
3 OPBRENGSTBEREKENING 
EN -BEOORDELING DOOR 
DE ONDERWIJSINSPECTIE

In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de wijze waarop de inspectie naar 
de kwaliteit van scholen kijkt (3.1), op de cyclische werkwijze die de inspectie bij de 
jaarlijkse beoordeling van de opbrengsten hanteert (3.2), hoe de opbrengstindicatoren 
zijn opgebouwd en worden berekend (3.3), hoe de inspectie tot het opbrengsten-
oordeel komt (3.4) en de uiteindelijke beoordeling tot stand komt en wat de 
consequenties zijn (3.5). 

3.1 Hoe kijkt de inspectie naar onderwijskwaliteit?
In het toezichtkader is beschreven hoe de inspectie te werk gaat, wat zij beoordeelt en 
wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Met ingang van 2013 is voor het 
voortgezet onderwijs een ingrijpend vernieuwd toezichtkader van toepassing. Dit 
toezichtkader bevat onder andere het waarderingskader. Het waarderingskader is 
opgebouwd uit een drietal domeinen; te weten:
kk Opbrengsten
kk Onderwijsproces
kk Condities

Elk domein bestaat uit een aantal aspecten, die vervolgens zijn uitgewerkt in 
indicatoren. In afbeelding 6 wordt dit nader toegelicht.

Afbeelding 6 – Kwaliteitsmodel met domeinen en aspecten
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Het aspect leeropbrengsten is in het toezichtkader vervolgens weer uitgewerkt in een 
aantal indicatoren. Voor de leerwegen van het vmbo (theoretisch, gemengd, 
kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht), voor havo en vwo (atheneum en 
gymnasium) zijn vijf leeropbrengstindicatoren van toepassing:
kk Onderbouwrendement
kk Bovenbouwrendement
kk Gemiddeld cijfer centraal examen
kk Discrepantie tussen het cijfer schoolexamen en het cijfer centraal examen
kk Leerlingen functioneren naar verwachting in vervolgopleiding of werkveld

De leeropbrengsten van het praktijkonderwijs worden door de inspectie beoordeeld 
aan de hand van drie voor deze schoolsoort specifieke indicatoren. De leerlingen: 
kk behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht
kk ontwikkelen zich volgens een individuele leerroute
kk functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld

Het nieuwe waarderingskader kent een gelaagde structuur, waardoor in feite drie 
deelkaders van toepassing zijn:
1. Het eerste deelkader is het kernkader. Dit zijn 18 indicatoren, die door de inspectie 

beschouwd worden als het noodzakelijke minimum aan kwaliteit voor alle 
scholen. Bij elk kwaliteitsonderzoek dat de inspectie uitvoert worden deze 
indicatoren beoordeeld. 

2. De 16 indicatoren uit het aanvullend kader kunnen variabel aan een onderzoek 
worden toegevoegd als er naar het oordeel van de inspectie risico’s of specifieke 
kenmerken zijn die dit zinvol maken.

3. Het derde deelkader bevat in totaal 38 indicatoren, die (gedeeltelijk) toegevoegd 
kunnen worden om dieperliggend naar verklaringen voor onvoldoende kwaliteit te 
kijken. Het verdiepend kader kan ook benut worden om aan te sluiten op ambities 
van scholen.

De drie indicatoren, die binnen de leeropbrengsten voor het praktijkonderwijs zijn 
opgenomen, worden tot het kernkader gerekend. Deze opbrengstindicatoren worden 
jaarlijks beoordeeld. 

Voor vmbo, havo en vwo behoort de vijfde indicator, die betrekking heeft op het 
functioneren van de leerlingen na het verlaten van de school, tot het verdiepend 
kader. Om die reden zal deze indicator slechts sporadisch door de inspectie worden 
beoordeeld. De eerste vier leeropbrengstindicatoren behoren tot het kernkader en 
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worden dus jaarlijks beoordeeld. Deze indicatoren zijn verdeeld in twee groepen: de 
rendementindicatoren (in hoeveel jaar behaalt een leerling rekening houdend met het 
basisschooladvies zijn diploma) en de resultaatindicatoren (met welke cijfers haalt een 
leerling zijn diploma). 

Afbeelding 7 – De vier opbrengstindicatoren naar type indicator

Rendementindicatoren k Onderbouwrendement
Bovenbouwrendement

Resultaatindicatoren k Gemiddelde CE-cijfer
Verschil SE-CE

De inspectie beoordeelt de opbrengstindicatoren uit het kernkaderen van een 
school(soort) als ‘voldoende’ wanneer minstens drie indicatoren voldoende scoren en 
als ‘onvoldoende’, wanneer twee of meer indicatoren onvoldoende zijn. Voor het 
praktijkonderwijs is sprake van een oordeel ‘onvoldoende’ als twee of meer van de drie 
opbrengstindicatoren als ontoereikend worden beoordeeld.

