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Leren verbeteren werkt. Onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen 2012-2016 

Samenvatting 

Waarom dit onderzoek?  

Leren verbeteren is de projectorganisatie die scholen voor voortgezet onderwijs met een (zeer) zwakke of risico-

afdeling begeleidt in hun verbeterproces. Dat moet uiteindelijk leiden tot (behoud van) een basisarrangement. Leren 

verbeteren voert de begeleiding uit in opdracht van en gefaciliteerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, Het project kent twee fasen. Tijdens Leren verbeteren I hebben scholen met een zeer zwakke 

afdeling in het tijdvak 2012-2016 begeleiding gekregen bij verbeterproces. De projectorganisatie was in handen van 

de VO-raad. Per schooljaar 2016/’17 is deze organisatie na een aanbestedingsprocedure overgedragen aan B&T 

organisatieadvies. Hiermee is fase 2 gestart: Leren verbeteren II. Deze tweede fase is begonnen met onderzoek naar 

wat de toegevoegde waarde vanuit Leren verbeteren I in het verbetertraject is geweest. Daartoe is nagegaan op 

welke indicatoren de afdelingen onvoldoende scoorden, wat volgens betrokkenen de oorzaken hiervan waren, 

welke interventies de adviseurs vanuit Leren verbeteren I hebben ingezet, wat hierbij goed en minder goed werkte 

en hoe duurzaam de kwaliteitsverbetering is gebleken. Het doel is om het vervolgproject Leren verbeteren II op basis 

hiervan te optimaliseren.  

 

Hoe hebben we het onderzoek ingericht? 

In totaal hebben we de procesbegeleiding onderzocht bij 58 afdelingen, op 39 scholen onder in totaal 31 

schoolbesturen. Deze afdelingen samen vormden de onderzoeksgroep. We hebben de onderzoeksgroep 

geanalyseerd op algemene kenmerken, zoals schoolgrootte, duur van het traject en geografie. Voor iedere afdeling 

in onze onderzoeksgroep hebben we verder een uitgebreid dossier aangelegd en we hebben met relevante 

betrokkenen gesproken. Daarna hebben we op basis van de gebundelde dossiers, dus niet op individuele casussen, 

de deelvragen beantwoord. 

 

Wat hebben we gevonden? 

Op grond van de bevindingen kunnen we de onderzoeksvraag wat de toegevoegde waarde vanuit Leren verbeteren I 

in de verbetertrajecten is geweest als volgt beantwoorden: 

Leren verbeteren I heeft eraan bijgedragen dat veel afdelingen weer het basisarrangement hebben verkregen, onder 

meer door onderwijskundig leiderschap te stimuleren en maatwerk te leveren. Van belang daarbij was een snelle 

start van de begeleiding en een wat ruimere tijdsspanne dan twee jaar. 

 Leren verbeteren I leverde maatwerk 

De contexten op de scholen waarin de adviseurs werkten verschilden erg, er zijn veel verschillende interventies 

ingezet en de scholen zijn tevreden over de begeleiding. 

 Hoe sneller de begeleiding start, hoe sneller een afdeling verbetert 

Afdelingen waar de begeleiding van de adviseur gestart was voordat het inspectierapport definitief was, bleken 

gemiddeld ruim een jaar sneller een basisarrangement te behalen dan afdelingen waar de adviseur pas erna 

startte. 

 Verbeteren kost meer tijd dan ervoor staat 

De gemiddelde tijd die het afdelingen kostte om weer het basisarrangement te verkrijgen is twee jaar en drie 

maanden. Dat is langer dan de twee jaar die er toentertijd voor stond. 

 Onderwijskundig leiderschap is cruciaal 

Bij afdelingen die uiteindelijk zeer zwak zijn geworden, ontbrak het vaak aan sturing vanuit de schoolleiding op 

de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Tot welke aanbevelingen leidt dit onderzoek? 

Op basis van de conclusie formuleren we de volgende aanbevelingen voor Leren verbeteren II: 

 Start snel met externe begeleiding 

 Beschrijf ‘onderwijskwaliteit’ en stuur daarop in alle lagen van de organisatie  

 Focus op de kwaliteit van leiderschap  

 Intervenieer gericht bij het sturen op onderwijskwaliteit  

 

Verder geeft de oorzaakanalyse aanleiding tot de volgende aanvullende adviezen: 

 Let op de leerresultaten van kleine afdelingen 

 Geef extra aandacht aan het taalonderwijs   
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Voorwoord  

Wanneer de inspectie de kwaliteit van het onderwijs in een school of een afdeling als ‘zeer zwak’ beoordeelt, dan is 

dat een ingrijpende gebeurtenis. Bestuur, schoolleiding en team ervaren dit als een enorme klap, ook al hebben zij 

het zien aankomen (of hadden zij het moeten zien aankomen…). Wat volgt, heeft veel weg van een rouwproces, met 

als groot verschil dat dit verlies uiteindelijk weer goedgemaakt kan worden.  

Leren verbeteren is betrokken bij vrijwel alle verbetertrajecten in scholen voor voortgezet onderwijs met een zeer 

zwakke afdeling en vormt daardoor een rijke bron aan kennis en ervaring. Door zowel de ervaringen van betrokken 

schoolleiders als ondersteunende adviseurs te delen en heel veel documenten te analyseren, hebben we geprobeerd 

om patronen te herkennen en daarvan te leren. En niet alleen Leren verbeteren II kan hiervan leren, ook alle andere 

partijen die in dit veld een rol spelen. Ik denk daarbij aan raden van toezicht, inspectie, ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, bestuurders, schoolleiders, middenmanagement, medewerkers kwaliteitszorg, docenten en 

externe ondersteuners.  

Wij zien dat Leren verbeteren voorziet in een behoefte. We ondersteunen scholen bij hun verbetertraject en hebben 

onder andere in dit onderzoek gezien dat er zelfs na de klap van een oordeel ’zeer zwak’ nog veel energie in de 

scholen zit. Die is er eigenlijk altijd op gericht om de leerlingen zo snel mogelijk weer het goede onderwijs te geven 

dat zij verdienen. Het was mooi om te zien hoe trots de schoolleiders waren die vertelden hoe zwaar het 

verbetertraject was en hoe blij ze zijn met de – vaak enorm – toegenomen kwaliteit van het onderwijs.  

We hopen van harte dat deze publicatie eraan bijdraagt kwalitatief zwak onderwijs te voorkomen of om tijdelijk wat 

mindere kwaliteit zo snel en zo goed mogelijk te verbeteren. Daarbij dank ik alle mensen die betrokken waren bij de 

beschreven verbetertrajecten en dus betrokken waren bij de totstandkoming van deze publicatie. En voor de 

gerealiseerde verbeteringen zullen vooral de leerlingen u dankbaar zijn. 

 

Namens het onderzoeksteam, 

Hans Sandtke, 

Projectleider Leren verbeteren II 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding: het project Leren verbeteren 
Wanneer de onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit van een afdeling in het voortgezet onderwijs als ‘zeer zwak’ 

beoordeelt, heeft een afdeling één jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Als verbetering uitblijft, kan de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluiten de bekostiging van de desbetreffende afdeling 

(schoolsoort/leerweg) te beëindigen of de school op te heffen.  

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs in opdracht van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit, door begeleiding van bestuurders, 

schoolleiders, middenmanagers en soms ook docenten. Leren verbeteren helpt leeropbrengsten te verbeteren en 

onderwijsprocessen te versterken. Leren verbeteren biedt kennis en menskracht en draagt eraan bij het aantal 

scholen te verminderen met afdelingen met het oordeel ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’. 

Het project Leren verbeteren I is van 2010 tot en met juli 2016 uitgevoerd door de VO-raad. In deze periode zijn 

verschillende procesbegeleiders (adviseurs) ingezet op scholen met zwakke en zeer zwakke afdelingen. Het doel was 

steeds de onderwijskwaliteit te verbeteren, zodat de school weer een basisarrangement kreeg. Met ondersteuning 

van Leren verbeteren hebben vele vo-scholen/-afdelingen hun onderwijskwaliteit daadwerkelijk verbeterd. De 

procesbegeleiders van Leren verbeteren I hebben jaarlijks zo’n vijftien zeer zwakke en vijftig zwakke afdelingen 

begeleid bij het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen. In augustus 2016 is het project 

overgedragen aan B&T organisatieadvies. Sindsdien loopt het project Leren verbeteren II.  

 

 

1.2 Onderzoeksdoel en -vraag 
Leren verbeteren II beoogt om in 2017-2018 de effectiviteit van de begeleiding van zeer zwakke afdelingen in de 

periode 2012-2016 in beeld te brengen. Hieruit kunnen vervolgens lessen worden getrokken voor de uitvoerders 

van het project zelf en andere actoren die bij de sector betrokken zijn, zoals:  

 OCW; 

 de inspectie; 

 bestuurders; 

 toezichthouders;  

 kwaliteitszorgmedewerkers; 

 schoolleiders; 

 teamleiders; 

 docenten; 

 het project Leren verbeteren II en de adviseurs. 

 

De zeer zwakke afdelingen hebben vanuit Leren verbeteren één dag begeleiding per week ontvangen voor een 

periode van gemiddeld genomen 12 maanden. Voor de zwakke afdelingen geldt dat zij vier tot twaalf dagdelen 

begeleiding kregen. Gezien de grotere intensiteit van de begeleiding en bijbehorende besteding van publieke 

middelen bij de zeer zwakke afdelingen is ervoor gekozen de effectiviteit van de begeleiding van deze afdelingen te 

onderzoeken. Sinds 2012 werd in de begeleiding gewerkt met audits, waardoor sinds dat jaar meer informatie 

beschikbaar is over de scholen. Dit is de reden waarom we 2012 -2016 als onderzoeksperiode hebben vastgesteld. 

In het onderzoek richten we ons op de volgende onderzoeksvraag: 

 

In hoeverre was de aanpak van de onderwijsadviseurs in Leren verbeteren I van slecht/zwak scorende afdelingen van vo-

scholen effectief? 
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We hebben daar de volgende deelvragen van afgeleid: 

a Op welke indicatoren zijn afdelingen in de periode van Leren verbeteren I zeer zwak bevonden door de inspectie 

en welke patronen zijn hierbij zichtbaar?  

b Welke oorzaken van de kwaliteit ‘zeer zwak’ zijn geïdentificeerd?  

c Wat is de aanpak geweest van de adviseurs? 

d Hoe duurzaam is de kwaliteitsverbetering gebleken? 

e Wat is in de aanpak succesvol en minder succesvol geweest, in de beleving van de betrokkenen? 

 

 

1.3 Onderzoeksactiviteiten 
Acht onderzoekers hebben meegewerkt aan het onderzoek ‘Leren verbeteren Fase I’ in opdracht van Leren 

verbeteren. We hebben in dit onderzoek vier fasen doorlopen: 

1 Inventariseren 

 In deze fase hebben we de onderzoeksvragen vastgesteld en de onderzoeksmethode ontworpen. Vervolgens 

zijn alle betrokkenen uitgenodigd en hebben we de benodigde documenten opgevraagd, na instemming van 

de betrokken scholen. 

 Om te zorgen dat we eenduidige informatie uit de interviews ophaalden, hebben we vijf deelvragen 

opgesteld. 

 In de tweede stap van deze fase hebben we informatie verzameld met interviews. 

 In deze fase hebben we tevens alle afdelingen binnen de onderzoeksgroep verdeeld over de onderzoekers uit 

het team. Op deze manier hebben alle onderzoekers de verschillende onderzoeksactiviteiten voor een vaste 

set afdelingen uitgevoerd.  

2 Analyseren 

 In de analysefase hebben we alle verzamelde informatie geordend en geanalyseerd. Met het gehele 

onderzoeksteam hebben we de informatie geduid. 

3 Ontwikkelen 

 In het onderzoeksteam hebben we vervolgens conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Daarbij hebben we 

verkend op welke wijze we de onderzoeksuitkomsten zouden kunnen communiceren naar de verschillende 

betrokken actoren. 

4 Verantwoorden 

 In de laatste fase doen we verslag van de uitkomsten van het onderzoek, onder andere in deze rapportage. 

 De conceptrapportages zijn voorgelegd aan de inspectie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen. Daarnaast is een conceptversie van de rapportage besproken met de VO-raad. 

 

 

1.4 Onderzoeksgroep 
Het onderzoek is gericht op de afdelingen die door de inspectie zeer zwak zijn bevonden en die in de periode 2012 -

2016 begeleiding hebben gekregen vanuit Leren verbeteren. Hierbij zijn ook de vijftien zwakke afdelingen 

meegenomen die vanwege aanhoudende kwaliteitsproblemen eenzelfde begeleiding hebben gehad, de zogenaamde 

aanhoudend zwakke afdelingen. 

 

Aanhoudend zwakke afdelingen 

Bij de beoordelingen van ‘aanhoudend zwak’ is door de projectorganisatie van Leren verbeteren I gebruik gemaakt 

van portretten. Afdelingen die aan die portretten voldeden, kwamen voor de begeleiding in het kader van 

‘aanhoudend zwak’ in aanmerking. In 2015 is onderstaande lijst verder aangescherpt. De portretten die tot aan 

2015 zijn gebruikt, zijn: 
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 ‘zwak’ met neerwaartse trend in de opbrengsten; 

 ‘zwak’ als terugval na eerder traject ‘zeer zwak’, in een kwetsbare organisatorische context; 

 schoolbrede problematiek; meerdere zwakke afdelingen; 

 ‘langdurig zwak’, kan daarom ‘zeer zwak’ worden; 

 complexe verbeteropgave; 

 eigen initiatief of duiding door het bestuur. 

 

De besturen die verantwoordelijk zijn voor de geselecteerde afdelingen hebben in het voorjaar van 2017 van de VO-

raad een brief ontvangen met uitleg over het onderzoek, de doelstellingen en de onderzoeksopzet. In deze brief is 

aangegeven dat zij bij de VO-raad eventueel bezwaar konden aangeven tegen medewerking aan het onderzoek en 

verstrekking van de nodige gegevens aan Leren verbeteren II. Twee besturen hebben bezwaar gemaakt. De andere 

besturen zijn vervolgens door Leren verbeteren II benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. 

Om praktische redenen is besloten twee scholen niet in de onderzoeksgroep mee te nemen. Voor één afdeling gold 

dat de begeleiding nog niet was afgerond. De andere school ligt in het Caribisch gebied, waardoor eenduidig 

onderzoek en vergelijkbaarheid met andere scholen niet goed mogelijk was. In totaal gaat het, zoals in Tabel 1 is 

weergegeven, binnen het onderzoek om 58 afdelingen van 39 scholen onder 31 besturen. 

Tabel 1. Aantal begeleide scholen en afdelingen 

 Scholen begeleid Afdelingen begeleid 

Aanhoudend  zwak 7 15 

Zeer zwak 32 43 

Totaal 39 58 

 

 

1.5 Vooruitblik 
In hoofdstuk 2 beschrijven we onze onderzoeksaanpak in detail. Daarna geven we in hoofdstuk 3 de bevindingen 

weer uit onze onderzoek. Op basis daarvan presenteren we in hoofdstuk 4 eerst de conclusie over de effectiviteit 

van de gegeven begeleiding in Leren verbeteren I, onderbouwd vanuit de antwoorden op de deelvragen. Hoofdstuk 

5 bevat dan de adviezen die we kunnen formuleren voor de actoren in Leren verbeteren II. 
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2 Onderzoeksopzet en -verantwoording 

In paragraaf 1.3 hebben we de stappen en activiteiten in het onderzoek beknopt beschreven. In dit hoofdstuk 

beschrijven we de eerste twee in detail. 

 

 

2.1 Inventarisatiefase 
In de inventarisatiefase hebben we vanuit verschillende bronnen per casus de relevante informatie verzameld. De 

samenhang tussen de informatiebronnen hebben we in onderstaand Figuur 1 weergegeven. 

 

2.1.1 Documentinventarisatie 
Per afdeling uit de onderzoeksgroep hebben we relevante documenten opgevraagd. Deze hebben we ondergebracht 

in een eigen dossier. Dit dossier bestond uit de volgende documenten:  

 opbrengstenkaarten; 

 inspectierapportages; 

 auditrapportage; 

 verbeterplannen; 

 verantwoordingsrapportages adviseurs. 

 

Figuur 1. Samenhang tussen documenten in de dossiers 

 

De documenten zijn aangeleverd door de scholen zelf of met toestemming van de scholen door de adviseurs of de 

VO-raad beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Ook is een aantal documenten (opbrengstenkaarten en 

inspectierapportages) openbaar beschikbaar. Niet alle documenten bleken voor alle afdelingen beschikbaar, 

bijvoorbeeld doordat afdelingen waren opgeheven of samengevoegd. De data die de documenten opleverden, 

hebben we, voor zover dit mogelijk en zinvol was, verwerkt in een overzichtsmatrix, weergegeven in Tabel 2. 
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Tabel 2. Verzamelde gegevens uit documenten 

Bron Verzamelde gegevens 

Algemene en openbare informatie Jaartal start begeleiding LVI 

Afdeling(en) zeer of diep zwak 

Toezicht arrangement (zeer of diep zwak) 

Type bestuur (een- of meerpitter) 

Vestigingsplaats (gemeente, provincie) 

Aantal leerlingen (school, afdeling) 

Datum toekenning basisarrangement 

Inspectierapport Datum toekenning zeer of diep zwak 

Beoordeling indicatoren 

 

2.1.2 Interviews met betrokken adviseurs Leren verbeteren I 
Naast de documenteninventarisatie hebben we de destijds betrokken adviseurs van Leren verbeteren I benaderd 

om deel te nemen aan het onderzoek. We hebben hen uitgenodigd voor een interview over de begeleiding die zij aan 

een of meerdere afdelingen hebben geboden. Van de zestien destijds betrokken adviseurs hebben dertien adviseurs 

meegewerkt. In totaal hebben 37 interviews over 58 afdelingen plaatsgevonden. Van de interviews hebben we 

samenvattingen gemaakt, die we in de dossiers hebben opgenomen. In de interviews hebben we gevraagd naar: 

 het algemene beeld van de problematiek binnen de afdeling en het begeleidingstraject; 

 de begeleiding zelf (aanpak, interventies), wat hierin goed en minder goed werkte en wat de adviseurs hiervan 

hebben geleerd; 

 de duurzaamheid van de verbetering van de afdeling; 

 de context van de afdeling; 

 lessen voor scholen en adviseurs. 

