze. In de vergaderingen 
worden de rapporten van het consortium besproken, waarbij de nadruk ligt op de 
wetenschappelijke kwaliteit. Hiervoor zijn per rapport twee lid-wetenschappers verant-
woordelijk. Door de planning van de onderzoeksrapporten kent de programmacom-
missie een hoge belasting op twee jaarlijkse piekmomenten. Dat maakt dat leden van 
de programmacommissie niet altijd van alle rapporten kennis hebben kunnen nemen, 
hetgeen de bespreking bemoeilijkt. In de vergadering van 16 maart 2017 hebben de 
onderzoekers via een korte presentatie de programmacommissie over elk afzonderlijk 
voorliggend conceptrapport geïnformeerd. Daarbij viel op dat er vanuit de programma-
commissie op hoofdpunten weinig inbreng was, waarschijnlijk doordat er per rapport 
weinig tijd beschikbaar was.

Het is dus zoeken naar een goede manier om de betrokkenheid van de programmacom-
missie vorm te geven. Daarvoor zijn enkele alternatieven genoemd:

1. De beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de rapporten door de 
lid-wetenschappers gebeurt schriftelijk ruim voorafgaand aan de bespreking. De 
onderzoekers stellen het rapport bij en geven beargumenteerd aan of en hoe zij de 
opmerkingen verwerkt hebben. De bespreking in de programmacommissie kan 
vervolgens bestaan uit reflectie op de onderzoeksbevindingen, in het bijzonder de 
betekenis ervan voor beleid en praktijk, en eventueel uit het benoemen van rele-
vante vragen voor vervolgonderzoek.

2. Het onderscheiden van een wetenschappelijke/onderzoeksmatige en een beleids-
matige/praktijkgerichte commissie. De eerste heeft als primair doel de borging 
van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, de tweede reflecteert op 
beleids- en praktijkrelevantie. Dit alternatief heeft niet de steun van het NRO en 
de programmacommissie zelf, vanwege de meerwaarde die zij toekennen aan de 
uitwisseling tussen wetenschap/onderzoek, praktijk en beleid.

verbanden kan worden gezocht. Mogelijk kan hiervoor gebruikgemaakt worden van 
de Kennisrotonde van het NRO, een online loket voor de beantwoording van actuele 
kennisvragen. 

Het consortium constateert dat de deelnemende praktijkpartners gebruikmaken van de 
ruimte om specifieke vragen in te brengen in de casestudies. Tegelijkertijd constateert 
het dat er langs andere wegen tot nu toe weinig vragen komen. Verschillende partijen 
merken op dat de inbreng van de praktijk versterkt kan worden. 

3.3 Samenwerking met praktijk en beleid, programmacommissie
De samenwerking tussen het NRO en het consortium enerzijds en partners uit praktijk 
en beleid anderzijds krijgt voor een belangrijk deel vorm door de deelname van prak-
tijk- en beleidspartners in de Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs van 
het NRO. De opdracht van de programmacommissie is als volgt:

1. ‘Om lopend NRO onderzoek naar passend onderwijs inhoudelijk te monitoren, 
conceptrapporten te beoordelen, waar mogelijk onderzoekers direct te advi-
seren, en lopend onderzoek te bekijken in samenhang met lopend onderzoek naar 
passend onderwijs van(uit) andere instanties, en daarvan verslag uit te brengen aan 
de Stuurgroep van het NRO. Wat betreft de inhoudelijke monitoring zijn de weten-
schappelijke leden verantwoordelijk voor de beoordeling of de geleverde producten 
conform de aanvraag zijn en of deze voldoen aan wetenschappelijke eisen. (…) Van 
de overige leden wordt gevraagd om commentaar op de producten te leveren voor 
zover relevant vanuit hun organisatie en functie. Dit is aan hen ter beoordeling, 
commentaar van hen wordt zeer gewaardeerd en meegenomen richting onderzoe-
kers.’

2. ‘Om ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij te signaleren in relatie tot 
de invoering van passend onderwijs, en waar nodig als onderwerp van onderzoek 
voor te dragen.’ 

