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1. Wat is onderwijskwaliteit?









Wat is voor u onderwijskwaliteit…?

• geen laaggeletterdheid?

• hoge taal/rekenscores?

• goede aansluiting op t VO?

• stevige basis voor arbeidsmarkt en maatschappij?

• goede leraren?

• gelijke kansen?

• persoonsvorming?

• welbevinden?
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Conceptueel model onderwijskwaliteit



2. Trends in het onderwijs



Wat gaat er goed?









Wat gaat er niet goed?



Welke trends zijn zorgelijk?

• oplopende ongelijkheid (bij gelijke prestaties)

• toename laaggeletterdheid

• hoge en oplopende segregatie

• lerarentekort vooral op zwarte scholen

• vernieuwingen voor kansrijke leerlingen

Oftewel: tweedeling in het onderwijs

(Staat van het Onderwijs 2016-2019)



2. Trends in onderwijskwaliteit
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Vraag voor je eigen school/scholen?

• In hoeverre bieden wij kansen?

• Hoeveel laaggeletterden hebben wij eind 
groep 8?

• Zijn onze scholen divers en een afspiegeling 
van de wijk?

• Op welke scholen is het lerarentekort het 
grootst en kan ik daar wat aan doen?

• Welke scholen vernieuwen en profiteert 
iedereen daarvan mee?

• Monitoren we dit wel goed?



3. Sturen op onderwijskwaliteit



Ambities onderwijskwaliteit

• Wat zijn uw ambities? Zijn dat:

1. minimumnormen inspectie?

2. Referentieniveaus?

3. Gelijke kansen?

4. Persoonsvorming?

5. Keuzevrijheid?

• Hoe hoog zijn u ambities?

• Stuurt u hierop? En evalueert u?



Wat werkt? (BEE)

• Goede instructie en curriculum

• Uitgebreide en doorlopende professionalisering

• Meetbare doelen en benchmarks voor 
leerprestaties

• Ouderbetrokkenheid



Lessen van excellente scholen

• Focus

• Ambitie, niet alleen op (voorkomen) 
onvoldoende

• Benut kennis voor actieve zorg om kwaliteit 
en professionalisering

• Professionele lerarenteams

• Goede en stimulerende schoolleider of 
directeur

• Lef



Vernieuwde toezicht

• sluit aan bij ambitie van scholen

• bestuursgericht

• deugdelijkheidseisen en aspecten van 
kwaliteit

• ook oordelen goed (+ jury excellent)



4. Lef en lerend vermogen





Lerend vermogen in NLs onderwijs

• Voorzichtig / vernieuwingsgezind

• Vooral onbewuste/impliciete kennis

• Fabels en feiten door elkaar

• Beperkte evaluaties

• Kennisdeling gering

• Weinig samenwerking (tussen scholen en met 
andere partners)



Voorbeeld: hoogbegaafden onderwijs



Tegelijkertijd…



Academische werkplaats onderwijskwaliteit

• Samenwerking scholen, wetenschappers en 
inspectie

• Scholennetwerk

• Dialoog tussen praktijk/wetenschap/beleid

• Ook ongewenste zaken onderzoeken/benoemen

• Samenwerking met andere werkplaatsen

• Buiten gebaande paden



Wat heb je hieraan als schoolleider/bestuurder?

• Toegang tot onderzoeksresultaten:

• Wat werkt, schoolleider, kansen/rendement, ICT

• Deelname aan onderzoeken:

• Tutoring, schoolleider, gelijke kansen

• Scholennetwerk:

• Netwerk leraren, schoolleiders, bestuurders en 
onderzoekers





• Kwaliteit is veelzijdig

• Gelijke kansen is ook kwaliteit

• Lage ambities en vrijblijvendheid helpen niet

• Toon lef

Conclusie



DANK!

I.deWolf@maastrichtuniversity.nl


