
Kohnstamm Instituut UVA bv
Postbus 94208

1090 GE Amsterdam
T 020 5251226

www.kohnstamm instituut.uva.nl

Opbrengstgericht werken in 
het voortgezet onderwijs

IRMA HEEMSKERK
FRED VERBEEK
ELS KUIPER

MARGOT OOMENS
JESSICA V/D LINDEN
EDITH HILBINK

O
PB

R
EN

G
STG

ER
IC

H
T w

ER
K

EN
 IN

 H
ET V

O
O

R
TG

EzET O
N

D
ERw

IJS
K

O
H

N
STA

M
M

 IN
STIT

U
U

T
915



 

 

 

 

 

 

 

Opbrengstgericht werken in het 

voortgezet onderwijs 

Beeld en beleid 

 

 

 

 

 

 

 

IRMA HEEMSKERK  MARGOT OOMENS 

FRED VERBEEK   JESSICA V/D LINDEN 

ELS KUIPER   EDITH HILBINK 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

 

 

Heemskerk, I.M.C.C., Verbeek, F., Kuiper, E.J. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

Oomens, M.A., Linden, J. van der, Hilbink, E. Utrecht: Oberon. 

Opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs. Beeld en beleid. 
 (Rapport 915, projectnummer 40615) 

 

 

ISBN 978-90-6813-976-1 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 
 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 

transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without 

the prior written permission of the publisher. 

 

 

 

Uitgave en verspreiding: 

Kohnstamm Instituut 

Plantage Muidergracht 24, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam 

Tel.: 020-525 1226 

www.kohnstamminstituut.uva.nl 

© Copyright Kohnstamm Instituut, 2014 

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/


 

 

 

Inhoudsopgave 

Managementsamenvatting 1 
 

1 Inleiding 7 
 1.1 Doel van het onderzoek 8 
 1.2 Leeswijzer 8 
 

2 Onderzoeksvragen en werkwijze 11 
 2.1 Onderzoeksvragen 11 
 2.2 Deelonderzoek 1; Literatuurstudie 12 
 2.3 Deelonderzoek 2; Expertmeeting 14 
 2.4 Deelonderzoek 3; Verzamelen data in het vo-veld 14 
 

3 Opvattingen over opbrengstgericht werken binnen scholen 19 
 3.1 Expertmeeting 19 
 3.2 Casestudies 21 
 3.3 Samenvatting 27 
 

4 Opvattingen van verschillende actoren 31 
 4.1 Literatuur 31 
 4.2 Expertmeeting 35 
 4.3  Casestudies 37 
 4.4 Samenvatting 38 
 

5 Werkwijze voor opbrengstgericht werken 41 
 5.1 Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze voor   

  OGW in het onderwijs? 41 
 5.2 Zijn er specifieke aandachtspunten voor het voortgezet onderwijs? 50 
 5.3  Samenvatting 51 



 

 

6 Stand van zaken opbrengstgericht werken in het vo 55 
 6.1 Literatuur 55 
 6.2 Expertmeeting 60 
 6.3 Casestudies 62 
 6.4 Samenvatting 78 
 

7 Aanknopingspunten voor verbetering 81 
 7.1 Expertmeeting 81 
 7.2 Casestudies 83 
 7.3 Samenvatting 89 
 

8 Samenvatting en conclusies 93 
 

Literatuur 105 
 

Bijlage  109 
 

Recent uitgegeven rapporten Kohnstamm Instituut 111 
 



1 

 

 

 

 

 

Managementsamenvatting 

In 2011 is door het Ministerie van OCW het Actieplan Beter Presteren voor het 

voorgezet onderwijs gepubliceerd (Ministerie van OCW, 2011). Aanleiding 

hiervoor vormde de uitkomsten van internationaal vergelijkende PISA-

onderzoeken over meerdere jaren. Hoewel de leerprestaties van Nederlandse 

leerlingen in het voortgezet onderwijs nog steeds goed te noemen zijn, blijken 

de resultaten volgens deze gegevens over de jaren af te nemen. De leerlingen 

slagen met lagere cijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde dan enkele jaren 

geleden  en de absolute scores van Nederlandse leerlingen op PISA 2009 waren 

minder goed dan die in 2003. Daarnaast slagen andere goed presterende 

landen er beter in om hun leerprestaties te verhogen. In het licht van de 

Nederlands ambities voor economische groei en sociale ontwikkeling is in het 

Regeerakkoord de ambitie uitgesproken de kwaliteit van het onderwijs te 

versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen (“van goed 

naar beter”). Met het Actieplan Beter Presteren wordt dan ook ingezet op de 

versterking van de ambitie en betere prestaties van leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. In het actieplan is aangegeven dat gestreefd wordt naar een 

ambitieuze leercultuur en opbrengstgericht werken (OGW) om het onderwijs te 

verbeteren. Het gaat hierbij om de bevordering van een cultuur aan de hand 

van drie hoofdpunten die onderling nauw samenhangen: 

• Een cultuur van opbrengstgericht werken, gericht op optimalisatie van 

de leerresultaten van alle leerlingen, en waarin een cruciale rol is 

weggelegd voor de docent. 

• Een ambitieuze leercultuur, met speciale aandacht voor topprestaties 

van de beste leerlingen en het hoog leggen van de lat. 

• Een cultuur van bewust kiezen, gericht op doelmatige en zo effectief 

mogelijke besteding van de schaarse middelen. 
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Om beter in te kunnen inspelen op behoeften van vo-scholen op dit gebied, 

heeft het Ministerie een onderzoek uit laten uitvoeren naar OGW dat verder 

inzicht moet geven in mogelijkheden en belemmeringen voor opbrengstgericht 

werken in het vo. Beoogd wordt: 

1. Een beeld te krijgen van recente inzichten in de literatuur over 

opbrengstgericht werken en over de beweging die inmiddels in het 

voortgezet onderwijs op gang is gekomen. 

2. Meer kwalitatief zicht te krijgen op de mate waarin scholen in het 

voortgezet onderwijs opbrengstgericht werken oppakken.  

3. Inzicht te krijgen in de obstakels en daarop gebaseerd het doen van 

aanbevelingen over wat scholen nodig hebben om opbrengstgericht 

werken verder te ontwikkelen. 

 

De doelstellingen van het onderzoek zijn uitgewerkt in een vijftal 

onderzoeksvragen, waarin beelden en opvattingen over OGW centraal staan. 

Het gaat hierbij om beelden en opvattingen in de literatuur, van diverse 

geledingen binnen scholen, en van andere actoren in het vo-veld.  

 

In deze rapportage doen we verslag van het onderzoek naar opbrengstgericht 

werken, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon.  

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn drie kwalitatieve 

deelonderzoeken uitgevoerd: namelijk een literatuurstudie, een expertmeeting 

en data-verzameling in het vo-veld. Voor dit laatste onderdeel zijn casestudies 

uitgevoerd op acht vo-scholen met verschillende onderwijssoorten, aangevuld 

met gegevens uit lopend onderzoek (Pilot leerwinst en toegevoegde waarde vo 

en het project Opbrengstgericht werken in het VMBO Groen van de AOC Raad). 

De onderzoeksactiviteiten zijn kwalitatief van aard, waardoor zicht verkregen 

wordt op het verloop van processen in een bestaande context en op de 

ervaringen en argumenten van betrokkenen.  

 

Het Ministerie van OCW heeft een vijftal onderzoeksvragen geformuleerd. We 

geven per onderzoeksvraag een kort overzicht van de hoofdlijnen uit het 

onderzoek. 

 

Onderzoeksvraag 1: Welke beelden leven er binnen de school rond 
opbrengstgericht werken: zijn er verschillen tussen schoolleiding, 
middenmanagement en docenten? 
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Uit het onderzoek blijkt dat er zowel verschillen als overeenkomsten zijn in 

opvattingen over OGW binnen de verschillende geledingen van de school. 

Overeenkomsten worden gezien op het gebied van de definiëring van en de 

doelen voor OGW. De term OGW en ook de definitie die de inspectie eraan 

geeft, leeft bij docenten echter wel minder dan bij de middenmanagers en 

schoolleiders. Docenten richten hun acties en doelen vooral op leerlingen. 

Schoolleiding en in het verlengde hiervan de middenmanagers richten hun 

aandacht vooral op het niveau van de school en het team. Duidelijk wordt wel 

dat de actoren ieder op hun eigen niveau binnen de schoolorganisatie 

bouwstenen leveren voor OGW binnen de school. 

 

Onderzoeksvraag 2: Wat zijn verklaringen voor het verschil in opvattingen over 
de stand van opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs tussen de 
Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf? 
 
Een belangrijke verklaring voor deze verschillen komt voort uit verschillende 

definities voor OGW. De term OGW is gaandeweg wel meer ingeburgerd 

geraakt, maar niet eenduidig. Er kunnen allerlei initiatieven onder verstaan 

worden die leiden tot verbetering van de opbrengsten. Het doel voor OGW, het 

optimaliseren van leerlingresultaten, wordt algemeen onderschreven, maar dit 

leidt niet altijd tot dezelfde invulling van OGW en dezelfde processen op de 

scholen. Voorts kan OGW op verschillende niveaus bekeken worden en het is 

moeilijk om een volledig beeld van de stand van zaken van OGW op de scholen 

te krijgen. Zo beperkt de Inspectie zich in het toezichtskader bijvoorbeeld 

vooralsnog tot instrumenten voor evaluatie.  

 

Onderzoeksvraag 3: Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze 
voor opbrengstgericht werken in het onderwijs? Zijn er specifieke 
aandachtspunten voor het voortgezet onderwijs? 
 
In onderzoek wordt naar voren gebracht dat de kern van OGW bestaat uit 

datafeedback aan docenten die op grond daarvan hun lespraktijk verbeteren. 

Een belangrijke voorwaarde voor OGW is het werken met de evaluatieve cyclus. 

Uit de literatuur komen vooral belangrijke condities naar voren die nodig zijn 

voor OGW. Hierbij gaat het om aspecten op het gebied van de cultuur van de 

school, leiderschap, docenten, kennis en vaardigheden, bruikbare data en 

informatiesystemen en implementatie. Vanuit de literatuur is geen ‘beste 
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werkwijze’ te destilleren voor OGW en er wordt ook geen onderscheid gemaakt 

tussen schoolsoorten. Om OGW in het vo verder te ontwikkelen lijkt het wel 

van belang rekening te houden met de organisatiestructuur die anders is dan in 

het po, hetgeen consequenties kan hebben voor de realisatie van een 

opbrengstgerichte schoolcultuur. 

 

Onderzoeksvraag 4: Wat is het gemeenschappelijk beeld (uit wetenschappelijke 
literatuur, gegevensverzameling en ‘veld’) dat naar voren komt uit de op dit 
moment beschikbare informatie over opbrengstgericht werken? 
 
In opeenvolgende Inspectieverslagen komt naar voren dat ongeveer een kwart 

van de vo-scholen in voldoende mate opbrengstgericht werkt en dat dit 

achterblijft bij de ontwikkeling in het po. De Inspectie zoekt de oorzaken 

hiervoor in onvoldoende inzet van differentiatie in aanbod en didactiek op 

grond van data uit leerlingvolgsystemen. Uit landelijk onderzoek van de VO-

raad en Schoolinfo blijkt dat scholen dit beeld onderschrijven. OGW krijgt 

volgens deze gegevens wel aandacht op de scholen maar is nog te weinig 

structureel onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Veel scholen zien 

verbeterpunten voor zichzelf als het gaat om omgaan met verschillen en 

werken aan systematische toepassing en gebruik van data in relatie tot OGW. 

Toekomstplannen van de door ons onderzochte scholen zijn vaak gericht op 

het vergroten van draagvlak en op het meer betrekken van de onderbouw bij 

OGW. Als specifieke thema’s wordt vaak differentiatie en aandacht voor 

excellente leerlingen genoemd. Het draagvlak bleek overigens op de 

onderzochte scholen op alle niveaus in de organisatie aanwezig. Voor docenten 

is eigenaarschap wel een belangrijk punt. Schoolleiders en middenmanagers 

spelen een belangrijke rol in het stimuleren van draagvlak door het realiseren 

van de juiste context voor OGW.  

 

Onderzoeksvraag 5: Bieden de antwoorden op bovenstaande vragen 
aanknopingspunten voor het beleid van de scholen ten aanzien van 
opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs? 
 
Uit de onderzoeksgegevens komen aanknopingspunten voor verbetering naar 

voren op de volgende aspecten: 

• Dataverzameling en analyse (bijvoorbeeld integratiemogelijkheden 

tussen de verschillende informatiesystemen) 
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• Regelgeving en toezicht (bijvoorbeeld tav de indicatoren van de 

Inspectie) 

• Tijd en financiën (tijd om OGW in te voeren, geld voor nieuwe 

lesmethodes) 

• Kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld voor interpreteren van data) 

• Kennisdeling en ondersteuning (zowel extern als intern) 

 

Voor een uitgebreide samenvatting van de onderzoeksresultaten verwijzen wij 

naar hoofdstuk 8 van deze rapportage.  
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1 Inleiding 

Het kader voor het stimuleren van opbrengstgericht werken (OGW) in het 

voortgezet onderwijs is gegeven in het Actieplan Beter Presteren voor het 

voortgezet onderwijs (vo) van de Minister van Onderwijs. De algemene 

doelstelling van het Actieplan is het verhogen van de leerprestaties van 

leerlingen in het vo. Die algemene doelstelling is vertaald in een aantal 

afgeleide doelstellingen: hogere resultaten op PISA-metingen, hogere prestaties 

van excellente leerlingen, meer scholen die opbrengstgericht werken en het 

realiseren van een ambitieuze leercultuur in het vo (Ministerie van OCW, 2011). 

Het Actieplan is mede gebaseerd op aanbevelingen die de Onderwijsraad deed 

in het Advies ‘Naar hogere leerprestaties in het vo’ (Onderwijsraad, 2011). Over 

het bereiken van de doelstellingen in de periode 2012-2015 is een akkoord 

gesloten met de VO-raad (Bestuursakkoord VO-raad-OCW, 2011).  

 

Het Ministerie van OCW tracht OGW in het voortgezet onderwijs onder meer te 

stimuleren door het gebruik van twee instrumenten verplicht te stellen: een 

leerlingvolgsysteem en een landelijke diagnostische tussentijdse toets aan het 

eind van de onderbouw, waarmee kennis en vaardigheden van de leerling op 

het terrein van de doorstroomrelevante vakken Nederlandse taal, Engelse taal 

en wiskunde, alsmede op het terrein van rekenen, worden gemeten. Andere 

instrumenten die het Ministerie inzet zijn extra financiële middelen voor 

scholen, te besteden aan onderwijsinnovatie, via de zogenaamde prestatiebox 

en een ondersteuningsprogramma, School aan Zet. School aan Zet biedt 

scholen de mogelijkheid om zich bij het werken aan de eigen 

schoolontwikkeling te laten begeleiden door experts, die samen met scholen 

ambities formuleren en hen helpen reflecteren op de keuze van activiteiten en 

de uitvoering daarvan. Scholen kiezen daarbij voor een innovatiethema, één 
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daarvan is OGW. Vrij veel scholen hebben inmiddels voor dit thema gekozen 

(zie hoofdstuk 6).  

 

Uit gegevens van de inspectie (Inspectie van het onderwijs, 2011, 2012, 2013) 

blijkt echter dat er op dit moment nog maar weinig vo-scholen zijn die OGW 

geheel in praktijk brengen zoals bedoeld. Om (nog) beter te kunnen inspelen 

op behoeften van vo-scholen op dit gebied, heeft het Ministerie een onderzoek 

uit laten uitvoeren dat verder inzicht moet geven in mogelijkheden en 

belemmeringen voor opbrengstgericht werken in het vo. 

1.1 Doel van het onderzoek 

In het offerteverzoek is voor het onderzoek een drietal doelstellingen 

opgenomen. Beoogd wordt: 

1. Een beeld te krijgen van recente inzichten in de literatuur over 

opbrengstgericht werken en over de beweging die inmiddels in het 

voortgezet onderwijs op gang is gekomen. 