Verschillende onderwijssectoren en ouders, vertegenwoordigd via hun koepelorgani-
satie, maken deel uit van de programmacommissie. De overige leden van de program-
macommissie komen uit wetenschap en onderzoek. Daarnaast kent de programma-
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onderschat. De kosten van interne en externe afstemming en coördinatie zijn bedui-
dend hoger dan begroot. De hogere coördinatiekosten komen volgens consortium-
leden mede voort uit de druk die het hanteren van twee rapportagemomenten per jaar 
met zich meebrengt. Daarnaast spelen zeker ook de complexiteit van het project en 
de hoeveelheid externe contacten voor overleg, afstemming en informatieoverdracht 
een rol. Deze constateringen zijn neergelegd in de tweede voortgangsrapportage van 
het consortium en/of zijn onderwerp van gesprek met het NRO en OCW. Er is brede 
erkenning van deze zorg. 

Leden van het consortium constateren voorts dat de integrale casestudies in verhou-
ding veel relevante inzichten opleveren. Dit leidt tot de wens om bestaande middelen 
te herprioriteren ten gunste van de casestudies. Mogelijk zijn hierin de middelen voor 
ad-hoc-onderzoek te betrekken.

In de begroting is € 50.000 (1,7% van het totale budget) gereserveerd voor overkoepe-
lende analyses. Uit deze tussenevaluatie komt naar voren dat er meer aandacht nodig 
is voor het bij elkaar brengen van de resultaten uit de verschillende rapporten en voor 
reflectie daarop. Onderzoekers van het consortium geven aan dat hier te weinig ruimte 
voor is in de planning (twee oplevermomenten per jaar) en in de begroting. 

3.5 Kwaliteit en kwaliteitsborging
De onderzoekers van het consortium zijn van mening dat zij te weinig gelegenheid 
hebben om door onderlinge peer reviews de wetenschappelijke kwaliteit te bewaken. 
Hier is geen budget voor gereserveerd in de begroting, en ook hier knelt de gehan-
teerde planning met twee oplevermomenten per jaar. Het consortium onderneemt wel 
pogingen om dit te organiseren, in ieder geval bij de oplevering van conceptrapporten 
in maart 2017.

De wetenschappelijke leden van de programmacommissie vinden de precieze verant-
woordelijkheden in de kwaliteitsborging onduidelijk. Zij stellen de vraag wie uitein-
delijk verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit: wie neemt het besluit over (het 
tijdstip van) openbaarmaking van rapporten? De programmacommissie beoordeelt 
en adviseert over de concept-rapporten, maar hun vraag is wie toeziet op de adequate 

De samenwerking tussen beleid, NRO en consortium krijgt ook vorm in het vierjaar-
lijks overleg tussen het NRO, OCW en het consortium. In deze besprekingen gaat het 
vooral over lopende zaken, de voortgang van de langetermijnevaluatie en de onderlinge 
afstemming. Er is gewezen op de mogelijkheid om in deze overleggen periodiek meer 
op grote lijnen te kijken naar de voortgang van de evaluatie en naar de samenwerking 
tussen de verschillende partijen.

Bij sommige leden van de programmacommissie leven zorgen over het voldoende 
betrekken van andere onderzoeken. De belangrijkste vraag is of de resultaten van 
andere onderzoeken meewegen in onderzoeksprogramma en in de concrete opzet of 
uitwerking van deelprojecten. Daarnaast leeft de uitdrukkelijke wens om de bevin-
dingen uit de onderzoeken van het consortium te verbinden met inzichten uit andere 
onderzoeken, en om hier beleidsmatig en praktijkgericht op te reflecteren met verschil-
lende stakeholders.

Het consortium heeft een digitaal panel opgezet om actoren uit de praktijk te betrekken 
bij de opzet en uitvoering van deelonderzoeken. Deelname aan het panel is mogelijk 
via de website evaluatiepassendonderwijs.nl. Volgens opgave van de site (12/03/17) 
heeft het panel 170 leden. Het digitale panel is vanaf de start in februari 2016 vier maal 
geraadpleegd, in totaal hebben 146 panelleden gereageerd. Er komen vanuit het digitale 
panel in beperkte mate onderzoeksvragen binnen.

