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Inspectie in haar maatschappelijke omgeving: onderzoek naar 
dialoog met het onderwijsveld en effecten van toezicht 

 
Symposium ORD 2012, 20-22 juni te Wageningen 

 
Voorzitter:  Bert Bulder, Inspectie van het Onderwijs 

Discusiant:  Marlies Honingh, Radboud Universiteit Nijmegen 

Inleiding 
Het maatschappelijk belang van onderwijs wordt groter: goed onderwijs haalt alles uit leerlingen, is uitdagend 
en aantrekkelijk en bereidt leerlingen voor op toekomstig maatschappelijk functioneren. Scholen vervullen dan 
ook een belangrijke rol in onze samenleving en nemen in het maatschappelijk middenveld een eigen positie in. 
Met welke resultaten scholen hun opdracht vervullen en hun kwaliteit borgen, is een onderwerp van aandacht 
van ouders, leerlingen, burgers, leraren en media.  

Er is behoefte aan een professionele toezichthouder die met gezag uitspraken doet over de kwaliteit van 
het onderwijs en ook open staat voor interactie. Deze laatste ‘eis’ heeft de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) in 
2010 verwerkt in haar meerjarenbeleidsplan. In het plan staat dat de IvhO met de samenleving een dialoog wil 
realiseren over onderwijskwaliteit en toezicht, en dat er structureel aandacht komt voor effectief toezicht door 
middel van effectmeting (Inspectie van het Onderwijs, 2010). 

Met deze activiteiten positioneert de inspectie zich expliciet in haar maatschappelijke omgeving. 
Mertens (2011) schetst een aantal mogelijke posities: toezicht als krachtige omgevingsfactor voor 
onderwijsinstellingen, toezicht als ‘checks en balances’, toezicht als feedback en toezicht als vliegwiel voor 
continue verandering. Omgekeerd kan een inspectie de werking van haar toezicht inzichtelijk maken. De vier 
presentaties in dit symposium vormen illustraties van enkele van deze visies. 

Dialoog met de samenleving: input voor toezicht 
Toezicht als krachtige omgevingsfactor voor onderwijsinstellingen, past in een benadering waarbij organisaties 
zijn gekoppeld aan hun omgeving en interactie met die omgeving essentieel is voor hun ontwikkeling. Hierbij 
past de keuze van de IvhO om te verkennen hoe partijen in haar omgeving meer bij toezichtontwikkeling 
kunnen worden betrokken en benut. Het gaat dan om de vraag hoe de inspectie maximaal gebruik kan maken 
van de expertise van andere partijen en daarmee ook die partijen betrekt bij de ontwikkeling, zonder daarmee 
haar positie van toezichthouder uit het oog te verliezen. De IvhO verwacht dat een meer open benadering in het 
toezicht zal bijdragen aan meer maatschappelijk draagvlak, een betere kwaliteit van de ontworpen 
toezichtarrangementen en een minder politiek ontwikkelingsproces.  

Het eerste onderdeel van het symposium bevat twee presentaties die belichten welke activiteiten de 
IvhO expliciet heeft ingezet om de input van externen bij haar toezicht te betrekken. De eerste presentatie betreft 
een studie waarin wordt nagegaan in hoeverre ideeën over onderwijskwaliteit in het beroepsonderwijs 
verschillen van die van de vertegenwoordigers van de inspectie en het beleid. In de tweede presentatie wordt 
besproken hoe de resultaten van het onderzoek naar het bestuurlijk vermogen van BVE-instellingen, zijn 
gebruikt als input voor een nieuw toezichtkader.  

Toezicht als vliegwel voor verandering en met effect 
Toezicht heeft ook als functie om door effectief toezicht een vliegwiel te zijn voor continue verandering. De 
IvhO wil regelmatig, snel en integraal risico’s detecteren en er zo aan bijdragen dat (zeer) zwakke scholen zich 
snel verbeteren. De inspectie wil ook feedback aan scholen geven, zodat scholen zich goed kunnen verbeteren.  

Het tweede onderdeel van het symposium bevat twee presentaties die aansluiten op de doelstelling van 
de IvhO effectiever te willen worden in het toezicht. De derde presentatie gaat in op de uitkomsten van de 
Monitor verbetertrajecten taal en rekenen 2008-2011. In de monitor wordt gekeken naar de wijze waarop de 
(leerprestaties van) scholen die aan de trajecten deelnemen zich ontwikkelen. Daarbij komt de feedbackfunctie 
van de inspectie aan de orde, een functie waarvoor zij ook andere partijen in het onderwijsveld nodig blijkt te 
hebben. De vierde presentatie betreft de systematische review van de onderzoeksliteratuur over het effect van 
(geïntensiveerd) onderwijstoezicht op de onderwijskwaliteit van scholen. In de presentatie wordt een antwoord 
gezocht op de vraag hoe het toezicht werkt? 