De rendement- en resultaatindicatoren zijn zo gekozen, dat ze elkaar per groep in 
balans houden. Het is relatief makkelijk om van één indicator de opbrengst te 
verhogen, maar het is lastig om dit te doen voor beide indicatoren binnen één groep. 
Stel bijvoorbeeld dat een school het rendement in de onderbouw wil verhogen door 
meer leerlingen over te laten gaan, dan zal het bovenbouwrendement op termijn 
waarschijnlijk dalen omdat meer leerlingen in de bovenbouw doubleren of afstromen. 

Daarbij komt dat de rendement- en resultaatindicatoren tegengesteld aan elkaar zijn. 
Als een school inzet op het verbeteren van resultaatindicatoren (hogere examencijfers 
voor de leerlingen), zal waarschijnlijk eerder worden besloten een leerling met slechte 
cijfers in de voorexamenklas een jaar over te laten doen. Dat doubleren heeft echter 
negatieve invloed op de rendementindicatoren. 

3.2 Werkwijze inspectie
Het extern toezicht, waarvoor de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk is, 
kent een viertal uitgangspunten. Het is bestuursgericht zonder daarbij de school-
leiding uit het oog te verliezen, het is risicogericht en op maat, het is preventief 
(wil voorkomen dat scholen zwak of zeer zwak worden) en stimuleert scholen tot 
kwaliteitsverbetering. Het risicogericht inspectietoezicht begint jaarlijks met het in 
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het voorjaar bekendmaken van de opbrengstgegevens van de leerlingen die het jaar 
daarvoor eindexamen hebben gedaan. De inspectie berekent daartoe elk van de vier 
indicatoren betreffende de leeropbrengsten en beoordeelt vervolgens elke indicator op 
basis van de resultaten van de drie meest recente jaren. Over de leeropbrengsten van 
elke schoolsoort op een vestiging wordt een opbrengstenoordeel uitgesproken. Het 
oordeel is onvoldoende als meer dan één indicator onvoldoende is. Vervolgens krijgt 
dit toezicht vorm in een viertal fasen:

1. Voor alle scholen in het voortgezet onderwijs wordt de jaarlijkse risicoanalyse 
uitgevoerd. De inspectie onderzoekt de gegevens over de leerresultaten en gaat na 
of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het meest recente 
jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico’s 
voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt 
gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals schoolgids, 
examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA). Bij deze 
risicodetectie let de inspectie ook op signalen over het bestuur of de school en 
eventuele knelpunten, zoals klachten van ouders of berichten in de media. Op 
basis van de risicodetectie bepaalt de inspectie of er risico’s zijn voor een afdeling. 
Zijn die risico’s er niet, dan behoudt de school voor die afdeling het basistoezicht. 

2. Signaleert de inspectie wel risico’s dan volgt een expertanalyse. Deze bestaat uit 
diepgaande analyse van de opbrengsten, de jaarstukken en uit gegevens met 
betrekking tot de horizontale verantwoording (Vensters voor Verantwoording). 
Bovendien spreekt de inspectie het eigen geheugen aan door bij de inspectie 
bekende informatie uit eerdere onderzoeken of uit eerdere schoolplannen en 
schoolgidsen te ananlyseren. Het bestuursgesprek, dat we hierna als apart 
onderdeel bespreken, kan ook onderdeel uitmaken van de expertanalyse. De 
opbrengst van de expertanalyse kan zijn dat alsnog een basisarrangement verleend 
wordt.

3. Het doel van het bestuursgesprek is om naar aanleiding van de door de inspectie 
uitgevoerde risicoanalyses met het bestuur tot nadere afstemming te komen. 
De mate waarin het bestuur de onderwijsprestaties in beeld en geanalyseerd 
heeft bepaald samen met eventueel reeds in gang gezette verbetermaatregelen 
de proportionaliteit van een eventueel kwaliteitsonderzoek. Tijdens het 
bestuursgesprek krijgt de inspectie een beeld van het verhaal achter de cijfers 
en kan het betuur aantonen over het bestuurlijk vermogen te beschikken om 
in control te komen en te blijven. Onder control verstaan we hier het geheel 
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van processen gericht op het meten van de voortgang, zodat de school de 
doelstellingen blijft realiseren. 

4. Als daar aanleiding toe is doet de inspectie nader onderzoek op de school. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van documentenanalyses, lesobservaties en gesprekken met 
leerlingen, ouders, docenten, directie en bestuur. Het verslag van dit kwaliteits
onderzoek gaat eerst naar het bestuur en wordt daarna gepubliceerd op de website 
van de inspectie. Als de inspectie tekortkomingen vaststelt, krijgt de school een 
geïntensiveerd toezicht arrangement. In afbeelding 8 is de hiervoor beschreven 
procedure schematisch samengevat. 