2. Meer kwalitatief zicht te krijgen op de mate waarin scholen in het 

voortgezet onderwijs opbrengstgericht werken oppakken.  

3. Inzicht te krijgen in de obstakels en daarop gebaseerd het doen van 

aanbevelingen over wat scholen nodig hebben om opbrengstgericht 

werken verder te ontwikkelen. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de onderzoeksvragen van het Ministerie van OCW 

en de verschillende onderzoeksdelen van deze studie, te weten 

literatuuronderzoek, expertmeeting en casestudies. In de daarop volgende vijf 

hoofdstukken (hoofdstuk 3 tot en met 7) gaan we achtereenvolgens in op de 

resultaten van het onderzoek per onderzoeksvraag. In elke van de 

hoofdstukken geven we de resultaten per deelonderzoek weer, afgesloten met 

een samenvatting waarin de resultaten van de deelonderzoeken geïntegreerd 

worden. In hoofdstuk 3 presenteren we verschillende opvattingen over 

opbrengstgericht werken die op verschillende niveaus binnen de scholen leven, 

en in hoofdstuk 4 worden de opvattingen van verschillende actoren geschetst 

(scholen, experts en de Inspectie van het Onderwijs). In hoofdstuk 5 geven we 

de resultaten van het onderzoek betreffende de vraag wat de beste werkwijze 

is voor OGW. In hoofdstuk 6 staat de stand van zaken aangaande OGW in het 

http://www.schoolaanzet.nl/
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vo centraal en in hoofdstuk 7 gaan we in op aanknopingspunten voor de 

verdere ontwikkeling van OGW in de scholen. We sluiten in hoofdstuk 8 af met 

een samenvatting en conclusies. 
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2 Onderzoeksvragen en werkwijze 

We bespreken in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen en werkwijze van het 

onderzoek. De onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord door 

de resultaten van drie complementaire kwalitatieve deelonderzoeken te 

integreren. De opzet en uitvoering van de deelonderzoeken worden in de 

tweede paragraaf nader toegelicht. De deelonderzoeken betreffen een 

literatuurstudie, een expertmeeting en casestudies.  

2.1 Onderzoeksvragen 

De rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke beelden leven er binnen de school rond opbrengstgericht werken: 

zijn er verschillen tussen schoolleiding, middenmanagement en 

docenten?  

2. Wat zijn oorzaken voor het verschil in opvatting over de stand van 

opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs tussen de Inspectie 

van het Onderwijs en de scholen zelf?1 

3. Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze voor 

opbrengstgericht werken in het onderwijs? Zijn er specifieke 

aandachtpunten voor het voortgezet onderwijs? 

4. Wat is het gemeenschappelijk beeld (uit wetenschappelijke literatuur, 

gegevensverzameling en ‘veld’) dat naar voren komt uit de op dit 

                                                      

 
1  In de oorspronkelijke onderzoeksvraag waren naast de Inspectie en de scholen ook experts als actor 

in het vo-veld meegenomen. De onderzoeksvraag is aangepast, omdat de informatie van de experts 

is opgevat als een van de bronnen voor het achterhalen van de verschillen in opvatting tussen 

Inspectie en scholen.  
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moment beschikbare informatie over opbrengstgericht werken in het 

voortgezet onderwijs?  

5. Bieden de antwoorden op bovenstaande vragen aanknopingspunten voor 

het beleid van de scholen ten aanzien van verbetering van opbrengst-

gericht werken in het voortgezet onderwijs? 

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we drie deelonderzoeken 

uitgevoerd: 

1. literatuurstudie; 

2. expertmeeting; 

3. verzamelen data in het vo-veld. 

 

Zoals blijkt uit de beschrijving van de drie deelonderzoeken (zie 2.2) zijn de 

onderzoeksactiviteiten kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek is bij uitstek 

geschikt om zicht te krijgen op het verloop van processen in een bestaande 

context en op de ervaringen en argumenten van betrokkenen. In tegenstelling 

tot kwantitatief onderzoek gaat het niet om cijfermatige onderbouwing van de 

onderzoeksresultaten, maar om meer diepgaande en inhoudelijke informatie. 

De empirische bevindingen die we in deze rapportage presenteren hebben dan 

ook niet ten doel om een landelijk representatief beeld te schetsen van de 

stand van zaken rondom opbrengstgericht werken. Wel bieden zij, conform de 

doelstelling uit het offerteverzoek (zie 1.1) zicht op de verschillende manieren 

waarop scholen opbrengstgericht werken oppakken en op de succesfactoren en 

knelpunten die zij daarbij ervaren. 

2.2 Deelonderzoek 1; Literatuurstudie 

2.2.1 Opzet en uitvoering 
De (internationale) literatuurstudie had tot doel antwoord te krijgen op 

onderzoeksvraag 3 en gedeeltelijk op de onderzoeksvragen 2 en 4. 

 

In de literatuurstudie is de literatuur meegenomen waarnaar verwezen is in de 

offerte. Verder zijn er searches uitgevoerd op PICARTA en googlescholar over 

de jaren 2005-2013 met de volgende trefwoorden en combinaties van 

trefwoorden: 

 

1. Zoektermen met betrekking tot de definitie van opbrengstgericht 

werken: opbrengstgericht, meetgestuurd, datadriven, data-informed, 
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data use, school improvement, performance feedback, goal setting, 

learning analytics. 

2. Zoektermen met betrekking tot de onderwijskundige setting zoals 

(voortgezet) onderwijs, (secondary) education, learning, school enz. 

3. Zoektermen met betrekking tot processen en werkwijze zoals; 

werkwijze, actions, working method, procedure. 

 

De combinatie van zoektermen uit de eerste twee categorieën met zoektermen 

uit de derde categorie leidde tot geen enkele treffer. De inperking van 

zoektermen uit categorie 1 met specifieke termen als ‘secondary education’ of 

‘learning’ uit categorie 2 had ook geen treffers als resultaten. Daar tegenover 

perkten de algemene termen ‘education’ en ‘school’ de resultaten helemaal niet 

in. Uiteindelijk is daarom alleen gebruik gemaakt van de zoektermen uit 

categorie 1. Wat betreft de Nederlandse literatuur kwamen hieruit geen nieuwe 

publicaties naar voren.  

De internationale literatuur leverde daarentegen een stortvloed van publicaties 

op met de zoektermen ‘datadriven’ en ‘data-informed’. In het kader van dit 

onderzoek kon deze hoeveelheid publicaties niet verwerkt worden. We hebben 

daarom gekozen om als uitgangspunt voor de literatuurstudie een recent 

overzicht van internationale onderzoeken naar data-based decision making te 

gebruiken (Schildkamp, Lai en Earl, 2013), aangevuld met uit de search naar 

voren gekomen publicaties die belangrijke nieuwe inzichten boden. Ook 

hebben we ons voor wat betreft de theoretisch-inhoudelijke onderdelen 

ingeperkt tot wetenschappelijke onderzoekspublicaties, terwijl voor informatie 

met betrekking tot schoolpraktijk en stand van zaken ook niet-

wetenschappelijke rapportages zijn gebruikt. 
 
2.2.2 Analyse 
Het in de offerte voorgestelde analyseschema bleek niet van toepassing omdat 

in de internationale literatuur geen melding wordt gemaakt van een beste 
werkwijze. Ook werd niet afzonderlijk ingegaan op de genoemde elementen 

van opbrengstgericht werken. De focus van de literatuur bleek vooral gericht 

op condities waardoor opbrengstgericht werken mogelijk gemaakt wordt. Daar 

heeft de analyse zich dan ook op gericht. Gaandeweg de literatuurstudie is het 

overzicht van condities gespecificeerd en uitgebreid. 
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2.3 Deelonderzoek 2; Expertmeeting 

2.3.1 Opzet en uitvoering 
Experts op het gebied van OGW van verschillende organisaties uit vo-veld en 

wetenschap zijn uitgenodigd voor een expertmeeting dd. 25 juni 2013. 

Genodigden van School aan Zet, Schoolinfo, Universiteit Twente, KPC groep, 

Universiteit Maastricht, SLO en het Amstelveen College bleken beschikbaar en 

bereid tot deelname. Voorts namen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut 

(gespreksleiding en verslaglegging) en Oberon deel aan het gesprek. De 

expertmeeting was gericht op de onderzoeksvragen 1, 2, 4 en 5, die 

achtereenvolgens besproken werden vanuit relevante stellingen en vragen, 

namelijk: 

 OGW is teveel een onderwerp waar alleen de schoolleiding zich mee 

bezighoudt.  

 Bij de invoering/uitvoering van OGW laten scholen zich teveel leiden 

door opbrengstindicatoren van de Inspectie van het Onderwijs. 

 Het is moeilijker OGW in het vo te implementeren dan in het po. 

 Wat is er nodig om OGW vooruit te brengen in de scholen? Wat kunnen 

we meegeven aan OCW? 

 
2.3.2 Analyse 
Tijdens de expertmeeting is een verslag gemaakt van de discussie. Dit is aan de 

deelnemers teruggekoppeld voor controle op feitelijke onjuistheden. De 

gegevens zijn kwalitatief geanalyseerd en per onderzoeksvraag beschreven in 

de betreffende resultatenparagrafen.  

2.4 Deelonderzoek 3; Verzamelen data in het vo-veld 

Dit onderzoeksgedeelte dient ter beantwoording van de onderzoeksvragen 1, 2, 

4 en 5, maar dan voor wat betreft de invalshoek van de actoren in het veld. 

Voor de dataverzameling vanuit het veld is een bundeling gemaakt van nieuw 

en lopend onderzoek. 
 
2.4.1 Nieuw onderzoek; Cases 
In overleg met School aan Zet is een longlist gemaakt van 20 scholen die in 

gevarieerde mate (enige tot in ruime mate) ervaring hebben met OGW. De 

scholen zijn per mail en telefonisch benaderd met het verzoek tot deelname 

aan het onderzoek. Acht scholen, het beoogde aantal, waren bereid tot 

deelname. De acht onderzochte scholen liggen verspreid over Nederland en 
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bieden onderwijs in verschillende onderwijstypen aan, van praktijkonderwijs 

tot vwo. Deze scholen zijn in juni tot en met oktober 2013 bezocht. Per school 

zijn er maximaal drie (groeps)gesprekken gevoerd, namelijk separaat met de 

schoolleider(s), het middenmanagement (zoals afdelingsleiders, teamleiders) en 

docenten (gespreid naar vakgebied). Op deze wijze werd informatie verkregen 

van verschillende niveaus binnen de schoolorganisatie. Om zoveel mogelijk 

relevante informatie te kunnen verzamelen zijn, in overleg met de 

schoolleiders,  middenmanagers en docenten geselecteerd die goed op de 

hoogte zijn van OGW. Docenten en middenmanagers die op deze manier 

betrokken werden bij het onderzoek bleken relatief vaak werkzaam in de 

bovenbouw (ca. twee derde deel van de respondenten), de overige 

respondenten waren werkzaam in de onderbouw of in beide bouwen. De 

gesprekken zijn vastgelegd in audio-bestanden, die vervolgens verwerkt zijn in 

een analysekader per school. 

 

Instrumenten 
Voor de interviews zijn op basis van de literatuur interviewleidraden 

ontwikkeld apart voor de schoolleiding, het middenmanagement en voor 

docenten. De interviewleidraden omvat vragen betreffende vier onderdelen: 

• Visie en definitie (bijvoorbeeld: wat verstaat u onder OGW, wat wilt u 

bereiken met OGW, welke onderdelen van OGW krijgen op uw school de 

meeste aandacht, etc.). 

• Huidige situatie OGW op de school (bijvoorbeeld: Sinds wanneer is de 

school bezig met OGW, wie nam daartoe het initiatief, wat was het doel, 

is er een systematische aanpak van OGW op de school, welke soorten 

gegevens worden gebruikt, hoe worden die gegevens vastgelegd etc). 

• Draagvlak voor OGW (bijvoorbeeld; is er op uw school voldoende 

draagvlak voor OGW, waar ziet u dat aan, hoe komt het dat er algemeen 

draagvlak is, of ontbreekt etc). 

• Voorwaarden voor OGW (wat is nodig om OGW binnen de school 

optimaal te realiseren, wat is de rol van het schoolbestuur bij OGW, 

welke ondersteuning hebt u eventueel nodig om OGW verder vorm te 

geven binnen uw school etc). 

 

Analyse 
De gegevens uit de interviews van de verschillende niveaus binnen de scholen 

zijn per school vastgelegd in een analysekader waarin de vier bovengenoemde 
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onderdelen centraal staan. Vervolgens zijn deze gegevens kwalitatief 

geanalyseerd (cross-case analyses). 

 
2.4.2 Lopend onderzoek; Pilot Leerwinst en toegevoegde waarde vo 
Tevens is gezamenlijk onderzoek in uitvoering meegenomen van Oberon en het 

Kohnstamm Instituut, gericht op ervaringen van vo-scholen met OGW. Het 

betreft het project Pilot leerwinst en toegevoegde waarde vo (in opdracht van 

de Inspectie van het Onderwijs en OCW). In de pilot worden gedurende twee 

jaar op 27 scholen werkwijzen ontwikkeld en uitgeprobeerd voor het bepalen 

van leerwinst bij leerlingen en voor het bepalen van de toegevoegde waarde van 

een school. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande 

praktijk op de scholen.  Uiteindelijk moet de pilot informatie opleveren over: 

• Mogelijke werkwijzen om tot een bruikbare en valide maat voor 

leerwinst te komen. 

• De mogelijkheden voor een gestandaardiseerde methode voor het 

vaststellen van de toegevoegde waarde van een VO-school.  

 

Oberon heeft voor de pilot eind 2012 en begin 2013 zogenaamde 

intakegesprekken gevoerd op de scholen. In deze gesprekken is onder meer 

aandacht besteed aan OGW (huidige situatie, leerwinst en toegevoegde waarde). 

De onderzoeksgegevens van de pilot zijn ondergebracht in een analysekader 

zoals ook voor de casestudies van het huidige onderzoek is gehanteerd en 

vervolgens meegenomen bij de analyses betreffende het vo-veld. Op die manier 

was het mogelijk om te analyseren of de uitkomsten van de pilot de 

bevindingen van voorliggend onderzoek ondersteunen of aanvullen. Het 

onderdeel OGW nam in de gesprekken voor de pilot een veel beperktere plaats 

in dan in voorliggend onderzoek. De uit de pilot gebruikte informatie heeft met 

name betrekking op het gebruik van toetsen. In de paragrafen waar we de 

resultaten van de casestudies beschrijven wordt expliciet aangegeven welke 

bevindingen afkomstig zijn uit de pilot.  
 
2.4.3 Lopend onderzoek; AOC Raad 
Binnen het onderzoek was het oogmerk om ook scholen voor vmbo-groen mee 

te nemen in de casestudies. Aangezien de AOC Raad zelf een project rondom 

opbrengstgericht werken in het vmbo-groen heeft, is in overleg met de AOC 

Raad besloten om te putten uit deze bron van onderzoeken. Op deze wijze zijn 

vmbo-groen-scholen niet verder belast met nieuw onderzoek, maar is wel input 
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vanuit deze scholen ingebracht. Het project Opbrengstgericht werken van de 

AOC Raad had drie doelen: 

• De betrokken scholen helpen bij het realiseren van de doelen uit hun 

eigen plan van aanpak rond de implementatie van OGW in de school. 

• De pilotscholen helpen bij het ontwikkelen en uittesten van OGW-

instrumenten. 

• Kennisdeling en kennisvergaring tussen de pilotscholen via kennisdeel-

bijeenkomsten: uitwisseling van good practices, van bruikbare 

instrumenten en werkwijze. 