Referenties 
Mertens, F. (2011). Inspecteren: Toezicht door inspecties. Den Haag: SDU.  
Inspectie van het Onderwijs (2010). Met scherpe blik: Meerjarenbeleidsplan Inspectie van het Onderwijs 2010-

2014. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 



 
 

Pagina 2 van 9 

Kwaliteitspercepties van de toezichthouder versus kwaliteitspercepties in 
het veld: Een vignetstudie in en rond het mbo-onderwijs 

 
Margriet van der Sluis, Inspectie van het Onderwijs 

 
Samenvatting  
In deze studie gaan we na in hoeverre de ideeën over onderwijskwaliteit van de 
toezichthouder verschillen van die in het onderwijsveld zelf. Bijna 600 respondenten in het 
mbo en 36 inspecteurs hebben hypothetische beroepsopleidingen gerankt, op basis van scores 
op negen kwaliteitsaspecten. Tevredenheid van werkgevers, behaalde diploma’s en uitdaging 
zijn voor inspecteurs en beleidsmedewerkers, relatief gezien de belangrijkste 
kwaliteitsaspecten van het mbo. Studenten, ouders, docenten en werkgevers blijken hun 
prioriteiten anders te leggen. De studie laat zien dat spelers in het onderwijsveld verschillende 
afwegingen maken als het gaat om onderwijskwaliteit maar ook gemeenschappelijke waarden 
hebben. 

Inleiding en vraagstelling 
Eén van de voorwaarden voor effectief toezicht is de herkenning en erkenning vanuit het veld voor het beleid en 
de daaruit voortvloeiende normen. Voor de toezichthouder is het daarom belangrijk om te weten waar men in 
het veld waarde aan hecht en op welke punten dit wel of niet overeenkomt met het eigen waarderingskader. Bij 
een (ervaren) redelijkheid van het door de overheid voorgestane beleid is de doelgroep eerder bereid zich in te 
zetten voor verbeteringen (Ministerie van Justitie, 2006). Voorts is er een belangrijke ontwikkeling gaande naar 
wat Braithwaite het ‘responsieve toezicht’ noemt; het toezicht waarin toezichthouders hun interventies 
afstemmen op de capaciteit van een onderneming of branche om zichzelf te reguleren (Van Erp, 2008; 
Braithwaite & Coglinaese, 2007; Aires & Braithwaite, 1992). Bij het afstemmen is het wel essentieel om te 
weten of dat wat jij als toezichthouder als doel voor ogen hebt, ook wordt gedeeld in het veld.  

In deze studie gaan we na in hoeverre ideeën over onderwijskwaliteit in het onderwijsveld zelf 
verschillen van die van de vertegenwoordigers van het beleid. We doen dit in het beroepsonderwijs omdat juist 
daar het stellen van eenduidige normen voor kwaliteit niet eenvoudig is. Er worden ongeveer 1200 opleidingen 
aangeboden die elk opleiden voor een ander beroep. De onderzoeksvraag die we willen beantwoorden is als 
volgt: Hoe maken studenten, ouders, docenten en werkgevers afwegingen tussen verschillende aspecten van 
kwaliteit van beroepsonderwijs en in hoeverre verschillen deze afwegingen van die van beleidsmedewerkers en 
inspecteurs? 

Methode van onderzoek  
De kwaliteit van het beroepsonderwijs is voor deze studie vertaald in negen kwaliteitsaspecten van een 
opleiding: behaalde diploma’s, tevredenheid werkgevers, taalniveau van de studenten, lesuren, uitdaging, 
begeleiding bij de beroepspraktijkvorming, aandacht voor burgerschap, tevredenheid over de docenten en 
structuur. Voor het meten van het belang van deze kwaliteitsaspecten voor de respondenten, is gebruik gemaakt 
van een vignetopdracht. Bij de vignetmethode, of conjoint analysis, waardeert de respondent in plaats van 
afzonderlijke aspecten het gehele product, waardoor de onderzoeker de kans krijgt het relatieve belang van de 
aspecten te achterhalen (Biesma, Pavlova, Van Merode, en Groot, 2007; De Wolf, 2000). De respondenten 
moesten (hypothetische) opleidingen ranken, op basis van de steeds wisselende waarden per kwaliteitsaspect. 
De vignetstudie is afgenomen bij studenten, docenten en aan de opleiding gelieerde werkgevers van drie mbo-
opleidingen op drie roc’s, alsmede inspecteurs en beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW, de directie 
BVE. In totaal hebben 600 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. 