Afbeelding 8 – Risicogericht inspectietoezicht

De zorgvuldigheid, waarmee het toezicht omgeven is heeft als nadeel dat er veel 
tijd mee gemoeid is voordat een school met ernstige of langdurig tekortschietende 
leerresultaten onder geïntensiveerd toezicht wordt geplaatst. Het duurt gemiddeld 
ruim anderhalf jaar na afloop van het schooljaar dat als laatste meetelt in de bepaling 
van het driejaarsgemiddelde voor wat betreft de leeropbrengsten totdat er sprake is 
van een aangepast toezichtarrangement. Voor veel besturen en schoolleidingen is ook 
dit aanleiding om pro-actief aan opbrengstverbetering te werken.

Met een aangepast toezichtarrangement wordt een school(soort) zwak of zeer zwak 
verklaard. Scholen krijgen in principe twee jaar de tijd om de noodzakelijke 
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verbeteringen te realiseren. Bij ter perse gaan van deze druk lag er een wetsvoorstel bij 
de Tweede Kamer betreffende inkorting van de verbetertermijn voor zeer zwakke 
scholen van twee naar één jaar. Aangezien hier al langer sprake van is, was dit voor de 
inspectie aanleiding een preventieve aanpak te introduceren:

Preventieve aanpak
Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is het toezicht van de inspectie uitgebreid 
met een preventieve aanpak. Om te voorkomen dat scholen zwak of zeer zwak 
worden, kent de inspectie drie interventiemogelijkheden:
1. Wanneer de opbrengsten van een schoolsoort één jaar onvoldoende zijn, gaat de 

inspectie het bestuur van de school (met basistoezicht) waarbij dit het geval is 
actief attenderen. 

2. Het bestuur van een school waarvan de opbrengsten van een schoolsoort voor 
de tweede keer onder de norm zijn, krijgt van de inspectie een waarschuwing.

3. Als in een specifiek jaar de afwijking tussen SE en CE binnen een schoolsoort of 
leerweg van een school meer dan 0,5 punt gewogen gemiddelde over een periode 
van drie schooljaren- is, dan moet de school zich hierover verantwoorden. Als het 
gemiddelde verschil SE-CE gedurende vijf opeenvolgende jaren groter is dan 0,5 
of wanneer de discrepantie SE-CE gedurende drie opeenvolgende jaren groter is 
dan 1,0 dan maakt de zogenaamde escalatieladder het mogelijk dat de school voor 
de betreffende schoolsoort of leerweg voor een periode van twee jaar de 
examenbevoegdheid wordt ontnomen. 
Het startjaar van de escalatieladder is 2012: dit betreft het opbrengstenoordeel 
2010/2011. Dit is gebaseerd op het gemiddelde verschil SE-CE over de schooljaren 
2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011. Sancties zijn dus op z’n vroegst mogelijk 
vanaf schooljaar 2014/2015, respectievelijk schooljaar 2016/2017.

3.3 Opbouw en berekening van de leeropbrengstindicatoren

3.3.1 Indicator 1: Onderbouwrendement
Het onderbouwrendement is gebaseerd op de gegevens van alle leerlingen in een 
(vestiging van de) school die voor het eerst naar leerjaar 3 gaan en die in leerjaar 1 en 2 
op de betreffende school (of vestiging) hebben gezeten. De berekening van dit 
rendement vindt stapsgewijs als volgt plaats:
kk Per leerling die voor het eerst in leerjaar 3 zit wordt overeenkomstig het schema 

van afbeelding 9 met een cijfer een positie bepaald.
kk Vervolgens wordt hierop het bij het advies van de basisschool behorende cijfer (zie 

afbeelding 9) in mindering gebracht.
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Afbeelding 9 – Toekenning cijfers onderbouwrendement

Bron: Technische toelichting opbrengstenkaart, Inspectie van het Onderwijs

kk Ook het aantal keer dat de leerling in de onderbouw, dat zijn de eerste twee 
leerjaren, heeft gedoubleerd wordt in mindering gebracht.
kk Hierna wordt dit cijfer vermeerderd met de twee succesvol doorlopen leerjaren.
kk Het gevonden cijfer wordt tot slot gedeeld door de twee jaar die een leerling 

regulier over de onderbouw doet.