De volledige interviewleidraad is opgenomen in Bijlage A van deze rapportage.  

 

2.1.3 Interviews met betrokkenen binnen de scholen 
Via de verantwoordelijke besturen hebben we de destijds betrokkenen op de scholen benaderd om deel te nemen 

aan een interview over de begeleiding vanuit Leren verbeteren. In de meeste gevallen ging het hierbij om de 

verantwoordelijke rectoren, schoolleiders en/of teamleiders. In sommige gevallen ging het (eveneens) om de 

verantwoordelijke bestuurder(s). Vanwege wisselingen in de schoolleiding en het opheffen van afdelingen is het niet 

gelukt om uit alle scholen die begeleid zijn betrokkenen te interviewen. In totaal hebben we 33 scholen 

geïnterviewd. Van elk interview is een gespreksverslag gemaakt, dat in het dossier is opgenomen. In de interviews 

hebben we gevraagd naar: 

 het algemene beeld van de problematiek binnen de afdeling en het begeleidingstraject; 

 de begeleiding zelf (aanpak, interventies), wat hierin goed en minder goed werkte en wat de school hiervan heeft 

geleerd; 

 de duurzaamheid van de verbetering van de afdeling; 

 de context van de afdeling; 

 lessen voor scholen met zeer zwakke afdelingen, het project Leren verbeteren en de adviseurs. 

De volledige interviewleidraad is opgenomen in Bijlage B van de onderzoeksrapportage.  

 

 

2.2 Analysefase 
In de analysefase hebben we de beschikbare informatie - kwalitatieve en kwantitatieve - in alle dossiers op dezelfde 

manier geordend, zodat we deze op een hoger aggregatieniveau konden analyseren. Voor de analyse hebben we 

verschillende methodes ingezet. 

 



 

Leren verbeteren werkt. Onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen 2012-2016  11 van 55 

2.2.1 Kenmerkenanalyse  
Op de gegevens uit de dossiers die we in de onderzoeksmatrix hebben verwerkt, hebben we kwantitatieve analyses 

uitgevoerd. De gekozen opzet stelt ons in staat een aantal algemene vragen over de kenmerken van de afdelingen in 

de onderzoeksgroep te beantwoorden.  

 Welke onderwijssoorten komen opvallend meer of minder vaak voor in de onderzoeksgroep?  

 Wat is de verhouding tussen het aantal één- en het aantal meerpitters? 

 Waar zijn de scholen gevestigd?  

 Hoeveel afdelingen zijn gemiddeld per school begeleid?  

 Hoeveel leerlingen tellen de scholen en afdelingen en welke patronen vallen hierbij op?  

 In welk jaar zijn de afdelingen zeer zwak geworden? Wat is het huidige toezichtarrangement? 

 Wat waren de doorlooptijden bij de inzet van adviseurs op de scholen? 

Door te analyseren op bovenstaande vragen binnen de onderzoeksgroep ontstond een algemeen beeld. Dit beeld 

hebben we waar mogelijk in landelijk perspectief geplaatst. Zo konden we zaken die opvallen binnen de 

onderzoeksgroep relateren aan landelijke gemiddelden. De landelijke gegevens zijn afkomstig uit de open 

onderwijsdata van DUO. 

 

Wisselende grootte van onderzoekspopulatie 

Het bleek niet mogelijk om van alle 58 afdelingen alle gegevens te verzamelen. Dit heeft de volgende oorzaken: 

 Zes afdelingen zijn opgeheven, waardoor gegevens (zoals het inspectierapport) niet meer beschikbaar waren. 

 Twee afdelingen zijn ondergebracht bij een nieuw bestuur, waardoor gegevens (zoals het inspectierapport) 

niet meer beschikbaar waren. 

 De inspectie beoordeelt niet bij ieder onderzoek alle indicatoren uit het waarderingskader. Dat betekent dat 

in geen enkel dossier alle indicatoren zijn beoordeeld, en dat de indicatoren die wel zijn beoordeeld, wisselen. 

 In de periode 2012 tot 2016 is het inspectiekader gewijzigd. Bij 39 afdelingen is gebruikgemaakt van het 

onderzoekskader van vóór 2013 en bij 13 afdelingen het onderzoekskader vanaf 2013. 

We beschikten dus over 50 van de 58 inspectierapporten, en niet in alle rapporten zijn dezelfde indicatoren 

beoordeeld. Dit betekent dat er sprake is van een aantal missende gegevens. Op plaatsen waar dit het geval is, 

vermelden we dit. Het betekent dat de grootte van de onderzoekspopulatie (de N) kan variëren. In deze 

rapportage vermelden we in voorkomende gevallen steeds de oorzaak. 

  

2.2.2 Analyse van de dossiers 
De dossiers bevatten de informatie die relevant is om de deelvragen te beantwoorden. Toen alle dossiers optimaal 

gevuld waren en in de onderzoeksmatrix verwerkt, hebben we per deelvraag een analyse gemaakt. Per deelvraag 

hebben we de informatiebronnen beschouwd die de informatie opleverden. 

 

Deelvraag a: Op welke indicatoren zijn afdelingen in de periode van Leren verbeteren I zeer zwak bevonden door 

de inspectie en welke patronen zijn hierbij zichtbaar?  

We hebben de analyse opgebouwd uit zes onderdelen (zie het volgende kader). We hebben voor deze opbouw 

gekozen omdat deze aansluit bij het beslisschema op basis waarvan de inspectie (tot en met 2013) het arrangement 

‘zeer zwak’ toekende. Hierbij is het inspectiekader van 2012 leidend geweest omdat het grootste aantal oordelen op 

basis van dit kader tot stand is gekomen. In Bijlage D hebben we de exacte aantallen oordelen weergegeven. 

De beslisregels zijn als volgt: 

 Een school/afdeling voor voortgezet onderwijs wordt zeer zwak bevonden indien zij onvoldoende opbrengsten 

heeft en het onderwijsproces onvoldoende is. 

 De opbrengsten zijn onvoldoende wanneer een school gemiddeld over drie jaar onvoldoende scoort op 

minimaal twee van de vier opbrengstindicatoren. 

 Het onderwijsproces is onvoldoende als twee of meer normindicatoren uit dezelfde categorie onvoldoende 

zijn, dan wel in meer dan twee categorieën tenminste één onvoldoende.  

 Indien de opbrengsten niet te beoordelen zijn, wordt een school zeer zwak bevonden als ten minste 50% van de 

indicatoren over kwaliteitszorg onvoldoende is en het onderwijsproces onvoldoende. 
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Opbrengstindicatoren  

Om te beginnen hebben we de data geanalyseerd op de opbrengstindicatoren (1.1 t/m 1.4), om te kijken hoe de 

indicatoren op de afdelingen die zijn begeleid door Leren verbeteren I zijn beoordeeld. We hebben gekeken 

welke indicatoren opvallend vaker als voldoende dan wel onvoldoende zijn beoordeeld. Ook is de correlatie 

(samenhang) tussen de opbrengstindicatoren onderzocht. 

Normindicatoren onderwijsproces 

Ten tweede hebben we de data geanalyseerd op de normindicatoren over het onderwijsproces (indicatoren 2.1, 

2.2, 2.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1 en 8.2 van het waarderingskader; zie bijlage C). Ook bij deze indicatoren 

hebben we gekeken welke opvallend vaker als voldoende dan wel onvoldoende zijn beoordeeld en wat de 

samenhang tussen de indicatoren is. 

Opbrengstindicatoren en normindicatoren onderwijsproces 

Omdat het oordeel ‘zeer zwak’ gebaseerd is op een combinatie van opbrengsten en onderwijsproces, hebben we 

ten derde de samenhang tussen beide geanalyseerd. Per opbrengstindicator hebben we gekeken hoe vaak de 

verschillende overige normindicatoren voorkwamen en dus samenhang vertonen. 

Kwaliteitszorg 

In de vierde stap hebben we de kwaliteitszorgindicatoren geanalyseerd (9.1 t/m 9.8; zie bijlage C). We hebben 

onderzocht hoe vaak de indicatoren voorkomen en hoe deze onderling samenhangen. Dit is een voorbereidende 

stap voor het vijfde en laatste onderdeel. 

Kwaliteitszorg bij ontbrekende opbrengsten 

Tot slot hebben we onderzocht hoe de kwaliteitszorg is beoordeeld van de afdelingen met onbekende 

opbrengsten. Bij deze afdelingen hebben de beoordelingen van de indicatoren over kwaliteitszorg bijgedragen 

aan het oordeel ‘zeer zwak’. 

Vergelijking met inspectiekader na 2013  

Als extra stap hebben we een vergelijking gemaakt met de data van de dertien afdelingen die zijn onderzocht na 

2013. 

 

Deelvraag b: Welke oorzaken van de kwaliteit ‘zeer zwak’ zijn geïdentificeerd?  

Bij de beantwoording van deelvraag b maakten we gebruik van alle informatie in de dossiers. Waar meerdere 

afdelingen per school begeleid zijn, is er vaak sprake geweest van een integrale analyse en aanpak. In die gevallen 

hebben we naar het schoolniveau gekeken in plaats van naar de afdeling. 

We hebben twee onderzoeksmethoden gebruikt bij de beantwoording van deelvraag b. Eerst hebben we de 

inspectierapportages geanalyseerd op de niet-normindicatoren. Deze geven informatie die de inspectie heeft 

gesignaleerd, maar die niet is gebruikt bij de totstandkoming van het oordeel. Deze beschouwen we ook als 

geïdentificeerde oorzaken van achtergebleven kwaliteit. Vervolgens hebben we de overige informatiebronnen in de 

dossiers geanalyseerd en deze op basis van een vooraf vastgestelde lijst van mogelijke oorzaken (anders dan de niet-

normindicatoren uit het waarderingskader van de inspectie) doorgenomen. We hebben deze lijst samen opgesteld 

om een eenduidige interpretatie van de begrippen te krijgen. Iedere onderzoeker analyseerde de eigen dossiers op 

basis van de beschikbare documenten en gespreksverslagen. Uiteraard kunnen we niet voorkomen dat hierbij enige 

subjectiviteit optreedt. De resultaten hebben we samengebracht in de onderzoeksmatrix. Deze hebben we 

geanalyseerd aan de hand van drie vragen: 

 Welke oorzaken komen het meest voor? 

 Welke oorzaken hangen (in veel gevallen) met elkaar samen? 

 Wat is de relatie tussen de niet-normindicatoren en de oorzaken? 
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Deelvraag c: Wat is de aanpak geweest van de adviseur? 

Voor de beantwoording van de derde onderzoeksvraag hebben we gebruikgemaakt van een soortgelijke opzet als bij 

de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag. De lijst met aangetroffen interventies kwam op basis van 

dezelfde bronnen tot stand. Nadat we deze lijst geformeerd hadden, is per school het aantal aangetroffen 

interventies geturfd. Dit leidde tot een totaallijst per school, waarin we de betrokken procesbegeleider vanuit Leren 

verbeteren noemen met een overzicht van de interventies. In de verdere analyse hebben twee vragen centraal 

gestaan: 

 Welke interventies komen het meest voor? 

 Welke interventies worden door welke specifieke adviseur ingezet? 

 

Deelvraag d: Hoe duurzaam is de verbetering gebleken? 

Bij het beantwoorden van deelvraag d hebben we naar het huidige toezichtarrangement van de afdelingen gekeken. 

Dit gaf inzicht in de duurzaamheid van de verbetering. Op basis van de publiek beschikbare opbrengstenkaarten 

hebben we de huidige toezichtarrangementen vastgesteld. Daarnaast hebben we gekeken welke schoolbesturen, 

met welke scholen en afdelingen terugkomen bij Leren verbeteren II. Deze gegevens hebben we op drie niveaus 

geanalyseerd: afdelingsniveau, schoolniveau en schoolbestuurlijk niveau. 

 

Deelvraag e: Wat is in de aanpak succesvol en minder succesvol geweest, in de beleving van de betrokkenen? 

Deelvraag e heeft betrekking op de interventies die door de adviseurs vanuit Leren verbeteren I zijn ingezet, niet op 

het gehele verbetertraject dat op de afdelingen en scholen heeft plaatsgevonden. Immers, naast de adviseur zijn hier 

nog vele anderen bij betrokken geweest. Uiteraard zijn het de mensen op de scholen zelf die de verbetering hebben 

uitgevoerd. Naast de schoolleiding gaat het om teamleiders, docenten en bestuurders. Ook is er andere externe hulp 

ingeroepen. Denk aan de inspecteurs zelf, die hun oordeel toelichtten, de auditcommissie van Capgemini en in een 

aantal gevallen andere externen. We kunnen dus niet zeggen dat het duurzame succes van een verbetertraject 

(volledig) toe te schrijven is aan de interventies van de adviseur. Wat kunnen we dan wel zeggen? 

De adviseurs hebben zelf van de begeleidingstrajecten een logboek aangelegd, waarin ze ook reflecteren op het 

traject. In een aantal gevallen heeft de bestuurder van de school dit ook gedaan. Daarnaast hebben we met vrijwel 

iedere adviseur een gesprek gevoerd over de casus en waar dit kon ook met medewerkers van de begeleide school 

zelf. In alle interviews hebben we gevraagd welke interventies de adviseur heeft ingezet, wat goed werkte en wat 

minder. We sloten af door te vragen naar tips en adviezen voor Leren verbeteren in het algemeen. Dit betekent dat we 

via deze werkwijze over informatiebronnen beschikken die ons iets vertellen over de gepercipieerde kwaliteit van 

de interventies van de adviseurs. 

Uiteraard is de verkregen informatie subjectief, niet in het minst door de omstandigheid dat sommige 

begeleidingstrajecten al drie of vier jaar geleden plaatsvonden en dat de exacte activiteiten niet meer helemaal 

terug te halen waren. We hebben ook niet alle betrokkenen binnen een school kunnen spreken, doordat er 

personele wisselingen hebben plaatsgevonden en niet alle betrokkenen nog steeds op de school werkzaam waren. 

Dit betekent ook dat we niet altijd met degenen hebben kunnen spreken die van nabij betrokken waren. 

De samenvattingen van deze gesprekken vormen de primaire informatiebron voor het antwoord op de vraag naar de 

effectiviteit van de interventies.  

  

  



 

Leren verbeteren werkt. Onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen 2012-2016  14 van 55 

3 Bevindingen uit het onderzoek 

In dit hoofdstuk gaan we in op de meest relevante bevindingen uit de analyses en wat deze betekenen voor het 

onderzoek. In bijlage F staan de uitgebreide antwoorden op de vijf deelvragen en de bevindingen van de 

kenmerkenanalyse.  

 

 

3.1 Wat kenmerkt de onderzoeksgroep? 
Wanneer we de onderzoeksgroep vergelijken met de landelijke situatie, zien we dat de gemiddelde school in onze 

onderzoeksgroep verschilt op een aantal kenmerken van de ‘gemiddelde school’ in Nederland. De gemiddelde school 

in onze onderzoeksgroep is verhoudingsgewijs kleiner, staat verhoudingsgewijs vaker in de provincie Groningen of 

heeft verhoudingsgewijs vaker een (g)t-afdeling. Ook zien we in onze onderzoeksgroep vaker dat de school 

onderdeel is van een schoolbestuur met meerdere scholen. Dit is interessant, aangezien het toezicht van de 

inspectie met het nieuwe onderzoekskader bij het schoolbestuur begint. Daarnaast hebben we gezien dat kleinere 

scholen zich vaker verenigen in grotere schoolbesturen. Deze ontwikkeling zet nog steeds door. De combinatie van 

kleine scholen en afdelingen met schoolbesturen die bestaan uit meerdere scholen komt opvallend vaak voor in onze 

onderzoeksgroep. Dit gegeven vraagt aandacht van de betreffende bestuurders. We pleiten hiermee niet tegen 

schaalvergroting maar voor een focus van het bestuur van een meerpitter op de kwaliteit van het onderwijs. 

Daarnaast zien we dat snel beginnen met verbeteren loont: afdelingen die dit deden, zijn sneller weer op orde dan 

afdelingen die dit niet deden. Dit verschil loopt op tot meer dan een jaar. Een ander aspect van timing dat opviel, is de 

piek in het aantal afdelingen dat door Leren verbeteren I begeleid werd in schooljaar 2013/’14. In de zomer van 

2013 is er een nieuw waarderingskader door de inspectie ingevoerd. De inspectie heeft afgelopen zomer (2017) 

wederom een nieuw onderzoekskader ingevoerd.  