In het algemeen is er waardering voor de samenwerkingsbereidheid vanuit zowel het 
consortium als het NRO. De samenwerking binnen het consortium, tussen de partners 
onderling, wordt als goed beoordeeld. Wel vragen consortiumleden zich af of er niet 
een duidelijkere, meer geformaliseerde coördinatierol binnen het consortium te formu-
leren is. De hoofdaanvrager heeft nu een coördinerende functie maar fungeert vooral 
als primus inter pares. 

3.4 Budget
In het onderzoeksplan is ongeveer 3 procent van de totale kosten gereserveerd voor 
‘coördinatie, financiën, databeheer, overleg’. Het consortium constateert dat de coördi-
natielasten van de uitvoering van het onderzoeksprogramma daarmee budgettair zijn 
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verwerking van opmerkingen en suggesties – het is voor hen kennelijk niet duidelijk dat 
het NRO hierop toeziet. Formeel hebben zij de bevoegdheid met een negatief oordeel 
de openbaarmaking van rapporten tegen te houden. Dit is voor de wetenschappelijk 
leden niet duidelijk; zij ervaren niet dat ze in deze positie zijn. Zij wijzen erop dat deze 
bevoegdheid vraagt dat het oordeel breed gedragen wordt en vinden daarom dat er 
meer dan twee leden bij de beoordeling van het rapport betrokken moeten zijn.

Dit punt is te meer van belang omdat sommige wetenschappelijke leden van de program-
macommissie van mening zijn dat de wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeken 
soms onder druk staat. Een van hen stelt dat door de tijdsdruk de principes van repro-
duceerbaarheid en generaliseerbaarheid onder druk staan. Een ander wetenschappelijk 
lid verbijzondert dit punt met het oordeel dat in de monitoren de vergelijkbaarheid van 
de onderzoekspopulaties onvoldoende aandacht krijgt.

De leden van het consortium constateren dat de opmerkingen van de leden van de 
programmacommissie hen niet altijd (tijdig) bereiken. Zij hechten wel veel waarde 
aan het schriftelijke commentaar van de twee leden van de programmacommissie 
die per rapport zijn toebedeeld. Tegelijkertijd maakt de toedeling van twee leden de 
beoordeling kwetsbaar, bijvoorbeeld als een lid niet levert. Ook voor de leden van de 
programmacommissie geldt dat de gehanteerde planning met twee oplevermomenten 
per jaar tot perioden met piekbelasting leidt, waardoor individuele rapporten te weinig 
aandacht krijgen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het leveren van commentaar 
en adviezen en voor de kwaliteit daarvan. De wetenschappelijke leden van de program-
macommissie stellen dat de kwaliteitsbewaking gediend is bij de feedback van meerdere 
commissieleden. De vraag is of de input vanuit de lid-wetenschappers op een andere 
wijze georganiseerd dient te worden. Dit is in paragraaf 3.3 al kort aan de orde geweest. 
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We constateren dat dit weliswaar een uitgangspunt is van het programma voor de 
evaluatie, maar dat het plan van het consortium dit doel niet als zodanig benoemt. De 
onderzoeksvragen in het onderzoeksplan van het consortium zijn exclusief gericht op 
de impact van de stelselwijziging en niet op ondersteuning van de praktijk. Het onder-
zoeksplan bevat een ‘kenniscommunicatie- en disseminatieplan’. Dit is in hoofdzaak 
gericht op het toegankelijk maken van bevindingen. In de bijlage bij de toekennings-
brief aan het consortium staat hierover: ‘De directe toepasbaarheid van het onderzoek 
in de werkelijke praktijksituatie is niet zichtbaar in het voorstel.’ Ambtenaren van OCW 
geven nadrukkelijk aan dat het NRO bewust heeft gekozen voor een wetenschappelijk 
gedegen stelselevaluatie, waarbij minder aandacht voor toepassing in en ondersteuning 
van de praktijk is ingecalculeerd.

In een deel van het onderzoek is er rechtstreeks verbinding met de praktijk. Dit geldt 
vooral voor de integrale casestudies en het praktijkgericht onderzoek, maar ook voor 
de thematische casestudies en het journalistiek onderzoek. Dat levert voor de praktijk 
relevante informatie op. De casestudies zijn te zien als een vorm van lerend onderzoek. 