Resultaten en conclusies  
In tabel 1 staat een overzicht van de resultaten. Tevredenheid van werkgevers, behaalde diploma’s en uitdaging 
zijn voor inspecteurs en beleidsmedewerkers relatief de belangrijkste kwaliteitsaspecten van het mbo. 
Tevredenheid van werkgevers blijkt voor alle groepen belangrijk; dit is daarmee een gezamenlijk gewaardeerde 
indicator van kwaliteit. Behaalde diploma’s is ook voor de studenten zeer belangrijk, maar beduidend minder 
voor de werkgevers, docenten en ouders. Structuur en burgerschap, waaraan door de werkgevers, docenten en 
ouders aanzienlijk belang wordt gehecht, waren voor de inspecteurs en de beleidsmedewerkers minder 
doorslaggevend.  

De studie brengt in beeld dat spelers in het onderwijsveld gemeenschappelijke waarden hebben, maar 
ook verschillende afwegingen maken als het gaat om onderwijskwaliteit. Inzicht in deze percepties op kwaliteit 
kan de toezichthouder gebruiken om eigen werk te evalueren (kijken we wel naar de goede dingen) en het 
toezicht af te stemmen op het veld.  
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Tabel 1: Het gewicht van 9 kwaliteitsaspecten van het mbo voor inspecteurs, studenten, ouders, docenten en 
werkgevers. De top-3 van belangrijkste aspecten is voor iedere groep gearceerd 
 
Kwaliteitsaspect Inspecteurs Werkgevers Docenten Ouders Studenten 
  Product      
Oordeel werkgevers over beroepsvaardigheden 
van studenten 1,12 0,80 0,66 0,58 0,32 
Aantal gediplomeerde studenten 0,96 0,22 0,16 0,37 0,50 
Gemiddeld eindcijfer studenten taal  0,39 0,32 0,23 0,36 0,25 
 Proces      
Aandacht voor burgerschap 0,47 0,51 0,41 0,60 0,19 
Aantal lesuren 0,36 0,52 0,54 0,36 0,17 
Uitdaging  1,02 0,80 0,61 0,24 0,24 
Structuur 0,40 0,40 0,81 0,60 0,14 
Begeleidingsuren stage vanuit school 0,09 0,46 0,21 0,29 0,23 
Oordeel studenten over docenten  0,52 0,03 -0,01 0,08 0,25 
 

Referenties 
Ayres, I. & Braithwaite, J. (1992). Responsive regulation: transcending the deregulation debate. Oxford: 

Oxford University Press.  
Biesma, R., Pavlova, M., van, Merode, G., Groot, W. (2006). Using conjoint analysis to estimate employers 

preferences for key competencies of master level. Economics of Education Review, 26, 375 – 386. 
Braithwaite, J., Coglinaese, G. (2007) Can regulation and governance make a difference?. Regulation and 

Governance, 1(1), 1-7. 
Erp, J.G., van (2008). Lessen voor toezicht in de 21e eeuw, Actuele inzichten van Braithwaite en Sparrow. 

Justitiële Verkenningen, 34(6), 9-21. 
Ministerie van Justitie (2006). De ‘Tafel van elf’ een veelzijdig instrument. Den Haag: Ministerie van Justitie. 
Wolf, I., de (2000). Opleidingsspecialisatie en arbeidsmarktsucces van sociale wetenschappers (dissertation). 

Utrecht: ICS. 
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Bestuurlijk vermogen in de BVE-sector: input voor een nieuw 
toezichtkader 

 
Marian Hulshof, Inspectie van het Onderwijs 

 
Samenvatting  
BVE-instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderwijskwaliteit en de 
kwaliteitsborging. Als deze op orde zijn, maakt verdiend vertrouwen toezicht op afstand 
mogelijk. In deze studie staan centraal de uitkomsten van een onderzoek onder BVE-
instellingen naar kwaliteitsborging, organisatie-effectiviteit en onderwijskwaliteit. Het 
onderzoek heeft opgeleverd dat instellingen met hoge onderwijskwaliteit vaker een betere 
kwaliteitsborging hebben. Een causale relatie tussen kwaliteitsborging en onderwijskwaliteit 
wordt in ander onderzoek verder onderzocht. De uitkomsten leverden input voor een 
toezichtkader dat op een nieuw paradigma berust. De komende toezichtperiode moet blijken 
of dit paradigma, dat de deur opent naar een andere invulling van de bestuurlijke verhouding 
tussen de Inspectie van het Onderwijs en de BVE-instellingen, gerechtvaardigd is.  