 

 

3.2 Op welke indicatoren beoordeelde inspectie afdelingen als ‘zeer zwak’?  
De afdelingen in de onderzoeksgroep hebben met elkaar gemeen dat ze vanuit Leren verbeteren I begeleiding voor 

zeer zwakke afdelingen hebben ontvangen. Verreweg de meeste afdelingen waren ook als ‘zeer zwak’ beoordeeld 

door de inspectie. Een aantal is als ‘aanhoudend zwak’ beoordeeld. Dat betekent dat zowel de opbrengsten als het 

onderwijsproces onvoldoende waren. De eerste deelvraag van het onderzoek gaat over de indicatoren uit het 

toezichtskader op basis waarvan de inspectie haar oordeel heeft vastgesteld. Hier geven we de meest opvallende 

uitkomsten van onze analyse weer. De volledige beantwoording van deze deelvraag staat in bijlage F; daar hebben 

we een overzicht opgenomen van alle inspectieoordelen van de indicatoren.  

Uit de analyse blijkt dat afdelingen zeer zwak worden als zij het onderwijsproces niet helemaal op orde hebben. Het 

gaat dus niet (voornamelijk) om randvoorwaarden. We zien dit in de indicatoren die gaan over de betrokkenheid van 

leerlingen bij de lessen, de taakgerichtheid van de werksfeer in de klas en het lesaanbod voor taalzwakke leerlingen. 

Daarnaast zien we ook dat een aantal randvoorwaardelijke zaken vaak niet op orde is. Dit gaat dan om 

kwaliteitszorg, gebruik van toetsen en andere instrumenten en een planmatige uitvoering van de zorg. Het effect 

hiervan is uiteindelijk dat de scholen waarbij dit aan de orde is, er niet in slagen om voldoende opbrengsten te 

realiseren. Dit wordt het duidelijkst in de bovenbouw, aangezien voornamelijk het bovenbouwrendement en de 

examencijfers onvoldoende zijn.  

 

 

3.3 Welke oorzaken van zwakte zijn geïdentificeerd? 
Bij de beantwoording van deze deelvraag betrekken we twee verschillende informatiebronnen. Ten eerste de 

beoordelingen van de niet-normindicatoren door de inspectie en ten tweede de observaties in de dossiers die we 

hebben aangelegd per afdeling in de onderzoeksgroep. De uitgebreide resultaten bij deze deelvraag staan ook in 

bijlage F. 
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De inspectie concludeert dat in de meeste gevallen de afstemming van het onderwijs op de verschillen in 

ontwikkeling van leerlingen niet op orde is. Daar voegt zij aan toe dat de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, 

in veel gevallen niet op orde zijn. Dit gaat onder andere over de schoolleiding en het schoolbeleid. Dit blijkt ook uit 

de observaties uit de dossiers en is in lijn met eerdere constateringen van de inspectie. We hebben de oorzaken in 

vijf categorieën verdeeld, namelijk: 

1 kwaliteit (vak)didactisch handelen; 

2 ontbrekende focus in de organisatie op onderwijsopbrengsten en –ontwikkeling; 

3 leiderschap; 

4 kwaliteitszorg; 

5 inrichting van de organisatie. 

Wanneer we de top 5 meest voorkomende oorzaken op deze wijze rubriceren, komen drie van de vijf rubrieken 

terug, namelijk: kwaliteitszorg, leiderschap en een ontbrekende focus in de organisatie op onderwijsopbrengsten en 

–ontwikkeling. Alleen de rubrieken ‘inrichting van de organisatie’ en ‘kwaliteit van (vak)didactisch handelen’ komen 

niet terug in de top 5. De meest voorkomende oorzaken blijken ook in alle gevallen met elkaar samen te hangen: als 

wordt onderzocht welke oorzaken samenhangen, dan levert dat in bijna alle gevallen wederom de oorzaken uit de 

top 5 op. We constateren dan ook een samenhang tussen de kwaliteit van de school- en teamleiding en de andere 

aspecten. 

 

 

3.4 Wat was de aanpak van de adviseurs? 
In deelvraag c onderzoeken we wat de aanpak van de adviseurs van Leren verbeteren I is geweest. Hier geven we de 

meest opvallende bevindingen weer. Om de aanpak van de verschillende adviseurs te kunnen analyseren, hebben 

we de aangetroffen specifieke interventies geclusterd (zie Figuur 2; in Bijlage F zijn de interventies nader 

beschreven). We onderscheiden interventies die direct gericht zijn op het verhogen van de opbrengsten in het kader 

van het verbeterproces en interventies die hier indirect op zijn gericht. We komen hiermee op vier categorieën 

interventies: interventies gericht op (1) het verbetertraject, (2) het leiderschap, (3) het onderwijs en (4) de 

organisatie.  

Figuur 2. Aangetroffen interventies geclusterd 
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We zien in Figuur 3 dat interventies gericht op het verbetertraject, het leiderschap en op de organisatie het meest 

frequent worden ingezet. Uiteraard interveniëren de adviseurs van Leren verbeteren I ook op het onderwijs. Deze 

interventies komen we echter niet tegen in de top 5 van de meest aangetroffen interventies. 

 

Figuur 3. Top 7 ingezette interventies (aantal keer aangetroffen) 

 

 

3.5 Hoe duurzaam is de verbetering gebleken? 
Een minderheid van de scholen die door Leren verbeteren I begeleid zijn, heeft nu nog een afdeling met een 

aangepast arrangement. Waar dat het geval is, gaat dit bijna altijd over dezelfde afdeling. In ruim de helft van die 

gevallen zijn er afdelingen binnen de school bijgekomen. Dat betekent dat in die gevallen de transfer van geleerde 

lessen binnen de school onvoldoende heeft plaatsgevonden, dat de onderliggende oorzaken nog spelen of dat er 

andere oorzaken zijn. Dit gaat in totaal om 4 van de 39 scholen. In twee gevallen hebben de afdelingen de 

beoordeling zwak of basisarrangement gekregen, maar zijn deze inmiddels weer (zeer) zwak. 

Ongeveer een derde van de schoolbesturen met een zeer/aanhoudend zwakke afdeling in onze 

onderzoekspopulatie heeft ook te maken gekregen met Leren verbeteren II. Het gaat daarbij vaak om een bestuur van 

meerdere scholen, de meerpitters. In één geval was dit omdat de begeleiding nog doorliep. In de andere gevallen 

gaat het om een nieuw begeleidingstraject. Dit is niet geheel onverwacht, omdat Leren verbeteren I zich niet richtte 

op transfer van geleerde lessen op een school naar andere scholen binnen het bestuur. De adviseurs hebben hier 

niet gericht op geïntervenieerd.  

In de interviews die we in het kader van dit onderzoek hebben gevoerd, geven de betrokkenen op de scholen die 

inmiddels weer onder het basistoezicht vallen, aan dat de begeleidingstrajecten tot duurzame verbetering hebben 

geleid en dat de resultaten nog steeds zichtbaar zijn. Dit gaat bijvoorbeeld over de verbeterde kwaliteit van 

analyses, de aandacht voor effectiviteit van de lessen en een professionelere cultuur met aandacht voor het primaire 

proces. Ook zijn de resultaten van de school nog steeds goed. 

 

 

3.6 Wat was volgens betrokkenen succesvol en minder succesvol in de 
begeleiding? 
In de interviews met de adviseurs en de betrokkenen op de scholen hebben we bekeken wat naar hun idee in het 

begeleidingsproces wel en wat minder goed werkte. De meest opvallende uitkomsten bespreken we hier. Voor een 

uitgebreidere bespreking verwijzen we naar bijlage F.  

 

 Volgens de adviseurs werkten deze zaken goed 

 Een integrale aanpak voor de korte en lange termijn, gericht op zowel het direct verbeteren van de resultaten 

als het vergroten van het eigen inzicht op de scholen. 

 Voelbare noodzakelijkheid van verbeteren laten zien, zodat er een focus op opbrengsten ontstaat. 

 Onderzoek naar de aansturing in de school door zowel de rector als de teamleiders. 

 Eigenaarschap van de verbetering in de teams. 

 Focus op het verbetertraject behouden. 
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 Volgens de scholen werkten deze zaken goed 

 Spiegel van de schoolleiding om hen scherp te houden. 

 Analyses uitvoeren en structuur aanbrengen. 

 Focus van leidinggevenden op het primaire proces vergroten. 

 Betrekken van meerdere perspectieven bij klankborden.  

 Contact met het team in het omgaan met het inspectieoordeel. 

 

 Volgens de adviseurs werkten deze zaken minder goed 

 Interactie met leidinggevenden was niet altijd optimaal. 

 Te weinig zicht op en aandacht voor de kwaliteit van het primaire proces. 

 

 Volgens de scholen werkten deze zaken minder goed 

 De aanpak sloot niet altijd goed aan. 

 De stijl van de adviseur sloot niet altijd goed aan.  

 

Alle begeleidingstrajecten waren uiteraard anders, met verschillende aanpakken in verschillende contexten. Er zijn 

geen zaken die altijd wel of niet werken, maar iedere aanpak is maatwerk. Het succes van de aanpak ligt in de mate 

waarin de adviseur en de opdrachtgever op de school die begeleid wordt erin slagen om een passende aanpak 

overeen te komen. 
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4 Conclusie: Leren verbeteren I effectief 

Dit onderzoek heeft als doel om de effectiviteit van de begeleiding van zeer zwakke afdelingen in de periode 2012-

2016 in beeld te brengen, teneinde daar lessen uit te trekker voor de uitvoerders van het project Leren verbeteren II. 

Op grond van de bevindingen uit het onderzoek komen we nu conclusies formuleren.  

De begeleiding van zeer zwakke afdelingen in de periode 2012-2016 is effectief gebleken, aangezien veruit de 

meeste scholen duurzaam terug zijn op het basisarrangement. Die effectiviteit komt mede door de aanpak van de 

adviseurs in Leren verbeteren I. Ook andere factoren hebben daarbij een rol gespeeld. 

 

 

4.1 Leren verbeteren I leverde maatwerk 
Het overgrote deel van de afdelingen in de onderzoeksgroep is verbeterd en heeft een basisarrangement toegekend 

gekregen door de Inspectie. Uit de interviews blijkt dat de scholen tevreden zijn over de begeleiding. Zij geven 

tevens aan dat destijds een verbetering in gang is gezet waardoor het op de school vandaag de dag nog steeds beter 

gaat.  

Uit de veelheid aan aangetroffen interventies en de algemene tevredenheid van de scholen leiden we af dat de 

adviseurs van Leren verbeteren I maatwerk hebben geleverd op de scholen die zij hebben begeleid. Iedere casus was 

uniek, en kende een eigen context. We hebben geen standaardaanpak gevonden die door alle adviseurs in iedere 

situatie is toegepast. De interventies die volgens betrokkenen goed werkten, kwamen overeen met de meest 

genoemde oorzaken van het zeer zwak worden. De interventies werden dus ook afgestemd op de context van de 

afdeling.  

 

 

4.2 Hoe sneller de begeleiding start, hoe sneller een afdeling verbetert 
Afdelingen waar de adviseur van Leren verbeteren al gestart was voordat het inspectierapport was vastgesteld zijn 

ruim een jaar korter zeer zwak, dan afdelingen waar de adviseur pas later startte. We kunnen natuurlijk niet dit 

gehele effect puur aan het startmoment toeschrijven, maar de samenhang is wel opvallend. Daar waar adviseurs al 

aan de slag waren voordat het inspectierapport definitief was vastgesteld, hebben scholen in de meeste gevallen 

proactief contact gezocht met Leren verbeteren. Wellicht dat deze proactieve houding in het hele verbeterproces 

een positieve rol heeft gespeeld.  

 

 

4.3 Onderwijskundig leiderschap is daarbij cruciaal 
In veel casussen uit het onderzoek komt het thema leiderschap naar voren, zowel als oorzaak van het uiteindelijk 

zeer zwak worden, als in de vorm van doorslaggevende factor in het weer verkrijgen van het basisarrangement. 

Cruciaal hierbij is dat het leiderschap gericht is op het onderwijs. Bij afdelingen die uiteindelijk zeer zwak zijn 

geworden, ontbrak het vaak aan sturing vanuit de schoolleiding op de kwaliteit van het onderwijs. Dit kwam soms 

doordat men niet wist hoe dit moest, soms doordat het simpelweg niet geagendeerd werd in overleggen, soms 

doordat de school(leiding) afgeleid werd door andere zaken, zoals een nieuw onderwijskundig concept, en soms 

doordat het docententeam niet werd betrokken bij de analyses en het ontbrak aan een kwaliteitscultuur. 

Tegelijkertijd constateren we dat slechts twee indicatoren in het toezichtkader betrekking hebben op leiderschap. 

De procesbegeleiding door Leren verbeteren I richtte zich dan ook voornamelijk op het leiderschap. Hoewel er vele 

verschillende interventies zijn ingezet, was het uiteindelijke doel het versterken van het onderwijskundig 

leiderschap. In nagenoeg alle gevallen hebben de adviseurs ingezet op coaching van de schoolleiding en/of het op 

orde brengen van de sturingsmechanismen die de schoolleiding in staat stellen te sturen op de kwaliteit van het 

onderwijs.  
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4.4 Verbeteren kost meer tijd dan ervoor staat 
De gemiddelde tijd die het afdelingen kostte om van ‘zeer zwak’ of ‘aanhoudend zwak’ weer naar het 

basisarrangement te gaan is twee jaar en drie maanden. De inspectie maakte echter altijd de afspraak dat dit binnen 

twee jaar gebeurd zou zijn, en later is dit ingekort tot een jaar. Dat het langer duurt, is wel te verklaren. Immers, de 

inspectie rekent met driejaarsgemiddelden. Dat betekent dat ook al zou het lukken binnen een jaar de resultaten 

flink te verbeteren, dit lang niet altijd kan leiden tot een voldoende driejaarsgemiddelde. Dit is ook logisch: net zomin 

als een incidentele tegenvaller het inspectieoordeel mag bepalen, mag een incidentele meevaller tot acute wijziging 

van het oordeel leiden. Het inspectieoordeel is gebaseerd op duurzame rendementsgegevens.  

 

 

Het onderzoek heeft daarnaast inzicht gegeven in factoren die al dan niet een rol spelen in het afglijden van scholen 

naar de beoordeling ‘zwak/zeer zwak’.  

 

Kleine scholen zijn oververtegenwoordigd in de onderzoeksgroep… 

In relatie tot het totale aantal kleine scholen in Nederland (met minder dan 1.000 leerlingen) zijn er door Leren 

verbeteren I veel kleine scholen begeleid. Dit is opvallend, want klein zijn op zichzelf is niet benoemd als oorzaak 

voor het zeer of aanhoudend zwak worden. Wel zou het zo kunnen zijn dat bij kleine scholen het risico bestaat dat de 

zaken die als oorzaak zijn benoemd in heviger mate spelen dan bij grotere scholen. Op grotere scholen is er 

bijvoorbeeld meer (formatie)ruimte om de organisatie te beïnvloeden, is het verloop onder medewerkers vaak 

groter (waardoor interne processen met een frisse blik worden bekeken) en is het leiderschap over meerdere 

personen verdeeld. Ook zijn er meer leerlingen en docenten, wat leidt tot meer stabiele resultaten. 

 

…alhoewel leerlingenkrimp geen verklarende factor is voor zwakte  

Hoewel we hierboven constateren dat kleine scholen flink zijn oververtegenwoordigd in onze onderzoeksgroep, 

kunnen we deze oververtegenwoordiging in zijn algemeenheid niet herleiden tot krimpproblematiek. Scholen in de 

provincies Limburg, Zeeland en in mindere mate Friesland komen niet opvallend vaak voor in onze 

onderzoeksgroep, scholen uit de provincie Groningen wel. We weten niet of dit op louter toeval berust, of dat er een 

oorzaak voor valt aan te wijzen.  

 

Bestuur op afstand van het primaire proces vergroot het kwaliteitsrisico 

Afdelingen van scholen worden alleen zeer zwak wanneer de onderwijsresultaten gedurende drie jaar onvoldoende 

zijn én wanneer de inspectie het onderwijsproces als onvoldoende beoordeelt. Dat betekent in principe dat het 

inspectieoordeel ‘zeer zwak’ geen momentopname is, maar is gebaseerd op een trend. Wanneer een afdeling als 

‘zeer zwak’ wordt bestempeld, is een school of schoolbestuur er kennelijk niet in geslaagd om de zich voordoende 

kwaliteitsrisico’s te signaleren noch tijdig af te wenden.  

Wanneer we kijken naar de afdelingen binnen onze onderzoeksgroep, dan valt op dat het aantal scholen dat 

onderdeel uitmaakt van een schoolbestuur met meerdere scholen flink is oververtegenwoordigd. Het bestuur op 

deze scholen staat in het algemeen op grotere afstand van het primaire proces dan bij een eenpitter. Dat vraagt iets 

van de focus van bestuurders. Bij eenpitters vallen bestuurlijke taken meestal samen met de directievoering, in de 

functie van een rector of (directeur-)bestuurder. Daardoor staat het bestuur op minder grote afstand van het 

primaire proces. 

Verder zien we dat bij een derde van de schoolbesturen waarvan een of meerdere afdelingen door Leren verbeteren 

I zijn begeleid op dit moment wederom een of meerdere afdelingen op een van hun scholen onder aangepast 

toezicht staan. Daaruit concluderen we dat het niet in alle gevallen gelukt is binnen een schoolbestuur om het in het 

verbeterproces geleerde bij de ene school over te dragen op de andere scholen binnen hetzelfde bestuur. Dit thema 

maakte overigens geen expliciet onderdeel uit van de verbetertrajecten. In de destijds geldende toezichtskaders 

keek de inspectie er niet primair naar. Dit is veranderd met de invoering van het nieuwe onderzoekskader in 

augustus 2017. 
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Al met al concluderen we vanwege de oververtegenwoordiging van meerpitters binnen onze onderzoeksgroep dat 

bestuur op afstand een risico is voor de onderwijskwaliteit. Mogelijk komt dit doordat de eindverantwoordelijke 

bestuurder een groter aantal scholen en de onderliggende afdelingen bestuurt en dus op grotere afstand zit van het 

primaire proces dan bij eenpitters het geval is. De oververtegenwoordiging van meerpitters vraagt om speciale 

aandacht op dit punt. Hoe dit opweegt tegen eventuele voordelen van meerpitters op ander gebied van 

onderwijskwaliteit maakte geen deel uit van het onderzoek.  