Niettemin stellen de onderzoekers van het consortium dat de waarde van de onder-
zoeken voor de praktijk in het algemeen beperkt is. Zij zijn echter van mening dat zij 
hier niet op kunnen worden afgerekend, omdat in het goedgekeurde onderzoeksplan 
het accent ligt op stelselevaluatie. Ook praktijkleden van de programmacommissie 
stellen dat de praktijkwaarde van de tot nu toe opgeleverde onderzoeken beperkt is.

Daarmee stellen we vast dat een belangrijk doel van de langetermijnevaluatie tot op 
heden in beperkte mate gerealiseerd wordt. Dit is een gevolg van het feit dat de keuze 
voor uitvoering van de evaluatie op het onderzoeksplan van het consortium is gevallen.

Overigens hangt de gebrekkige praktijkrelevantie ook samen met de geringe mate van 
verbinding tussen de afzonderlijke rapporten. Er is tot op heden weinig aandacht voor 

4  Evaluatieprogramma 
en onderwijspraktijk

4.1 Aansluiting bij praktijk / beperking bevragingslast
De aansluiting bij (vragen uit) de praktijk en de samenwerking met de praktijk zijn in 
het derde hoofdstuk aan bod gekomen (paragrafen 3.2 en 3.3).

Het consortium is zich terdege bewust van het belang van het beperken van de bevra-
gingslast voor de praktijk. Ze willen daartoe de lengte van vragenlijsten zoveel moge-
lijk beperken, zoveel mogelijk gebruikmaken van al beschikbare data, overlap in steek-
proeven voorkomen en informatie actief terugkoppelen. Niettemin zijn er vanuit OCW 
signalen dat de onderzoekspraktijk de bevragingslast als groot ervaart. Het is waar-
schijnlijk dat dit samenhangt met andere onderzoeken waarvoor de praktijk bevraagd 
wordt, ook voor andere onderzoeken naar passend onderwijs.

De verschillende gesprekspartners wijzen op het belang van goede informatievoorzie-
ning over het onderzoek en het zichtbaar maken van de praktijkwaarde ervan, ook om 
de bereidheid tot medewerking van de verschillende stakeholders te behouden of te 
vergroten. Er is onder meer gewezen op de mogelijkheid een netwerk van ambassadeurs 
van het onderzoek in te richten, bijvoorbeeld te organiseren in de samenwerkingsver-
banden. Hoe dan ook is het doel te voorkomen dat de bereidheid tot deelname afneemt.

4.2 Waarde voor de praktijk
In de programmering van de langetermijnevaluatie staat dat de evaluatie dient bij 
te dragen aan de ondersteuning van de implementatie en ontwikkeling van passend 
onderwijs in de onderwijspraktijk. Het onderzoek binnen het programma moet deze 
implementatie en ontwikkeling van passend onderwijs in de onderwijspraktijk onder-
steunen. Daarvoor kan samenwerking tussen onderzoekers en partijen in het veld een 
vruchtbare werkvorm zijn. 



14

rapporten zeker te verbeteren. De leden van het consortium zijn zich hiervan bewust en 
denken erover na hoe dit te realiseren is, maar zij geven aan dat ook hier de tijdsdruk een 
rol speelt. Het is lastig manoeuvreren tussen enerzijds de eisen van wetenschappelijke 
kwaliteit en anderzijds publieksvriendelijke toegankelijkheid, zo stellen zij.

Binnen het consortium is een van de partners verantwoordelijk voor disseminatie. In 
de gesprekken is de vraag gesteld in hoeverre disseminatie een exclusieve taak is voor 
het consortium, of dat het NRO hier ook een verantwoordelijkheid in heeft. Het is 
onduidelijk in hoeverre het NRO of de programmacommissie het consortium sturen of 
aanspreken op disseminatie en communicatie.

rapportoverstijgende analyse en reflectie, waarbij de bevindingen in het grote geheel 
van de centrale onderzoeksvragen worden geplaatst. We komen hier in paragraaf 5 op 
terug.

De vraag is of het NRO en OCW dit praktijkgerichte doel van de langetermijnevalu-
atie alsnog serieus vorm willen geven, of dat volstaan wordt met het vaststellen van de 
impact van de stelselwijziging passend onderwijs – hetgeen al geen geringe opdracht is. 
Het verenigen van beide doelen in één programma kan spanningen opleveren tussen 
enerzijds wetenschappelijke eisen en anderzijds waarde voor de praktijk, met bijvoor-
beeld meer situationele evaluaties.