Ter verduidelijking: een leerling met een vwo-advies, die in klas 3 vwo zit en daar 
zonder zitten blijven in terecht gekomen is, heeft een rendementscore van 100%:

Als deze leerling één keer zou doubleren, dan halveert de rendementscore:

Een ander voorbeeld: een leerling die in het schooljaar 2010/2011 is toegelaten met een 
vmbo-k/vmbo-t advies en na het eerste jaar in klas 2 doubleert, maar bij de start van 
schooljaar 2013/2014 in de 3e klas vmbo-t zit heeft een score die als volgt berekend wordt:

Positie cijfer

Cijfer advies 98,587,576,565,55
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   (9 – 9 – 0 + 2)
100% *    = 100%
   2

   (9 – 9 – 1 + 2)
100% *    = 50%
   2

   (7– 6,5 – 1 + 2)
100% *     = 75%
   2
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Als deze zelfde leerling niet zou doubleren, dan zou de rendementscore 125% zijn, dit 
verklaart dat het onderbouwrendement hoger kan zijn dan 100%. 

kk Voor leerlingen die geïndiceerd zijn voor leerwegondersteuning (lwoo), hanteert 
de inspectie een correctie. Deze wordt berekend door ervan uit te gaan dat één op 
de vier lwoo-leerlingen een jaar langer over de onderbouw doet dan de overige 
leerlingen. Voor deze leerlingen is dus een correctiefactor van + 0,25 van 
toepassing.
kk Door de scores van alle leerlingen van een vestiging te middelen, wordt 

uiteindelijk een gemiddelde rendementsscore onderbouw verkregen. 
Het onderbouwrendement wordt dus berekend voor de hele vestiging en niet per 
afdeling. 
kk Omdat (vestigingen van) scholen sterk van samenstelling verschillen, worden 

scholen vergeleken met scholen of vestigingen van vergelijkbare samenstelling. 
Resultaat is een relatieve score, die weergeeft hoe de school (vestiging) het doet in 
vergelijking met soortgelijke scholen of vestigingen. De inspectie hanteert zeven 
vergelijkingsgroepen; deze staan vermeld in de Technische toelichting bij de 
Opbrengstenkaart.
kk Op basis van deze vergelijking worden de relatieve scores (de bolletjes) bepaald. 

Hiermee wordt weergegeven hoe de school (vestiging) het doet in vergelijking met 
soortgelijke scholen of vestigingen. 

De relatieve scores worden omgezet in een getal lopende van 1 t/m 5. Deze 
vijfpuntschaal kent de verdeling 10, 15, 50, 15, 10. 

Afbeelding 10 – Beoordeling relatieve opbrengstindicatoren

1 2 3 4 5

0 – 10 % 10 – 25 % 25 -75 % 75 – 90 % 90 – 100 %

Dat zijn de bekende bolletjes op de Opbrengstenkaart, zoals te zien is in afbeelding 14 
in hoofdstuk 4. Het meest rechtse bolletje betekent dat 90 procent van de vestigingen 
in de vergelijkingsgroep een lager onderbouwrendement heeft. Het bolletje net rechts 
van het midden wordt toegekend als 75 tot 90 procent een lagere score heeft en het 
bolletje in het midden wordt toegekend aan 50 procent van de vestigingen met een 
vergelijkbare samenstelling aan schoolsoorten. Voor de beoordeling van het 
onderbouwrendement worden de getallen die corresponderen met de bolletjes van de 
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afgelopen drie jaar opgeteld en door drie gedeeld. De opbrengstindicator 
onderbouwrendement wordt als ‘voldoende’ beoordeeld als het rekenkundig 
gemiddelde van de relatieve scores (bolletjes) over drie jaar meer dan 2,0 is.

3.3.2 Indicator 2: Bovenbouwrendement 
Het bovenbouwrendement behelst de onvertraagde doorstroom van leerlingen van 
leerjaar 3 naar het een diploma. De inspectie berekent deze indicator door op basis 
van de in-, door- en uitstroomgegevens voor een schoolsoort of afdeling per leerjaar 
het percentage leerlingen te berekenen dat aan het eind van het schooljaar is 
bevorderd of gediplomeerd. In tegenstelling tot het onderbouwrendement is het 
bovenbouwrendement niet gebaseerd op cohortgegevens. Hiervoor worden namelijk 
stroomgegevens van één schooljaar gebruikt. De op deze wijze verkregen percentages 
worden per schoolsoort gemiddeld, waarna het gemiddelde percentage net zo vaak 
met zichzelf vermenigvuldigd wordt als er leerjaren in de bovenbouw zijn. Dit laatste 
gebeurt om het effect van één slecht leerjaar, dat is een leerjaar met veel doublanten of 
gezakten, minder sterk te laten doorwerken in de rendementsscore van de bovenbouw. 
De formule waarmee de kans berekend wordt dat leerlingen zonder zitten blijven van 
het 3e leerjaar naar het diploma doorstromen kent per schoolsoort de volgende 
opbouw:

Een voorbeeld aan de hand van de gegevens betreffende schooljaar 2012/2013 van de 
vmbo-gl afdeling van een fictieve school ter verduidelijking:
a. in het 3e leerjaar wordt 95% van de leerlingen bevorderd
b. in het zelfde schooljaar slaagt 90% van de 4e klassers voor het eindexamen

VMBO: (  B3−4 + D4 − diploma) 2

    2

HAVO: (B3−4 + B4−5 + D5 − diploma) 3

     3

VWO: (B3−4 + B4−5 + B5−6 + D6 − diploma) 4

     4
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Dit geeft de volgende berekening:
- (95 + 90) / 2 = 92,5
- 92,5 * 92,5 = 85,6
- het bovenbouwrendement van de afdeling gemengde leerweg van deze school is 

afgerond 86%

In een bijlage van de Toelichting bij de Meerjarenopbrengsten publiceert de inspectie 
jaarlijks de landelijke resultaten van de meest recente drie schooljaren. Deze resultaten 
worden uitgedrukt in een tweetal grenswaarden: 25% van de scholen scoort onder de 
ondergrens en 25% realiseert een score boven de bovengrens. Het bovenbouw 
rendement van vmbo-(g)t kent de afgelopen jaren grenswaarden tussen 76% en 92% 
en voor de havo lag dit bijvoorbeeld tussen 52% en 68% .

Het met behulp van de formules berekende bovenbouwrendement geeft het 
percentage leerlingen dat in een schooljaar vanaf leerjaar 3 onvertraagd doorstroomt 
tot en met het eindexamenjaar. De inspectie hanteert vervolgens een correctie op basis 
van drie leerlingenkenmerken:
kk het percentage leerlingen dat in een armoedeprobleem-cumulatie-gebied (apcg) 

woont
kk het percentage leerlingen met een lwoo-indicatie (voor de leerwegen in het vmbo)
kk het percentage leerlingen dat van een andere school komt en instroomt in leerjaar 3

Door deze correctie beoogt de inspectie de prestaties van een school zo zuiver 
mogelijk in beeld te brengen. Bovendien zijn de correctiefactoren bedoeld als 
erkenning van het feit dat bepaalde groepen leerlingen het gemiddeld genomen 
slechter doen. De correctie heeft een dempende waarde. 
De aldus voor een afdeling verkregen eigen score wordt tot slot vergeleken met de 
scores van schoolsoorten op scholen met een vergelijkbare samenstelling. Dat gebeurt 
op identieke wijze als beschreven bij het onderbouwrendement. Deze relatieve score 
correspondeert met de percentielscores van afbeelding 10. Het rendement bovenbouw 
wordt als voldoende beoordeeld als het rekenkundig gemiddelde van de relatieve 
scores (bolletjes) over drie jaar gemeten meer dan 2,0 is.
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3.3.3 Indicator 3: Gemiddeld centraal eindexamen(CE)-cijfer
Het gemiddelde CE-cijfer wordt per schoolsoort berekend aan de hand van een 
naar leerlingaantallen gewogen gemiddeld cijfer voor alle algemene vakken, zoals 
gespecificeerd op de Opbrengstenkaart (dus niet voor de beroepsgerichte vakken). 
Bij minder dan 30 examencijfers wordt deze indicator niet berekend. 
Ter verduidelijking een voorbeeldberekening van het gemiddelde CE-cijfer voor 
de moderne vreemde talen in het examenjaar 2013 van een fictieve havo-afdeling.

Hogere exameneisen
Vanaf het schooljaar 2011/2012 zijn de exameneisen geleidelijk 
opgevoerd. Dit kan consequenties hebben voor het aantal leerlingen dat 
een diploma behaalt, waarmee het bovenbouwrendement beïnvloed kan 
worden. Het gaat om de volgende aanvullingen op de bestaande de 
slaag/zakregeling: 
kk  Vanaf schooljaar 2011/2012 geldt voor alle schoolsoorten dat 

kandidaten gemiddeld een voldoende (5,5) moeten halen voor alle 
vakken van het centraal examen. Daarnaast geldt voor vmbo-leerlingen 
in de basisberoepsgerichte leerweg dat het schoolexamen net zo zwaar 
meetelt als het centraal examen. De regel dat het schoolexamen twee 
keer meetelt is hiermee vervallen.
kk  Vanaf schooljaar 2012/2013 geldt voor havo- en vwo-leerlingen dat zij 

niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor de eindcijfers 
van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mogen hebben.
kk  In het schooljaar 2014/2015 wordt het nieuwe op het Referentieniveau 