 

Belangrijk om focus te houden op taalonderwijs  

We hebben gezien dat veel scholen uitvallen op het taalonderwijs voor taalzwakke leerlingen. Opvallend genoeg 

zien we slechts weinig interventies die hier specifiek op gericht zijn. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er binnen het 

verbeterproces verder geen aandacht voor was. 

 

Na invoering van nieuwe waarderingskader in 2013 piek in aantal zeer zwakke afdelingen 

In het schooljaar 2013/2014 zagen we een piek in het aantal afdelingen dat zeer of aanhoudend zwak werd. We 

concluderen dat dit samenhangt met de invoering van een nieuw waarderingskader van de inspectie. In het hierop 

volgende schooljaar was de interpretatieruimte voor de inspectie licht vergroot. Het aantal afdelingen dat in dat 

schooljaar zwak werd, was fors lager. Deze bevinding is interessant aangezien de inspectie recent wederom een 

nieuw waarderingskader (Onderzoekskader 2017) heeft ingevoerd. 

 

Patronen in rendementsindicatoren zijn in lijn met de verwachting 

De vier rendementsindicatoren die de inspectie in de periode 2012-2016 gebruikte, correleren met elkaar op een 

manier die inhoudelijk te verwachten valt. Het is logisch dat daar waar het centraal eindexamen minder goed 

gemaakt werd, ook het bovenbouwrendement lager was. En ook spreekt het vanzelf dat scholen waar het verschil 

tussen het centraal schriftelijk en het schoolexamen structureel te hoog was, minder goed scoorden op het centraal 

examen.  

Wat wel enigszins opvallend te noemen is, is de samenhang tussen onder- en bovenbouwrendement. In zijn 

algemeenheid is de verwachting dat deze twee indicatoren negatief gecorreleerd zijn, dus dat een hoger 

onderbouwrendement leidt tot een lager bovenbouwrendement en andersom. Wat we echter zagen, was dat 

afdelingen die een onvoldoende onderbouwrendement kenden, in veel gevallen ook een onvoldoende 

bovenbouwrendement hadden. Het omgekeerde zagen we veel minder vaak. Kennelijk was bij afdelingen met 

onvoldoende onderbouwrendement meer aan de hand met de kwaliteit dan alleen te strenge determinatie; dan zou 

je immers juist een hoog bovenbouwrendement verwachten.  

Aangezien afdelingen als ‘zeer zwak’ worden beoordeeld door de inspectie op een combinatie van onvoldoende 

onderwijsopbrengsten en een onvoldoende onderwijsproces, is het te verwachten dat met name de indicatoren die 

gaan over het primaire onderwijsproces als onvoldoende worden beoordeeld. Dit blijkt ook het geval te zijn. De 

indicatoren over het primaire onderwijsproces worden relatief gezien twee keer zo vaak als onvoldoende 

beoordeeld als indicatoren die over andere zaken gaan dan het primaire onderwijsproces.  
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5 Aanbevelingen 

5.1 Start snel met externe begeleiding 
Scholen die sneller contact opnamen met Leren verbeteren I, waren sneller weer ‘groen’. Dat is ook logisch. Men 

creëert in scholen met elkaar de complexe patronen die uiteindelijk hebben geleid tot het oordeel ‘zeer zwak’. Het is 

niet vanzelfsprekend dat de mensen binnen een school deze zelf doorbreken. Dit is wel nodig om tot duurzame 

verbetering te komen. Externe begeleiding kan een doorslaggevende rol spelen bij het doorzien en doorbreken van 

deze disfunctionele patronen. Hierbij geldt tevens dat snel beginnen loont. 

 

 

5.2 Beschrijf ‘onderwijskwaliteit’ en stuur daarop in 
alle lagen van de organisatie 
De kwaliteit van het primair proces is op alle organisatieniveaus een niet te 

onderschatten indicator. Om te sturen op onderwijskwaliteit is het van 

belang dat er een binnen de school gedeelde opvatting bestaat over wat 

kwaliteit van lessen precies behelst en wat er dan gemonitord wordt. Daarom 

dient het begrip ‘kwaliteit’ op de verschillende niveaus verschillend ‘geladen’ 

te worden. Het is van belang dat deze indicator op ieder niveau op de juiste 

manier op de agenda staat en blijft en dat men hier op een passende wijze op 

stuurt en in dialoog houdt.  

 

 

5.3 Focus op de kwaliteit van leiderschap 
Alhoewel geen groot onderwerp in het toezichtkader van de inspectie, bleek 

dit een doorslaggevende oorzaak te zijn voor het zeer zwak worden van een 

afdeling. De kwaliteit van het school- en teamleiderschap in de organisatie is 

dus direct verbonden aan de onderwijskwaliteit.  

 

 

5.4 Intervenieer gericht bij het besturen van de onderwijskwaliteit 
Nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs van de scholen explicieter bij schoolbesturen is 

belegd, is het de verwachting dat schoolbesturen er ook gerichter in zullen interveniëren. De conclusie ‘bestuur op 

afstand van het primaire proces vergroot het kwaliteitsrisico’ geeft hier ook aanleiding toe. Het onderzoek geeft 

hiervoor een aantal handvatten. Deze zijn geclusterd in het model in Figuur 2. Dit betreffen interventies die van 

buitenaf op de scholen gericht zijn ingezet. Hierbij kan worden gekozen voor interventies die direct of indirect op 

verbetering van het onderwijs zijn gericht. Het model biedt drie categorieën indirecte interventies. Het model 

ondersteunt bij het formuleren van interventies als vervolg op een analyse van de situatie op een school. 

 

 

5.5 Let op de leerresultaten van kleine afdelingen 
Er is geen reden om aan te nemen dat in kleine afdelingen minder goede onderwijskwaliteit geboden kan worden. 

Toch zien we dat kleine afdelingen onevenredig vaak zeer zwak worden. Kennelijk zijn de risico’s er groter of gaat 

het er vaker mis dan bij grotere afdelingen. Dat geeft aanleiding voor bestuurders en schoolleiders om bij kleine 

afdelingen strakker te sturen op de leerresultaten dan bij grotere afdelingen. 

 

 

5.6 Geef extra aandacht aan het taalonderwijs 
Op deze indicator van het oude waarderingskader vielen relatief veel scholen uit en zagen we geen specifieke 

interventies. In het nieuwe onderzoekskader komt deze indicator terug binnen het kwaliteitsgebied 

onderwijsproces, onder de norm OP1 aanbod. Het blijft dus een onderdeel van het inspectietoezicht en een risico 

voor (zeer) zwak worden.  

Wat wordt verstaan onder ‘kwaliteit’? 

Voor een docent gaat het om de kwaliteit van de 

lessen en de leerresultaten van leerlingen die dit 

tot gevolg heeft. Voor een teamleider gaat het 

over de algehele kwaliteit van de lessen die door 

docenten in dat team worden gegeven en de 

leerresultaten van de docenten in dat team. Voor 

schoolleiders gaat het over de kwaliteit van de 

docenten, de leerresultaten in de gehele school en 

de patronen die hierin zichtbaar zijn. Voor 

bestuurders gaat het over de kwaliteit van het 

onderwijsleiderschap op de verschillende scholen 

en de patronen in leerresultaten die hierin 

zichtbaar zijn. Voor toezichthouders gaat het over 

de kwaliteit van de sturing op onderwijskwaliteit, 

en minder over de leerresultaten op zichzelf. 
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Verder willen we meegeven dat het belangrijk is om duidelijk vorm te geven aan het opdrachtgeverschap van de 

adviseur van Leren verbeteren. De focus van het verbetertraject ligt op duurzame verbetering, waarbij de school zelf 

in staat is de kwaliteit van het onderwijs op de desbetreffende afdeling(en) te garanderen, verbeteren als nodig en 

verder ontwikkelen waar wenselijk. Daarbij voegt de adviseur van Leren verbeteren tijdelijk wat toe aan de school 

(expertise, interventies, en dergelijke) en komt er een moment dat de school goed in staat is om zelfstandig verder te 

gaan. Goede procesbegeleiding kent immers een duidelijk begin en einde. Het kan ook zijn dat er behoefte ontstaat 

aan een ander repertoire aan ondersteuning. Dit valt niet noodzakelijkerwijs samen met het verkrijgen van een 

basisarrangement. Wellicht dat de school zelf in staat is de laatste stappen tot een basisarrangement te zetten en 

kan de begeleiding eerder stoppen. Ook kan het zijn dat betrokkenheid van de adviseur van Leren verbeteren 

wenselijk blijft, maar dat de invulling verandert. Het is van belang hier aan het begin van het traject een duidelijk 

(psychologisch) contract op te sluiten; en regelmatig met elkaar te onderzoeken of dit gedurende het traject nog 

functioneel is. En vervolgens, wanneer iets anders nodig blijkt, hierop te ‘hercontracteren’. Dit betekent tevens dat 

de school, of het schoolbestuur, als opdrachtgever in de regierol blijft tijdens het verbetertraject. 

 

Tot slot bevelen we aan tot vervolgonderzoek op dit thema. Probeer in samenspraak met het veld een nadere 

verklaring te vinden voor vragen als: 

a Wat maakt dat kleine afdelingen oververtegenwoordigd zijn binnen Leren verbeteren I? 

b Welke invloed hebben omgevingsfactoren op de kwaliteit van afdelingen? 

c In welke mate gelden de conclusies van dit onderzoek ook voor zwakke en risico-afdelingen? 

d Wat zijn effectieve interventies voor het verbeteren van onderwijs aan taalzwakke leerlingen? 

e Hoe kan de kwaliteit van het onderwijs op peil blijven bij het vernieuwen ervan (zoals invoeren van onderwijs op 

maat)? 
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Bijlagen 

Bijlage A: Interviewleidraad voor interviews met adviseurs LVI 
 

Algemeen beeld 

 Algemeen beeld van het traject 

 Wat was de problematiek? 

 Hoe verliep het traject?  

 Hoe kijk je terug op het traject en jouw begeleiding? 

 

De begeleiding vanuit Leren verbeteren I 

 Wat was de uitgangssituatie van de afdeling?  

 Wat was je aanpak? Welke interventies heb je ingezet? 

 In welke volgorde? 

 Op basis waarvan heb je deze aanpak gekozen?  

 Heb je contact met de inspecteur gehad?  

 Wat werkte goed? 

 Waaruit blijkt dat?  

 Wat werkte minder goed? 

 Waaruit blijkt dat?  

 Wat heb je hiervan geleerd?  

 Wat zou je nu anders doen?  

 

Duurzaamheid  

 Hoe verwacht je dat het na jouw begeleiding verder is gegaan, wat weet je hierover?  

 

Context van de school 

 Wat waren relevante (contextuele) omstandigheden van de school (die succes vergemakkelijkten of juist 

bemoeilijkten)?  

 

Lessen  

 Als nu terugkijkt wat nog meegeven aan school: wat is centrale boodschap van jouw begeleiding? 

 Wat zou je vanuit jouw ervaring mee willen geven aan andere adviseurs LV? 

 

Overig  

 Zijn er dingen die verder nog relevant zijn?  
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Bijlage B: Interviewleidraad voor interviews met betrokkenen binnen de scholen 
 

Algemeen beeld 

 Algemeen beeld van het traject 

 Wat was de uitgangssituatie van de afdeling(en)?  

 Hoe verliep het traject?  

 

De begeleiding vanuit Leren verbeteren I 

 Wat was de aanpak van de adviseur?  

 Welke interventies zijn ingezet? 

 Wat werkte goed? (onderscheid rol school/rol adviseur) 

 Waaruit blijkt dat?  

 Wat werkte minder goed? (onderscheid rol school/rol adviseur) 

 Waaruit blijkt dat?  

 Wat heeft de school hiervan geleerd?  

 Wat zou je nu anders doen?  

 

Duurzaamheid  

 Hoe is het na de begeleiding verder gegaan?  

 Wat heeft de school hiervan geleerd dat nu nog zichtbaar is? 

 

Context van de school 

 Wat waren relevante (contextuele) omstandigheden van de school (die succes vergemakkelijkten of juist 

bemoeilijkten)? Bijv. krimp  

 

Lessen  

 Als u nu terugkijkt: wat was centrale boodschap van de begeleiding? 

 Tips/adviezen voor project LVII en adviseurs? 

 Tips/adviezen voor scholen met een zeer zwakke afdeling? 

 

Overig  

 Zijn er andere dingen die nog relevant zijn?  
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Bijlage C: Indicatoren uit het inspectiekader 2012 
   

Bron Onderdelen Gegevens 
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Indicatoren 
opbrengsten 

Onderbouwrendement (1.1) 

Bovenbouwrendement (1.2) 

Gemiddeld examencijfer  (1.3) 

Verschil CE-SE (1.4) 

Normindicatoren 
onderwijsproces 

De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke 
vereisten (2.1) 
De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend voor de 
examenprogramma’s (2.2) 
De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle 
vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften 
van deze leerlingen (2.3) 
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en 
in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen 
(4.4) 
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle 
manier met elkaar en anderen omgaan (4.7) 
De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen (4.8) 

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof (5.1) 

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer (5.2) 

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (5.3) 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten 
en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen (7.1) 
De school voert de zorg planmatig uit (8.2) 

Normindicatoren 
kwaliteitszorg 

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie 
(9.1) 
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (9.2) 

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (9.3) 

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (9.4) 

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (9.5) 

De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere 
toetsinstrumenten (9.6) 
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit (9.7) 
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op 
bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het 
overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de 
samenleving (9.8) 

 

 

  

Claudia Smit
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Bijlage D: Inspectieoordelen per indicator 
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Bijlage E: Beschrijving van de interventies 
 

Interventie Omschrijving interventie 

Beleid maken Het formuleren van beleid (zoals gesprekkencyclus, HR-beleid, 
kwaliteitsbeleid) 

Verantwoordelijkheid MT 
(tijdelijk) overnemen 

Verantwoordelijkheid MT (tijdelijk) overnemen, bijvoorbeeld door 
overleggen voor te zitten en/of beslissingen te nemen. 

‘Vlootschouw’ gesprekken Maken van een inschatting van de verbeterpotentie bij docenten uit het team 

Terugkoppeling aan bestuur Voortgang van verbetertraject op school bespreken met bestuur 

Examentraining Organiseren van examentraining die gericht zijn op het verhogen van de 
examenresultaten (zoals examentraining) 

Externe inhuur  Betrokkenheid van een derde partij bewerkstelligen, bijvoorbeeld bij een 
studiedag 

Inspectiebezoeken 
voorbereiden 

Voorbereiden van inspectiebezoeken, bijvoorbeeld door rollenspellen 

Contact met inspectie Opnemen van contact met inspectie in het kader van het verbetertraject 

Urgentiebesef creëren Urgentiebesef creëren bij medewerkers van de school in belang van de 
verbeteractiviteiten 

Bespreekbaar maken 
functioneren MT 

Bespreekbaar maken van het functioneren van leidinggevenden in de 
organisatie 

Onderzoeken in de school Observaties doen en in gesprek gaan in de school 

Scholing Organiseren/Inzetten van scholing voor medewerkers 

Analyse van de oorzaken van 
het oordeel 

Analyseren van de oorzaken van het oordeel 

Lesbezoeken Uitvoeren van lesbezoeken 

Lesbezoeken nabespreken Nabespreken van lesbezoeken met betreffende docenten 

Taken en 
verantwoordelijkheden 
verduidelijken 

Taken en verantwoordelijkheden in de school helder beleggen 

Versterken positie vaksecties Vaksecties in positie brengen en faciliteren 

Schoolbrede aanpak Andere afdelingen die niet onder intensief toezicht vallen bij het 
verbetertraject betrekken 

(Opbrengst)analyses maken (Opbrengst)analyses maken 

Verbeterplan monitoren Voortgang van het verbetertraject monitoren 

Organisatiestructuur 
verbeteren 

Organisatiestructuur verbeteren 

Verbeterplan (her)schrijven Verbeterplan (her)schrijven 

Spiegelfunctie  Spiegelfunctie voor het MT en observaties teruggeven aan het MT 

Coaching MT Coaching MT 
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Bijlage F: Beantwoording van de deelvragen 
 

In deze bijlage geven we de uitgebreide antwoorden op de vijf deelvragen en de meest opvallende zaken uit de 

kenmerkenanalyse weer.  

 

 

Wat kenmerkt onze onderzoeksgroep? 
 

Welke onderwijssoorten komen opvallend meer of minder vaak voor in de onderzoeksgroep?  

Figuur 1 laat een aantal opvallende zaken zien: 

 Het valt op dat praktijkscholen weinig voorkomen bij Leren verbeteren I in vergelijking met het landelijk aandeel 

praktijkscholen in Nederland. 

 Vmbo-b/k-scholen zijn iets ondervertegenwoordigd bij het aantal zeer zwakke en aanhoudend zwakke 

afdelingen ten opzichte van het landelijke aandeel vmbo-b/k-afdelingen. 

 Vmbo-(g)t komt bij Leren verbeteren I meer voor ten opzichte van het landelijke aandeel. Met 39% is het aandeel 

binnen Leren verbeteren I de helft hoger dan landelijk gemiddeld (26%).  

 Havo-afdelingen komen minder vaak voor dan te verwachten valt op basis van het aandeel landelijk. 