Vergroting van de waarde voor de praktijk kan plaatsvinden door gerichte bijeen-
komsten van onderzoekers en stakeholders, waarin dialoog en reflectie centraal staan. 
Zijn op basis van de resultaten bijvoorbeeld concrete handelingsadviezen te schetsen? 
Daarbij dienen de onderzoeksresultaten thematisch gebundeld te worden en toeganke-
lijk te worden gepresenteerd. 

4.3 Disseminatie
De website evaluatiepassendonderwijs.nl maakt de onderzoeksrapporten openbaar. 
Attendering vindt ook plaats via korte nieuwsberichten op de NRO-website en disse-
minatie gebeurt via de nieuwsbrieven passend onderwijs van OCW. Het consortium 
schrijft populairwetenschappelijke artikelen en organiseert meetings met praktijk en 
beleid. Op de website van het consortium zijn niet alle disseminatie-activiteiten gemak-
kelijk te vinden. Leden van de programmacommissie zeggen dat het zoeken op deze 
website niet heel eenvoudig is.

De tot maart 2017 opgeleverde (concept-)rapporten zijn in het algemeen omvangrijk. 
De rapporten zijn doorgaans degelijke onderzoeksverslagen. In een groot deel van de 
rapporten ontbreekt een toegankelijke publiekssamenvatting. Volgens de toekennings-
brief is een dergelijke samenvatting van maximaal twee pagina’s wel vereist. Een deel 
van de rapporten zonder publiekssamenvatting bevat wel samenvattingen, maar deze 
staan achterin en zijn zeer uitgebreid. Diverse gesprekspartners geven aan dat de lees-
baarheid van de rapporten een aandachtspunt is. Op dit punt is de disseminatie van de 



15

De briefing van de Tweede Kamerleden door leden van het consortium is door de 
verschillende actoren als zeer nuttig ervaren. Hierdoor hebben de onderzoekers aan de 
Kamerleden duidelijk kunnen maken dat het op deze korte termijn nauwelijks mogelijk 
is om uitspraken te doen over de werking en impact van het stelsel. 

5 Waarde van het 
evaluatieprogramma voor beleid

De gesprekspartners geven aan dat de onderzoeken tot nu toe vooral een beeld schetsen 
van ‘hoe het loopt’. De onderzoeken zijn tot nu toe veelal beschrijvend, hetgeen deels te 
verklaren is uit het monitor-karakter van een deel van de rapporten. Er is nog beperkt 
inzicht in mechanismen en impact, waardoor de waarde voor het beleid beperkt is. 
Gezien de omvang en de complexiteit van de stelselwijziging mag dat geen verbazing 
wekken. 

Dat is terug te zien in de voortgangsbrieven aan de Tweede Kamer waarin gebruikge-
maakt wordt van de rapporten die de langetermijnevaluatie tot nu toe heeft opgeleverd. 
De onderzoeken worden genoemd en zeer beknopt samengevat. Er zijn nauwelijks 
beleidsmatige consequenties aan verbonden, met uitzondering van de ad-hoc-onder-
zoeken, die na een expliciete vraag van OCW zijn uitgevoerd.

Verschillende gesprekspartners geven aan dat door de opeenstapeling van rapporten en 
de veelheid aan data de betekenis van de afzonderlijke onderzoeksrapporten niet duide-
lijk is. Het is onduidelijk hoe de afzonderlijke rapporten zich tot elkaar verhouden en, 
belangrijker nog, hoe ze zich verhouden tot het onderzoeksplan en in het bijzonder de 
daarin geformuleerde onderzoeksvragen. De algemene constatering is dat er te weinig 
aandacht is voor verbinding tussen de onderzoeken en voor reflectie daarop.

Tegelijkertijd worden de twee ‘stand van zaken’-rapportages zeer gewaardeerd. Hierin 
wordt wel gepoogd om tot verbinding en reflectie te komen. OCW had de tweede ‘stand 
van zaken’ graag meegenomen in de tiende voortgangsbrief aan de Kamer, maar deze 
was daarvoor niet tijdig beschikbaar. Het onderstreept wel het belang van meer aandacht 
voor het combineren van inzichten en voor overkoepelende analyse en reflectie, ook 
met andere stakeholders.