Probleemstelling 
Een toezichtkader wordt gewoonlijk iedere drie á vier jaar vernieuwd. Zo kunnen de laatste wetswijzigingen en 
ontwikkelingen in het onderwijs worden meegenomen, en kan de bestuurlijke verhouding tussen de Inspectie 
van het Onderwijs (IvhO) en instelling opnieuw worden ingericht. Hiervoor is de stand van de ‘governance’ van 
BVE-instellingen relevant. De governance-gedachte staat voor ‘governing without government’ (Rhodes, 1996). 
Als de zelfsturing goed verloopt, kan toezicht proportioneel zijn: intensief toezicht daar waar het moet, en waar 
het kan ruimte voor het zelfsturend vermogen van instellingen. Toezicht geschiedt op basis van verdiend 
vertrouwen: naarmate de instelling meer zelf in control is, kan de inspectie meer terugtreden. Het vertrouwen 
ontleent de inspectie aan het bestuurlijk vermogen van de instelling.  

Doelstelling van het onderzoek is het verzamelen van handvatten om het bestuurlijk vermogen van 
instellingen tot uitgangspunt van het toezicht te maken. De onderzoeksvragen zijn: 
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijk vermogen in de BVE-sector? 
2. Is bestuurlijk vermogen een goede basis voor vertrouwen in het zelfsturend vermogen van instellingen?  
3. Hoe kan deze stand van zaken input vormen voor een nieuw toezichtkader? 

Methode van onderzoek  

Onderzoekseenheden  
Het onderzoek is uitgevoerd bij 27 instellingen, zowel roc’s, aoc’s als vakinstellingen. Uit de totale populatie 
van 66 instellingen zijn eerst 33 instellingen gekozen, namelijk instellingen die relatief de hoogste en 
instellingen die relatief de laagste onderwijskwaliteit leverden. Uit beide groepen zijn vervolgens aselect twee 
groepen van elk negen instellingen getrokken. De derde groep van negen instellingen is aselect getrokken uit de 
resterende 33 instellingen.  

Procedure van data verzamelen 
Het onderzoek is uitgevoerd tussen mei en september 2010. Per instelling hebben vier afzonderlijke gesprekken 
plaatsgevonden met de Raad van Toezicht (meestal twee of drie leden, waaronder in ieder geval de voorzitter), 
het College van Bestuur (bij de meeste instellingen voltallig aanwezig), het middenmanagement van 
onderwijseenheden (bij de meeste instellingen drie managers) en bij een groot deel van de instellingen ook met 
één of meer functionarissen met een control- of een staffunctie. De instellingen hebben zelf de gesprekspartners 
geselecteerd. Voor het onderzoek is ook een documentanalyse uitgevoerd, waarin onder andere bestudeerd zijn 
de jaarverslagen, bestuursreglementen, instellingsplannen en plannen op midden- en teamniveau, 
managementcontracten en verslagen van diverse overlegniveaus binnen de instelling. 

Meetinstrumenten  
Bestuurlijk vermogen is geoperationaliseerd in twee aspecten: kwaliteitsborging en organisatie-effectiviteit. 
Hiervoor is een gespreksleidraad ontwikkeld, alsmede een referentiekader, om de uitkomsten van de gesprekken 
en de documentanalyse te scoren. Het referentiekader is gebaseerd op het bestaande waarderingskader van de 
IvhO voor kwaliteitszorg. Daaraan zijn nieuwe aspecten toegevoegd, die in de praktijk van het toezicht van de 
laatste jaren relevant zijn gebleken. Kwaliteitsborging is geoperationaliseerd in twaalf aspecten, verdeeld over 
de rubrieken management- en kwaliteitszorgcyclus, intern toezicht en dialoog en externe verantwoording. 
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Organisatie-effectiviteit is geoperationaliseerd in acht aspecten, waaronder plankwaliteit, resultaatgerichtheid, 
stabiliteit en financiële positie.  

De beoogde afhankelijke variabele in dit onderzoek is onderwijskwaliteit. Deze is geoperationaliseerd 
in vier aspecten: het niveau van de opbrengsten, het aandeel zwakke en zeer zwakke opleidingen, het aandeel 
opleidingen met onvoldoende kwaliteit van examinering en de mate van voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen inzake onderwijstijd. Omdat er besloten is bij de steekproef van instellingen voor dit onderzoek 
gebruik te maken van een stratificatie naar onderwijskwaliteit, kan de variabele niet als afhankelijke worden 
gebruikt en heeft onderwijskwaliteit hier meer de positie van de onafhankelijke variabele. 

Data-analyse 
De uitkomsten van de gesprekken en de documentanalyse zijn in het referentiekader voor bestuurlijk vermogen 
verwerkt. De gegevens zijn gescoord en verwerkt in twee- en drieweg kruistabellen waarin de te onderzoeken 
relaties konden worden getoetst. 