 Het vwo is niet opvallend over- of ondervertegenwoordigd. 

  

Figuur 1. Aandeel LV I ten opzichte van landelijke VO-bestand 

 

Vmbo-(g)t komt opvallend vaak voor in de onderzoeksgroep. Wanneer we in Figuur 2 op deze groep inzoomen, 

constateren we het volgende: 

 De meeste vmbo-(g)t-afdelingen (50%) maken deel uit van een breed vmbo met een vmbo-aanbod op meerdere 

niveaus. 

 Ruim een derde van de vmbo-(g)t-afdelingen in de onderzoeksgroep maakt onderdeel uit van een brede school 

met vmbo, havo en vwo. 

 Slechts 15% van de vmbo-(g)t-afdelingen betreft een zelfstandige vmbo-t-school. Dit betekent dat 85% van de 

vmbo-(g)t-afdelingen deel uitmaakt van een groter geheel met meerdere niveaus. 
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Figuur 2. Onderwijsstructuur vmbo-(g)t 

 

Wat is de verhouding tussen het aantal één- en het aantal meerpitters? 

Zoals blijkt uit Figuur 3 is van de afdelingen die tijdens Leren verbeteren I zijn begeleid 23% eenpitter en is 77% 

onderdeel van een bestuur met meerdere scholen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde maken relatief veel 

scholen die begeleiding kregen van Leren verbeteren I deel uit van een bestuur met meerdere vo-scholen. Eénpitters 

(scholen met een zelfstandig bestuur) hebben in de periode 2012 – 2016 relatief minder gebruik gemaakt van de 

begeleiding van Leren verbeteren I. Een klein deel van de scholen uit de groep meerpitters maakte tijdens de 

onderzoeksperiode onderdeel uit van een bestuur dat ook mbo verzorgt. 

  

Figuur 3. Type bestuur van scholen, begeleid door LV I 

 

Wat we zien in Figuur 4, is dat bij vmbo-(g)t-afdelingen in de onderzoeksgroep het aandeel meerpitters opvallend 

hoger is. Van de vmbo-(g)t-scholen binnen Leren verbeteren I is 10% eenpitter en maakt 90% deel uit van een 

bestuur met meerdere scholen. Het is ons onbekend hoe dit zich verhoudt tot vmbo-(g)t-scholen landelijk. 

  

Figuur 4. Soort bestuur bij vmbo-(g)t 
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Waar zijn de scholen gevestigd?  

In het algemeen komen gebieden niet meer of minder vaak voor dan op basis van het aantal leerlingen binnen een 

provincie te verwachten valt. Dat betekent dat we in absolute zin meer scholen uit de Randstad terugzien in de 

onderzoeksgroep dan uit andere gebieden in het land. Wel zien we in Figuur 5 enkele opvallende uitzonderingen: 

 Er zijn opvallend veel scholen uit de provincie Groningen in de periode 2012-2016 als ‘zeer zwak’ of ‘aangepast’ 

zwak beoordeeld door de inspectie én begeleid door Leren verbeteren I. Dat betekent dat deze provincie is 

oververtegenwoordigd in de onderzoeksgroep. 

 De provincies Zeeland, Groningen, Friesland en Limburg kennen alle vier. Afdelingen uit Zeeland en Limburg 

komen opvallend minder vaak terug in de onderzoeksgroep dan afdelingen uit Groningen en Friesland. 

 Wanneer we inzoomen op regio’s binnen een provincie, dan zien we een opvallende concentratie van afdelingen 

die zeer zwak of aanhoudend zwak zijn in de gebieden ten noorden en oosten van de stad Groningen. Ook in de 

provincie Zuid-Holland zien we een opvallende concentratie in de regio Rijnmond en de Drechtsteden.  

 

Figuur 5. Begeleide scholen per provincie 

 

Gemiddeld genomen werd 5,5% van alle afdelingen in de periode van 2012 tot 2016 begeleid door Leren verbeteren 

I. Dit komt erop neer dat Leren verbeteren I in het tijdvak 2012-2016 op 5,9% van alle vo-scholen actief is geweest 

in het kader van begeleiding van zeer en aanhoudend zwakke afdelingen.  

 De provincie Groningen springt er in beide grafieken gelijk uit met het percentage scholen en afdelingen dat 

gebruik maakte van Leren verbeteren I. In totaal werd 7,7% van de afdelingen in Groningen begeleid door Leren 

verbeteren I. Dit betekent dat Leren verbeteren I op 44% van alle Groningse scholen actief was. 

 Provincies met scholen die het minst vaak een beroep hebben gedaan op de begeleiding van Leren verbeteren I 

zijn Limburg (2%), Gelderland (4%) en Noord-Holland (4%). De provincies Zeeland en Limburg kenden allebei één 

school die begeleid is door Leren verbeteren I. 

 Als we kijken naar de provincies in de Randstad, dan zien we dat, afgezet tegen het aantal schoolgaande 

leerlingen, er geen grote verschillen zijn ten opzichte van de rest van het land. Ook is er ten opzichte van de rest 

van het land geen opvallende over- of ondervertegenwoordiging van scholen binnen de G4.  

 Aantal scholen per G4-gemeente: 

 Amsterdam: 4 

 Den Haag: 1 

 Rotterdam: 3 

 Utrecht: 1 
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Hoeveel afdelingen zijn gemiddeld per school begeleid?  

Veel scholen in Nederland bieden meerdere soorten onderwijs in meerdere afdelingen aan. Soms zijn die afdelingen 

op verschillende locaties gehuisvest. De inspectie beoordeelt de onderwijskwaliteit per afdeling en niet per school. 

Dat betekent dat wanneer het oordeel (zeer) zwak wordt toegekend, niet een hele school (zeer) zwak wordt, maar 

een afdeling. Het komt ook voor dat meerdere afdelingen van een school tegelijkertijd een aangepast arrangement 

hebben.  

 

Aantal afdelingen Aantal afdelingen per school Aantal scholen 
26 Een afdeling zeer zwak of diep zwak 26 
14 Twee afdelingen zeer zwak of diep zwak 7 
18 Drie of meer afdelingen zeer zwak of 

diep zwak 
6 

58 afdelingen  39 scholen 

Figuur 6. Aantal zeer of diep zwakke afdeling per school 

 

Figuur 6 maakt duidelijk dat het in twee derde van het aantal scholen gaat om een enkele afdeling. Op zeven scholen 

zijn twee afdelingen begeleid en op zes scholen drie. 

 

Hoeveel leerlingen tellen de scholen en afdelingen en welke patronen vallen hierbij op?  

In Figuur 7 over de schoolgrootte zien we duidelijk dat het aantal kleine scholen is oververtegenwoordigd in de 

onderzoeksgroep. Het aantal scholen met meer dan 1.500 leerlingen is juist sterk ondervertegenwoordigd.  

 De meerderheid van de scholen binnen Leren verbeteren I heeft minder dan 1.000 leerlingen. Landelijk is dit 

37%. Het is opvallend dat 47% van de scholen binnen Leren verbeteren I minder dan 500 leerlingen telt, ten 

opzichte van 23% landelijk.  

 Scholen met meer dan 1.500 leerlingen zien we relatief minder vaak terug in de onderzoeksgroep. Vanaf 1.500 

leerlingen worden scholen minder vaak zeer zwak of aanhoudend zwak bevonden en/of doen scholen minder 

vaak een beroep op Leren verbeteren I. Bij dit aantal leerlingen zien we dus een soort kantelpunt.  

 Scholen met meer dan 2.500 leerlingen komen maar heel weinig voor in onze onderzoeksgroep. 

 Gemiddeld genomen zijn de scholen in onze onderzoeksgroep kleiner dan gemiddeld in Nederland. In de 

onderzoeksgroep is het gemiddelde leerlingenaantal van een school 886, tegen 960 leerlingen landelijk. 

 

Figuur 7. Schoolgrootte LV I-scholen t.o.v. landelijk 
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Wanneer we kijken naar de omvang van de verschillende afdelingen, dan moeten we voorzichtig zijn met onze 

interpretatie. Van 32 van de 58 afdelingen hebben we betrouwbare gegevens over de omvang ten tijde van de 

begeleiding. Het is daarnaast belangrijk te beseffen dat gegevens over de omvang van afdelingen betrekking hebben 

op het aantal bovenbouwleerlingen per afdeling, zoals aangegeven in de opbrengstenkaarten van de Inspectie. 

Daarnaast zijn ons geen gegevens bekend van het landelijk gemiddeld aantal leerlingen per afdeling; dit betekent dat 

we de gegevens in Figuur 8 niet af kunnen zetten tegen een landelijk gemiddelde. 

 

Figuur 8. Grootte afdeling met begeleiding door LV I 

 

 20 afdelingen (62%) hebben minder dan 200 leerlingen. Daarvan hebben 14 afdelingen (44%) minder dan 100 

leerlingen.  

 Van de afdelingen in de tabel hebben vijf afdelingen meer dan 400 leerlingen en is er één afdeling met meer dan 

600 leerlingen. 

 Het gemiddelde aantal leerlingen bij de afdelingen in de onderzoeksgroep afdeling ligt op 194. 

 

In welk jaar zijn de afdelingen zeer zwak geworden? Wat is het huidige toezichtsarrangement? 

Wanneer we de data die aangeven wanneer het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘aanhoudend zwak’ is toegekend, per 

schooljaar, naast elkaar zetten, ontstaat Figuur 9.  

 Schooljaar 2013/2014 bevat een grote piek als het gaat om het aantal oordelen. In dat jaar werd tevens een 

nieuw waarderingskader van kracht. 

 In 2014/2015 is het aantal afdelingen dat als ‘zeer zwak’ of ‘aanhoudend zwak’ wordt beoordeeld juist opvallend 

laag ten opzichte van de vier jaren daarvoor. 

 Tussen 2009/2011 en 2013/2014 zit een opgaande lijn in het aantal afdelingen dat zeer zwak of aanhoudend 

zwak wordt bevonden. Tussen 2010/2011 en 2012/2013 is het aantal relatief stabiel. 
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Figuur 9. Schooljaar van toewijzing oordeel ‘zeer zwak’ of ‘diep zwak’ 

 

Van de afdelingen die begeleiding hebben ontvangen van Leren verbeteren I beschikken 45 afdelingen inmiddels 

weer over een basisarrangement, zoals Figuur 10 laat zien. Van een afdeling weten we niet wat de exacte 

toekenningsdatum is. Er zijn 7 afdelingen die nog geen basisarrangement hebben en 6 afdelingen bestaan niet meer. 

Van de 45 afdelingen die weer beschikken over een basisarrangement is van 44 afdelingen de toekenningsdatum 

bekend. 

 11 % van de afdelingen is binnen een jaar weer terug op het basisarrangement. 

 Ruim de helft van de afdelingen weet binnen de destijds gestelde termijn van twee jaar weer onder basistoezicht 

te komen. 

 Driekwart van de afdelingen heeft tot 3 jaar de tijd nodig om opnieuw een basisarrangement te krijgen. 

 27% heeft meer dan 3 jaar de tijd nodig om weer een basisarrangement te krijgen. 

 Gemiddeld kost het een afdeling 27 maanden om na het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘aanhoudend zwak’ weer een 

basisarrangement te krijgen. Hierbij baseren we ons op de dossiers in onze onderzoeksgroep waarvan we zowel 

de toekenningsdatum van het arrangement ‘zeer/aanhoudend zwak’ weten en de toekenningsdatum van het 

basisarrangement. De afdelingen die nog steeds onder geïntensiveerd toezicht vallen, nemen we hierbij dus niet 

mee. 

 

  

Figuur 10. Actueel toezichtarrangement 
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Wat waren de doorlooptijden bij de inzet van adviseurs op de scholen? 

Verreweg de meeste afdelingen namen binnen vier maanden na het inspectiebezoek contact op met Leren 

verbeteren I, zie Figuur 11. Vier afdelingen wachtten hier meer dan twee jaar mee. Gemiddeld genomen zat er een 

half jaar tussen het inspectiebezoek en het eerste contactmoment met de projectorganisatie. Na dit eerste contact 

duurde het gemiddeld een maand voordat de adviseur ook daadwerkelijk aan de slag is gegaan op de school. 

 

Tijd tussen Gemiddeld 
in maanden 

N 

Eerste contact met LV1 en basisarrangement 25 40 

Duur van arrangement zeer/aangepast zwak 27 44 

Het inspectiebezoek en eerste contact met LV1 6 44 

Het eerste contact en start adviseur 1 52 

De start adviseur en de afronding  16 54 

Definitieve inspectierapport en de start van de 
adviseur 

4 54 

Figuur 11. Doorlooptijden inzet adviseurs op de scholen 

 

De duur van het geïntensiveerde toezichtarrangement van de inspectie stellen we vast op basis van de momenten 

waarop de rapportages definitief zijn vastgesteld. De duur van het geïntensiveerde toezichtarrangement bij 

afdelingen die binnen vier maanden na het inspectiebezoek contact hebben gezocht, bedroeg gemiddeld 24 

maanden. Bij afdelingen waar er meer dan vier maanden tussen zat was dit gemiddeld 29 maanden. De vijf 

afdelingen die binnen een maand na het inspectiebezoek contact hebben gezocht met Leren verbeteren I vielen het 

snelst weer onder het basisarrangement. Het traject van geïntensiveerd toezicht duurde daar gemiddeld 17 

maanden.  

 

Wanneer we kijken naar het moment dat de adviseur van Leren verbeteren daadwerkelijk op de school is begonnen 

met de werkzaamheden, in relatie tot het moment waarop het inspectierapport is vastgesteld, dan kunnen we een 

aantal interessante conclusies doen. In de bijlage zijn deze gegevens grafisch weergegeven. Allereerst zien we dat 

daar waar adviseurs zijn begonnen nadat het inspectierapport is vastgesteld, de duur van het geïntensiveerde 

toezicht ruim een jaar langer is dan op afdelingen waar de adviseur al begonnen was voordat het inspectierapport 

was vastgesteld. Over het algemeen kunnen we ook zeggen dat hoe eerder een adviseur begint, hoe korter de duur 

van het geïntensiveerde toezicht is. Alleen afdelingen waar de adviseur al ver voor de vaststelling van het rapport 

aan het werk was, zijn hierop een uitzondering. Dit betreft ook scholen die in het kader van een oordeel ‘zwak’ 

begeleid werden, en waar later is opgeschaald. 

 

 

Deelvraag a: Op welke indicatoren zijn afdelingen in de periode van Leren verbeteren I zeer of 
aanhoudend zwak bevonden door de Inspectie?  
Wanneer het aantal beoordelingen minder dan 20 is, vinden we deze te beperkt. We doen hierover dan ook geen 

uitspraken.  
 

Waardering van de opbrengstindicatoren 

Zoals in Figuur 12 zichtbaar is, zijn vrijwel alle afdelingen beoordeeld op de vier opbrengstindicatoren. In een aantal 

gevallen is geen oordeel beschikbaar. Redenen hiervoor zijn het eerdergenoemde ontbreken van het rapport, niet 

door de inspectie vast te stellen opbrengsten of het feit dat het praktijkonderwijs betrof. We zien dat: 

 de indicator onderbouwrendement (1.1) relatief weinig voorkomt als reden waarom afdelingen als ‘zeer zwak’ 

worden beoordeeld; 

 het bovenbouwrendement (1.2) daarentegen veel vaker als onvoldoende is beoordeeld door de Inspectie; 

 het gemiddeld examencijfer (1.3) het vaakst als onvoldoende is beoordeeld; 
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 het verschil tussen de resultaten op het centraal eindexamen en die op het schoolexamen (ce-se) (1.4) bij 

grofweg de helft van de ‘zeer zwak’ bevonden afdelingen te groot is.  

 

Figuur 12. Inspectieoordelen per indicator 

 

Samenhang tussen opbrengstindicatoren 

Voor het oordeel ‘zeer zwak’ moet meer dan één opbrengstindicator over een periode van drie jaren onvoldoende 

zijn. De mogelijke combinaties van indicatoren geven we in Figuur 13 weer. Uiteraard kunnen er ook drie of vier 

opbrengstindicatoren tegelijkertijd als onvoldoende worden beoordeeld. Op basis van de tabel kunnen we de 

volgende uitspraken doen. De kans is groot dat wanneer het: 

 verschil ce-se te groot is, het ce-cijfer onvoldoende is (88%); 

 onderbouwrendement onvoldoende is, het bovenbouwrendement dit ook is (83%); 

 bovenbouwrendement onvoldoende is, ook het gemiddeld ce-cijfer onvoldoende blijkt (77%); 

 gemiddeld ce-cijfer onvoldoende is en het bovenbouwrendement niet op orde is (68%), er geen correlatie met 

het onderbouwrendement bestaat (8%); 

 bovenbouwrendement onvoldoende is, er geen samenhang is met het onderbouwrendement (23%). 

  

Als 
indicator  onvoldoende 

dan is in dit % van de gevallen ook deze 
indicator onvoldoende  

 1.1 1.2 1.3 1.4 

1.1 - 83% 33% 50% 

1.2 23% - 77% 36% 

1.3 8% 68% - 60% 

1.4 17% 47% 88% - 

Figuur 13. Samenhang opbrengstindicatoren 

 

Waardering van de normindicatoren voor het onderwijsproces 

Wanneer we kijken naar de elf normindicatoren voor het onderwijsproces, zien we dat alle elf de normindicatoren 

meer dan twintig oordelen hebben. Dit is voldoende om hierover uitspraken te doen. Slechts vijf normindicatoren 

kennen meer dan tien onvoldoendes. In Figuur 14 geven we deze informatie weer. Deze vijf indicatoren zijn: 

 De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan 

leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen (2.3). 