 

Aan het project hebben van september 2011 tot en met december 2012 zes 

pilotscholen deelgenomen en van september 2012 tot juli 2013 participeerden 

tien pilotscholen. De bevindingen van het project zijn beschreven in diverse 

publicaties.2 De empirische bevindingen uit deze publicaties gebruiken we bij 

de beschrijving van de cases ter ondersteuning en aanscherping van de 

bevindingen uit de cases van voorliggend onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
2  Zie hiervoor de zes publicaties van Juliette Vermaas die zijn opgenomen in de literatuurlijst.  
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3 Opvattingen over opbrengstgericht werken binnen 
scholen 

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op verschillen in opvattingen, visie en 

ideeën over opbrengstgericht werken binnen de scholen. Hiermee 

beantwoorden we onderzoeksvraag 1: 

 

Welke beelden leven er binnen de school rond opbrengstgericht werken: zijn er 
verschillen tussen schoolleiding, middenmanagement en docenten? 
 

De vraag wordt beantwoord aan de hand van informatie uit de expertmeeting 

(zie 3.1) en gegevens uit de casestudie (zie 3.2). We bespreken deze resultaten 

eerst afzonderlijk, en sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting waarin de 

resultaten geïntegreerd worden (zie 3.3).  

3.1 Expertmeeting  

Om na te gaan hoe beelden over OGW op verschillende niveaus binnen de 

school zich tot elkaar verhouden is tijdens de expertmeeting gediscussieerd 

over de volgende stelling: “OGW is teveel een onderwerp waar alleen de 
schoolleiding zich mee bezighoudt”. 
In de volgende subparagrafen worden de tijdens de expertmeeting 

uitgewisselde en bediscussieerde gedachten en meningen van de deelnemende 

experts weergegeven over deze stelling, gegroepeerd onder de noemers: 

schoolleiding, docenten, en organisatie en verantwoordelijkheden. Uit de 

voorafgaande peiling onder de deelnemers bleek een grote meerderheid het 

eens te zijn met de stelling (8 eens, 1 oneens). 
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3.1.1 Schoolleiding  
Opgemerkt wordt dat in de keten College van Bestuur-schoolleiding-

teamleiding-docenten, doorgaans vanuit het bestuur en/of de schoolleiding een 

visie wordt geformuleerd op OGW. Teamleiding en docenten lijken echter 

nauwelijks bereikt te worden; de schoolleiding heeft volgens de experts vaak 

moeite om draagvlak te creëren voor OGW en de urgentie en meerwaarde van 

OGW op docenten over te brengen. Er is sprake van handelingsverlegenheid; er 

moet iets in gang worden gezet waardoor de meerwaarde van OGW duidelijk 

wordt en draagvlak gecreëerd kan worden. Belangrijk is dat de schoolleiding de 

methodiek duidelijk benoemt en goede terugkoppeling geeft over wat het 

oplevert. De term OGW ligt soms gevoelig bij docenten en het is een nieuwe 

manier van werken die niet vanzelf tot stand komt, aldus de experts. De 

schoolleiding is cruciaal voor het scheppen van de context waarin OGW 

plaatsvindt, maar ook draait het om wat de schoolleiding er uiteindelijk mee 

doet.  
 
3.1.2 Docenten 
Aangegeven wordt dat invoering van OGW mogelijk weerstand oproept bij 

docenten, doordat in het onderwijs vaak veranderingen worden doorgevoerd. 

Ook heerst volgens de experts het beeld dat OGW alleen gericht is op cijfers en 

resultaten, terwijl docentobservaties van leerlingen, handelingsplannen, 

zorgverslagen ook belangrijke data zijn.  

Relevant voor de invoering van OGW is dat docenten zien dat OGW draait om 

het versterken van vakmanschap (pedagogisch-didactische vaardigheden), en 

bijstelling van het beeld dat het een extra belasting is en alleen draait om 

cijfers. Hier speelt de schoolleiding een belangrijke rol in, en ook in het 

scheppen van een cultuur van openheid en bespreekbaarheid.  

Docenten zijn betrokken bij twee verschillende niveaus van OGW, het 

leerlingniveau en het docentniveau. OGW op leerlingniveau is de eerste 

verantwoordelijkheid van de docent. Daarbij draait het erom erachter te komen 

hoe individuele leerlingen geholpen kunnen worden en om differentiatie in de 

klas. Naar de mening van de experts krijgt het leerlingniveau voldoende 

aandacht in het kader van OGW, echter de organisatie en realisatie van reflectie 

op het niveau van docenten een lastiger punt (zie paragraaf 3.1.3).  

 
3.1.3 Organisatie en verantwoordelijkheden 
Gesteld wordt dat het docentniveau de verantwoordelijkheid van de vaksectie 

is. Verondersteld kan worden dat kijken naar cijfers en opbrengsten misschien 
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makkelijker is voor docenten van exacte vakken dan bij de overige vakken. 

Secties en docenten kunnen op dit punt van elkaar leren, en daar kan de 

schoolleiding weer een rol in spelen. Het draait uiteindelijk om een goede 

onderzoekende houding, waardoor gesignaleerde problemen op de juiste 

manier worden aangekaart, gekeken wordt naar verbeterpunten cq. 

ontwikkelpunten, en waarover het gesprek met elkaar wordt aangegaan. Dat 

gesprek op gang brengen en er de juiste context voor creëren is een belangrijke 

verantwoordelijkheid voor de schoolleiding en teamleiders. Hierin spelen 

gesprekstechnieken een rol, overzichten van benodigde informatie en 

interpretatie van die informatie, maar ook het problematiseren van die 

interpretatie. Geschikte kandidaten voor dergelijke gesprekken worden gezien 

in leraren die een masteropleiding hebben afgerond, of sectieleiders. Geopperd 

wordt om te zoeken naar een vertaalslag voor de docent, prikkelend en 

openingen gevend voor gesprek. Een expert geeft als voorbeeld aan dat 

docenten gewend zijn aan rapportcijfers en dat een vertaalslag op die manier 

vorm zou kunnen krijgen. In die vertaalslag moet in ieder geval duidelijk 

worden dat het uiteindelijk om de leerlingen gaat.  

Een kwaliteitszorgmedewerker heeft ook verantwoordelijkheden binnen het 

geheel. Enerzijds zijn deze verantwoordelijkheden gericht op het bestuur of de 

schoolleiding, maar ze zijn ook afhankelijk van de persoonlijke taakopvatting. 

Pro-actieve kwaliteitszorgmedewerkers zijn in staat om de juiste vragen te 

stellen en uit zichzelf met docenten en afdelingen in gesprek te gaan.  

3.2 Casestudies  

In deze paragraaf worden gegevens uit de casestudies belicht vallend onder de 

noemer: beelden over OGW binnen de scholen. Aan respondenten is niet alleen 

gevraagd wat men verstaat onder OGW, maar ook wat met OGW bereikt kan 

worden, over welke onderwerpen het gaat, welke medewerkers erbij betrokken 

zijn en wat de invloed is van OGW met name op het handelen van docenten. 

Ook is gevraagd naar hoe men in relatie tot OGW aankijkt tegen een accent op 

het gebruik van leerlingvolgsystemen en tussentijdse diagnostische toetsen 

voor Nederlands, Engels en wiskunde.  

 
3.2.1 Visie en definitie 
Wat verstaat men onder opbrengstgericht werken? 
De helft van de schoolleiders stemt in met de definitie die de inspectie van 

opbrengstgericht werken geeft: ‘het systematisch en doelgericht werken aan 



22 

 

 

het maximaliseren van leerprestaties’. Een schoolleider zegt hier het volgende 

over: ‘De woorden systematisch en doelgericht zijn heel belangrijk in deze 
definitie. Daarmee wordt het accent op het proces gelegd in plaats van op het 
resultaat. Het gaat om hóe je het doet, dát bepaalt wat je ermee bereikt. De term 
opbrengstgericht werken is overigens wel een vreemde term, alsof je voorheen 
niet werkte aan opbrengsten. Die term geeft wrijving bij docenten.’ 
In hun eigen woorden benadrukken de schoolleiders veelal het belang van 

doelen stellen, de weg kiezen waarlangs deze doelen bereikt kunnen worden, 

evalueren wat er van deze doelen terecht is gekomen en nieuwe doelen stellen. 

Een enkele schoolleider zegt expliciet dat data gebruikt moeten worden bij de 

evaluatie. De meesten noemen dit aspect echter niet spontaan. Het analyseren 

van de vraag waarom doelen eventueel niet behaald zijn, wordt niet met zo 

veel woorden benoemd. Over het belang van systematisch werken zegt een 

schoolleider van een praktijkschool dit: ‘De vraag wat een leerling nodig heeft, 
moet je goed vast leggen. Er zijn bij ons op school heel veel mensen die zich met 
die leerling bemoeien en je moet zorgen dat alle gegevens over die leerling voor 
iedereen beschikbaar zijn. Met een leerlingvolgsysteem kan een leerkracht 
zeggen: ik heb gezien dat je op rekengebied nog wat ondersteuning nodig hebt. 
Die kan dan input geven waarover de mentor vervolgens met de leerling in 
gesprek gaat om tot een aanpak te komen. De theoriedocent speelt daar weer op 
in door dat aanbod te geven.’ 
Andere schoolleiders vinden de definitie van de inspectie te beperkt. Eén is van 

mening dat bij opbrengstgericht werken ook het welzijn van de leerlingen 

betrokken moet worden. Een tweede noemt ook het bewustzijn bij docenten 

dat hun handelen invloed heeft op de prestaties van leerlingen als kenmerk van 

opbrengstgericht werken. Een derde zou het liefst de term opbrengstgericht 

werken vervangen door resultaatgericht management. Het verschil is dat het bij 

opbrengstgericht werken om het einddoel gaat, namelijk de leeropbrengsten 

van leerlingen. Bij resultaatgericht management draait het om het handelen van 

docenten en wat zij kunnen doen om die leeropbrengsten te vergroten. Eén 

schoolleider heeft een sterk afwijkende opvatting. Voor deze schoolleider 

betekent opbrengstgericht werken het verantwoording afleggen. Op deze 

school krijgen docenten een rapportcijfer voor hun behaalde resultaten en 

leggen daarover verantwoording af aan hun leidinggevende. De schoolleider 

legt verantwoording af aan de inspectie.  
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Een aantal middenmanagers heeft dezelfde opvatting als hun schoolleiders. 

Maar er zijn er ook die in hun opvatting over opbrengstgericht werken meer de 

nadruk leggen op het reflecteren op data, en wat docenten daarvan kunnen 

leren. Een middenmanager verwoordt dat als volgt: ‘Voor docenten betekent 
opbrengstgericht werken het kijken naar je eigen werk en naar welke dingen je 
kan verbeteren en daarvoor een plan maken. Je kijkt daarvoor naar de 
leeropbrengsten van leerlingen en stelt jezelf simpelweg de vraag: wat ga ik 
volgend jaar anders aanpakken? Heel belangrijk is dat docenten zelf 
verantwoordelijkheid nemen: niet tegenvallende resultaten wijten aan de slechte 
of moeilijke klas. Nee, de insteek moet zijn: hoe kan ik daar dan beter mee 
omgaan, wat kan ik veranderen zodat resultaten toch beter worden?’  
Eén middenmanager noemt als kenmerk van opbrengstgericht werken op 

microniveau dat docenten aan het begin van de les het doel uitleggen en aan 

het eind van de les terugkoppelen. 

 

Ook een deel van de docenten sluit aan bij de opvatting van hun schoolleider. 

De definitie van de inspectie is meestal niet bekend en wordt verwoord met de 

trits doelen stellen, stappen zetten, evalueren, feedback geven. Tamelijk veel 

docenten vinden dat opbrengstgericht werken iets is wat docenten eigenlijk 

altijd al deden maar dat het nu meer expliciet gemaakt wordt. In het denken 

van docenten over opbrengstgericht werken zien we een tweetal opvallende 

zaken.  

In de eerste plaats wordt feedback geven vaak gezien als feedback aan de 

leerlingen en niet als feedback aan de docent. Een docent Engels die les geeft 

aan vier examenklassen verwoordt dat zo: ‘Voor mij betekent opbrengstgericht 
werken dat ik leerlingen aan het begin van het jaar een heel duidelijk beeld geef 
waar ze staan en waar ze naar toe moeten. Ik zorg er voor dat ze gericht 
werken aan alle toetsen en een mooi eindresultaat. Ik ben begonnen met het 
afnemen van het eindexamen van vorig jaar. Daar rolt een diagnostisch cijfer 
uit en dan weet je hoe je er voor staat en kun je je persoonlijke doelen 
uitstippelen waar je eind mei wilt staan.’  
In de tweede plaats zegt een aantal docenten dat opbrengstgericht werken 

betekent dat docenten zich ervan bewust zijn dat ze te maken hebben met 

individuele leerlingen in plaats van met een hele groep en dat het handelen van 

de docenten de resultaten van de individuele leerling kan beïnvloeden. Zij 

noemen opbrengstgericht werken een ‘eye-opener’ die men af en toe nodig 

heeft om alert te blijven. Zij vinden het prettig geconfronteerd te worden met 
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het feit dat een klas 30 individuele leerlingen heeft, terwijl men in de lessen 

vaak de grootste gemene deler van de groep zoekt. 

 

Wat wil men bereiken met opbrengstgericht werken? 
Het door schoolleiders meest genoemde doel van opbrengstgericht werken is 

dat men uit de leerlingen wil halen wat er in zit. Dat geldt voor alle leerlingen, 

niet alleen voor de zwakke. Sommige schoolleiders verwoorden dit doel als een 

streven naar het opplussen van het startniveau, waarmee gedoeld wordt op de 

doorstroom naar hogere onderwijsniveaus. Om het maximale uit een leerling te 

halen moet de kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden.  

Gezien hun positie is het niet verrassend dat schoolleiders opbrengstgericht 

werken ook plaatsen in het kader van het verbeteren van het rendement van de 

school; een aantal zegt expliciet met opbrengstgericht werken een hogere 

plaats in de rankingen van vo-scholen na te streven. Eén schoolleider is daar fel 

op tegen: ‘Bij de interpretatie van data moet je altijd de kenmerken van de 
leerling-populatie betrekken. Die kunnen de oorzaak ervan zijn dat je als school 
minder presteert dan andere scholen. Je moet kijken wat de doelgroep is, wat te 
verwachten is, of dat gehaald kan worden en waarom wel of waarom niet.’ 
Een minderheid van de schoolleiders noemt ook doelen op het niveau van de 

docenten. Opbrengstgericht werken zou teweeg moeten brengen dat docenten 

weer trots worden op hun vak, meer eigenaar van het onderwijs zijn en minder 

afhankelijk van lesmethodes. 

 

Ook bij de middenmanagers is het maximale uit leerlingen halen het 

belangrijkste doel van opbrengstgericht werken en net als de schoolleiders 

hebben zij oog voor de verbetering van het rendement en de verantwoording 

van de schoolresultaten. Daarnaast noemen middenmanagers een aantal 

andere doelen die door OCW en inspectie niet direct in verband gebracht 

worden met opbrengstgericht werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

verbeteren van de veiligheid in de school, het tegengaan van ongeoorloofd 

verzuim, het terugdringen van ziekmeldingen, het creëren van een prettig 

schoolklimaat en het vergroten van de cohesie in het team. Ook op deze 

terreinen kan in de optiek van middenmanagers opbrengstgericht gewerkt 

worden door de huidige situatie te meten of registreren, doelen te stellen en te 

evalueren wat daarvan terecht is gekomen. 
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Docenten sluiten zich aan bij de doelen van schoolleiding en midden-

management wat betreft het maximale uit een leerling halen. Opvallend is dat 

veel docenten opbrengstgericht werken koppelen aan het behalen van een 

voldoende bij het eindexamen (zie ook 6.3.4). Een docent verwoordt de 

examengerichtheid als volgt: ‘De term opbrengstgericht werken wordt niet 
gebruikt bij ons op school. Voor de kernvakken betekent het zéer 
eindexamengericht werken, ook vanwege de nieuwe strenge eisen. Leerlingen 
moeten gewoon een 6 halen voor onze vakken. Alles wat we doen is gericht op 
het examen. In de bovenbouw werk je dus sowieso opbrengstgericht. Je hebt ook 
meteen alle gegevens: slagingspercentage, hoeveel je onder/boven het 
gemiddelde zit. Dan kijk je hoe je scoort ten opzichte van collega’s, je kijkt naar 
de groep leerlingen en je bepaalt of je de eindopbrengst groot genoeg vindt’. 
In principe vinden docenten dat opbrengstgericht werken ook betekenis moet 

hebben voor de goede leerling die er op eigen houtje wel komt maar wellicht 

wel iets meer kan, maar zij zien in de praktijk geen mogelijkheid om deze 

leerlingen in de klas meer aandacht te geven zonder dat dat ten koste gaat van 

de zwakkere. Zeker met het examen in zicht kiezen zij dan toch voor de 

zwakkere leerling.  