Resultaten  
De stand van zaken met betrekking tot het bestuurlijk vermogen in de BVE-sector is, dat deze gestaag vordert 
maar nog niet bij alle instellingen op orde is. De kwaliteitsborging en daarbij met name het daadwerkelijk 
gebruik van uitkomsten uit kwaliteitszorgsystemen kan aanzienlijk beter. De uitkomsten van de interne 
monitoring blijft vaak in de lucht hangen bij gebrek aan duidelijke normen, waardoor effectieve 
verbetermaatregelen ook uitblijven. Bij de organisatie-effectiviteit valt de instabiliteit als gevolg van personele 
wisselingen in top- en middenmanagement op.  

Instellingen met hogere onderwijskwaliteit verschillen qua kwaliteitszorg, organisatie-effectiviteit en 
de combinatie van beide variabelen van instellingen met lagere onderwijskwaliteit. Op grond hiervan luidt het 
eerste antwoord op de vraag of bestuurlijk vermogen een goede basis voor vertrouwen is, dat de relatie nog niet 
sterk genoeg is om als vaststaand feit te worden geaccepteerd, maar wel een zinvolle hypothese biedt voor 
verder onderzoek.  

Conclusie en discussie 
De resultaten van het onderzoek vormen input voor de inrichting van het nieuwe waarderingskader BVE 2012-
2015. Op dit moment beoordeelt de IvhO de kwaliteit van het onderwijsproces, de examinering, de opbrengsten, 
de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het leraarschap, de financiële continuïteit, en de 
kwaliteitsborging. Dit laatste aspect vormt een cruciaal element in het toezichtkader en bij de beslisregels voor 
het besluit om al dan geen vervolgonderzoek uit te voeren (intensivering van het toezicht versus toezicht op 
afstand). Deze cruciale rol wordt ten dele onderbouwd door de resultaten van het hier beschreven onderzoek. 

Omdat er een indicatie van een relatie tussen onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging is gevonden, zal 
de IvhO deze aspecten in de periode 2012-2015 bij haar toezicht betrekken. Ook zal dan de relatie ertussen 
verder worden onderzocht. De inspectie wil daarbij met name weten of, als zij heeft geconstateerd dat de 
kwaliteitsborging van de instellingen op orde is, het vertrouwen inderdaad verdiend is en zij geen diepgaand 
onderzoek naar de onderwijskwaliteit meer hoeft uit te voeren.  

Referenties 
Inspectie van het Onderwijs (2007). Toezichtkader 2007-2011. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 
Inspectie van het Onderwijs (2010). Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo. Utrecht: Inspectie van het 

Onderwijs. 
Inspectie van het Onderwijs (2011). Toezichtkader 2012-2015. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2005). Beleidsnotitie governance: ruimte geven, 

verantwoording vragen en van elkaar leren. Geraadpleegd in januari 2012 op: 
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2005/10/14/beleidsnotitie-

governance-in-het-onderwijs.html . 
Rhodes, R.A.W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44, 652-667. 
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Monitor verbetertrajecten taal en rekenen 2008-2011 

 
Rosalie Kok en Rinske Doehri-Plomp, Inspectie van het Onderwijs 

 
Samenvatting  
In de schooljaren 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011 konden basisscholen van de overheid 
subsidie ontvangen om de basisvaardigheden taal en rekenen te verbeteren (verbetertrajecten). 
Een voorwaarde voor deelname was het jaarlijks invullen van een vragenlijst, met als 
belangrijkste doel het in kaart brengen van de leerprestaties van de leerlingen van de ongeveer 
1800 deelnemende basisscholen. Bij de derde meting zijn de leerprestaties verbeterd ten 
opzichte van de eerste meting. 

Probleemstelling  
Om de kwaliteit van het primair onderwijs te verhogen is door het Ministerie van OCW de kwaliteitsagenda 
‘Scholen voor morgen’ opgezet. In deze agenda staat het verbeteren van taal en rekenen op de eerste plaats. 
Basisscholen die deelnamen aan een verbetertraject taal of rekenen kregen een subsidie waar een eigen bijdrage 
en een evaluatieverplichting aan verbonden waren. Het belangrijkste doel van de evaluatie was het in kaart 
brengen van de leerprestaties van de leerlingen van de deelnemende scholen. In 2012 is er informatie over drie 
opeenvolgende schooljaren (Inspectie van het Onderwijs, 2012). De (ontwikkeling van de) leerresultaten zijn 
teruggekoppeld aan de scholen.  

De onderzoeksvragen van de studie zijn de volgende: 
1. Hoe ontwikkelen de leerprestaties zich in 2010/2011 ten opzichte van 2008/2009 en 2009/2010? 
2. Hoe zijn de leerresultaten aan de basisscholen teruggekoppeld? 
3. Hoe hebben de basisscholen het verbeterproject ervaren? 