 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer (5.2). 

 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (5.3). 

 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen 

van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (7.1). 

 De school voert de zorg planmatig uit (8.2). 
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Verder valt op dat de normindicatoren over het schoolklimaat (4.4, 4.7, 4.8) relatief vaak voldoende worden 

beoordeeld. Ook de aangeboden leerinhouden voldoen op de meeste scholen aan de wettelijke vereisten (2.1), de 

leerinhouden zijn dekkend voor het examen (2.2) en leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof (5.1). 

 

Figuur 14: Inspectieoordelen per indicator voor onderwijsproces 

 

Samenhang tussen normindicatoren onderwijsproces 

Bij de toekenning van een arrangement ‘zeer zwak’ zijn zowel de opbrengsten als het onderwijsproces onvoldoende. 

Het onderwijsproces is onvoldoende wanneer twee of meer normindicatoren uit dezelfde categorie onvoldoende 

zijn, dan wel in meer dan twee categorieën ten minste één normindicator onvoldoende is. In Figuur 15 geven we de 

combinaties weer. Ook hier komt het voor dat meer dan twee normindicatoren voor het onderwijsproces 

tegelijkertijd als onvoldoende worden beoordeeld. 

  

Als indicator 
onvoldoende 

dan is in dit % van de gevallen ook deze indicator onvoldoende 

 2.1 2.2 2.3 4.4 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 7.1 8.2 

2.1 X 25% 100% 0% 0% 25% 25% 50% 50% 25% 100% 

2.2 25% x 50% 0% 0% 25% 50% 25% 25% 50% 75% 

2.3 21% 11% x 21% 11% 11% 16% 42% 58% 47% 53% 

4.4 0% 0% 100% x 25% 0% 0% 25% 25% 75% 50% 

4.7 0% 0% 29% 14% x 0% 0% 100% 100% 0% 14% 

4.8 50% 50% 100% 0% 0% X 50% 100% 100% 50% 50% 

5.1 20% 40% 30% 100% 100% 20% x 60% 60% 100% 60% 

5.2 14% 7% 57% 7% 50% 14% 21% x 93% 21% 36% 

5.3 9% 5% 50% 9% 32% 9% 14% 59% x 23% 36% 

7.1 7% 14% 64% 21% 0% 7% 36% 21% 36% x 36% 

8.2 27% 20% 67% 13% 7% 7% 20% 33% 53% 33% x 

Figuur 15. Samenhang tussen normindicatoren onderwijsproces 
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Op basis van de figuur kunnen we onderstaande uitspraken doen. We doen alleen een uitspraak over de indicatoren 

met tien of meer oordelen die onvoldoende zijn (onderstreept). De kans is groot dat wanneer: 

 het aanbod aan leerinhouden onvoldoende passend is bij de onderwijsbehoeften van taalzwakke leerlingen, de 

leerlingen ook onvoldoende betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten (58%), de school onvoldoende gebruik 

maakt van genormeerde instrumenten en procedures (47%) en de zorg onvoldoende planmatig wordt 

uitgevoerd (53%). 

 een taakgerichte werksfeer ontbreekt, leerlingen ook onvoldoende betrokken zijn bij de onderwijsactiviteiten 

(93%), het aanbod aan leerinhouden onvoldoende passend is bij de onderwijsbehoeften van taalzwakke 

leerlingen (57%) en het personeel van de school er niet altijd voor zorgt dat de leerlingen op een respectvolle 

manier met elkaar omgaan (50%); 

 de betrokkenheid van leerlingen niet voldoet, het aanbod aan leerinhouden onvoldoende passend is bij de 

onderwijsbehoeften van taalzwakke leerlingen (50%), en een taakgerichte werksfeer ontbreekt (59%);  

 het gebruik van genormeerde instrumenten en procedures niet in orde is, de leerinhouden voor taalzwakke 

leerlingen niet voldoen (64%). 

 de zorg onvoldoende planmatig wordt uitgevoerd, de leerinhouden ook niet voldoen aan de talige 

onderwijsbehoeften (67%) en leerlingen onvoldoende worden betrokken (53%).  

Verder valt op dat een onvoldoende passend aanbod van leerinhouden voor taalzwakke leerlingen niet per se 

betekent dat de aangeboden leerinhouden in de onderbouw en bovenbouw onvoldoende dekkend zijn. De meeste 

scholen voldoen aan de wettelijke vereisten en bieden dekkende examenprogramma’s.  

 

Samenhang opbrengstindicatoren en normindicatoren onderwijsproces 

We stelden eerder vast dat er verschillende onderlinge correlaties bestaan bij de opbrengstindicatoren en bij de 

normindicatoren die gaan over het onderwijsproces. Dat wil zeggen dat als de ene indicator onvoldoende is, hier een 

andere indicator mee kan samenhangen. Wanneer we de opbrengstindicatoren relateren aan de normindicatoren 

voor het onderwijsproces, dan valt het volgende op.  

 Wanneer het onderbouwrendement onvoldoende is, zijn leerlingen in 50% van de gevallen onvoldoende 

betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Wanneer andere opbrengstindicatoren onvoldoende zijn, is dit 

percentage hoger. 

 Wanneer het bovenbouwrendement onvoldoende is, is in 50% van de gevallen het aanbod aan leerinhouden 

onvoldoende passend bij de onderwijsbehoeften van taalzwakke leerlingen en zijn leerlingen onvoldoende 

betrokken bij onderwijsactiviteiten (59%).  

 Wanneer het examencijfer onvoldoende is, is in 56% van de gevallen ook het aanbod onvoldoende passend bij de 

onderwijsbehoeften van taalzwakke leerlingen zijn leerlingen onvoldoende betrokken bij onderwijsactiviteiten 

(60%). 

 Wanneer het verschil se-ce te groot is, dan is in 71% van de gevallen ook de betrokkenheid van leerlingen bij de 

onderwijsactiviteiten onvoldoende en in 47% van de gevallen het aanbod aan leerinhouden onvoldoende 

passend bij de onderwijsbehoeften van taalzwakke leerlingen.  

 

 Als 
indicator  onvoldoende 

dan is in dit % van de gevallen ook deze indicator onvoldoende  

 2.1 2.2 2.3 4.4 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 7.1 8.2 

1.1 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 16% 50% 16% 33% 

1.2 14% 9% 50% 9% 18% 9% 5% 36% 59% 23% 32% 

1.3 12% 8% 56% 12% 28% 8% 8% 44% 60% 28% 28% 

1.4 0% 0% 47% 6% 24% 0% 6% 35% 71% 24% 29% 

Figuur 16. Samenhang opbrengstindicatoren en normindicatoren onderwijsproces 

 



 

Leren verbeteren werkt. Onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zwakke en zeer zwakke scholen 2012-2016  38 van 55 

Verder valt ook op dat de opbrengstindicator onderbouwrendement het minst sterk samenhangt met de 

normindicatoren op het onderwijsproces. Deze opbrengstindicator is ook het minst vaak als onvoldoende 

beoordeeld door de Inspectie. 

 

Indicatoren van de kwaliteitszorg 

Wanneer we kijken naar de normindicatoren voor de kwaliteitszorg (zie Figuur 17), dan zien we dat: 

 de borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces (9.5) het vaakst als onvoldoende is beoordeeld;  

 de borging van de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten (9.6) op 90% van de 

afdelingen die beoordeeld zijn niet op orde is; 

 de jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de leerlingen (9.2) op het merendeel van de scholen als onvoldoende 

is beoordeeld;  

 de evaluatie van het onderwijsleerproces (9.3) en planmatig werken aan verbeteractiviteiten (9.4) in ongeveer de 

helft van de gevallen als onvoldoende zijn beoordeeld;  

 de meerderheid van de scholen volgens de inspectie inzicht heeft in de onderwijsbehoefte van haar 

leerlingenpopulatie (9.1);  

 de meerderheid van de scholen zich voldoende verantwoordt bij belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit (9.7) en voor de kwaliteit van burgerschap en sociale integratie (9.8).  

  

Figuur 17. Inspectieoordelen op indicatoren voor de kwaliteitszorg 

 

Samenhang tussen indicatoren kwaliteitszorg 

De mogelijke combinaties van indicatoren geven we in Figuur 18 weer. Bij vier of meer onvoldoendes is de 

kwaliteitszorg onvoldoende. Op basis van de figuur kunnen we de volgende uitspraken doen.  

De kans is groot dat wanneer: 

 één van de kwaliteitszorgindicatoren onvoldoende is, ook tenminste drie andere kwaliteitszorgindicatoren 

onvoldoende zijn; 

 de inspectie de kwaliteitszorg beoordeelt, in bijna alle gevallen de borging van de kwaliteit van het 

onderwijsproces onvoldoende is (88%); 

 de kwaliteit van de examens en toetsing onvoldoende wordt geborgd, de borging van het onderwijsproces ook 

niet op orde is (93%); 

 op een school die onvoldoende planmatig werkt aan verbeteractiviteiten, het onderwijsleerproces niet 

voldoende wordt geëvalueerd (100%) en dat de resultaten van de leerlingen niet jaarlijks worden geëvalueerd 

(63%). 
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Als 
indicator  onbekend 

dan is in dit % van de gevallen ook deze indicator onvoldoende  

 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 

9.1 x 75% 50% 50% 88% 75% 50% 12,5% 

9.2 29% X 71% 48% 91% 95% 33% 5% 

9.3 21% 79% X 68% 95% 84% 26% 5% 

9.4 25% 63% 81% X 100% 88% 13% 6% 

9.5 13% 63% 60% 53% X 97% 27% 17% 

9.6 21% 69% 55% 48% 93% X 28% 17% 

9.7 50% 88% 63% 25% 100% 100% x 0% 

9.8 20% 20% 20% 20% 100% 100% 0% x 

Figuur 18. Samenhang tussen indicatoren kwaliteitszorg 

 

Niet vast te stellen opbrengsten 

In een minderheid van de gevallen kan de inspectie de opbrengsten niet vaststellen. Dit komt, afhankelijk van de 

specifieke opbrengstindicator, vijf à zeven keer voor. In Figuur 19 geven we de uitkomsten weer. In deze gevallen 

beoordeelt de inspectie de kwaliteitszorg. Wanneer ten minste de helft van deze indicatoren uit het kernkader als- 

mede de normindicatoren van het onderwijsproces als onvoldoende worden beoordeeld, wordt het arrangement 

‘zeer zwak’ toegekend. 

In alle gevallen waarin de opbrengsten niet zijn vast te stellen, zijn de volgende twee indicatoren onvoldoende: 

 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (9.5). 

 De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten (9.6). 

 

De indicatoren die in meer dan de helft van de gevallen als onvoldoende worden beoordeeld zijn: 

 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (9.2). 

 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (9.3). 

 

De indicatoren die slechts een enkele keer als onvoldoende worden beoordeeld zijn: 

 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (9.1). 

 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en 

sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de 

samenleving (9.8). 

  

Als 
indicator  onbekend 

dan is in dit % van de gevallen ook deze indicator onvoldoende  

 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 

1.1 0% 100% 80% 0% 100% 100% 40% 0% 

1.2 0% 71% 86% 29% 100% 100% 43% 14% 

1.3 0% 83% 100% 33% 100% 100% 50% 0% 

1.4 0% 80% 100% 20% 100% 100% 60% 0% 

Figuur 19. Niet vast te stellen opbrengsten 
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Waarderingskader na 2013 

In 2013 is een nieuw waarderingskader ingevoerd door de Inspectie. Dit is destijds gefaseerd gebeurd. Een aantal 

afdelingen in onze onderzoekspopulatie is beoordeeld met dit kader, in plaats van met het ‘oude’ kader uit 2012. Dit 

zijn er echter onvoldoende voor onze analyse. We vergelijken daarom de bevindingen van de vorige pagina’s met de 

bevindingen in deze afdelingen. 

 

Waardering opbrengstindicatoren 

Zoals in Figuur 20 zichtbaar is, zijn alle afdelingen beoordeeld op de vier opbrengstindicatoren. We zien 

vergelijkbare oordelen als bij de afdelingen die met het inspectiekader van vóór 2013 zijn beoordeeld. 

 Onvoldoende onderbouwrendement (1.1) komt in meer dan de helft van de afdelingen voor als reden voor de 

beoordeling zwak. Dit is opvallend meer dan met het oude kader, ook al zijn de criteria bij deze indicator niet 

aangescherpt. 

 Het bovenbouwrendement (1.2) is de opbrengstindicator die het vaakst als onvoldoende is beoordeeld door de 

Inspectie. 

 Het gemiddeld examencijfer (1.3) is bij de helft van de afdelingen die ‘zeer zwak’ worden bevonden niet op orde.  

 Het verschil ce-se (1.4) is op de meeste afdelingen die ‘zeer zwak’ worden bevonden wel op orde.  

 

  

Figuur 20. Inspectieoordelen per indicator 

 

Indicatoren onderwijsproces 

Om te bepalen of het onderwijsproces van voldoende kwaliteit is, beoordeelt de inspectie de onderstaande acht 

indicatoren uit het kernkader.  

NB: de nummers bij de indicatoren corresponderen met het waarderingskader van 2013 en wijken dus af van de nummers 

die we elders in deze rapportage hanteren. 

 De leerlingen zijn actief betrokken (7.3). 

 De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces (7.4). 

 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd (4.3). 

 De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw (7.1). 

 De school voert de ondersteuning planmatig uit (9.4). 

 De school bepaalt de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van individuele of groepen leerlingen (9.2). 

 De leraar geeft een begrijpelijke uitleg (7.2). 

 De school volgt systematisch de vorderingen van leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen (9.1). 

In vergelijking met de afdelingen die op basis van het inspectiekader van vóór 2013 zijn beoordeeld, valt het op dat 

in beide gevallen de betrokkenheid van leerlingen op veel afdelingen onvoldoende is. Planmatige uitvoering van de 

zorg wordt minder vaak onvoldoende beoordeeld na 2013. De andere indicatoren zijn minder goed vergelijkbaar 

tussen beide kaders. 
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Figuur 21. Inspectieoordelen per indicator op onderwijsproces 

 

Samenvatting bevindingen 

 Op de meeste zeer en aanhoudend zwakke afdelingen in de onderzoeksgroep is het bovenbouwrendement 

onvoldoende. Bovendien is op de meeste van deze afdelingen het gemiddelde ce-cijfer niet op orde.  

 Tussen het bovenbouwrendement en gemiddeld ce-cijfer is een duidelijke samenhang zichtbaar. Bij meer dan 

de helft van de afdelingen is zowel het bovenbouwrendement als het gemiddelde ce-cijfer onvoldoende, en 

zijn daarmee de opbrengsten onvoldoende.  

 Een te groot verschil tussen ce en se komt bij de helft van de afdelingen uit de steekproef voor.  

 Het verschil tussen ce en se hangt sterk samen met het gemiddelde ce-cijfer. Wanneer het verschil te groot 

is, is veelal ook het gemiddelde ce-cijfer onvoldoende.  

 Een reden voor het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘aanhoudend zwak’ dat relatief weinig voorkomt, is het 

onderbouwrendement. Op de meeste onderzochte afdelingen is dit voldoende. Opvallend genoeg komt deze 

opbrengstindicator juist wel veel voor bij de afdelingen die op basis van het toezichtskader van 2013 zijn 

beoordeeld. 

 Bij de afdelingen waar het onderbouwrendement toch onvoldoende is, is in de meeste gevallen ook het 

bovenbouwrendement onvoldoende. Omgekeerd is de samenhang tussen de indicatoren kleiner.  

 

Indicatoren Onderwijsproces 

 De indicator die het vaakst als onvoldoende is beoordeeld, is de betrokkenheid van leerlingen bij 

onderwijsactiviteiten.  

 In de tweede plaats hebben de meeste zeer en aanhoudend zwakke afdelingen in het onderwijsproces het 

aanbod aan leerinhouden voor taalzwakke leerlingen niet op orde.  

 Bij de helft van deze afdelingen worden leerlingen ook onvoldoende betrokken bij onderwijsactiviteiten, 

wordt onvoldoende een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures gebruikt 

voor het volgen van de leerlingen en wordt de zorg onvoldoende planmatig uitgevoerd. Het feit dat dit 

normindicatoren zijn uit drie verschillende categorieën leidt tot een beoordeling onvoldoende voor het 

onderwijsproces.  

 Ten derde is het realiseren van een taakgerichte werksfeer bij relatief veel afdelingen niet in orde.  

 Uit de analyse blijkt dat de taakgerichte werksfeer sterk samenhangt met de betrokkenheid van leerlingen bij 

de onderwijsactiviteiten. Omdat dit twee normindicatoren binnen dezelfde categorie zijn, wordt het 

onderwijsproces als onvoldoende beoordeeld.  

 Tot slot kennen de normindicatoren over het gebruik van een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures en de planmatigheid van de zorg relatief veel onvoldoendes. Zoals hierboven 

beschreven, hangen beide het sterkst samen met het aanbod aan leerinhouden voor taalzwakke leerlingen. De 

combinatie van alle drie de indicatoren of de twee eerstgenoemde in combinatie met het realiseren van een 

taakgerichte werksfeer of betrokkenheid bij de onderwijsactiviteiten, komt relatief vaak voor en leidt tot het 

oordeel onvoldoende voor het onderwijsproces. 
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 Indicatoren die gaan over veiligheidsbeleving en het zicht dat de school daarop heeft, of de rol die de school en 

de mentoren hebben bij het welbevinden van leerlingen zijn relatief weinig als onvoldoende beoordeeld. Scholen 

vallen hier dus niet of weinig op uit. 