Een enkele docent wijst er op dat de doelen rendement en het maximale uit een 

leerling halen met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Het maximale uit een 

leerling halen kost wellicht meer tijd en dat gaat volgens de betreffende 

docenten ten koste van het rendement van de school. 

Eén docent is van mening dat opbrengstgericht werken ook doelstellingen op 

het gebied van niet cognitieve componenten zoals zelfvertrouwen bij leerlingen 

zou moeten omvatten. 

 

Welk onderwerp krijgt de meeste aandacht bij opbrengstgericht werken? 
De schoolleiders die zeggen dat een bepaald onderwerp de meeste aandacht 

krijgt bij opbrengstgericht werken, noemen de eindexamenresultaten, het 

verschil tussen centraal examen en schoolexamen en het rendement van de 

school. De meeste schoolleiders melden echter dat er een scala aan 

onderwerpen is waarbij opbrengstgericht gewerkt wordt. Daarbij zitten ook 

altijd onderwerpen die niet gericht zijn op cognitieve resultaten bij de 

leerlingen maar meer met houding en gedrag te maken hebben. Ook de 

tevredenheid van leerlingen en ouders met de school wordt als onderwerp van 

opbrengstgericht werken genoemd 
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De middenmanagers sluiten zich grotendeels aan bij de mening van de 

schoolleiders. Een enkeling vindt dat de school te veel aandacht schenkt aan de 

eindexamenresultaten en het rendement; het zou ook vaker moeten gaan over 

de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Eén middenmanager geeft 

een voorbeeld van een non-cognitief onderwerp waarbij opbrengstgericht 

gewerkt wordt: “Ook is de school de laatste periode bezig geweest met mindsets, 
die betrekking hebben op het raakvlak tussen opbrengsten en hoe leerlingen 
zich voelen. Als leerlingen zeggen “ik kan het niet”, proberen docenten om hen 
op een andere mindset te krijgen en de bestaande mindset om te zetten in een 
'growth-mindset’. Een aantal docenten heeft hier een cursus voor gevolgd en dit 
breidt zich nu uit naar andere docenten en andere klassen. Een succesfactor 
voor deze uitbreiding is dat het dichtbij docenten staat.” Hieruit blijkt dat 

scholen proberen om ook minder duidelijk toetsbare gegevens te gebruiken om 

het maximale uit leerlingen te halen. 

 

Docenten kijken vooral in het kader van het onderwijsleerproces naar de 

onderwerpen van opbrengstgericht werken. Daarbinnen vinden zij feedback 

geven aan leerlingen het belangrijkste onderwerp. Daarmee kan de leerling de 

eigen resultaten verbeteren. Docenten maken bij het geven van feedback 

gebruik van toetsen maar ook van gegevens over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerling, hoewel men deze gegevens dikwijls ook moeilijk 

vindt om in beeld te brengen. 

 

Mening over het accent op het gebruik van een leerlingvolgsysteem en een 
diagnostische tussentijdse toets voor Nederlands, Engels en wiskunde in het 
kader van OGW?  
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem en 

diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs is te lezen dat de 

verwachting is dat met de invoering van dit wetsvoorstel een bijdrage wordt 

geleverd aan het versterken van opbrengstgericht werken.3 We hebben daarom 

aan schoolleiders gevraagd hoe zij aankijken tegen de relatie tussen enerzijds 

opbrengstgericht werken en anderzijds het gebruik van een 

leerlingvolgsysteem en een diagnostische tussentijdse toets. Schoolleiders 

vinden het prima dat aangedrongen wordt op een optimaal gebruik van een 

                                                      

 
3  Zie kamerstuk 33 661, nr 3 van de Tweede Kamer. 
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leerlingvolgsysteem en dat bij het opbrengstgericht werken de nadruk wordt 

gelegd op de basisvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. De meeste 

schoolleiders van de acht scholen die wij gesproken hebben, hebben echter wel 

moeite met een verplichting van een diagnostiche tussentijdse toets. Het is aan 

de school, vinden zij, om te bepalen of dat in het schoolbeleid past. De school 

legt verantwoording af over het eindniveau en het tussentijds verplicht toetsen 

geeft geen blijk van vertrouwen. Scholen zijn van mening dat het extra tijd en 

geld kost, dat ze liever aan ander zaken hadden besteed. Er is behoefte aan 

eigenaarschap en ruimte.  

3.3 Samenvatting  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek besproken aangaande de 

eerste onderzoeksvraag; ‘Welke beelden leven er binnen de school rond OGW; 

zijn er verschillen tussen schoolleiding, middenmanagement en docenten?’ 

Als het gaat om definiëring van OGW blijkt het merendeel van de geïnterviewde 

schoolleiders en middenmanagers in te stemmen met de definitie die de 

inspectie aan opbrengstgericht werken geeft: ‘het systematisch en doelgericht 

werken aan het maximaliseren van leerprestaties’. Enkele schoolleiders zijn van 

mening dat OGW breder opgevat moet worden en dat ook het welzijn van de 

leerlingen in de definitie opgenomen zou moeten worden. Een paar 

middenmanagers leggen meer de nadruk op het reflecteren op data en wat 

docenten daarvan kunnen leren. De meeste docenten kennen de definitie niet 

en de term OGW ‘leeft’ onder docenten minder. In eigen woorden wordt 

opbrengstgericht werken door alle geledingen vaak gedefinieerd als het 

doorlopen van de evaluatieve cyclus. Daarbij wordt zelden spontaan naar voren 

gebracht dat er bij opbrengstgericht werken gebruik gemaakt wordt van data 

of dat het gericht moet zijn op het identificeren van gebreken bij docent en/of 

school en op het oplossen daarvan. 

 

Volgens schoolleiders en middenmanagers krijgen de eindexamenresultaten bij 

opbrengstgericht werken de meeste aandacht, in de zin dat bekeken wordt hoe 

de school zich verhoudt tot andere scholen en of er verschillen zijn tussen 

docenten. Daarnaast worden er nog tal van andere onderwerpen genoemd 

waaronder niet-cognitieve resultaten, zoals houding en gedrag van leerlingen 

en tevredenheid van leerlingen en ouders. Ook docenten zijn gericht op 

examenresultaten, maar dan in de zin dat zij alle zeilen bijzetten om leerlingen 
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het eindexamen te laten halen. Voor docenten is de kern van opbrengstgericht 

werken dat zij feedback geven aan de leerlingen op grond van hun tussentijdse 

resultaten.  

 

Naar het oordeel van de meerderheid van schoolleiders, middenmanagers en 

docenten is het belangrijkste doel van opbrengstgericht werken het maximale 

uit de leerlingen te halen. Daarnaast zijn er verschillen tussen deze groepen. 

Schoolleiders en middenmanagers plaatsen opbrengstgericht werken vaak in 

het kader van rendement en verantwoording van schoolresultaten en 

formuleren soms ook doelen op het niveau van de docenten. Middenmanagers 

betrekken opbrengstgericht werken soms ook op andere onderwerpen dan 

leerresultaten zoals de saamhorigheid van het team en het terugdringen van 

ziekmeldingen en ongeoorloofd verzuim op school. Docenten verbinden 

opbrengstgericht werken vaak met het behalen van het eindexamen. Docenten 

noemen verder als opbrengst van OGW dat zij leerlingen verder kunnen helpen 

en meer oog krijgen voor differentiatie.  

Uit de gedachtewisseling tijdens de expertmeeting kwam naar voren dat bij de 

term OGW op scholen vooral gedacht wordt aan cijfers en resultaten. De 

experts zijn van mening dat docenten daardoor sceptisch kunnen zijn over 

OGW en dat het de taak van de schoolleiding is om docenten te laten zien dat 

OGW feitelijk draait om het versterken van hun vakmanschap om zo het 

draagvlak voor OGW te vergroten. Bij de interviews op de scholen zien we dat 

alle respondentgroepen het handelen van docenten als een cruciale factor zien 

bij OGW. Zowel bij de schoolleiders als middenmanagers komt in de 

gesprekken duidelijk naar voren dat het handelen van docenten centraal staat 

bij OGW als de opmaat naar het vergroten van de leeropbrengsten. Zij zijn van 

mening dat het gaat om het handelen van docenten en wat zij kunnen doen om 

de leeropbrengsten te vergroten door gebruik te maken van data. Docenten 

menen dat zij door OGW zich er meer van bewust worden dat hun handelen de 

resultaten van de individuele leerling kan beïnvloeden, en dat ze zich meer 

richten op individuele leerlingen en minder op de grootste gemene deler van de 

klas.  

 

Uit de expertmeeting kwam het beeld naar voren dat OGW vooral een 

onderwerp is waar de schoolleiding zich mee bezighoudt, en dat het moeilijk is 

om OGW binnen alle geledingen van de school van de grond te krijgen.  
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De schoolleiding speelt uiteraard een cruciale rol als het gaat om het scheppen 

van een context waarin OGW kan gedijen, zoals een open cultuur en 

bespreekbaarheid. Toch zien we bij de onderzochte scholen wel degelijk dat 

OGW leeft op alle respondentniveaus, al benoemen docenten hun acties en 

doelen gericht op leerlingen vaak niet als OGW. Betrokkenheid op alle niveaus 

wordt door de scholen expliciet gemeld als belangrijke voorwaarde voor OGW 

en is op vrijwel alle scholen aanwezig.  
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4 Opvattingen van verschillende actoren 

In het vorige hoofdstuk is gekeken naar verschillen in opvattingen over OGW 

die leven binnen de school. In hoofdstuk 4 gaan we in op verschillen in 

opvattingen tussen scholen en overige actoren. We beantwoorden hiermee 

onderzoeksvraag 2: 

 

Wat zijn verklaringen voor het verschil in opvatting over de stand van 
opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs tussen de Inspectie van het 
Onderwijs en de scholen zelf. 
 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de literatuurstudie, informatie 

uit de expertmeeting en gegevens uit de casestudies. De resultaten worden 

eerst per studie besproken, waarna in een samenvatting de resultaten worden 

geïntegreerd.  

 

4.1 Literatuur  

In de literatuur wordt niet expliciet stilgestaan bij de vraag welke verschillende 

opvattingen er zijn over OGW en welke verklaringen hiervoor te geven zijn. Wat 

we wel zien is dat er verschillen zijn in de definities van OGW en dat definities 

in de loop van de tijd zijn aangepast. De belangrijkste publicaties waarin 

definities en operationalisering worden besproken voor OGW zijn publicaties 

van de Onderwijsraad, de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad. Vanuit 

wetenschappelijke hoek is de publicatie van Visser & Ehren (2011) het meest 

relevant. We bespreken daarom de definities voor OGW uit deze publicaties. 

 

De Onderwijsraad formuleerde in 2008 opbrengstgerichtheid als ‘een kenmerk 

van een school waarin concrete doelstellingen voor leerlingen op basis van de 
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leerlingenpopulatie geformuleerd worden en waarin alle betrokken partijen er 

gericht aan werken de gestelde doelen te bereiken’ (Onderwijsraad, 2008). 

Recenter heeft de Onderwijsraad OGW omschreven als : systematisch en 

doelgericht werken aan zo goed mogelijke leerlingprestaties, waarbij het vooral 

gaat om het doorlopen van alle stappen van de evaluatieve cyclus 

(Onderwijsraad, 2011): 

• vastleggen van doelen en standaarden; 

• verzamelen van informatie; 

• registreren van vorderingen; 

• interpreteren van vorderingen; 

• nemen van beslissingen.  

 

De Inspectie van het Onderwijs definieert OGW als ‘het systematisch en 

doelgericht werken aan het maximaliseren van leerprestaties; het gaat dan met 

name om het doorlopen van alle stappen van de evaluatieve cyclus’ (Inspectie 

van het Onderwijs 2010). De evaluatieve cyclus wordt door de Inspectie 

omschreven zoals deze ook door de onderwijsraad is geformuleerd. In het 

waarderingskader dat sinds 2007 door de inspectie werd gebruikt om het vo te 

beoordelen waren destijds vijf indicatoren opgenomen:  

• het jaarlijks evalueren van de leerresultaten;  

• het regelmatig evalueren van het onderwijsleerproces;  

• het systematisch volgen van vorderingen door leraren ; 

• de kwaliteit van het toetssysteem;  

• het nagaan van de effecten van de leerlingenzorg.  

 

In 2013 heeft de inspectie een nieuw toezichtkader geïntroduceerd waarin 

nieuwe inzichten over OGW zijn verwerkt (Inspectie van het Onderwijs 2013). 

De inspectie stelt dat OGW idealiter bestaat uit drie fasen: het meten en 

analyseren van behaalde resultaten van leerlingen, het stellen van doelen en 

het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de leerprestaties. 

Vooralsnog legt de inspectie bij de beoordeling van OGW de nadruk op de 

eerste fase: het meten en analyseren van de leerlingresultaten. De 

beoordelingsindicatoren voor OGW betreffen dan ook vooral de check fase van 

de in het kader van OGW veelgenoemde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act, 

waarin gedoeld wordt op plan en doel formuleren, verbetering uitvoeren, 

meten en evalueren, en plan bijstellen).  
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De bijgestelde indicatoren van de Inspectie zijn: 

• de school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de 

ontwikkeling van leerlingen; 

• de leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 

ontwikkeling van leerlingen; 

• de school evalueert regelmatig de effecten van de zorg; 

• de school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen; 

• de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 

 

In het Bestuursakkoord van de VO-Raad en OCW (2011) wordt aangegeven dat 

OGW vooral een cultuur aanduidt, gericht op optimalisatie van leerresultaten 

van leerlingen, op het beste uit alle leerlingen halen, op professionele 

nieuwsgierigheid van leraren naar de ontwikkeling van leerlingen, op constante 

verbetering van de leerprestaties van leerlingen en van de kwaliteit van het 

onderwijs. Het gaat erom dat leraren de leervorderingen van leerlingen 

systematisch volgen en zo nodig bijsturen zodat maatwerk geboden kan 

worden. Het gaat dus niet alleen om meten, maar ook – en vooral – om 

analyseren en daarnaar handelen. Vermeld wordt ook het belang dat op school, 

van bestuur tot leraar, alle geledingen opbrengstgericht werken en die 

werkwijze ook op elkaar afstemmen. 

 

De VO-raad heeft voor de Prestatiemonitor-nulmeting (VO-raad/Schoolinfo, 

(2012) een vragenlijst ontwikkeld, afgestemd met de Inspectie en passend bij 

het nieuwe waarderingskader van de Inspectie, waarmee scholen zelf de 

ontwikkelingsfase van OGW vast kunnen stellen. Deze vragenlijst geeft nog 

specifieker inzicht in de omschrijving van OGW. De vragenlijst gaat uit van het 

cyclische proces van OGW waarbij 3 stappen worden benoemd. Elke stap is 

samengesteld uit meerdere elementen:  

 

Stap 1  Volgen, analyseren en evalueren 

• onze school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de 

hand van genormeerde toetsen; 

• onze school analyseert wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is 

van individuele of groepen leerlingen; 

• onze school evalueert systematisch de opbrengsten; 

• onze school evalueert systematisch het onderwijsproces. 
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Stap 2  (Tussen)doelen stellen 

• alle leerlingen krijgen instructie en verwerkingsopdrachten op het 

niveau dat bij hen past; 

• de leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse 

van de prestaties van de leerlingen. 