Methode van onderzoek  

Onderzoekseenheden  
Toekenning van de subsidie gebeurde op grond van de kwaliteit van een ingediend verbeterplan en op volgorde 
van binnenkomst. In 2010/2011 namen 1.282 basisscholen deel aan de taalverbetertrajecten en 549 basisscholen 
aan de rekenverbetertrajecten. In 2010/2011 is de respons op de vragenlijst bij de taalverbetertrajecten 93 
procent en bij de rekenverbetertrajecten 90 procent.  

Meetinstrumenten  
Gegevens over de tussentoetsresultaten technisch lezen (leerjaren 3, 4 en 5), begrijpend lezen (leerjaren 5, 6 en 
7) en rekenen (leerjaren 4, 5, 6 en 7) alsmede gegevens over de waardering van de verbetertrajecten door de 
scholen, zijn verzameld door middel van een vragenlijst. Voor het verzamelen van de eindtoetsgegevens maakt 
de IvhO voor een groot deel van de scholen gebruik van een door Cito aangeleverd bestand met de schoolscores 
op onder meer de Cito Eindtoets.  In de monitor zijn de tussentoetsresultaten van scholen beoordeeld aan de 
hand van de ondergrenzen die de IvhO bij het toezicht hanteert (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Tevens is 
gekeken naar de stijging of daling van de gemiddelde scores op de meest afgenomen tussentoetsen en op de Cito 
Eindtoets.  
 Deze studie is een monitor, alleen scholen die deelnamen aan de verbetertrajecten zijn gevolgd. De 
monitor geeft geen antwoord op de vraag of verbeteringen daadwerkelijk zijn toe te schrijven zijn aan de 
verbetertrajecten. Hiervoor is een monitor onder een controlegroep van niet deelnemende scholen noodzakelijk.  

Resultaten  
Bij de tussentoetsen begrijpend lezen (taalverbetertrajecten) en rekenen (rekenverbetertrajecten) stijgt in alle 
bevraagde leerjaren het percentage scholen dat boven de minimum inspectienorm presteert ten opzichte van 
2008/2009. Er verbeteren meer scholen dan er verslechteren, er gaan dus meer scholen boven de minimumnorm 
presteren, dan er scholen onder de minimumnorm gaan presteren. De toetsscore begrijpend lezen leerjaar 7 
(Citotoets Begrijpend lezen, oude versie) en de toetsscores rekenen leerjaren 4, 5 en 6 (Citotoets 
Rekenen/Wiskunde, nieuwe versie) stijgen in 2010/2011 significant ten opzichte van 2008/2009 (p<0.1).  
 De tussentoetsresultaten technisch lezen (taalverbetertrajecten) verbeteren niet eenduidig: het 
percentage scholen dat boven de minimum inspectienorm presteert, is in 2010/2011 ongeveer gelijk aan het 
percentage in 2008/2009. Gekeken naar de kleine, selecte groep scholen die drie jaar dezelfde tussentoets 
technisch lezen afneemt (Cito Drie-Minuten-Toets, nieuwe versie), stijgen de tussentoetsscores leerjaar 3 en 4 in 
2010/2011 significant ten opzichte van 2008/2009 (p<0.1). 
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De totaalscore op de Cito Eindtoets van de scholen die deelnemen aan een verbetertraject stijgt in schooljaar 
2010/2011 ten opzichte van 2008/2009 (p<0.1). Deze stijging is iets groter dan de stijging van de totaalscore op 
de Cito Eindtoets van de groep scholen die niet aan de verbetertrajecten deelneemt.  

Tijdens het verbetertraject zijn verschillende feedbackvormen toegepast. De Ivho gaf de leerresultaten 
digitaal terug (positionering van de resultaten van de school ten opzichte van de minimum inspectienorm en het 
landelijk gemiddelde), evenals het verbeterbeleid van de scholen (scholen konden hun verbeterbeleid 
vergelijken met dat van andere scholen). Externe onderwijsexperts gaven feedback op de toetsscores en de 
verbeterplannen van scholen (Heegsma, 2011).  

Ruim 90 procent van de scholen vond het project (zeer) zinvol. Een zelfde percentage geeft aan dat het 
verbetertraject heeft bijgedragen aan verbetering van de leerresultaten. Bijna de helft van de scholen heeft 
tijdens de verbetertrajecten in (zeer) sterke mate ‘geleerd van en met elkaar’. Dit betreft scholing en het leren 
van en met collega-leraren, schoolleiders en experts.  