16

6 Aansturing en randvoorwaarden

Er is algemene en brede waardering voor de verbindende en faciliterende rol van het 
NRO in de langetermijnevaluatie. Het NRO blijft op de achtergrond, maar bewaakt de 
coherentie, richting en samenhang van het programma. De ondersteuning door het 
NRO van de programmacommissie wordt als prima ervaren. 

Het NRO zou wel meer aandacht moeten hebben voor disseminatie naar de praktijk. 
Het richt zich daarin tot nu toe vooral op de opdrachtgever (OCW) en het wetenschap-
pelijke veld. 

Het zal gezien de eerdere bevindingen geen verbazing wekken dat de planning van de 
onderzoeken een sterk knellende randvoorwaarde is: voor de onderzoekers, voor de 
leden van de programmacommissie, voor OCW en ook voor de Tweede Kamer. De 
tweejaarlijkse momenten waarop de rapporten worden gepubliceerd vormen een risico 
voor de kwaliteitsborging, voor de disseminatie, voor de overkoepelende analyse en 
reflectie en voor de kennisname van de onderzoeksresultaten. 

Het is belangrijk dat OCW en het NRO de verwachtingen van de Tweede Kamer 
betreffende het onderzoek goed managen. De complexiteit van de stelselwijziging en 
de decentrale beleidsvrijheid waarvoor is gekozen, bemoeilijken uitspraken over de 
impact, zeker op deze korte termijn. 
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reëel die mogelijkheden zijn. Vanzelfsprekend vindt die beoordeling altijd plaats in het 
licht van de geformuleerde ambities.

Een belangrijke kanttekening is dat de onderzoeken te veel als stand alone zijn gepositi-
oneerd. Het is niet altijd duidelijk hoe de afzonderlijke onderzoeken zich verhouden tot 
de centrale vraagstelling van de langetermijnevaluatie, en daarmee wat hun betekenis is 
voor de evaluatie in zijn geheel. De langetermijnevaluatie lijkt enigszins een rapporten-
fabriek te zijn, waarin relatief weinig aandacht is voor onderlinge samenhang. Er is een 
sterke behoefte aan meer verbinding en reflectie. Het tweede stand-van-zaken-rapport 
voorziet deels in die behoefte. Het verdient evenwel aanbeveling om wetenschappe-
lijke, beleids- en praktijkpartners van buiten het consortium, zoals de programmacom-
missie, te betrekken in die verbinding en reflectie.

Om de kwaliteit van de onderzoeken door het consortium beter te kunnen borgen, zijn 
twee zaken van belang. In de eerste plaats is duidelijk dat de planning met halfjaarlijkse 
oplevermomenten voor piekbelasting zorgt bij (vooral) onderzoekers en de program-
macommissie. Deze planning is ingegeven door de agenda van de Tweede Kamer. Het 
uitgangspunt is dat er weinig tijd zit tussen openbaarmaking van de rapporten en de 
reactie van de staatssecretaris op de rapporten. Door meer ruimte in de planning op 
te nemen, is er meer gelegenheid voor verbinding en reflectie door onderzoekers en 
andere stakeholders, waarvan de resultaten vervolgens mee te nemen zijn in de voort-
gangsbrieven aan de Tweede Kamer. Hier botsen politieke en onderzoeksrationaliteit. 
We geven in overweging om de planning van de uitvoering en de afronding van onder-
zoeken niet te laten samenvallen met de formele oplevermomenten. Dat kan ruimte 
opleveren voor verbinding en reflectie (zie het punt hiervoor).

Een tweede punt betreffende de kwaliteit is de positie en verantwoordelijkheid van de 
programmacommissie. Dat de wetenschappelijke leden van de programmacommissie 
uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit dient meer expliciet te worden 
gemaakt. Hieraan dienen consequenties verbonden te zijn. Rapporten zouden door 

7 Conclusies en aanbevelingen

De resultaten van de tussenevaluatie zijn grofweg te verdelen in drie belangrijke punten. 
In de eerste plaats gaat het om de uitvoering van het onderzoeksplan door het consor-
tium en de kwaliteitsborging daarvan. In de tweede plaats hebben de resultaten betrek-
king op de relevantie ervan voor de stelselwijziging passend onderwijs, en daarmee voor 
het beleid. In de derde plaats hebben de resultaten betrekking op de waarde van het 
onderzoek voor de praktijk. Deze indeling volgen we in de beschrijving van conclusies 
en aanbevelingen.