Nederlandse taal afgestemde centraal examen ingevoerd.
kk  In 2015/2016 gaat het cijfer van de rekentoets, die in 2014 wordt 

ingevoerd, ook deel uitmaken van de slaag/zak-regeling. Tot die tijd zijn 
scholen wettelijk verplicht de rekentoets als onderdeel van het eindexamen 
af te nemen. Deelname aan de rekentoets is een voorwaarde om het 
diploma te krijgen. Het voor deze toets behaalde cijfer wordt nog niet 
opgenomen in de cijferlijst bij het diploma.
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Eerst de deelnamecijfers en de gemiddelde cijfers voor elk van de drie moderne 
vreemde talen:

vak aantal leerlingen gemiddeld CE-cijfer

Engels 53 6,5

Frans 29 6,4

Duits 13 6,0

De berekeningswijze is vervolgens:

Als deze berekening voor alle CE-vakken van de gehele schoolsoort heeft 
plaatsgevonden wordt het gevonden gemiddelde omgezet naar een relatieve score. 
Eerst wordt, net als bij het bovenbouwrendement, rekening gehouden met de 
volgende leerlingkenmerken:
kk percentage leerlingen met lwoo-indicatie;
kk percentage leerlingen dat in een armoedeprobleem-cumulatie-gebied (apcg) 

woont;
kk percentage leerlingen afkomstig van een andere school en instroomt in het 

3e leerjaar.

De op deze wijze voor een afdeling verkregen eigen score wordt tot slot vergeleken 
met de scores van schoolsoorten op scholen met een vergelijkbare samenstelling. Dat 
gebeurt op dezelfde manier als hiervoor vermeld bij de beide rendementsindicatoren. 
Deze relatieve score correspondeert weer met de percentielscores van afbeelding 10. 
Het gemiddeld CE-cijfer wordt als voldoende beoordeeld als het rekenkundig 
gemiddelde van de relatieve scores (bolletjes) over drie jaar gemeten meer dan 2,0 is.
De inspectie publiceert sinds 2010 ook het gemiddelde CE-cijfer in absolute zin. Voor 
de beoordeling speelt deze indicator (nog) geen rol.

3.3.4 Indicator 4: Verschil schoolexamen (SE)-centraal eindexamen (CE)
Het gemiddelde verschil tussen het SE-cijfer en het CE-cijfer wordt berekend over een 
periode van drie jaar. De inspectie hanteert voor de beoordeling een driepuntschaal: 
een gering verschil (< 0.5), een groot verschil (0.5-1.0) en een zeer groot verschil 
(> 1.0). In tegenstelling tot de vorige drie indicatoren is dit geen relatieve maar een 

 [(53*6,5) + (29*6,4) + (13*6,0)] 
        = 6,4
   (53 + 29 + 13)
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absolute indicator. Net als het bovenbouwrendement en het gemiddeld CE-cijfer 
wordt deze indicator op het niveau van de schoolsoort of afdeling berekend. Zowel bij 
een groot als bij een zeer groot verschil scoort deze opbrengstindicator ‘onvoldoende’. 
Wanneer daar meerdere jaren achtereen op jaarbasis sprake van is, dan leidt dat tot 
escalatie, zoals beschreven in hoofdstuk 3.2.

Voor iedere leerling en elk vak dat met een centraal examen wordt afgesloten wordt 
de verschilscore berekend door het gemiddelde SE-cijfer te verminderen met het 
gemiddelde CE-cijfer. Vervolgens berekent de inspectie per schoolsoort wat het 
gemiddelde verschil is van alle eindexamenleerlingen in alle eindexamenvakken. 
Zo ontstaat het jaargemiddelde. Ten slotte wordt het gewogen driejaargemiddelde 
berekend, waarbij een eventueel negatief verschil een positief verschil compenseert.

3.4 Hoe het Opbrengstenoordeel tot stand komt

Met de toegekende scores voor de vier opbrengstindicatoren komt de inspectie tot 
het Opbrengstenoordeel. Bij het gemiddelde verschil SE-CE gaat het om een absoluut 
getal, dat wordt vertaald naar de categorieën ‘gering verschil’, ‘groot verschil’ of ‘zeer 
groot verschil’. De andere drie opbrengstindicatoren (onderbouwrendement, 
bovenbouwrendement en het gemiddelde CE-cijfer) brengt de inspectie onder in 
categorieën. De score van de school of afdeling wordt afgezet tegen soortgelijke 
scholen of afdelingen waarna binnen de betreffende vergelijkingsgroep percentiel-
scores worden berekend en normering met een relatieve norm plaatsvindt. 

Afbeelding 11 – Relatieve opbrengstbeoordeling

Percentiel 1 - 10 Score 1

Percentiel 10 - 25 Score 2

Percentiel 25 - 75 Score 3

Percentiel 75 - 90 Score 4

Percentiel 90 - 100 Score 5

Overeenkomstig de Regeling leerresultaten VO gelden de scores 1 en 2 als 
onvoldoende.