 

Pas bij een combinatie van onvoldoende opbrengsten en onvoldoende onderwijsproces wordt een afdeling ‘zeer 

zwak’ bevonden.  

 Bij de afdelingen met een onvoldoende onderbouwrendement is in bijna de helft van de gevallen ook de 

planmatige uitvoering van de zorg onvoldoende. Eerder concludeerden we al dat onvoldoende 

onderbouwrendement vaak voorkomt in combinatie met onvoldoende bovenbouwrendement en dat wanneer 

de zorg onvoldoende planmatig is de kans groot is dat ook het aanbod aan leerinhouden voor taalzwakke 

leerlingen niet op orde is. Op deze afdelingen worden leerlingen ook onvoldoende betrokken bij de 

onderwijsactiviteiten. Opgeteld leidt dit tot het oordeel ‘zeer zwak’. 

 Bij de afdelingen met onvoldoende bovenbouwrendement is de kans groot dat het aanbod aan leerinhouden 

onvoldoende passend is bij de onderwijsbehoeften van taalzwakke leerlingen, en de zorg onvoldoende 

planmatig. Eerder concludeerden we dat onvoldoende bovenbouwrendement vaak voorkomt in combinatie met 

een onvoldoende gemiddeld ce-cijfer, en dat wanneer het aanbod voor taalzwakke leerlingen onvoldoende is de 

kans groot is dat leerlingen ook onvoldoende betrokken zijn bij onderwijsactiviteiten en onvoldoende gebruik 

wordt gemaakt van een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures. Opgeteld leidt 

dit tot het oordeel ‘zeer zwak’.  

 Bij afdelingen met een onvoldoende gemiddeld ce-cijfer of een te groot verschil se-ce is de kans groot dat ook de 

taakgerichte werksfeer onvoldoende is. Eerder concludeerden we al dat de combinatie onvoldoende gemiddeld 

ce-cijfer en groot verschil se-ce vaak voorkomt, en dat de taakgerichte werksfeer sterk samenhangt met de 

betrokkenheid van leerlingen bij de onderwijsactiviteiten. Dit zijn combinaties die opgeteld tot het oordeel ‘zeer 

zwak’ leiden.  

 

Kwaliteitszorgindicatoren 

We zien dat het borgen van het onderwijsproces, van de kwaliteit van het schoolexamen en die van andere 

toetsinstrumenten op de meeste scholen onvoldoende is. Ook het evalueren van leerlingresultaten, het beoordelen 

van de evaluatie van het onderwijsproces en het planmatig werken aan verbeteractiviteiten zijn op de meeste 

afdelingen als onvoldoende beoordeeld. Scholen hebben meestal wel inzicht in de onderwijsbehoeften van hun 

populatie en ook het burgerschapsonderwijs en de bijdrage aan sociale integratie zijn vaak wel op orde. 

 

Onbekende opbrengsten 

Tot slot bevat de onderzoeksgroep afdelingen die ‘zeer zwak’ zijn bevonden met onbekende opbrengsten. Bij deze 

afdelingen is de beoordeling van de kwaliteitszorg meegewogen in het oordeel. 

 Op de meeste zeer en aanhoudend zwakke afdelingen in de onderzoeksgroep is de borging van het 

onderwijsleerproces niet op orde en is de kwaliteit van het schoolexamen en andere toetsinstrumenten 

onvoldoende.  

 Bij alle afdelingen waar de opbrengsten niet zijn vast te stellen, zijn de bovenstaande twee indicatoren 

onvoldoende. Voor het oordeel ‘zeer zwak’ moeten echter tenminste vier kwaliteitszorgindicatoren 

onvoldoende zijn. In de meeste gevallen gaat dit om onvoldoende evalueren van het onderwijsleerproces en de 

resultaten van leerlingen. 

 

Overige opvallende bevindingen 

 De veiligheidsbeleving onder leerlingen, de mate waarin personeel zorgt voor respectvolle omgang tussen 

leerlingen en de bijdrage aan sociale integratie zijn in het algemeen op orde. De afdelingen in onze 

onderzoeksgroep zijn dus veilige leeromgevingen, ook al zijn deze als ‘zeer zwak’ beoordeeld door de Inspectie. 

Hier zien we dus geen samenhang.  
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 Onderbouwrendement is na de invoering van het nieuwe waarderingskader in 2013 opvallend vaker als 

onvoldoende beoordeeld door de Inspectie, terwijl de criteria voor deze indicator niet zijn aangescherpt. 

Wellicht dat hiervoor andere redenen bestaan. Bijvoorbeeld dat men strenger determineerde of er minder brede 

brugklassen waren waardoor de opstroom lager was, wat tot een lager onderbouwrendement leidde.  

 

Wat opvalt, is dat de inspectie indicatoren over het primaire onderwijsproces twee keer vaker als onvoldoende 

beoordeelt dan indicatoren die niet gaan over het primaire onderwijsproces. De enige indicator van het primaire 

onderwijsproces die wel vaak als voldoende wordt beoordeeld, is duidelijke uitleg van de leerstof. Indicatoren die 

niet direct gaan over het primaire onderwijsproces (zoals dekkende programma’s, veiligheidsbeleving, en de rol van 

de mentor) worden minder als onvoldoende beoordeeld. 

 

 

Deelvraag b: Welke oorzaken van zwakte zijn geïdentificeerd?  
Bij het beantwoorden van deze deelvraag baseren we ons op alle informatie in de dossiers, behalve de 

inspectieoordelen van de normindicatoren, die in de vorige deelvraag aan de orde zijn geweest. Dit betekent dat we 

naar de inspectieoordelen van de niet-normindicatoren kijken en de informatie uit andere bronnen, te weten de 

auditrapportages, verantwoordingsrapportages, interviews met adviseurs van Leren verbeteren en interviews met de 

scholen zelf.  

Een aantal scholen heeft meerdere afdelingen die door Leren verbeteren I begeleid zijn. De begeleiding was in deze 

gevallen gericht op alle afdelingen van een school. Vanaf dit moment spreken we daarom over scholen in plaats van 

afdelingen. 

 

Welke oorzaken zijn het meest genoemd? 

In Figuur 22 hebben we de oorzaken gerangschikt van meest voorkomend naar minst voorkomend. In totaal zijn er 

in dit onderzoek 29 oorzaken geïdentificeerd. De top 5 met meest voorkomende oorzaken is blauw gekleurd en de 

overige oorzaken grijs. 

We zien dat het niet cyclisch en planmatig werken de meest voorkomende oorzaak (31 maal) is in de 39 casussen van 

Leren verbeteren I. Een andere vaak voorkomende oorzaak, het onvoldoende opbrengstgericht werken (27 maal), 

hangt inhoudelijk samen met onvoldoende zicht op de kwaliteit van de lessen (21 maal genoemd). Beide gaan 

immers over (zicht hebben op) de effectiviteit van lessen. Daarnaast is een zwakke team- en/of schoolleiding in 25 

en respectievelijk 24 gevallen geïdentificeerd als oorzaak van het ‘zeer zwak’ worden van een school.  

De top 7 komt in meer dan 50% van de gevallen voor. De categorie oorzaken die ook frequent, maar net iets minder, 

voorkomen (in 30-50% van de gevallen) loopt van ‘leerlingprestaties niet volgen’ tot ‘niet weten hoe opbrengsten 

werken’. 
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Figuur 22. Oorzaken van zwakte, aflopend naar aantal keer voorkomend 

 

Rubricering van de waargenomen oorzaken 

De 29 oorzaken zijn, op basis van inhoudelijke samenhang, te rubriceren in vijf rubrieken. In Figuur 23 geven we 

deze rubricering weer: 

1 kwaliteit (vak)didactisch handelen; 

2 ontbrekende focus in de organisatie op onderwijsopbrengsten en –ontwikkeling; 

3 leiderschap; 

4 kwaliteitszorg; 

5 inrichting van de organisatie. 

Wanneer we de top 5 meest voorkomende oorzaken op deze wijze rubriceren, komen drie van de vijf rubrieken 

terug. Dit zijn kwaliteitszorg, een ontbrekende focus in de organisatie op onderwijsopbrengsten en –ontwikkeling en 

leiderschap. Alleen de rubrieken ‘inrichting van de organisatie’ en ‘kwaliteit van (vak)didactisch handelen’ komen 

niet terug in de top 5.  
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 Rubriek Totaalaantal observaties Waargenomen oorzaak Aantal observaties 

Kwaliteit (vak)didactisch 
handelen 

51 Kwaliteit (vak)didactisch 
handelen 

3 

Disfunctionerende docenten 20 
Geen zicht op kwaliteit van de 

lessen 
21 

Vaksecties geen positie 7 
Ontbrekende focus op 
onderwijs-opbrengsten 
en –ontwikkeling 

88 Geen onderwerp van gesprek 
bij MT / ontbrekend 
onderwijskundig 
leiderschap 

17 

Afgeleid door nieuwbouw 4 
(Afgeleid door) nieuw concept 10 
Anders afgeleid 5 
Focus op zorgleerlingen 7 
Onvoldoende opbrengstgericht 
werken, onvoldoende aandacht 
voor effectiviteit van lessen 

27 

Ineffectief beleid (determinatie 
/ toetsen) 

18 

Leiderschap 91 Zwak bestuur 8 
Zwakke schoolleider 24 
Zwakke teamleiding  25 
Middenmanagement geen 

eenheid 
5 

Veel wisselingen in 
schoolleiding 

11 

Middenmanagement focust op 
dagelijkse gang van zaken 

11 

Ontbrekende toekomstvisie 7 
Kwaliteitszorg 111 Leerlingen veel kansen willen 

geven (kansenscholen) 
6 

Aannamebeleid / determinatie 17 
Niet weten hoe 

opbrengsten/inspectieoord
elen werken 

15 

Gebrekkige analytische 
vaardigheden 

20 

Niet cyclisch/planmatig werken 31 
Leerlingenprestaties niet 

volgen 
19 

Schoolconcept geen betekenis 
in de klas 

3 

Inrichting van 
de organisatie 

28 Complexe inrichting van de 
organisatie 

11 

Rolonduidelijkheid 11 
Ongelukkige 

afdelingscombinatie(s) 
3 

Hoog of geen verloop in 
docententeam 

3 

Figuur 23. Rubricering van waargenomen oorzaken 
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Welke oorzaken hangen (in veel gevallen) met elkaar samen? 

De geobserveerde oorzaken hebben we opgenomen in een onderzoeksmatrix. Deze stelt ons in staat om samenhang 

te ontdekken. Deze exercitie leverde het inzicht op dat de meest voorkomende oorzaken in alle gevallen met elkaar 

samenhangen. Oftewel: als wordt onderzocht welke oorzaken samenhangen met een van de oorzaken uit de top 5, 

bijvoorbeeld de oorzaak ‘niet cyclisch/planmatig werken’, dan levert dat in bijna alle gevallen wederom de oorzaken 

uit de top 5 op. Dit viel ook te verwachten, aangezien deze oorzaken zo vaak voorkomen. Bij twee oorzaken blijkt dit 

niet het geval, namelijk ‘zwakke schoolleider’ en ‘zwakke teamleider’.  

 Scholen met een zwakke schoolleiding hebben ook vaak een zwakke teamleiding (79% van de casussen), zo blijkt 

uit de dossiers. De samenhang met niet cyclisch/niet planmatig werken is even groot. 

 Bij scholen met een zwakke teamleiding is de samenhang met niet cyclisch/niet planmatig werken (88%) en met 

onvoldoende opbrengstgericht werken (85%) nog groter. 

 Daar waar de schoolleider zwak was, is ook de oorzaak ‘disfunctionerende docenten’ vaak genoemd (63%). Daar 

waar ‘disfunctionerende docenten’ in het algemeen als zevende meest-genoemde oorzaak naar voren komt, 

komt deze in casussen waar de schoolleider zwak is als vierde meest-genoemde naar voren. 

 In het geval van een zwakke teamleider zien we ook dat ‘disfunctionerende docenten’ van plek 7 naar plek 4 

(60%) gaat.  

 Bij scholen met een zwakke teamleiding worden de leerlingenprestaties minder gevolgd dan elders (60%). Deze 

zien we in de algemene lijst terug op plek 8, maar daar waar een zwakke teamleiding is, op plek 5. 

 

Ook hebben we onderzocht hoe sterk de oorzaken die net buiten de top 5 vallen, correleren met andere oorzaken. In 

de bijlage geven we deze verbanden weer. Het meest opvallend zijn de volgende bevindingen: 

 Waar analytische vaardigheden binnen de school gebrekkig zijn, worden leerlingenprestaties minder vaak 

gevolgd, en andersom. 

 Daar waar ‘disfunctionerende docenten’ als oorzaak is genoemd, gaan drie van de vijf oorzaken uit de top 5 over 

het leiderschap op school.  

 In casussen waar men niet goed weet hoe opbrengsten/inspectieoordelen werken, zijn de analytische 

vaardigheden opvallend gebrekkiger, worden leerlingenprestaties minder goed gevolgd en is het 

onderwijskundig leiderschap onduidelijker belegd dan in de onderzoeksgroep in het algemeen.  

 

In de helft van de gevallen (19 keer) werd er binnen de school onvoldoende op onderwijsresultaten gestuurd omdat 

de school(leiding) gefocust was op andere zaken. Men was in deze gevallen ‘afgeleid’ van de core business. Men 

focuste op andere zaken, zoals nieuwbouw of de invoering van een nieuw onderwijsconcept. Op de scholen die het 

betrof, werd dit in interviews ook vaak nadrukkelijk benoemd. Dit heeft ertoe geleid dat we een extra analyse 

hebben uitgevoerd om te onderzoeken of er nog opvallende algemene gegevens of samenhang met andere oorzaken 

naar voren kwamen. Dat was niet het geval. Wel zagen we dat het bij afleiding in relatief veel gevallen om vmbo-

scholen ging, namelijk 12. Slechts één keer betrof het een vwo-school en tweemaal een havo/vwo-school. In drie 

gevallen werd bij het turven aangegeven dat de betreffende scholen zowel afgeleid waren door een nieuw concept 

als door nieuwbouw.  

 

Hoe beoordeelt de inspectie de niet-normindicatoren? 

Het waarderingskader van de inspectie bestaat uit indicatoren die worden gebruikt om een (aangepast) 

arrangement vast te stellen (de normindicatoren) en uit indicatoren die daar niet voor worden gebruikt. Die laatste 

zijn de niet-normindicatoren. Deze geven verdiepend inzicht in de situatie binnen een afdeling die de inspectie 

onderzocht heeft. Daarmee bieden deze indicatoren mogelijk inzicht in de oorzaken van achterblijvende kwaliteit 

van een afdeling waaraan de inspectie het oordeel ‘zeer zwak’ toekent.  

Mogelijkerwijs is er een relatie tussen de niet-normindicatoren uit het waarderingskader en de oorzaken zoals deze 

in de beantwoording van de vorige twee deelvragen aan bod zijn gekomen. In Figuur 24 geven we deze weer. Tevens 

geven we aan hoe vaak deze indicatoren onvoldoende of voldoende beoordeeld worden door de Inspectie. Hierin 

hebben we alleen de indicatoren meegenomen met twintig oordelen of meer. 
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Figuur 24. Inspectieoordelen op niet-normindicatoren 

 

De niet-normindicatoren worden erg wisselend beoordeeld. We zien indicatoren die de inspectie overwegend als 

onvoldoende beoordeelt, in ongeveer de helft van de gevallen als onvoldoende beoordeelt en indicatoren die de 

inspectie overwegend als voldoende beoordeelt. Het beeld is als volgt: 

 Onvoldoende: 

 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (6.2). 

 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen (6.3). 

 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (9.2). 

 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (9.3). 

 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (9.5). 

 De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten (9.6). 

 In ongeveer de helft van de casussen onvoldoende: 

 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd (3.3). 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (9.4). 

 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen zoals geformuleerd in het schoolplan 

(9.9). 

 De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan (9.12). 

 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur (9.13). 

 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken (9.14). 

 Overwegend voldoende: 

 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (9.1). 

 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit (9.7). 

 De school heeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie (9.11). 
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Evalueren, borgen en afstemmen in/van het onderwijsleerproces worden vaak als onvoldoende beoordeeld door de 

Inspectie. Dat is waar de zes onvoldoende indicatoren allemaal over gaan. De indicatoren die in ongeveer de helft 

van de gevallen als onvoldoende zijn beoordeeld, gaan over schoolleiding en beleid. De indicatoren die overwegend 

als voldoende worden beoordeeld, gaan over inzicht in de behoefte van de leerlingenpopulatie en sterke en zwakke 

punten van de organisatie en het verantwoorden aan belanghebbenden.  

Wanneer we de inspectieoordelen op de niet-normindicatoren relateren aan de uit de dossiers blijkende oorzaken 

en de rubricering daarvan, zien we dat deze inhoudelijk overeenstemmen. Wat opvalt in Figuur 25, is dat de 

inspectie indicatoren over het primaire onderwijsproces twee keer vaker als onvoldoende beoordeelt dan 

indicatoren die niet gaan over het primaire onderwijsproces. De enige indicator van het primaire onderwijsproces 

die wel vaak als voldoende wordt beoordeeld, is duidelijke uitleg van de leerstof. Indicatoren die niet direct gaan 

over het primaire onderwijsproces (zoals dekkende programma’s, veiligheidsbeleving, en de rol van de mentor) 

worden minder als onvoldoende beoordeelt. 

 

Figuur 25. Inspectieoordelen primair onderwijsproces 

 

 

Deelvraag c: Wat was de aanpak van de adviseur? 
In bijlage E is een overzicht gegeven van de verschillende interventies die door de adviseurs vanuit Leren verbeteren 

zijn ingezet. Ook geven we een nadere beschrijving. 

