
EEN BLIK OP ZEER ZWAK

In het toezichtkader beoordeelt de inspectie 
een school als ‘zeer zwak’ wanneer de school 
een onvoldoende scoort op leerresultaten 
(drie maal een score onder de voor de school 
geldende ondergrens op de eindtoets) én 
daarnaast een onvoldoende scoort op één  
(of meer) van de drie andere kernstandaarden.

Kernstandaarden:
• Leerresultaten
• Zicht op ontwikkeling
• Didactisch handelen
• Veiligheid

Overige kwaliteitsstandaarden

Wat wordt er beoordeeld?

Wat zijn de veelvoor komende 
tekort komingen?

Wanneer wordt een school als  
‘zeer zwak’ beoordeeld?

Hoe wordt de kernstandaard ‘zicht op ontwikkeling’ beoordeeld?

Uit de analyserapporten 
blijkt dat stap 1 en 2 bij 
de meeste zeer zwakke 
scholen op orde zijn.

CHECK LIJST
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Kwaliteitszorg

Verantwoording 
en dialoog

Kwaliteitscultuur

Extra 
ondersteuning

Scholen die 
onvoldoendes 
scoren op de 

kernstandaarden 
hebben hun 

kwaliteitszorg 
vaak ook niet op 

orde.

Onvoldoende Voldoende Niet beoordeeld

82%

Didactisch 
handelen 53% 41%6%

Zicht op 
ontwikkeling 94% 6%

Veiligheid 100%

18%

18%

24%

59%

35%41%

35%

24%

65%

‘Zicht op ontwikkeling’ heeft betrekking op het dusdanig volgen van de ontwikkeling 
van leerlingen zodat zij zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Om hieraan 
te voldoen zijn er vier onderdelen (‘stappen’) nodig:

Waarom scoren scholen 
onvoldoende op 

’zicht op ontwikkeling’?

 Informatie over kennis 
en vaardigheden 
van leerlingen moet 
systematisch worden 
verzameld. Dit kan met 
behulp van leerling- en 
onderwijsvolgsystemen.

De verzamelde informatie 
moet worden vergeleken 
met de verwachte ontwik-
keling van de leerlingen. 
Deze vergelijking maakt 
het mogelijk om het 
onderwijs af te stemmen 
op de onderwijsbehoeften 
van zowel groepen als 
individuele leerlingen.

Wanneer leerlingen niet 
genoeg lijken te profiteren 
van het aanbod, moet de 
school analyseren waar 
de ontwikkeling stagneert 
en wat mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn.

 Vervolgens moeten 
scholen bepalen wat 
er moet gebeuren om 
eventuele achterstanden 
bij leerlingen te 
verhelpen.
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Stap 3 en 4 vormen voor 
veel zeer zwakke scholen 
een struikelblok. De 
kwaliteit van de analyse 
van de data en met name 
de duiding van de data is 
onvoldoende.



Er is vrijwel 
altijd sprake van 
een combinatie 

van oorzaken die ervoor zorgt dat 
de school zeer zwak is geworden.

Wat zijn de oorzaken waardoor scholen zeer zwak worden?

Grootste aandachtspunten bij het werken aan herstel

Situationele
kenmerken

Kenmerken 
functioneren

Kenmerken
school organisatie

Kenmerken per-
sonele bezetting
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Bestuur (17%)

Onderwijsteam (62%)

IB (41%)

Schoolleiding (66%)

Visie en beleid (38%)

Bestuurlijk handelen (48%)

Structuur en processen (41%)

Onderwijskundig leiderschap (79%)

Cultuur en werkwijze (79%)

Didactisch handelen (83%)

Zijn ze 
aanwezig?

en als ze er dan zijn: 
functioneren ze?

Hoe gaat de school om 
met een veranderde 
leerlingpopulatie ? 

Is er bijvoorbeeld goed 
nagedacht over een 

nieuw concept?

Leerlingpopulatie (17%)

Ontstaanssituatie (31%)

Versterken pedagogisch-didactisch handelen 97%

Verbeterplan en aanpak 69%

Interne begeleiding en zorg 64%

Onderwijskundig leiderschap 64%

Professionele schoolcultuur 54%

Integraal kwaliteitszorgsysteem 54%

Richtinggevende onderwijsvisie 46%

Leerstofaanbod taal en rekenen verbeteren 44%

Bestuurlijk handelen 42%

Heldere verdeling taken en verantwoordelijkheden 32%

Personeelsbeleid 29%

Versterken opbrengstgericht werken 90%
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In opdracht van de PO-Raad onderzocht Cap Gemini in 
2019 waarom scholen zeer zwak worden. Dat onderzoek 
diende als basis voor deze infographic.

Bekijk hier meer infomatie over het project Goed worden, 
Goed blijven en het geldende toezichts kader.