Een beknopt praktijkvoorbeeld:
Het bovenbouwrendement van een vwo-afdeling ligt in 2011 op 62 procent. Bij 
landelijke vergelijking blijkt dat slechts 11 procent van de vwo-afdelingen in dat jaar 
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slechter scoorde. Daarmee behoort deze afdeling tot de 10-25 procent slechtst 
scorende vwo-afdelingen en valt in categorie 2. Vervolgens wordt de score in 2011 
gemiddeld met die van 2010 en 2009. 

Wanneer een school gemiddeld over drie jaar op een opbrengstindicator niet meer 
dan 2,0 (dit is het eerste of tweede bolletje links van het midden) scoort, geeft de 
inspectie de beoordeling ‘onvoldoende’. Een afdeling moet minimaal drie van de vier 
opbrengstindicatoren voldoende scoren om het opbrengstenoordeel ‘voldoende’ te 
ontvangen en daarmee een basisarrangement toegekend te krijgen. Als twee of meer 
leeropbrengstindicatoren uit het kernkader onvoldoende zijn, bestempelt de inspectie 
een afdeling in principe als ‘zwak’. 

Sinds 2013 komt een (afdeling van een) school met een uitsluitend onvoldoende 
beoordeling voor het onderwijsproces ook in aanmerking voor een aangepast 
toezichtarrangement. Indien de leeropbrengsten voldoende zijn, maar de kwaliteit 
van het onderwijsproces tijdens een kwaliteitsonderzoek door de inspectie als 
onvoldoende wordt beoordeeld dan is dat ook een reden om de betreffende school 
‘zwak’ te verklaren. Van ‘zeer zwak’ is sprake als zowel de opbrengsten als het 
onderwijsproces onder de maat zijn.

Afbeelding 12 – Toezichtarrangementen na een een kwaliteitsonderzoek

Opbrengsten Onderwijsproces Toezichtarrangement

+ + p Vertrouwen (basis)

+ – p Aangepast (zwak)

– + p Aangepast (zwak)

– – p Aangepast (zeer zwak)

De inspectie mag overigens altijd beargumenteerd van de beslisregels afwijken.

3.5 Aangepast arrangement ‘(zeer) zwak’

In het bestek van deze publicatie, die gericht is op het domein dat de inspectie in 
het Waarderingskader VO 2013 ‘Leeropbrengsten’ noemt, maken we in dit hoofdstuk 
een uitstapje naar twee andere domeinen die een rol spelen bij de toekenning van een 
toezichtarrangement. In afbeelding 12 zagen we al dat een onvoldoende beoordeling 
van het onderwijsproces ook tot de status ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ kan leiden.
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Naast de opbrengsten en het onderwijsproces wordt ook de kwaliteitszorg door de 
inspectie beoordeeld. Dit gebeurt normaal gesproken echter alleen om te kunnen 
beoordelen of een school, die een aangepast arrangement (zeer) zwak heeft, een 
basisarrangement kan krijgen.

Onderwijsproces
Om te kunnen bepalen of het onderwijsproces van voldoende kwaliteit is beoordeelt 
de inspectie tijdens een kwaliteitsonderzoek (KO) in ieder geval altijd de indicatoren 
uit het kernkader betreffende het onderwijsproces. Zoals in afbeelding 13 is te zien 
gaat het om in totaal acht indicatoren:
1. De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd (4.3)
2. De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw (7.1)
3. De leraar geeft een begrijpelijke uitleg (7.2)
4. De leerlingen zijn effectief betrokken (7.3)
5. De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces (7.4)
6.  De school volgt systematisch de vorderingen van leerlingen aan de hand van 

genormeerde toetsen (9.1)
7.  De school bepaalt de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van individuele of 

groepen leerlingen (9.2)
8. De school voert de ondersteuning planmatig uit (9.4)
De nummering tussen haakjes komt overeen met de in het Waarderingskader 
Voortgezet Onderwijs 2013 (Inspectie van het Onderwijs, Utrecht, 19 december 2013) 
gebruikte nummeraanduiding. Het wordt aanbevolen dit waarderingskader 
te raadplegen om dat de indicatoren hier ook van een toelichting worden voorzien. 
Een voorbeeld:

7.4 De leerlingen krijgen
effectieve feedback
op hun leerproces

–  de leraar maakt helder waarom een antwoord 
goed of fout is

–  de leraar geeft de leerlingen complimenten over 
hun werk

–  de feedback is meer gericht op de vooruitgang 
van leerlingen dan op correctie

–  de leraar vertelt leerlingen wat zij moeten leren 
om hun resultaat te verbeteren (feedforward)

–  de leraar maakt leerlingen duidelijk wat zij moeten 
leren om een volgende stap in hun leerproces te 
zetten



44 Werken aan Opbrengsten

De beslisregel die de inspectie hanteert om de kwaliteit van het onderwijsproces te 
bepalen houdt in dat het onderwijsproces onvoldoende wordt beoordeeld als drie of 
meer van de acht hiervoor genoemde indicatoren onvoldoende zijn. Als de inspectie 
beredeneert wenst af te wijken van deze regel zal zij daar de oordelen op indicatoren 
uit het aanvullend of verdiepend kader bij betrekken.