Uitvoering van het onderzoeksplan

De uitvoering van de onderzoeken van het consortium is goeddeels in overeenstem-
ming met het onderzoeksplan en de extra voorwaarden in de toekenningsbrief. Er blijft 
echter specifieke aandacht nodig voor de impact van passend onderwijs op stelselniveau 
en vooral ook op leerlingniveau. Daarbij is onduidelijk of in de huidige opzet uitspraken 
te doen zijn over de impact op stelsel- en leerlingniveau. Het is wenselijk dat met het 
consortium en wetenschappelijke en beleidspartners een fundamentele bezinning 
plaatsvindt op de ambities van de langetermijnevaluatie en op wat nodig en haalbaar is 
om deze ambities te realiseren, in termen van geld, tijd, data en expertise.

In de bezinning dient de hoeveelheid (geplande) onderzoeken te worden betrokken. 
Is een meer cyclische werkwijze mogelijk, waarbij onderzoeken meer voortbouwen op 
inzichten die in eerdere onderzoeken, ook van buiten het consortium, zijn opgedaan? Is 
het mogelijk bepaalde monitoren met een lagere frequentie uit te voeren?

Een ander thema voor bezinning is de verhouding tussen te verzamelen en al verza-
melde data. Het is belangrijk om na te gaan of bestaande data en registraties beter te 
benutten zijn. Worden mogelijkheden die de - ook in het kader van de langetermijne-
valuatie - verzamelde data bieden voldoende benut? Of komt dit door de tijdsdruk in 
het gedrang? In dit verband is ook gewezen op de mogelijkheden die het gebruik van 
big data biedt. Het valt buiten het bestek van deze tussenevaluatie om te beoordelen hoe 
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Praktijkrelevantie

Een in de programmering opgenomen doel van de langetermijnevaluatie is dat de 
evaluatie bijdraagt aan de ondersteuning van de ontwikkeling en implementatie van 
passend onderwijs in de onderwijspraktijk. Dit doel wordt in beperkte mate gereali-
seerd. Dat mag geen verrassing zijn, gegeven de keuze voor het onderzoeksplan van het 
consortium. Daarin lag immers de focus sterk op het onderzoeken van de impact van de 
stelselwijziging en nauwelijks op ondersteuning van de praktijk.

Ondersteuning van de praktijk verschilt wezenlijk van een wetenschappelijk gedegen 
evaluatie van de impact van de stelselwijziging. Beide zaken laten zich lastig in één 
programma verenigen. Vasthouden aan het doel om de praktijk te ondersteunen zoals 
beschreven in de programmering vraagt een additioneel programma, waarin veel meer 
dan in het onderzoeksplan van het consortium ruimte is voor reflectie en dialoog met 
alle relevante niveaus, en dat ruimte biedt om snel en flexibel in te spelen op actuele 
kennisvragen vanuit de praktijk. 

We stellen vast dat er vanuit de langetermijnevaluatie meer aandacht moet zijn voor 
disseminatie van onderzoeksresultaten. Dat geldt in de eerste plaats voor de afzonder-
lijke rapporten. Daarin verdient de positionering in het grotere geheel van de evaluatie 
meer aandacht. De toegankelijkheid en omvang van de samenvattingen is sterk voor 
verbetering vatbaar. Ook kan de overzichtelijkheid van de website evaluatiepassendon-
derwijs.nl beter.

Aanbevelingen samengevat

1. Bezin u op de ambities van de langetermijnevaluatie, en op wat nodig en haalbaar 
is om deze ambities te realiseren in termen van geld, tijd, data en expertise. Betrek 
daarbij de hoeveelheid geplande onderzoeken en de (intensievere) gebruikmaking 
van verzamelde of te verzamelen data.