 

Welke interventies komen het meest voor? 

In Figuur 26 hebben we de door de procesbegeleiders aangetroffen interventies gerangschikt van meest 

voorkomend tot minst voorkomend. De top 5 van meest voorkomende interventies is blauw gekleurd en de overige 

oorzaken grijs. Deze figuur laat zien dat adviseurs in bijna alle gevallen, namelijk in 35 van de 39 casussen, inzetten 

op coaching van het managementteam. Ook houden zij een spiegel voor en geven zij vaak observaties terug (27 

keer). Het verbeterplan schrijven (25) en het logboek hiervan monitoren (24) komen eveneens vaak voor. Daarnaast 

brengen veel procesbegeleiders vanuit Leren verbeteren structuur aan in de school (24). 

In een minderheid van de gevallen voeren de adviseurs lesbezoeken uit, spelen zij een actieve rol in het creëren van 

urgentiebesef of nemen zij taken van het MT over. 
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Figuur 26. Ingezette interventies, aflopend van meest naar minst ingezet 

 

Rubricering van de interventies  

In Figuur 27 hebben we de interventies gerubriceerd. Daarin maken we een onderscheid tussen interventies die 

direct gericht zijn op het verhogen van de opbrengsten, in het kader van het verbeterproces, en interventies die hier 

uiteraard ook aan bijdragen, maar die een indirect effect hebben. Vaak is deze laatste soort interventies meer 

structureel van aard, terwijl de interventies die zijn gericht op het verbeterproces meer incidenteel gericht zijn. 

Immers, een verbeterproces als Leren verbeteren is in principe een incidentele gebeurtenis.  

De indirecte interventies brengen we onder in drie categorieën: leiderschap, organisatie en onderwijs. Vanuit deze 

drie categorieën kunnen ook directe interventies plaatsvinden, zoals het regelen van examentrainingen en het 

adviseren van een schoolbrede aanpak. In de figuur hebben we de interventies in deze ordening ingedeeld. 
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Figuur 27. Indirecte interventies in drie categorieën: leiderschap, organisatie en onderwijs 

 

Hebben adviseurs zichtbare voorkeuren voor specifieke interventies? 

Wellicht hebben adviseurs verschillende voorkeuren voor categorieën interventies en zetten zij vooral interventies 

van hun voorkeur in. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een adviseur interventies pleegt op lesniveau, en daarbij ook de 

klas ingaat, terwijl een andere adviseur juist veel meer werkt vanuit het begeleiden van het management  

We zagen eerder dat de twee meest voorkomende interventies horen bij de categorie leiderschap. Het verbeterplan 

(her)schrijven en monitoren, twee andere vaak voorkomende interventies, behoren tot de categorie verhogen 

opbrengsten. De laatste interventie uit de top 5, organisatiestructuur verbeteren, vinden we terug bij de rubriek 

organisatiestructuur. Opvallend is dat de meest voorkomende interventies niet vallen binnen de rubriek onderwijs. 

Naast het beschouwen van het totaal aantal aangetroffen interventies is het ook interessant om te kijken naar het 

aantal aangetroffen interventies per adviseur. In Figuur 28 hebben we per adviseur de aangetroffen interventies 

weergegeven. Daarnaast geven we het aantal door de betreffende procesbegeleider begeleide scholenweer. 

Vervolgens geven we in een kleurschaal aan hoe frequent een adviseur een interventie heeft ingezet. De schaal 

loopt van interventies die niet zo vaak worden ingezet (lichtblauw) tot vaak aangetroffen interventies 

(donkerblauw).  

We doen een aantal observaties:  

 Als eerste zien we dat hoe meer scholen een procesbegeleider begeleidt, hoe groter de spreiding in aangetroffen 

interventies is (minder witte vakjes in de figuur).  

 De meest breed aangetroffen interventies vallen in de categorieën leiderschap, organisatiestructuur en 

verhogen van de opbrengsten. De categorie onderwijs lijkt het meest verbonden te zijn met persoonlijke 

voorkeuren. 

 De interventie coaching van het MT is de enige interventie die door alle adviseurs is toegepast.  

 Sommige procesbegeleiders zetten bepaalde interventies nooit in. Dit resulteert in lege vakjes in de tabel.  

 In de rubriek onderwijs zien we dat sommige procesbegeleiders geen lesbezoeken doen, terwijl andere adviseurs 

dit vrijwel altijd doen.  
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Bijna alle adviseurs zetten interventies in die gericht zijn op het verbeterproces, het leiderschap of het versterken 

van de organisatie. Bij de categorie onderwijsinterventies is de keuze van interventies wat sterker 

adviseursafhankelijk. 

  

Aantal begeleidde scholen 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
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Figuur 28. Interventies per adviseur, met interventies die niet zo vaak worden ingezet (lichtblauw) tot vaak 

aangetroffen interventies (donkerblauw). 

 

 

Deelvraag d: Hoe duurzaam is de verbetering gebleken?  
We beschouwen de duurzaamheid van de verbeteringen op drie niveaus. Ten eerste op het niveau van de afdelingen, 

ten tweede op het niveau van de school en ten derde op het niveau van het schoolbestuur. 
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Afdelingsniveau 

In Figuur 29 is weergegeven hoeveel afdelingen die begeleid zijn door Leren verbeteren I op dit moment nog of weer 

‘zeer zwak’ zijn, en hoeveel afdelingen momenteel een basisarrangement hebben. In 45 van de 52 (87%) gevallen is 

het actuele arrangement een basisarrangement. In 6 gevallen is de afdeling opgeheven of is de school gefuseerd met 

een andere school. Dit maakt dat de afdeling niet meer (in dezelfde vorm) bestaat en dat er geen actueel 

arrangement is vast te stellen. In de overige gevallen is het arrangement nog steeds zwak. Dat kan komen doordat de 

begeleiding nog loopt.  

  

Figuur 29. Actueel toezicht arrangement 

 

School- en schoolbestuurlijk niveau 

In augustus 2016 is de tweede fase van Leren verbeteren gestart. Een aantal scholen en besturen die begeleiding 

hebben gekregen van Leren verbeteren I komen ook terug in Leren verbeteren II, vanwege het oordeel ‘zwak’. Dit zegt 

mogelijk iets over de bestendigheid van de begeleiding en de transfer van de geleerde lessen die een schoolbestuur 

maakt. In Figuur 30 zijn deze gegevens weergegeven. 

 Bijna 20% van de scholen binnen de onderzoeksgroep heeft binnen Leren verbeteren II begeleiding aangevraagd 

in verband met een (zeer) zwakke afdeling. In veel gevallen gaat dit over dezelfde afdelingen als tijdens Leren 

verbeteren I, maar soms ook over meerdere.  

 Het aantal schoolbesturen met een zeer/aanhoudend zwakke afdeling binnen Leren verbeteren I en een afdeling 

binnen Leren verbeteren II is groter. Dit betreft bijna een derde van de schoolbesturen uit de onderzoeksgroep. 

De begeleiding vanuit Leren verbeteren I was overigens niet gericht op de begeleiding van schoolbesturen, of het 

bevorderen van een transfer van kennis binnen een schoolbestuur. 

  

Organisaties binnen onderzoekspopulatie met een 
aangepast arrangement in schooljaar 2016/’17 of 2017/’18 

Aantal Aantal 
in onderzoeksgroep 

Relatief 

Scholen  7 39 18% 
Schoolbesturen 10 32 31% 

Figuur 30. Aantal scholen en schoolbesturen met een aangepast arrangement 

 

Wat zeggen scholen over wat er nog zichtbaar is van het verbetertraject? 

Gevraagd naar wat scholen nog in de school herkennen als duurzame onderdelen van het verbetertraject noemen 

zij:  

 Betere kwaliteit van analyses en beter cyclisch werken. 

Er wordt bewuster omgegaan met leerrendement in de lessen. De effectiviteit van de lessen is toegenomen en de 

doelen helderder. Met name het effect op het kwaliteitsbeleid is duurzaam. Zo worden nieuwe medewerkers ook 

meegenomen in de verbeterde systematiek. 

 Een meer professionele cultuur met aandacht voor het primaire proces. 

In de praktijk op de scholen heeft het gesprek over de leskwaliteit een veel prominentere plek gekregen. Daarbij 

zijn fouten bespreekbaar geworden als iets om van te leren. 
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 De onderwijsverbetering die tijdens het traject is ingezet is duurzaam. 

Veel van de verbeteringen leiden nog steeds tot goede resultaten. Niet alleen bij de examenresultaten, maar 

bijvoorbeeld ook bij de rekentoets. 

 

Deelvraag e: Wat is in de begeleiding succesvol en minder succesvol geweest, in de beleving van 
de betrokkenen? 
Bij de beantwoording van deze deelvraag baseren we ons op de gesprekssamenvattingen van de interviews met de 

adviseurs van Leren verbeteren I en met de betrokkenen op de scholen. In sommige gevallen plaatsen we een quote 

uit het interview. 

 

Wat werkte goed volgens de adviseurs? 

Wanneer we de gesprekssamenvattingen analyseren, komen de volgende vijf factoren naar voren die in de beleving 

van de adviseurs bijgedragen hebben aan het succes van de geboden begeleiding.  

1 Een integrale aanpak voor de korte en lange termijn 

Onderdelen van de aanpak op korte termijn richten zich op het direct verbeteren van de schoolresultaten. 

Bijvoorbeeld door het inzetten op risicoleerlingen, organiseren van bijles en examentrainingen. Maar het gaat 

ook om het vergroten van inzicht in de school. Inzicht in de causaliteit tussen determinatie en (goede) toetsen. 

Daarmee is het omvangrijker dan alleen het verbeteren van de lessen. Vlug beginnen met lesbezoeken was 

evenwel een succesfactor. Adviseurs namen de schoolleiding mee de lessen in. Zo ging men gelijk aan de slag en 

ondervond de schoolleiding aan den lijve wat er aan de hand was. De onderdelen van de aanpak op lange(re) 

termijn richten zich op de leiding en aansturing en het kwaliteitsbeleid.  

2 Voelbare noodzakelijkheid van verbeteren 

Dit gaat ook om het creëren van urgentiebesef op alle lagen binnen de school. Met het oordeel ‘zeer zwak’ komt 

altijd een prestatieafspraak, gerelateerd aan de opbrengsten. Het zichtbaar maken van de opbrengsten schudt 

een school wakker. Dit niet vanuit negativisme (“jullie doen het niet goed”), maar door de opbrengsten te laten 

zien. Dan volgt in het team een heftige reactie. Dit werkt omdat er gelijk een focus op opbrengsten ontstaat en 

dat is een goede ingang om te spreken over de kwaliteit van handelen. Soms gingen adviseurs ook de strijd aan 

met ‘spraakmakende negatieve’ docenten. Dit gebeurde daar waar een schoolleiding dit zelf niet deed.  

3 Onderzoek naar de aansturing in de school 

Het vergroten van het bewustzijn binnen de brede schoolleiding van hun handelen en het effect daarvan op de 

aansturing van het team is erg belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de rectoren, maar ook voor de teamleiders. 

Hier is veel winst behaald. Bijvoorbeeld door te zorgen dat teamleiders hun teams meenamen in het proces en 

door belangrijke thema’s te (blijven) agenderen. Adviseurs onthielden zich van uitspraken over de geschiktheid 

van leidinggevenden. Tegelijkertijd ontstond er vaak pas een doorbraak wanneer er een nieuwe schoolleiding 

kwam.  

4 Eigenaarschap in de teams 

Door de druk die een verbetertraject met zich meebrengt, ontstaat er een risico van een top-down benadering. 

Het is belangrijk dat de mensen in de school zelf eigenaar zijn van de verbetering en ook iets te zeggen hebben. 

Vandaar dat adviseurs bijvoorbeeld met werkgroepen werken waarbij medewerkers zelf nadenken over wat zij 

beogen en welke doelen zij willen behalen. De rol van de adviseur is onder meer om hier structuur in aan te 

brengen. Hierbij werkten adviseurs vooral met de mensen die uit zichzelf een bijdrage wilden leveren. Daarbij 

was doelmatig werken ook een aandachtspunt. Alle activiteiten staan in dienst van de verbetering van het 

primaire proces. Sommige adviseurs gingen dan ook het gesprek aan met docenten, en trachtten het gesprek 

tussen docenten op gang te brengen. 

5 Focus op het verbetertraject 

De adviseurs monitoren het verbetertraject. Daar ligt een verbeterplan aan ten grondslag. De adviseurs 

stuurden aan op een zo concreet mogelijk plan, dat aanzet tot actie. Daar waar het verbetertraject van de agenda 

af dreigde te raken, zetten de adviseurs het er weer op. 
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Wat werkte goed volgens de scholen? 

Uit de gesprekken met betrokkenen uit de scholen kwamen deze vijf elementen terug die in hun beleving 

bijgedragen hebben aan het succes van de begeleiding door de adviseurs van Leren verbeteren I. 

1 Spiegel van de schoolleiding 

De adviseurs observeren de schoolleiding van de school en geven terug wat hun bevindingen zijn. Soms op 

collectief niveau en soms op individueel niveau. Hiermee confronteren zij de schoolleiding met hun eigen gedrag, 

en onderlinge interactiepatronen, en dat kan hard zijn, maar wel effectief. Dit gebeurde met een brede, 

afdelingsoverstijgende blik. Ook hielden de adviseurs de schoolleiding scherp: “Bij de eerste zonnestralen is het 

nog geen mooi weer.” Hiermee hielpen de adviseurs de schoolleiding door het verbetertraject heen. 

2 Analyse en structuur 

De adviseurs hebben scholen geholpen bij het zelf opstellen van het verbeterplan of het verbeteren van het 

bestaande plan. Hierbij stelden zij kritische vragen gericht op kwaliteitsverbetering van het plan. Ook 

ondersteunden zij bij het maken van analyses van onderliggende problematieken. Bijvoorbeeld bij het goed 

interpreteren van kwalitatieve gegevens, sterkte/zwakteanalyses van het team en het verhelderen van taken en 

verantwoordelijkheden.  

3 Focus van leidinggevenden naar het primaire proces 

Het goed uitvoeren van lesbezoeken heeft scholen geholpen om opener te worden en met elkaar over lessen en 

onderwijs te spreken. Adviseurs hebben de kwaliteit van lesbezoeken verbeterd. Ook waren adviseurs vaardig in 

het organiseren van interventies die gericht zijn op de korte termijn, zoals examentrainingen. 

4 Verbreed klankbord 

Leerlingen en ouders weten heel goed wat er speelt in een school. Adviseurs betrokken hun perspectieven. 

Bijvoorbeeld door een leerlingenraad in te stellen of door het organiseren van klankbordgroepen.  

5 Contact met het team 

Het effect van een oordeel ‘zeer zwak’ kan heftig zijn. Soms hebben adviseurs teams geholpen bij 

‘rouwverwerking’, en de kwetsbaarheid die ontstond. In andere gevallen hebben adviseurs geholpen de spirit 

weer terug te brengen. 

 

Wat werkte minder goed volgens de adviseurs? 

Volgens adviseurs waren de volgende twee factoren, achteraf bezien, minder gunstig in de verbetertrajecten. 

1 Interactie met leidinggevenden 

Dit is op verschillende wijzen aan de orde gekomen. Zo sluit de leiderschapsstijl van leidinggevenden niet altijd 

aan op de dynamiek of opvatting van de adviseur. Dan komt de boodschap van de adviseur niet altijd aan, 

waardoor deze binnen de school geen (of te weinig) effect heeft. Dit ging onder andere over de mate waarin de 

adviseur wordt ‘toegelaten’ in de school, de vraag of de directeur ook de lessen in zou gaan en soms over het 

zicht dat de adviseur kreeg op het team coördinatoren dat door een leidinggevende wordt aangestuurd.  

Soms staat het ook volledig buiten de adviseur. Bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke verhoudingen niet goed 

zijn. Een andere kwetsbaarheid is personele wisselingen tijdens het verbetertraject. Daar waar een adviseur veel 

aandacht schonk aan een individu, en deze een nieuwe baan kreeg, heeft die aandacht geen duurzaam effect 

gehad. 

2 Te weinig zicht op het primaire proces 

In een aantal gevallen hebben adviseurs niet vanaf het begin van het verbetertraject gefocust op het primaire 

proces, bijvoorbeeld met het uitvoeren van lesbezoeken om een beeld te krijgen van de leskwaliteit. Dit terwijl 

dit achteraf bezien wel had moeten gebeuren.  

 

Wat werkte minder goed volgens de scholen? 

De volgende twee minder gunstige factoren zijn genoemd door de scholen. 

1 Niet goed aansluitende aanpak 

Met verschillende redenen geven betrokkenen op scholen achteraf bezien aan dat de aanpak niet goed aansloot. 

Soms was het verbeterplan te dik of te theoretisch ingestoken, waardoor het in de praktijk te weinig zichtbaar 

werd. Ook hebben niet altijd de juiste mensen van de begeleiding kunnen profiteren. Zo is een aantal keer taken 

te vaak overgenomen, in plaats van dat mensen zijn gecoacht om het zelf te doen. 
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Het moment waarop de begeleiding afgerond zou moeten worden, bleek soms lastig vast te stellen. In een aantal 

gevallen is de adviseur te lang bij de school betrokken gebleven, zo geven scholen aan. 

2 De stijl van de adviseur sloot niet goed aan bij de (cultuur in de) school 

Soms sloot de stijl van de adviseur niet goed aan bij wat er in de school nodig bleek. Dan brachten de adviseurs 

weliswaar duidelijkheid, maar verloren zij de verbinding met het team.  

 