Afbeelding 13 – Extern toezicht op basis van 3 domeinen en 72 indicatoren

Kwaliteitszorg
Teneinde te kunnen bepalen of de kwaliteitszorg op een school voldoende is, 
beoordeelt de inspectie in ieder geval de vijf kernindicatoren van het aspect 
kwaliteitszorg. Dit gebeurt tijdens een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering 
(OKV), dat vindt altijd plaats na een periode van geïntensiveerd toezicht. 
De volgende indicatoren liggen dan onder het vergrootglas:
1. de school evalueert systematisch de opbrengsten (12.1)
2. de school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten (12.2)
3. de school evalueert systematisch het onderwijsproces (13.1)
4. de school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces (13.2)
5. de school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces (13.3)

verdiepend kader

20

1

0

5

0 5 16 17

Domein 
Opbrengsten (6) 

Domein 
Condities (25)

Domein 
Onderwijsproces (41)

kernkader

aanvullend kader

8
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Ook ten aanzien van deze indicatoren bevat het waarderingskader nuttige 
handreikingen; een voorbeeld: 

12.2 De school werkt 
doelgericht aan 
de kwaliteit van 
de opbrengsten

–  de school heeft doelen gesteld voor de opbrengsten voor 
de eerstkomende drie jaar

–  de school werkt opbrengstgericht
–  de school heeft indien nodig verbeterplannen voor de 

korte termijn per afdeling/team met daarin concrete 
opbrengstdoelen en tijdpaden

–  de schoolleiding maakt jaarlijks prestatieafspraken met de 
vaksecties/teams over de opbrengsten

–  de schoolleiding voert de verbeterplannen uit
–  de leraren(teams) voeren de verbeterplannen uit

De kwaliteitszorg wordt als onvoldoende beoordeeld indien twee of meer van de 
hiervoor genoemde vijf indicatoren onvoldoende zijn. De inspectie kan beredeneerd 
afwijken. Zij betrekt dan de oordelen op andere indicatoren, bijvoorbeeld uit de 
negen indicatoren van het aspect professionele ruimte/leraarschap (verdiepend kader) 
bij haar afweging.

Geïntensiveerd toezicht
Bij een aangepast toezichtarrangement zal de externe toezichthouder, Inspectie van 
het Onderwijs, haar toezicht intensiveren. Het doel hiervan is om de school te 
stimuleren zo snel mogelijk de noodzakelijke verbeteringen door te voeren, zodat het 
stempel ‘(zeer) zwak’ verwijderd kan worden. In het algemeen vinden, nadat het 
rapport van bevindingen is vastgesteld, de volgende interventies plaats:
1. Met het bestuur wordt een afspraak gemaakt wanneer de kwaliteit weer op orde 

zal zijn.
2. Zonodig wordt een toezichtplan opgesteld, waarin intensiteit en verloop van het 

toezicht nader wordt beschreven.
3. De inspectie voert een gesprek met het bevoegd gezag over het rapport van 

bevindingen.
4. Het traject van kwaliteitsverbetering wordt afgesloten met een OKV, een 

onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Hierbij moet in ieder geval ook de 
kwaliteiszorg voldoende worden beoordeeld.

Deze vier interventies gelden zowel voor zwakke als voor zeer zwakke scholen. Indien 
een zwakke school niet binnen de afgeproken termijn voldoende verbetering laat zien 
kan escalatie naar zeer zwak plaatsvinden. 
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Voor zeer zwakke scholen gelden bovendien twee aanvullende interventies:
5. De inspectie informeert de minister van OCW en voor het groene onderwijs de 

minister van EZ, het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
waar de zeer zwakke school gevestigd is, alsmede de interne toezichthouder (Raad 
van Toezicht).

6. De school wordt vermeld op de maandelijkse lijst van zeer zwakke scholen die op 
de website van de inspectie wordt gepubliceerd.

Als een zeer zwakke school niet overeenkomstig het toezichtplan verbetert dan zal tot 
escalatie van de interventies worden overgegaan. Voor informatie daarover wordt 
verwezen naar het Toezichtkader VO 2013 (Inspectie van het Onderwijs, Utrecht, 
1 november 2013). 