2. Creëer ruimte voor verbinding tussen onderzoeken en voor reflectie daarop. Betrek 
daarbij wetenschappelijke, beleids- en praktijkpartners. Positioneer afzonderlijke 
onderzoeken nadrukkelijk in het grote geheel van de langetermijnevaluatie.

minstens drie wetenschappelijke leden moeten worden beoordeeld. Daarvoor moeten 
zij voldoende tijd hebben, zowel als het gaat om doorlooptijd als om de uren die zij 
vergoed krijgen. Er dient ruimte te zijn voor onderlinge afstemming tussen de leden 
in de beoordeling van rapporten. Om dit te kunnen realiseren, dient er een uitbreiding 
te zijn van het aantal wetenschappelijke leden. Overigens zijn wetenschappelijke leden 
ook buiten universiteiten te vinden. Denk aan de Planbureaus, adviesraden, de WRR of 
de Algemene Rekenkamer.

Tot slot twee andere punten. De complexiteit van het onderzoek en het vele overleg 
met externe partijen maken dat de coördinatielast is onderschat. De daarvoor gemaakte 
kosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Het verdient aanbeveling over dit reële punt 
serieus het gesprek met het consortium te voeren. In de tweede plaats mogen de zoge-
heten ad-hoc-onderzoeken de planning van de uit het onderzoeksplan voortvloeiende 
onderzoeken niet negatief beïnvloeden. Het is ook de vraag of uitvoering van deze 
ad-hoc-onderzoeken door het consortium dient te geschieden. De uitvoering ervan is 
immers niet voorzien als direct noodzakelijk voor de beantwoording van de centrale 
vragen.

Impact stelsel en beleidsrelevantie

De relevantie van de tot nu toe opgeleverde rapporten voor het beleid (ministerie van 
OCW, Tweede Kamer) is relatief beperkt. Dat komt voor een belangrijk deel doordat 
de langetermijnevaluatie tot nu toe beperkt inzicht geeft in mechanismen en impact, 
hetgeen overigens op deze termijn ook niet voorzien was en evenmin verwacht mocht 
worden. De rapporten zijn tot nu toe vooral beschrijvend van karakter. Ze beschrijven 
de gang van zaken op verschillende niveaus.

We stellen vast dat de beleidsrelevantie kan toenemen indien er meer aandacht is voor 
verbinding tussen de rapporten en reflectie op de uitkomsten daarvan. We noemden dit 
punt hierboven ook onder het kopje Uitvoering van het onderzoeksplan. Deze verbin-
ding en reflectie winnen aan waarde indien daar ook andere stakeholders dan alleen de 
onderzoekers bij worden betrokken. De programmacommissie biedt een forum. Het 
zou evenwel een andere werkwijze vragen, en meer commitment van de afzonderlijke 
leden van de programmacommissie.
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3. Pas de planning zo aan dat onderzoekers geen piekbelasting hebben op twee 
momenten per jaar. Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de halfjaarlijkse ople-
vermomenten. Het biedt juist tijd voor verbinding en reflectie.

4. Heroverweeg de werkwijze van de programmacommissie. Indien de wetenschap-
pelijke leden de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit behouden, vergt dat 
meer menskracht en tijd. Uitbreiding van het aantal wetenschappelijke leden en 
betere facilitering in tijd maken een beter reviewproces mogelijk. Zet de beleids- en 
praktijkleden in voor verbinding en reflectie (zie punt 2). Dat vraagt meer inzet en 
daarmee commitment van de leden van de programmacommissie.

5. Faciliteer meer ruimte voor coördinatie van het complexe programma.

6. Beoordeel steeds de noodzaak van uitvoering van ad-hoc-onderzoeken door het 
consortium, zeker als de ad-hoc-onderzoeken geen meerwaarde hebben voor 
centrale vragen van de langetermijnevaluatie.

7. Overweeg in hoeverre het doel om de praktijk te ondersteunen en versterken over-
eind blijft. Als dit zo is, hetgeen plausibel is gezien de ontwikkelfase waarin de prak-
tijk zich bevindt, verdient het aanbeveling goed te na te denken of beide doelen 
(onderzoek stelselimpact en onderzoek ter versterking praktijk) in één programma 
passen. Voor het tweede doel is een actieve, vraaggerichte inbreng vanuit de praktijk 
cruciaal. Praktijkonderzoek is wezenlijk anders dan een wetenschappelijk gedegen 
evaluatie van de impact van de stelselwijziging.

8. Versterk de disseminatie van onderzoeksresultaten en maak ruimte voor gezamen-
lijke reflectie met de praktijk daarop.
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