Conclusie en discussie 
De leerprestaties op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen en op de Cito Eindtoets verbeteren in 
2010/2011 ten opzichte van 2008/2009. De leerprestaties technisch lezen verbeteren niet eenduidig. Uit de 
monitor is niet te concluderen of verbeteringen volledig zijn toe te schrijven aan de verbetertrajecten. Tijdens de 
verbetertrajecten zijn er verschillende feedbackvormen toegepast, waarbij de betrokkenheid van het veld en de 
onderlinge samenwerking tussen scholen onderling en experts een belangrijke rol speelden. 
 Uit onderzoek naar schoolfeedback blijkt dat de aandacht voor effectiviteit van groot belang is 
(Verhaeghe, J., Vanhoof, J., Valcke, M., & Van Peteghem, P., 2010). Dit gegeven en de resultaten uit de 
monitor samengenomen suggereren dat voor toekomstige verbeterprojecten een combinatie van krachten zinvol 
kan zijn. Het onderwijsveld draagt zorg voor de vakkennis en creativiteit voor verbeteraanpakken binnen 
scholen; de IvhO zorgt voor duidelijke feedbackinformatie met toelichtingen hoe deze te lezen maar ook hoe 
deze te gebruiken (Inspectie van het Onderwijs, 2010; Heegsma, 2011). 
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Het effect van toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen: een 
systematische review 

 
Marielle Klerks, Inspectie van het Onderwijs 

 
Samenvatting  
Het onderzoek betreft de systematische review met als doel inzicht te krijgen in het effect ven 
(geïntensiveerd) toezicht op de onderwijskwaliteit van scholen. Het resultaat is veertien 
relevante onderzoeksartikelen met zeer diverse designs, die onder meer te ordenen zijn aan de 
hand van de gehanteerde effectmaat. Op basis van de resultaten van de onderzoeken, wordt 
geconcludeerd dat er geen evidence is gevonden dat toezicht zonder meer leidt tot de 
verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Inleiding, doel en onderzoeksvragen 
Sinds 2007 werkt de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) met een vernieuwde vorm van toezicht. Deze vorm van 
toezicht is meer dan voorheen risicogericht en spreekt nadrukkelijk(er) het schoolbestuur aan. Tevens krijgen 
scholen met tekortkomingen in de onderwijskwaliteit een aangepast toezichtarrangement, waardoor de school in 
geïntensifieerd toezicht wordt geplaatst (Inspectie van het Onderwijs, 2011). 
 Evidence based is er weinig zicht op wat de inspectie concreet in de praktijk voor scholen betekent en 
kan betekenen voor wat betreft (de ontwikkelingen in) de onderwijskwaliteit. Juist om die reden is een 
literatuuronderzoek uitgevoerd volgens de principes van de systematische review (cf. Hemingway & Brereton, 
2009). Het doel van deze review was inzicht krijgen in het effect van (geïntensiveerd) toezicht op de 
onderwijskwaliteit van scholen.  

Twee onderzoekvragen liggen aan de review ten grondslag: 1. Leidt (geïntensiveerd) toezicht tot de 
verbetering van de onderwijskwaliteit van scholen?; 2. Welke kenmerken van (geïntensiveerd) toezicht leiden 
tot de verbetering van de onderwijskwaliteit van scholen? 

Methode van onderzoek  

Inclusiecriteria  
Er zijn drie inclusiecriteria waaraan de artikelen moeten voldoen voor opname in de systematische review. Ze 
moeten 1. peer reviewed zijn; 2. recent zijn gepubliceerd, na 1 januari 2000; en 3. empirisch onderzoek 
beschrijven, ongeacht het MSMS-niveau (cf. Farrington, Gottfredson, Sherman & Welsh, 2002). 

Zoekstrategie 
De dataverzameling vond plaats in juni 2011 en januari 2012. In vijf verschillende databases is simultaan 
gezocht, met een combinatie van termen. In tabel 1 staan de termen en het resultaat dat bestond uit 127 
artikelen, waarvan er 73 uniek waren. Alle titels, auteur(s) en trefwoorden van de 73 artikelen zijn gescand. Als 
die informatie duidde op een relevant artikel, is de samenvatting gelezen. Uiteindelijk zijn veertien artikelen 
geïdentificeerd die aan de inclusiecriteria voldeden én die relevant waren voor de onderzoeksvragen. Daarnaast 
is één relevant literatuur review gevonden. De literatuursecties van alle artikelen zijn doorgenomen, met geen 
enkel nieuw relevant artikel als resultaat. Wel is er achtergrondinformatie gevonden: drie onderzoeksrapporten 
en één thesis. 