 

Stap 3  Uitvoeren en inrichten 

• alle leerlingen krijgen instructie en verwerkingsopdrachten op het 

niveau dat bij hen past; 

• onze school voert de ondersteuning aan leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften planmatig en doelgericht uit; 

• onze school werkt resultaatgericht aan de verbetering van de 

opbrengsten en  toetsen/schoolexamens; 

• onze school werkt resultaatgericht aan de verbetering van het 

onderwijsleerproces. 

 

Visscher & Ehren (2011) definiëren opbrengstgericht werken als het streven 

naar zo hoog mogelijke leerprestaties, doelen stellen, instrumenten gebruiken 

om vorderingen van leerlingen te volgen, vorderingen systematisch evalueren 

en analyseren en het onderwijs op basis van die data afstemmen op behoeften 

van leerlingen en op het bereiken van de doelen. De auteurs geven aan dat een 

vaste cyclus uit de volgende onderdelen kan bestaan: 

• Doel: Formuleer een vraag waar data een antwoord op kunnen geven. 

• Dataverzameling: Verzamel data die relevant zijn om je doel te 

beantwoorden. 

• Analyse: Geef een antwoord op de vraag op basis van de verzamelde 

data. 

• Interpretatie: Ga na welke implicaties voor wijzigingen volgen uit de 

analyse. 

• Actie: Neem besluiten over voorgenomen wijzigingen en voer deze uit. 

 

Alle definities geven als uiteindelijk doel voor OGW aan dat het gaat om het 

optimaliseren van prestaties van leerlingen. Ook wordt in alle definities 

gewezen op een systematische en cyclische werkwijze, maar de betekenis 

hiervan wordt niet altijd specifiek gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld de stappen 

in de cyclus verschillend geformuleerd waardoor bepaalde aspecten meer of 

minder duidelijk naar voren komen. Niet alle definities voor OGW omvatten 
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specifiek het stellen van doelen, het gebruik van meetgegevens of data, het 

gebruik van instrumenten om vorderingen te volgen, het volgen van de 

ontwikkeling van leerlingen, maatwerk bieden, en het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs. Verder zien we dat de definities voor OGW in de 

loop van de tijd verder zijn ontwikkeld en aangepast. 

De vijf indicatoren van de Inspectie hebben vooral betrekking op het meten en 

analyseren van gegevens. Zelfs als scholen op de indicatoren van de Inspectie 

voldoende scoren kan niet automatisch geconcludeerd worden dat deze 

scholen opbrengstgericht werken, omdat de overige aspecten van de 

evaluatieve cyclus niet beoordeeld worden. Andersom geldt dat docenten bij 

opbrengstgericht werken het accent kunnen leggen op andere aspecten dan de 

indicatoren van de Inspectie, waardoor de school niet aan de 

beoordelingscriteria van de Inspectie voldoet.  

 

Voorgaand hebben we beschreven dat de definities van OGW van de 

‘specialisten’ verschillend zijn. In hoofdstuk 3 hebben we al gezien dat ook in 

het vo-veld zelf verschillende accenten gelegd worden. Op de acht onderzochte 

scholen herkennen we met name ‘het maximale uit elke leerling halen’ (vgl. 

Inspectie en Onderwijsraad) en het doorlopen van de evaluatieve cyclus (vgl. 

Visscher & Ehren).  Daarnaast kan men verschillend omgaan met de geboden 

vrijheid en sturing. De meeste besturen geven weinig aanwijzingen over wat er 

op schoolniveau moet gebeuren. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat 

veel besturen zich vooral richten op de randvoorwaarden als huisvesting en 

personeel en zich te weinig bezighouden met de ontwikkeling van leraren en 

het onderwijsproces (Inspectie van het Onderwijs, 2013). Hierdoor kan een 

grote variatie verwacht worden in de manier waarop besturen, scholen en 

docenten OGW invullen (zie hoofdstuk 6).  

 

4.2 Expertmeeting  
De opvattingen van de experts betreffende onderzoeksvraag 2, zijn onderzocht 

door de volgende stelling voor te leggen: “Bij de invoering/uitvoering van OGW 
laten scholen zich te veel leiden door de opbrengstindicatoren van de Inspectie 
van het Onderwijs”. In de volgende subparagrafen worden de tijdens de 

expertmeeting uitgewisselde en bediscussieerde gedachten en meningen van de 

deelnemende experts weergegeven over deze stelling. We doen dit aan de hand 

van twee onderwerpen, namelijk: beeld over OGW gekoppeld aan motivatie 

voor OGW, en indicatoren voor OGW van de Inspectie versus 
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opbrengstindicatoren. Uit de peiling voorafgaand aan de discussie bleek dat de 

meerderheid van de deelnemers het met de stelling oneens was (5 oneens, 3 

eens).  

 
4.2.1 Beeld over OGW gekoppeld aan motivatie voor OGW 
Volgens de deelnemers aan de expertmeeting is de mate waarin scholen zich 

laten leiden door opbrengstindicatoren van de onderwijsinspectie afhankelijk 

van de motivatie voor de invoering van OGW op de scholen. Die motivatie 

hangt samen met opvattingen van de school over het nut en de doelen van 

OGW. Veel scholen zijn extrinsiek gemotiveerd, en vooral gericht op 

verantwoording naar de inspectie en bewijzen dat het goed gaat met de 

schoolresultaten. Volgens de experts zijn dat meestal scholen die door de 

Inspectie als zwak (dreigen te) worden beoordeeld. Deze scholen, die zich 

extern laten leiden door de inspectie of door het college van bestuur, zouden 

vooral focussen op het toezichtkader van de inspectie en vaker een ad-hoc 

beleid tonen, dus zonder PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act), dan scholen die op 

basis van intrinsieke motivatie OGW oppakken, zo menen de experts.  

 

Bij intrinsieke motivatie voor OGW is de doelstelling gericht op het verbeteren 

van onderwijs en het nemen van beslissingen op schoolniveau door het 

benutten van data. Voor deze doelen is het cyclische aspect van OGW juist erg 

belangrijk. Deze doelen krijgen over het algemeen echter minder aandacht, 

aldus de experts. Scholen voor praktijkonderwijs en (V)SO zijn wel vaker intern 

gemotiveerd, want op deze scholen is men meer gericht op de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Volgens de experts wordt het echt 

interessant als scholen externe en interne doelen koppelen, dus sturen op 

inspectie-indicatoren en toegevoegde specifieke schoolindicatoren, met het oog 

op een ‘totaalmonitor’. Ook wordt opgemerkt dat extrinsiek gemotiveerde 

scholen door goede ervaringen met OGW geleidelijk intrinsieke motivatie 

ontwikkelen, zoals gezien wordt bij scholen in Limburg die in opdracht van de 

schoolbesturen samenwerken met de Universiteit van Maastricht. 

 
4.2.2 Indicatoren voor OGW van de inspectie versus opbrengstindicatoren 
Door de experts wordt opgemerkt dat scholen zich meer zouden moeten laten 

leiden door de indicatoren voor OGW van de inspectie en minder door de 

opbrengstindicatoren. Scholen die zich laten leiden door de 

opbrengstindicatoren hebben een ander beeld van zichzelf ten aanzien van de 
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implementatie van OGW dan de inspectie. Goede resultaten in de bovenbouw 

zeggen weinig over het opbrengstbewustzijn in de school, zoals visie, sturing, 

feedback, cultuur of PDCA-cyclus. Dit punt is ook gerelateerd aan de 

opmerking dat er in het algemeen een breuk bestaat tussen de onderbouw en 

bovenbouw van het vo in relatie tot OGW. ‘Terwijl men in de bovenbouw 
inspectiegericht met OGW bezig is, voelt men zich in de onderbouw niet 
verantwoordelijk voor de eindexamenresultaten’, zo meent een van de experts. 

Hierin kan de schoolleiding verbetering brengen door bijvoorbeeld aan te 

sturen op doorlopende leerlijnen.  

4.3  Casestudies  

In hoofdstuk 3 is gebleken dat het grootste deel van de scholen de definitie die 

de inspectie geeft aan opbrengstgericht werken deelt of uit wil breiden. Zo 

vinden scholen het onder andere ook een doel van opbrengstgericht werken 

dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt. De scholen benoemen 

opbrengstgericht werken vaak in termen die raakvlakken hebben met de PDCA- 

cyclus (doelen stellen, uitvoeren, evalueren, bijstellen). Het gebruik van data 

wordt daar meestal niet vanzelfsprekend bij inbegrepen, dit aspect wordt 

zelden spontaan genoemd. Opbrengstgericht werken speelt zich op de 

onderzochte scholen meestal af op het niveau van de individuele leerling. Het 

belangrijkste doel dat scholen voor opbrengstgericht werken formuleren is het 

maximale uit iedere leerling halen. De feedback die uit de evaluatie van de 

gestelde doelen voorkomt, richt zich meestal op de leerling, en niet zozeer op 

de docenten.  

Het meest genoemde onderwerp van opbrengstgericht werken zijn de 

eindexamenresultaten, waarbij schoolleiders en middenmanagers vooral 

denken aan de vergelijking met andere scholen en afdelingen en docenten aan 

het leerlingen laten halen van het eindexamen. Daarnaast is er nog een scala 

van andere onderwerpen waaronder niet-cognitieve leerling-resultaten. 

Sommige scholen rekenen onder opbrengstgericht werken ook allerlei 

onderwerpen buiten het onderwijsleerproces waarvoor doelen gesteld kunnen 

worden en die geëvalueerd kunnen worden. Deze scholen hanteren een brede 

opvatting van opbrengstgericht werken. 
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4.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat er in de literatuur verschillende 

definities en opvattingen bestaan over OGW, die bovendien in de loop van de 

tijd verder zijn ontwikkeld. Duidelijk is dat in alle gevallen het optimaliseren 

en verhogen van leerresultaten van leerlingen het doel is van OGW: het 

maximale uit leerlingen halen. Soms wordt hierbij ook het optimaliseren van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen betrokken. Ook wordt in alle 

definities gewezen op een systematische en cyclische werkwijze, maar de 

betekenis hiervan is niet altijd eenduidig. Niet alle definities omvatten specifiek 

het stellen van doelen, het gebruiken van meetgegevens of data, het gebruiken 

van instrumenten om vorderingen te volgen, het volgen van de ontwikkeling 

van leerlingen, maatwerk bieden, en het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs. Uiteindelijk zijn dit stuk voor stuk elementen die relevant zijn als 

het gaat om OGW.  

Niet alleen de verschillen in definities leiden tot verschillen in beelden en 

opvattingen over OGW, en dus over oordelen over de stand van zaken 

aangaande OGW in het onderwijs. Ook het algemeen onderschreven doel, het 

optimaliseren van leerresultaten van leerlingen, kan leiden tot verschillende 

invulling van OGW en verschillende processen op scholen. Als de leerresultaten 

het hoofddoel voor invoering van OGW zijn, bijvoorbeeld bij scholen die als 

zwak (dreigen te) worden beoordeeld door de Inspectie, kan de focus teveel 

komen te liggen op snelle (ad-hoc) acties. Ligt het accent op OGW vanuit de 

intrinsieke behoefte om de onderwijskwaliteit te verbeteren, dan zal er meer 

aandacht zijn voor verschillende stappen in het proces en de evaluatieve cyclus 

met als eindproduct hogere leerresultaten.  

 

Uit de onderzoeksgegevens kunnen een aantal redenen worden gedestilleerd 

die een verklaring kunnen vormen voor verschillen tussen scholen en Inspectie 

in interpretatie aangaande de stand van zaken in relatie tot OGW in het vo: 

• Scholen zien OGW vooral op het niveau van de individuele leerling, de 

inspectie kijkt op het niveau van de school (gezien de indicatoren). 

• De indicatoren van de inspectie zijn te beperkt om de volledige stand 

van zaken in kaart te brengen, omdat deze zich beperken tot de 

instrumenten voor evaluatie. 

• Scholen focussen binnen OGW vooral op doelen. Kijken naar resultaten, 

als vastgestelde systematiek, is minder aan de orde. Scholen kijken 

vooral naar resultaten als er een specifieke aanleiding voor is. 
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• De definitie van de inspectie is weinig operationeel en laat ruimte voor 

allerlei mogelijke invullingen die zich in de praktijk ook voordoen, 

bijvoorbeeld evalueerbare onderwerpen buiten het onderwijsleerproces. 

• De term opbrengstgericht werken leidt tot misverstanden omdat alle 

initiatieven die kunnen leiden tot verbetering van de opbrengsten er 

onder kunnen vallen. 
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5 Werkwijze voor opbrengstgericht werken 

In dit hoofdstuk wordt op basis van het literatuuronderzoek een antwoord 

geformuleerd op de derde onderzoeksvraag. Deze vraag luidt:  

 

Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze voor opbrengstgericht 
werken in het onderwijs? Zijn er specifieke aandachtspunten voor het voortgezet 
onderwijs? 
 

We splitsen de vraag in twee delen, die in de navolgende twee paragrafen 

behandeld worden. In het eerste deel gaan we in op de beste werkwijze voor 

OGW in het onderwijs en in het tweede deel op specifieke aandachtspunten 

voor het vo. 

5.1 Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze voor OGW 
 in het onderwijs?  

Tijdens de literatuurstudie is gebleken dat in wetenschappelijke 

onderzoekspublicaties niet gesproken wordt over een beste werkwijze voor 

opbrengstgericht werken. Wel wordt gesproken over de vraag onder welke 

condities opbrengstgericht werken op scholen gerealiseerd kan worden. 

Daarover is een behoorlijke consensus in de literatuur. Ook komen we in de 

literatuur relevante ervaringen tegen die van belang zijn bij de implementatie 

van opbrengstgericht werken. We zullen deze vraag daarom beantwoorden 

door in te gaan op deze condities en ervaringen. 
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5.1.1 Cultuuraspecten 
Onderzoekende cultuur 
Een belangrijke voorwaarde voor de invoering van opbrengstgericht werken is 

dat scholen een onderzoekende cultuur ontwikkelen. Scholen met een 

onderzoekende cultuur beoordelen permanent hun eigen functioneren op basis 

van data, hebben de kennis en vaardigheden om dat te doen en proberen zich 

op grond daarvan te verbeteren. Earl en Katz (2006) wijzen er op dat de bron 

van veranderingen zou moeten liggen in de eigen onderzoekende houding van 

docenten. Veranderingen zouden niet door anderen van bovenaf opgelegd 

moeten worden, wel kan vanuit de schoolleiding een onderzoekende houding 

gestimuleerd worden. .  

 
Een opbrengstgerichte, prestatiegerichte schoolcultuur 
Visscher en Ehren (2011) concluderen vooral dat de mate waarin de school 

gekenmerkt wordt door een opbrengstgerichte, prestatiegerichte schoolcultuur 

relevant is voor de implementatie van opbrengstgericht werken. Hierbij gaat 

het om de mate waarin men hoge prestaties in de kernvakken, zowel voor 

getalenteerde als voor minder getalenteerde leerlingen, belangrijk vindt en 

daaraan werkt (Inspectie 2012). Belangrijk voor een dergelijke cultuur is dat 

docenten zich veilig voelen om hun zwakke plekken te durven laten zien, 

vanuit het perspectief dat in die zwakke plekken ontwikkeling mogelijk is.  

 
5.1.2 Leiderschapsaspecten 
Een op onderwijsresultaten gericht schoolbestuur 
Ledoux et al. (2009) concluderen dat een bestuur dat inzicht wil hebben in de 

resultaten van de leerlingen er toe bijdraagt dat scholen data daarover gaan 

verzamelen en deze gegevens ook zelf willen analyseren. Verbeek et al. (2012) 

stellen dat opbrengstgericht leiderschap van besturen vooral bestaat uit: 

• het gesprek voeren, op regelmatige basis, over de leeropbrengsten van 

de school; 

• voorbeeldgedrag (zelf laten zien wat het belang is van doelen stellen, 

afspraken maken, analyseren en evalueren); 

• faciliteren (zoals zorgen voor instrumenten, voor professionalisering, 

maar ook voor mogelijkheden om via mobiliteitsbeleid kwaliteit van 

schoolteams te versterken); 
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• fungeren als critical friend voor de scholen, dat wil zeggen zowel eisen 

stellen, controleren en kritisch bevragen als stimuleren, ondersteunen, 

begrip tonen en waar nodig concrete hulp bieden; 

• organiseren van leren van en met elkaar. 