Resultaten  
In de veertien geselecteerde artikelen worden verschillende typen onderzoek beschreven. In de presentatie 
zullen de belangrijkste kenmerken, resultaten en conclusies van die onderzoeken worden gepresenteerd. Een 
belangrijk onderscheid hierbij is de zogenoemde effectmaat aan de hand waarvan het effect van het toezicht 
wordt afgemeten, aan: 1. de mate van schoolverbetering; 2. de mate van gedragsverandering bij leerkrachten; en 
3. de resultaten van de leerlingen (cf. De Wolf & Janssens, 2007). Acht van de veertien artikelen betreffen het 
effect op de mate van schoolverbetering. In drie artikelen wordt onderzoek beschreven over het effect gemeten 
in de mate van gedragsverandering bij leerkrachten. In één van die artikelen is ook aandacht voor het effect op 
de resultaten van de leerlingen. De overige drie artikelen betreffen (alleen) het effect op de resultaten van de 
leerlingen. 
 Een ander belangrijk onderdeel is het onderzoeksdesign. Drie artikelen beschrijven een onderzoek met 
een quasi-experimenteel design, waarin een causaal effect kan worden aangetoond. Hier tegenover staan negen 
artikelen betreffende een (multiple) casestudy, waarin veelal kwalitatieve data is verzameld. In twee van die 
onderzoeken is ook kwantitatieve data verzameld. De resultaten van deze (multiple) casestudies laten geen 
causaal effect zien, maar een verondersteld verband. De laatste twee artikelen betreffen een survey en een 
secundaire analyse van drie bestanden, ook hier betreffen de resultaten een verondersteld verband. 
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Tabel 1: Termen gebruikt tijdens de zoekstrategie 
 

Resultaat No. Termen 

Gevonden NieuwA. Geselecteerd 

1. School Inspection and Improvement  27 artikelen 27 artikelen 8 artikelen B. 
2.  School Inspection and [Effect(s) or Effective(ctive) or Impact] 58 artikelen 39 artikelen 6 artikelen,  

1 review 
3. School InspectionC. and Monitoring Improvement(s) 0 artikelen 0 artikelen 0 artikelen 

4. School Inspection and Intensified  1 artikel 0 artikelen 0 artikelen 

5. School Inspection and [External Control or Quality Control or 
Compliance Assistance(s)] 

10 artikelen 3 artikelen 0 artikelen 

6. School Inspection and [Special Measure(s) or Poor 
Performance(s) or Failing School(s) or Underperforming 
School(s)] 

5 artikelen 0 artikelen 0 artikelen 

7. School Inspection and [Quality of Education or Educational 
Quality or School performance(s) or Student Performance(s)] 

23 artikelen 4 artikelen 0 artikelen 

A. Nieuw staat voor artikelen niet gevonden in een eerdere zoekactie. 

B. Een artikel is ook in het Nederlands verschenen. In de review is gekozen voor het Engelstalig artikel.  
C. Ook de term Inspection, levert in combinatie met de andere termen geen nieuwe artikelen op. 

Conclusie en discussie 
Er is geen evidence gevonden dat toezicht zonder meer leidt tot de verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Gesteld kan worden dat als door de onderzoekers naar de resultaten van leerlingen wordt gekeken, de designs 
het meest geavanceerd zijn, maar het gevonden causale effect van toezicht klein is. Minder geavanceerde 
designs worden gehanteerd in studies die directer kijken naar veranderingen op school- en klasniveau. En juist 
in dat soort onderzoeken zijn er aanwijzingen voor het effect van toezicht op schoolverbetering en de 
gedragsverandering van leerkrachten. Een causaal effect kan hiermee echter niet worden aangetoond, wel 
aannemelijk gemaakt en verklaard. 

Er zijn geen kenmerken van toezicht die op zichzelf leiden tot de verbetering van de 
onderwijskwaliteit, gemeten als verbeteringen in de school- en klassenpraktijk. Er is namelijk sprake van een 
complexe interactie tussen verschillende kenmerken van aan de ene kant het toezicht en de inspecteur en aan de 
andere kant de school met zijn leerlingen, leerkrachten en directie. Voor één kenmerk aan de kant van het 
toezicht is er evidence dat daar een positieve rol voor is weggelegd, namelijk voor de feedback na het 
inspectiebezoek in de vorm van een eindgesprek en de rapportage. 

Referenties 
Farrington, D.P., Gottfredson, D.D., Sherman, L.W., & Welsh, B.C. ( 2002). The Maryland Scientific Methods 

Scale. In L. W. Sherman, D. P. Farrington , B. C. Welsh, & D. L. MacKenzie (Eds.), Evidence-based crime 
prevention (pp. 13-21). London, England: Routledge. 

Hemingway, P., & Brereton, N. (2009). What is a systematic review? Geraadpleegd in april 2011 op: 
http://www.whatisseries.co.uk/whatis/ 

Inspectie van het Onderwijs (2011). Toezichtkader 2011. Primair onderwijs, voortgezet. Utrecht: Inspectie van 
het Onderwijs. 

Wolf, I.F., de, & Janssens, F.G. (2007). Effects and Side Effects of Inspections and Accountability in Education: 
An Overview of Empirical Studies. Oxford Review of Education, 33(3), 379-396. 

 
 