 

Aanvullend stellen deze auteurs dat besturen zich moeten richten op alle 

scholen onder hun bestuur en niet alleen op scholen die als zwak worden 

gekwalificeerd. Ook voor scholen die volgens de inspectie voldoende scoren op 

leeropbrengsten is het belangrijk om kritisch naar de resultaten te blijven 

kijken en zich af te vragen of men het beste uit alle leerlingen haalt. De 

minimumnormen die de inspectie hanteert, leggen met name voor scholen met 

veel leerlingen met hoogopgeleide ouders de lat eigenlijk te laag. Deze scholen 

kunnen de behaalde resultaten beter vergelijken met qua populatie 

vergelijkbare scholen, om op deze wijze de eigen prestaties te beoordelen. 

 

Een op onderwijsresultaten gerichte schoolleider 
Visscher en Ehren (2011) stellen dat leiderschap cruciaal is voor het gebruiken 

van toetsresultaten ten behoeve van onderwijsverbetering op een school. 

Schoolleiders zullen hun teams op het belang van OGW moeten wijzen en de 

teamleden enthousiast moeten maken en houden voor OGW, ook als de 

resultaten in eerste instantie tegenvallen. Docenten die in een school werken 

waar de schoolleider enthousiast is over hoe data het begrip van docenten 

kunnen bevorderen over hoe kinderen leren, zodat het onderwijs 

daadwerkelijk verbeterd kan worden, gebruiken ook vaker data. 

Schoolleiders zijn belangrijk als procesbewaker, bij het vertalen van de 

resultaten in prestatiedoelen en een onderwijsaanpak en bij het monitoren van 

de plannen. De schoolleider kan ook van grote betekenis zijn bij het 

bevorderen van een veilig schoolklimaat. Voorts speelt de schoolleider een 

belangrijke rol bij het faciliteren van docenten. Aan docenten moet 

bijvoorbeeld voldoende tijd beschikbaar gesteld worden om het gebruik van 

data te leren en te ontwikkelen. 

 

Visie op en normen en doelen voor het gebruik van data 
Schildkamp en Lai (2013) concluderen dat scholen die op een effectieve manier 

data willen gebruiken een visie op en normen en doelen voor het gebruik van 

die data moeten hebben. Het is primair de taak van bestuur en schoolleiding 

om visie, normen en doelen te ontwikkelen en uit te dragen. Om een duidelijk 
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visie en normen te ontwikkelen is het belangrijk om meetbare doelen te stellen. 

Alleen als er meetbare doelen zijn kan het docententeam nagaan of zij al of 

niet de doelen bereikt hebben en op grond daarvan hun lesgedrag verbeteren. 

Belangrijk daarbij is dat deze doelen gesteld worden voor intern gebruik op de 

school en niet (primair) voor de verantwoording extern. Dit in verband met het 

bevorderen van een open en veilige cultuur. 

Ledoux et al. (2009) noemen het belang van een duidelijk schoolbeleid in relatie 

tot de invoering van opbrengstgericht werken. Dat wil zeggen dat er een visie 

op onderwijs is en een meerjaren beleidsplan waarin is vastgelegd waar men 

aan wil werken, waarom en met welke doelstellingen. 

 
5.1.3 Docentaspecten 
Samenwerking tussen docenten 
Een belangrijke voorwaarde om het gebruik van data in school te bevorderen is 

samenwerking tussen de docenten. Samenwerking is van belang om het 

isolement van een docent te verminderen en de professionalisering van 

docenten te bevorderen. Lai en Mac Naughton (2008) maken duidelijk dat 

alleen samenwerking die zich richt op het verbeteren van het onderwijs een 

positieve uitwerking heeft op het lesgedrag van docenten en het leren van de 

leerlingen (zie ook McKinsey & Company, 2007). Geijsel, Sleegers, Stoel & 

Kruger (2009) trekken de conclusie dat de mogelijkheden voor docenten 

binnen de school voor professioneel leren de kwaliteit van deze samenwerking 

bepaalt. Schildkamp en Ehren (2012) beschrijven het samenwerken van 

docenten in datateams. Volgens de auteurs helpt samenwerking docenten om 

van elkaar te leren en om data te gebruiken en het bevordert de uitwisseling 

van ideeën en strategieën. 

 

Motivatie om opbrengstgericht te gaan werken 
Visscher en Ehren (2011) constateren dat opbrengstgericht werken voor 

sommige docenten als bedreigend en belastend ervaren kan worden. Het is dan 

ook belangrijk dat de docent de voorgestelde verandering helder en waardevol 

vindt voor het eigen dagelijkse handelen. Docenten moeten eigenaar worden 

van de voorgestelde verandering. Dat houdt onder andere in dat docenten en 

schoolleiders (ten dele) hun eigen data verzamelen omdat zij nieuwsgierig zijn 

naar de oorzaken van tegenvallende resultaten van leerlingen. Analyse van de 

leerresultaten geeft inzicht in waar tekorten liggen en welke verbeteringen 

gewenst zijn; dit helpt docenten om hun werkwijze aan te passen en onderwijs 
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te geven dat meer op maat is voor de behoeften van hun leerlingen. Of, in 

andere termen, het bevordert differentiatie.  Uiteindelijk draagt dat weer bij 

aan de professionele ontwikkeling van docenten. Ten behoeve van het 

eigenaarschap is ook belangrijk dat docenten en schoolleiders hun eigen 

beslissingen kunnen nemen over veranderingen die zij op basis van de data 

willen doorvoeren. Autonomie versterkt de motivatie, maar daarbij moet wel 

bekeken worden of een docent voldoende ervaring heeft met een nieuwe 

aanpak in de klas. Docenten moeten zich ook realiseren dat bij het doorvoeren 

van veranderingen hoort dat de resultaten ook geëvalueerd worden.  

 
5.1.4 Kennis- en vaardigheidsaspecten 
Kennis en ervaring van de gebruikers van de data 
Om data in informatie om te zetten moet aan een aantal voorwaarden worden 

voldaan. Scholen en leraren moeten besluiten of de data geschikt zijn voor de 

beoogde doelen. Ook dient de kwaliteit van de data beoordeeld te worden en 

moeten de juiste analyses worden toegepast. Last but not least moeten de 

resultaten van de analyses goed geïnterpreteerd worden. Dit proces vergt veel 

kennis en vaardigheden over bijvoorbeeld het interpreteren van data en de 

mogelijkheden om de lespraktijk op grond van die interpretaties te veranderen. 

Volgens Schildkamp en Lai (2013) komen veel schoolleiders en leraren deze 

kennis en vaardigheden in enig opzicht te kort. De auteurs doen de 

aanbeveling dat deze groepen voorzien worden van training en ondersteuning.  

 
Training en externe ondersteuning en de beschikbaarheid van hulpmiddelen 
Training en ondersteuning kunnen leiden tot een toename in het gebruik van 

data, concluderen Schildkamp en Lai (2013). De volgende aspecten zijn daarbij 

van belang: 

• een gestructureerde lange termijn benadering, bijvoorbeeld in de vorm 

van datateams; 

• training in het gebruik van statistische begrippen; 

• verschillende vormen van ondersteuning. 

 

Onderdeel van de ondersteuning is het ter beschikking stellen van 

hulpmiddelen om het gebruik van data in scholen te structureren. Bij 

hulpmiddelen kan gedacht worden aan roosters, handleidingen en 

stappenplannen. 
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Vanhoof et al. (2013) concluderen dat externe ondersteuning bij voorkeur moet 

bestaan uit een zorgvuldig doordachte combinatie van verschillende 

elementen. Een combinatie zou kunnen bestaan uit de aanwezigheid van een 

helpdesk, een introducerende trainingssessie door onderzoekers gericht op 

interpretatie van data gevolgd door een interne trainingssessie door een 

onderwijskundig adviseur gericht op het gebruik van data. 

 
5.1.5 Aspecten met betrekking tot data 
Aard van de data 
Schildkamp en Lai (2013) wijzen er op dat bij opbrengstgericht werken gebruik 

gemaakt moet worden van data die nuttig zijn voor het nemen van beslissingen 

en niet alleen van data die snel beschikbaar zijn. Dat lijkt een open deur maar 

in de praktijk wordt bij informatie vooral gedacht aan onderwijsresultaten, 

terwijl docenten informatie over hun eigen lesgeven vaak het meest belangrijk 

vinden. Een hiermee samenhangend punt is dat bij het bepalen van de 

onderwijsresultaten het verstandig is niet op één bron af te gaan, bijvoorbeeld 

de examenresultaten omdat die toch al in het onderwijsinformatiesysteem 

zitten. Bij voorkeur zouden onderwijsresultaten bepaald moeten worden op 

grond van meerdere bronnen (triangulatie).Te denken valt aan resultaten van 

tussentijdse toetsen, het gebruik van formatieve toetsen (zie hieronder) of 

lesevaluaties door leerlingen.  

Goertz et al. (2009) hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop leraren 

wiskunde omgaan met de feedback die zij uit tussentoetsen verkrijgen. De 

onderzoekers vonden dat leraren die toetsten op conceptueel begrip van 

wiskunde naar aanleiding van deze feedback veel meer andere 

instructiemethoden gingen gebruiken dan de leraren die dat niet deden. Deze 

laatste groep gebruikte de feedback uit toetsen die niet gericht waren op 

conceptueel begrip om te bepalen welk deel van de stof opnieuw op dezelfde 

manier uitgelegd moest worden, welke leerlingen extra ondersteuning nodig 

hadden en wanneer zij door konden gaan naar het volgende onderwerp. De 

onderzoekers laten zien dat een groot deel van de gebruikte tussentoetsen de 

leraren niet hielp om een dieper inzicht te krijgen in de manier waarop 

leerlingen wiskunde leren, wat volgens hen een voorwaarde is om de instructie 

te verbeteren. De meeste items in de toetsen gaven geen bruikbare informatie 

over de elementen die leerlingen niet goed begrepen. Zij concluderen dan ook 

dat toetsen slechts één doel mogen dienen. Als tussentoetsen een formatief 
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doel hebben, moeten ze ontworpen zijn met als doel de instructie te 

verbeteren. Voor summatieve doelen moeten andere toetsen gebruikt worden. 

 

Downey en Kelly (2013) wijzen op de spanning tussen het intern en extern 

gebruik van data. Scholen en leraren denken dat data over leerlingen meestal 

verzameld worden voor extern gebruik (verantwoording), maar dat ze eigenlijk 

verzameld zouden moeten worden voor intern gebruik (zelfevaluatie en 

verbetering). Wayman et al. (2013) benadrukken dat het gebruik van data om 

een school op af te rekenen kan leiden tot allerlei ongewenst effecten, 

variërend van afkeer om data te gebruiken voor het verbeteren van het 

onderwijs, of een sterke nadruk in het curriculum op de inhouden die in testen 

aan de orde komt, tot zelfs het manipuleren van resultaten (zie hiervoor ook 

Ledoux e.a., 2009).. Ehren en Swanborn (2012) concluderen dat als data zowel 

voor verantwoording als voor verbetering gebruikt worden de verleiding groot 

is om verbeteringen die ingezet worden vooral te richten op de groep 

leerlingen waar de meeste winst in het kader van de verantwoording valt te 

verwachten.  

 

Een betrouwbaar en valide informatiesysteem  
Schildkamp en Lai (2013) laten zien dat, om opbrengstgericht te kunnen 

werken, scholen moeten beschikken over een goed toegankelijk, betrouwbaar 

en valide informatiesysteem over de onderwijsresultaten van de leerlingen om 

beslissingen over de te hanteren didactiek op te baseren en de gestelde doelen 

te toetsen. Een informatiesysteem alleen leidt niet automatisch tot effectief 

gebruik van die informatie. De auteurs waarschuwen zelfs voor een 

‘information overload’, de aanwezigheid van een zo grote hoeveelheid 

informatie dat niet meer duidelijk is wat waarvoor gebruikt moet worden. 

Een informatiesysteem moet gebruikersvriendelijk, toegankelijk en snel zijn. 

Het moet mogelijk zijn er veranderingen in aan te brengen omdat de eisen die 

(de omgeving van de) scholen aan een dergelijk systeem stellen snel wijzigen. 

Heel belangrijk is dat het mogelijk moet zijn de data op verschillende niveaus 

te aggregeren. Een docent moet in staat zijn de data op individueel niveau en 

op klasniveau in te zien. Een schoolleider moet de data op schoolniveau 

kunnen aggregeren, en een afdelingsleider op afdelingsniveau. Ook moet het 

mogelijk zijn om verschillende soorten data met elkaar te kruisen (bijvoorbeeld 

geslacht met resultaten). 
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Effectieve feedback 
De data dienen als feedback voor de docent over de gehanteerde didactiek en 

instructie. Hattie en Timperley (2007) merken op dat feedback in scholen vaak 

persoonsgericht is in plaats van taakgericht en derhalve ineffectief. In hun 

model voor effectieve feedback staan drie vragen centaal: wat zijn de doelen, 

hoe ver ben ik al gevorderd, en wat moet ik doen om de doelen te realiseren? 

Effectieve feedback zou volgens dit model op alle drie de vragen antwoord 

moeten geven. Vergelijkbare inzichten zijn te vinden in de conclusies die Shute 

(2008) verbindt aan haar review over de effectiviteit van formatieve feedback. 

Formatieve feedback moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om het leren te 

kunnen ondersteunen: niet-veroordelend maar helpend, op het juiste tijdstip, 

precies en duidelijk.  

 
5.1.6 Implementatie-aspecten 
Een vaste cyclus voor opbrengstgericht werken 
Visscher en Ehren (2011) benadrukken het belang van een vaste cyclus voor 

opbrengstgericht werken. Dat biedt scholen en leraren houvast en zorgt ervoor 

dat de kernactiviteiten op vaste tijdstippen in het schooljaar aan de orde 

komen. Een cyclus kan uit de volgende onderdelen bestaan: 

• Doel: Formuleer een vraag waar data een antwoord op kunnen geven. 

• Dataverzameling: Verzamel data die relevant zijn om je doel te 

beantwoorden. 

• Analyse: Geef een antwoord op de vraag op basis van de verzamelde 

data. 

• Interpretatie: Ga na welke implicaties voor wijzigingen volgen uit de 

analyse. 

• Actie: Neem besluiten over voorgenomen wijzigingen en voer deze uit. 

 
De invoering van opbrengstgericht werken 
Visscher en Ehren (2011) wijzen er op dat er voldoende tijd moet zijn om 

opbrengstgericht werken te ontwikkelen en implementeren, en om het uit te 

voeren. De invoering van opbrengstgericht werken veronderstelt dat 

schoolteams zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken, dat zij leren 

werken volgens een nieuwe werkwijze en in staat zijn dat geleidelijk te 

implementeren. Het analyseren en bespreken van onderwijsresultaten is een 

activiteit waarvoor formele overlegtijd moet worden ingeruimd. Daarnaast is er 

tijd nodig voor de uitwisseling van informatie aangaande hoe er in de klassen 
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onderwijs wordt gegeven, voor de ondersteuning van zwakkere docenten bij 

het verbeteren van hun didactische vaardigheden en voor de expliciete 

planning van verschillende didactische aanpakken. 

Dit sluit aan bij een conclusie van Black en Wiliam (1998) in hun overzicht van 

het onderzoek naar de effecten van toetsgebruik op de kwaliteit van het 

onderwijs, namelijk dat het langlopende trajecten vergt om tot een verbeterde 

formatieve toetsing te komen. De ineffectieve toetsingsmethoden zijn volgens 

hen diep geworteld, zowel in de schoolorganisatie als in de leraren. De 

invoering van opbrengstgericht werken vraagt om veel tijd en intensieve 

begeleiding. 

 

Onderzoek van Archer et al. (2013) suggereert dat de manier waarop data 

gebruikt worden, aangepast moet worden aan voorwaarden binnen de school 

wat betreft de mate van een onderzoekende cultuur, schoolleiderschap, en 

kennis en vaardigheden van de leraren. In scholen waar leraren moeite hebben 

met complexe data om te gaan, is de beste optie wellicht om een topdown 

model te gebruiken waarin de schoolleider de interpretatie van de data en de 

verbetervoorstellen voor zijn rekening neemt en deze doorgeeft aan teamleider 

en leraren. Het is in dit model ook de taak van de schoolleider de 

implementatie van de verbeteringsacties te monitoren. Een volgende stap zou 

dan het cascademodel kunnen zijn waarin meerdere personen een specifieke 

rol hebben bij het gebruik van de data. Naast de schoolleider zou dan ook de 

teamleider en de intern begeleider een rol kunnen spelen. Uiteindelijk zou dit 

kunnen leiden tot het teammodel waarin schoolleider, intern begeleider, 

teamleider en docenten samenwerken om de data te interpreteren en doelen te 

formuleren en te evalueren. 

Schildkamp en Lai (2013) wijzen er op dat we niet mogen verwachten dat 

scholen direct op een instrumentele manier van data gebruik zullen maken. 

Het instrumenteel gebruik van data betreft het analyseren en interpreteren van 

data en het gebruik van data om beslissingen te nemen en verbeteringen in te 

voeren. Dit instrumentele gebruik van data is echter moeilijk te bereiken en 

vergt tijd. Gewoonlijk zullen scholen data aanvankelijk vooral conceptueel 

gebruiken. Het conceptuele gebruik van data is een meer indirecte manier om 

data te gebruiken. Data leiden dan niet direct tot verbeteracties maar 

beïnvloeden wel de manier waarop docenten en schoolleiders nadenken over 

hun functioneren en het functioneren van de school. Dat kan op de langere 

termijn hun gedrag beïnvloeden en leiden tot beter onderwijs. 
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5.2 Zijn er specifieke aandachtspunten voor het voortgezet onderwijs?  

In de bestudeerde literatuur wordt niet tot nauwelijks onderscheid gemaakt 

tussen verschillende onderwijssoorten. Veel onderzoek is gericht op het 

primair onderwijs. In het concept opbrengstgericht werken zal er, naar ons 

idee, geen principieel verschil zijn tussen het primair onderwijs en het 

voortgezet onderwijs. Wel zal er een verschil kunnen zijn in de realisatie van 

de condities die vereist zijn voor opbrengstgericht werken zoals hierboven 

omschreven. Het primair en en het voortgezet onderwijs kennen immers elk 

een eigen structuur, die ook consequenties heeft voor de realisatie van een 

schoolcultuur.  

Hieronder noemen we een aantal plausibele verschillen tussen beide 

schooltypen, die zowel in positieve als negatieve zin kunnen bijdragen aan een 

goede toepassing van opbrengstgericht werken. De genoemde voor en nadelen 

worden in belangrijke mate ondersteund door de discussie tijdens de 

expertmeeting over dit onderwerp (zie ook 6.2). 

 
Nadeel of voordeel voor vo 

• Leerlingen in het vo zijn voorgesorteerd op schooltype, waardoor 

niveauverschillen in een vo-klas kleiner zijn dan in een po-klas. Dit kan 

het makkelijker maken om goed met die verschillen om te gaan. 

Anderzijds zijn vo- docenten door de homogene groepen minder 

gewend om te differentiëren naar verschillende niveaus. 

 
Voordeel voor vo 

• Op het vo zijn de docenten specifiek op hun vak gericht. Deze 

docenten zijn wellicht beter in staat toetsgegevens over hun vak te 

interpreteren en op grond daarvan verbeteringen in het onderwijs door 

te voeren.  

• In het vo zijn er meestal meerdere docenten voor een vak waardoor 

onderlinge uitwisseling over de interpretatie en het gebruik van data 

van dat vak misschien eenvoudiger is. 

• Vakspecifieke docenten kunnen makkelijker didactische veranderingen 

doorvoeren. 

• Zeker in de bovenbouw van het vo is het onderwijs sterk gericht op het 

eindexamen. Het gebruik van toetsgegevens zal in zo’n cultuur wellicht 

eerder aanslaan. 
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Nadeel voor vo 

• Daar staat tegenover dat de knip tussen onder- en bovenbouw in het vo 

het lastiger maakt zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen. 

• De schoolcultuur op het vo is door de grootte van de scholen en de 

vaak verschillende locaties moeilijker te managen dan in het 

basisonderwijs. 

• Omdat leerlingen in het vo al voorgesorteerd zijn op schooltype 

worden achterblijvende prestaties van leerlingen eerder toegeschreven 

aan een verkeerde schoolkeuze dan aan een ontoereikende didactiek. 

Hierdoor zullen leerlingen eerder worden doorverwezen naar een lager 

onderwijsniveau. 

• Schaalgrootte speelt een rol. Vo-scholen hebben meer lagen (afdelingen, 

secties e.d.) dan basisscholen waardoor schoolbeleid met vertraging 

terechtkomt bij de docenten. 

• Doordat docenten in het vo vakspecifiek onderwijs verzorgen voor 

meerdere klassen hebben zij minder zicht op individuele leerlingen, 

hun ontwikkeling en leerprestaties bij andere vakken. Er is geen 

‘totaalplaatje’. 

5.3  Samenvatting 

De vraag of er een beste werkwijze is voor opbrengstgericht werken in het 

voortgezet onderwijs kan niet rechtstreeks vanuit de literatuur beantwoord 

worden. Er zijn veel werkwijzen mogelijk, ze hebben alle als kern het werken 

met de evaluatieve cyclus. Onderzoek naar effecten van specifieke werkwijzen 

is nog nauwelijks voorhanden. Een belangrijke notie is wel dat de uiteindelijke 

opbrengst moet zijn dat docenten hun lespraktijk gaan verbeteren, 

bijvoorbeeld door beter te differentiëren. Want alleen daarvan kan een effect 

op leerprestaties van leerlingen worden verwacht. Alleen meten en analyseren 

is dus niet voldoende. Een andere belangrijke notie is dat de data en de 

analysemethoden moeten (kunnen) leiden tot adequate, taakgerichte feedback 

aan zowel docenten (over hun handelen) als aan leerlingen (over hun 

leerproces). Feedback is het ‘werkzame mechanisme’ in opbrengstgericht 

werken. 

 

De literatuur geeft verder inzicht in de condities die nodig zijn voor 

opbrengstgericht werken. We vatten ze hier samen in een overzicht.  
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Factoren die opbrengstgericht werken bevorderen 
Cultuur van de 

school 

• Onderzoekende houding van docenten. 

• Open cultuur en veilige sfeer in de school, waarin docenten 

zwakheden durven te laten zien. 

• Prestatiegerichtheid, hoge prestaties belangrijk vinden. 

Leiderschap 

en visie 

• Schoolbestuur vraagt actief aan de school/scholen om inzicht in 

de kwaliteit, voert het gesprek daarover. 

• Schoolbestuur geeft zelf het goede voorbeeld, werkt zelf ook 

met doelen en data. 

• Schoolleider speelt een actieve rol als aanjager, stimulator, 

facilitator en bewaker van een veilig en open schoolklimaat. 

• De schoolleiding heeft een (lange termijn) visie op te behalen 

doelen en bewaakt dat deze ambitieus maar ook realistisch en 

meetbaar zijn. Belangrijk daarbij is dat deze doelen gesteld 

worden voor intern gebruik op de school en niet (primair) voor 

de verantwoording extern. ‘Zelf willen weten’ moet leidend zijn.  

Docenten • Samenwerking tussen docenten gericht op het verbeteren van 

het onderwijs. 

• Docenten die OGW zien als een pluspunt en niet als een last (het 

levert wat op en je wordt er een betere docent van). 

Kennis en 

vaardigheden 

• Kennis en vaardigheden in het interpreteren van data en de 

mogelijkheden om de lespraktijk op grond van die 

interpretaties te veranderen.  

Bruikbare data 

en informatie-

systeem 

• Meerdere bronnen gebruiken. 

• Datasysteem dat snel, toegankelijk en gebruiks-vriendelijk is, 

met mogelijkheid om data op verschillende niveaus te 

aggregeren en diverse bewerkingen uit te voeren. 

Implementatie

-aspecten 

• Training en begeleiding kan gewenst zijn. Voorbeeld is het 

werken met datateams. 

• Aan docenten moet tijd beschikbaar gesteld worden om het 

gebruik van data te leren en te ontwikkelen. 

• Voldoende tijd voor implementatie, zowel voor analysefase als 

voor fase van veranderingen in de lespraktijk, tijd voor 

begeleiding. 

• Eigenaarschap van docenten moet bevorderd worden want is 

niet vanzelfsprekend aanwezig. Omdat de analysefase moeilijk 

is, kan dit ook eerst alleen door schoolleiding/staf worden 

gedaan. Maar dan moet dit wel geleidelijk worden overgedragen 

aan docenten.  

• Conceptueel gebruik van  data (aanzet tot denken over de eigen 

lespraktijk) gaat vooraf aan/ is gemakkelijker dan instrumenteel 

gebruik (aanzet tot direct aanpassen van het handelen); hier kan 

mee worden gefaseerd.  
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In dit hoofdstuk is nagegaan of voor het voortgezet onderwijs specifieke 

aandachtspunten getraceerd kunnen worden voor de invoering van OGW. In het 

concept van OGW zien we geen principiële verschillen tussen po en vo. Wel is 

duidelijk dat het primair en het voortgezet onderwijs elk een eigen 

organisatiestructuur kennen, die ook consequenties kan hebben voor de 

realisatie van een opbrengstgerichte schoolcultuur.  

Hierin spelen zaken zoals schaalgrootte, de knip tussen onder- en bovenbouw, 

en het vakspecifieke onderwijs dat door docenten wordt verzorgd, waardoor 

docenten minder zicht hebben op individuele leerlingen. Mogelijk zijn dit 

belemmerende aspecten voor opbrengstgericht werken in het vo.   
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6 Stand van zaken opbrengstgericht werken in het vo 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de deelstudies in relatie tot de 

vierde onderzoeksvraag, met als doel kwalitatief zicht te krijgen op de mate 

waarin scholen in het voortgezet onderwijs OGW oppakken. Onderzoeksvraag 

4 luidt: 

 

Wat is het gemeenschappelijk beeld dat naar voren komt uit de op dit moment 
beschikbare informatie over opbrengstgericht werken in het voortgezet 
onderwijs?  
 
Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van gegevens van de 

Inspectie van het Onderwijs, School aan Zet en de VO-raad (zie 6.1). Tevens 

wordt informatie in relatie tot deze onderzoeksvraag uit de expertmeeting (zie 

6.2) en uit de casestudies (zie 6.3) gepresenteerd. In de samenvatting aan het 

eind van het hoofdstuk worden de resultaten uit de diverse studies 

geïntegreerd besproken. 

6.1 Literatuur 

Uit het Onderwijsverslag van de Inspectie blijkt dat er veel variatie is in de 

mate waarin OGW wordt toegepast op vo-scholen en dat nog lang niet alle 

scholen voldoen aan de indicatoren die de Inspectie hanteert (zie tabel 6.1).  
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Tabel 6.1  Percentage afdelingen dat opbrengstgericht werkt naar schoolsoort, in 2009/2010 

(n havo=51; n vwo=55), 2010/2011 (n beroepsgerichte leerwegen van het vmbo =105) en in 

2011/2012 (n gemengde/theoretische leerweg vmbo=126) 

Indicatoren vmbo b vmbo g/t havo vwo 

De school gebruikt een samenhangend systeem van 

genormeerde instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en ontwikkeling van leerlingen 

74 66 63 50 

De leraren volgen en analyseren systematisch de 

voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen 
92 91 98 98 

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg 47 62 64 57 

De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar 

leerlingen. 
86 87 80 93 

De school evalueert regelmatig het 

onderwijsleerproces. 
62 48 80 74 

Alle indicatoren voldoende 28 17 20 15 

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2013 

 

 

In het Onderwijsverslag 2011/2012 (Inspectie van het Onderwijs, 2013; zie 

tabel 6.1.1) meldt de Inspectie dat van de havo-scholen 20 procent op al deze 

indicatoren voldoende scoort en van de vwo-scholen 15 procent. Dit is minder 

dan in het basisonderwijs, en vergelijkbaar met de resultaten in het 

Onderwijsverslag 2009/2010 (Inspectie van het Onderwijs, 2011). De Inspectie 

verklaart dat verschil uit het feit dat men in het basisonderwijs al veel langer 

werkt met leerlingvolgsystemen, terwijl dat in het voortgezet onderwijs nog in 

ontwikkeling is. Verder stelt men dat het gebruik van leerlijnen of informatie 

uit leerlingvolgsystemen bij het bepalen van het aanbod en didactiek nog geen 

gewoonte is. Mede daardoor slagen scholen er onvoldoende in verschillende 

groepen leerlingen goed te bedienen, zowel de leerlingen die extra hulp en 

begeleiding nodig hebben als de leerlingen die in principe kunnen excelleren. 

De beroepsgerichte leerwegen in het vmbo doen het iets beter dan de andere 

schoolsoorten. In het Onderwijsverslag 2011/2012 wordt gerapporteerd dat 

28% van deze scholen op alle indicatoren voldoende scoort. Voor het vmbo-t 

blijft dit percentage steken op 17%.  

Voor alle onderwijssoorten geldt dat het systematisch volgen en analyseren 

van de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen door de leraren het 

meest wordt toegepast op de scholen, en in iets mindere mate het jaarlijks 

evalueren van resultaten van de leerlingen door de school. Op het regelmatig 
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evalueren van effecten van de zorg veel minder sterk wordt ingezet. Uit de 

gegevens blijkt dat er in de afgelopen jaren niet veel veranderd is in de mate 

waarin scholen voldoen aan de indicatoren van de inspectie.  

 

Hoewel het aantal scholen dat voldoende scoort op alle indicatoren voor OGW 

volgens het oordeel van de Inspectie wat tegenvalt en stagneert, zijn er toch 

aanwijzingen dat het thema OGW leeft in het vo (School aan Zet, 2012). Zo is in 

44% van de bij School aan Zet (SAZ) aangemelde vo-scholen OGW het thema dat 

men kiest om de komende jaren aan te werken (zie figuur 6.1). Omdat er in 

tranche 1 en 2 tezamen 438 scholen zijn aangemeld, gaat het hier in absolute 

zin om 192 scholen (peildatum 28-8-2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Figuur 6.1  Gekozen thema’s bij scholen ihkv School aan Zet. 

 

 

Ook uit analyse van gespreksverslagen van vo-scholen die bij SAZ zijn 

aangemeld, blijkt dat veel scholen ambities hebben op aspecten in relatie tot 

OGW (School aan Zet, 2013): 

• 69% van de schoolleiders wil inzetten op omgaan met verschillen, in 

relatie tot OGW.  

• 44% geeft aan aandacht te willen hebben voor een gezamenlijk 

afgestemde en gedragen koers, in 25% van de gevallen direct in relatie 

tot omgaan met verschillen, en het handelen van de leraar. 
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• 32% geeft aan te willen werken aan een meer systematische toepassing 

en gebruik van data. 

• 43% geeft aan te willen inzetten op professionalisering en ontwikkeling 

van leraren, en op actief HR-beleid.  

 

Bij de Prestatiemonitor van de VO-raad kunnen scholen een zelfscan uitvoeren, 

waardoor inzicht verkregen wordt hoe scholen zelf de vorderingen met 

betrekking tot de invoering van OGW inschatten. Deze zelfscan bestaat op het 

gebied van OGW uit drie stappen:  

• volgen, analyseren en evalueren; 

• (tussen)doelen stellen; 

• uitvoeren en inrichten. 

 

Uit de gegevens van de nulmeting van deze Prestatiemonitor van de VO-raad 

(VO-raad, 2012) blijkt dat scholen zelf aangeven dat zij al wel bezig zijn met de 

verschillende stappen van opbrengstgericht werken, maar dit nog niet volledig 

ingevoerd en geborgd hebben. Ruim 90% van de onderzochte scholen heeft in 

het schoolplan thema’s staan, die overeenkomen met de ambities uit het 

bestuursakkoord, met name HRM beleid (79%), prestaties kernvakken (57%) en 

opbrengstgericht werken (56%). Uit de zelfscan van de Prestatiemonitor blijkt 

dat scholen aangeven dat ze zich gemiddeld genomen in de ontwikkelings- of 

implementatiefase bevinden wat betreft invoering van OGW (zie tabel 6.2). 
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Tabel 6.2  Resultaten vragenlijst schoolleiders ontwikkeling OGW (1.080 schoolleiders van 741 

scholen; 736 docenten van 88 scholen). 

(Sub)categorie Score 

schoolleiders* 

Score 

docenten* 

Stap 1: Volgen, analyseren en evalueren 3,20 3,15 

Onze school volgt systematisch de vorderingen van de 

leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen 
3,04 3,11 

Onze school analyseert wat de onderwijs- en ondersteunings-

behoefte is van individuele of groepen leerlingen 
3,12 3,25 

Onze school evalueert systematisch de opbrengsten 3,55 3,24 

Onze school evalueert systematisch het onderwijsproces 3,10 2,98 

   

Stap 2: (tussen)doelen stellen 2,70 2,99 

Het onderwijs van onze school sluit aantoonbaar en doelgericht 

aan bij de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de 

leerling met extra onderwijsbehoeften 

3,15 3,29 

De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de 

analyse van de prestaties van leerlingen 
2,25 2,69 

   

Stap 3: uitvoeren en inrichten 3,22 3,23 

Alle leerlingen krijgen instructie en verwerkingsopdrachten op 

het niveau dat bij hen past 
2,86 3,44 

Onze school voert de ondersteuning aan leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften planmatig en doelgericht uit 
3,89 3,47 

Onze school werkt resultaatgericht aan de verbetering van de 

opbrengsten en toetsen/schoolexamens 
2,99 3,03 

Onze school werkt resultaatgericht aan de verbetering van het 

onderwijsleerproces 
3,13 2,99 

*De score werd ingevuld op een 5-puntsschaal: 1= hier moeten we nog mee beginnen, 2=in 

ontwikkeling, 3=ontwikkeld, maar nog niet ingevoerd, 4=ingevoerd, maar nog niet geborgd, 

5=ingevoerd en geborgd. Bron:VO-raad & Schoolinfo (2012). 

 

 

Uit de tabel blijkt dat het gebruik van docenten van de analyse van prestaties 

van leerlingen bij de vormgeving van het onderwijs het minst gevorderd is. Het 

verst gevorderd is het planmatig en doelgericht uitvoeren van de 

ondersteuning aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  
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Uit de totaalscores blijkt dat de eerste en derde stap het verst gevorderd zijn 

en de tweede stap het minst. De scores van docenten zijn vergelijkbaar met die 

van de schoolleiders. Alleen op de tweede stap, het stellen van (tussen)doelen 

oordelen docenten iets positiever (2.99) dan schoolleiders (2.70). Het gaat 

hierbij met name om het onderdeel waarin docenten hun inschatting geven op 

het tweede aspect hiervan, de mate waarin zij zelf doelen formuleren.  

 

Deze resultaten sluiten aan bij de mening van de Inspectie van het Onderwijs, 

dat invoering van OGW in het voortgezet onderwijs minder ver gevorderd is 

dan in het primair onderwijs en dat vooral de vertaling van de werkwijze naar 

het klasniveau nog in de kinderschoenen staat. Deze visie wordt ondersteund 

door onderzoeksresultaten van Oomens et al. (2012). Uit dit onderzoek blijkt 

dat op een groot deel van de 16 scholen die aan dit onderzoek hebben 

deelgenomen opbrengstgericht werken op klas- en schoolniveau nog matig 

ontwikkeld is. Niet alle docenten nemen kennis van de scores van hun 

leerlingen op methodeonafhankelijke toetsen. Afdelingsleiders, leden van het 

managementteam of directieleden bekijken de resultaatoverzichten op 

hoofdlijnen. In veel gevallen doen zij geen aanvullende analyses om te kijken 

of er opvallende verschillen zijn tussen bijvoorbeeld klassen of docenten. De 

bespreking van de resultaatoverzichten is vaak niet gericht op het plannen van 

verbeteracties. De scholen die onderzocht zijn blijken de informatie uit hun 

leerlingvolgsysteem vooral te gebruiken voor opbrengstgericht werken op 

leerlingniveau. Zij maken daarvoor gebruik van een verscheidenheid aan 

gegevens zoals cijfers voor proefwerken en overhoringen, scores op 

methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke toetsen en gegevens over de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

6.2 Expertmeeting 

Voor het in kaart brengen van de meningen van de experts betreffende 

onderzoeksvraag 4, kregen ze de volgende stelling voorgelegd: “Het is 
moeilijker OGW in het voortgezet onderwijs te implementeren dan in het primair 
onderwijs”. In de volgende subparagrafen wordt de gedachtewisseling tijdens 

de expertmeeting over dit onderwerp besproken op de onderdelen 

schoolleiding en cultuur, urgentie, vo versus po en punten van aandacht.       

Uit de peiling voorafgaand aan de discussie bleek dat de meerderheid van de 

deelnemers het met deze stelling eens was (6 eens, 2 oneens). Specifieke voor- 
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en nadelen voor de invoering van OGW in relatie tot de verschillen in cultuur 

en organisatiestructuur, die genoemd werden tijdens de expertmeeting, zijn in 

voorgaand hoofdstuk besproken (zie paragraaf 5.2).  

 
6.2.1 Schoolleiding en cultuur 
De schoolleiding speelt een belangrijke rol als het gaat om de invoering van 

OGW, ongeacht of het scholen in po of vo betreft. De schoolleiding creëert de 

relevantie voor OGW door opbrengsten te problematiseren, urgentie vast te 

stellen en een visie te formuleren.  

Naar de mening van de experts lijkt voor de invoering van OGW vooral 

belangrijk dat scholen pro-actief zijn en niet afwachten hoe opbrengstoordelen 

van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters voor Verantwoording zijn, 

alvorens tot actie over te gaan.  

Daarnaast is de schoolcultuur belangrijk. Men moet veilig en open het gesprek 

aan kunnen gaan over resultaten. OGW lijkt in het vo een paar jaar achter te 

lopen in vergelijking tot po en praktijkonderwijs. “Het vraagt een 
cultuuromslag naar denken rond leerlingen en denken in opbrengsten”, aldus 

een van de experts. 
 
6.2.2 Urgentie 
Momenteel lijken de resultaten van de scholen de belangrijkste voorspellers 

voor de mate waarin men bezig is met OGW. Scholen met slechte resultaten 

willen zoeken naar oorzaken hiervoor en verbetering tot stand brengen. 

Scholen met goede resultaten zijn ermee bezig omdat ze tot de top willen 

blijven behoren. De grote middenlaag waar de resultaten voldoende zijn, maar 

wel verbetering mogelijk zou zijn, is minder gericht op OGW. In de discussie 

werd naar voren gebracht dat veel scholen in het vo OGW pas serieus nemen 

wanneer de Inspectie van het Onderwijs problemen signaleert of de 

eindexamenresultaten op de school tegenvallen. Maar ook een sterke 

kwaliteitszorgmedewerker binnen de school kan de urgentie voor OGW 

beïnvloeden, of de kwaliteitszorgstructuur bijvoorbeeld in LWOO waar 

gegevens vastgelegd moeten worden om indicaties voor rugzakleerlingen aan 

te vragen. Wanneer urgentie wordt ervaren lijken scholen veel meer 

opbrengstgericht te gaan werken en de in de school aanwezige datasystemen 

(administratiesystemen zoals Magister of SOM en Toetsvolgsystemen zoals 

Cito of Diataal) beter in te zetten.  
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6.2.3 Punten van aandacht 
De experts zijn van mening dat er verschillende zaken spelen, waardoor 

leerkrachten in het vo mogelijk minder gericht zijn op tussentijds toetsen en 

leerlingvolgsystemen dan in het po, en OGW derhalve in het vo achterblijft in 

vergelijking tot het po. Oorzaken hiervoor worden onder andere gezocht in de 

cultuur en organisatorische structuur van vo-scholen (zie paragraaf 5.2)  

Een belangrijk punt is ook dat administratiesystemen en toetsvolgsystemen 

niet in alle gevallen voldoende aan elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor 

het niet goed mogelijk is om gegevens gecombineerd te analyseren. Mogelijk is 

ook een gebrek aan gestandaardiseerde tussentijdse toetsen een knelpunt voor 

het optimaal benutten van datasystemen, met name voor de vergelijking van 

resultaten met andere scholen. (zie ook 6.3.4). 

Voorts lijkt handelingsverlegenheid een rol te spelen bij het voortvarend 

implementeren van OGW in de scholen. Docenten vragen zich af hoe ze kunnen 

differentiëren in de klas op basis van de informatie over verschillen tussen 

leerlingen. De schoolleiding heeft moeite met het creëren van een 

opbrengstgericht klimaat in de school. Scholen weten vaak onvoldoende hoe ze 

de indicatoren van de inspectie kunnen gebruiken en hebben concrete 

handvatten nodig om OGW verder te ontwikkelen. Hier kan begeleiding van 

scholen nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld door School aan Zet gebeurt, door 

bouwstenen voor OGW aan te reiken.  

Ten slotte zijn er verschillende instrumenten nodig om OGW vorm te kunnen 

geven op de verschillende niveaus van de school. De schoolleiding heeft 

behoefte aan instrumenten om scholen met elkaar te kunnen vergelijken 

(benchmarken), waarvoor vergelijkbare toetsgegevens en indicatoren (van de 

inspectie) nodig zijn, terwijl docenten veel aan het leerlingvolgsysteem hebben 

om resultaten in kaart te brengen. Scholen hebben er behoefte aan om zichzelf 

te positioneren ten opzichte van andere scholen, maar de experts merken op 

dat specifieke schoolfactoren niet uit het oog verloren moeten worden: “Op 
basis van aannames worden soms keuzes gemaakt, in plaats van dat er goed 
gekeken wordt naar wat er specifiek in de school speelt”.  

6.3 Casestudies 

In deze paragraaf beschrijven we de huidige stand van zaken rondom 

opbrengstgericht werken op de acht scholen die hebben deelgenomen aan het 

onderzoek. Daar waar relevant vullen we de informatie die we verkregen 

hebben door middel van gesprekken op deze acht scholen aan met informatie 
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uit de Pilot leerwinst en toegevoegde waarde en uit het project Opbrengstgericht 
Werken van de AOC Raad. Bij de beschrijving van de huidige situatie besteden 

we achtereenvolgens aandacht aan: 

• de aanleiding om te starten met opbrengstgericht werken; 

• de werkwijze; 

• de gebruikte gegevens; 

• het draagvlak voor opbrengstgericht werken; 

• ervaren opbrengsten van opbrengstgericht werken; 

• toekomstplannen. 

 
6.3.1 Aanleiding 
Bij de meeste scholen was het formele startpunt voor opbrengstgericht werken 

ingegeven door een externe reden. Het gaat dan om een (slechte) beoordeling 

door de inspectie of om de komst van een nieuwe schoolleider. Vrijwel alle 

scholen die een externe aanleiding noemen, geven tevens aan dat ze eigenlijk al 

langer met opbrengstgericht werken bezig waren. Maar de externe prikkel heeft 

geleid tot meer bewustwording. Het personeel beseft dan echt dat hun 

handelen er toe doet om goede resultaten te behalen en een belangrijke 

voorwaarde is voor opbrengstgericht werken. Scholen lichten dit als volgt toe. 

“Door een bezoek van de inspectie heeft OGW een meer structurele plaats 
gekregen in de school. Voor die tijd werden de OGW-activiteiten in de school 
meer samengevat onder de noemer ‘kwaliteitsbeleid’” en “De slechte beoordeling 
van de inspectie voor het vwo was wel een soort keerpunt. Dat maakte dat 
iedereen echt moest kijken hoe het beter kon.” Er zijn ook scholen die een meer 

interne reden als aanleiding noemen. Deze scholen willen hun kwaliteit 

behouden of verbeteren en zien opbrengstgericht werken als een manier om 

dit te realiseren. Een schoolleider licht dit als volgt toe: “De school heeft een 
sterke groei doorgemaakt, waardoor veel nieuwe docenten aangenomen 
moesten worden. Toen rees de vraag: “Hoe houd je de kwaliteit goed? Hoe doe je 
dat?” Onderzoeksmatiger gaan werken en data gebruiken. Dit was de start van 
OGW.” 
 

De scholen verschillen in de tijd die zij al bezig zijn met opbrengstgericht 

werken. Aan het ene uiterste zien we scholen die zeggen hier zeven jaar 

geleden al mee gestart te zijn en aan het andere uiterste een school die 

aangeeft pas dit jaar echt van start te zijn gegaan. Verder valt op dat een deel 

van de scholen van mening is eigenlijk al langer opbrengstgericht te werken, 
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maar het eerder nog niet zo te noemen. Pas toen opbrengstgericht werken een 

actueel thema in het overheidsbeleid werd, zijn die scholen hun 

werkzaamheden ook zo gaan benoemen en heeft opbrengstgericht werken een 

extra impuls gekregen. “Eigenlijk is men altijd bezig met OGW, misschien niet 
onder deze titel, maar het krijgt altijd aandacht. Omdat het nu een officieel 
ontwikkelthema is, krijgt het nog meer aandacht. Dit werkt mee aan de 
bewustwording om de kijken wat er aan de hand is, te analyseren en na te gaan 
aan welke knoppen gedraaid kan worden.” 
 
6.3.2 Werkwijze 
In de gesprekken met schoolleiders, middenmanagement en docenten hebben 

we naar de huidige werkwijze rond opbrengstgericht werken gevraagd. 

Opbrengstgericht werken kan op verschillende niveaus plaatsvinden: op het 

niveau van de school, sectie/afdeling, docent en leerling. We beschrijven deze 

werkwijze vanuit de drie verschillende perspectieven. In de ideale situatie 

versterken de verschillende niveaus elkaar. Een schoolleider licht dit als volgt 

toe. “Er is bij opbrengstgericht werken geen keuze voor een bepaald niveau. 
Voor docenten is het leerlingniveau belangrijk, voor de schoolleiding de secties, 
teams en de school als geheel. Maar ook voor docenten is hoe de school als 
geheel het doet belangrijk. Iedereen werkt aan het eigen bouwsteentje, daar 
waar je iets kunt veranderen.” 
 

In deze paragraaf lichten we de werkwijze op het niveau van de schoolleiding, 

het middenmanagement en de docenten toe op basis van de gesprekken op de 

acht onderzochte scholen. We sluiten af met de “lessen uit de praktijk: welke 

OGW-maatregelen zijn echt effectief” die uit het project Opbrengstgericht 

werken van de AOC Raad naar voren komen. 

 

Schoolleiding 
Alle schoolleiders die wij gesproken hebben, geven aan dat zij 

opbrengstgericht werken. Schoolleiders leggen daarbij eigen accenten en 

kiezen een werkwijze die het best past bij hun school en henzelf. Ook 

verschillen scholen, zoals we hiervoor beschreven hebben, in de periode die zij 

al bezig zijn met opbrengstgericht werken. Hierdoor verschilt de manier 

waarop opbrengstgericht werken op het niveau van de schoolleiding wordt 

vormgegeven tussen de scholen. 
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Op alle scholen zien we dat de schoolleiding een rol vervult bij het creëren van 

draagvlak voor opbrengstgericht werken en bij het stimuleren van 

middenmanagement en docenten om op die manier te werken. Schoolleiders 

verschillen in de manier waarop zij deze rol invullen. Ter illustratie geven we 

hier twee voorbeelden. Een schoolleider zegt over zijn rol: “De kern van de 
werkwijze is gespreid leiderschap. De schoolleiding verzamelt heel veel gegevens 
en deelt die via een eigen website met de gehele school, bespreekt voortdurend 
met docenten wat beter kan, maakt docenten zelf verantwoordelijk voor 
verbeterplannen, zorgt voor openheid bij alle geledingen.” Een andere 

schoolleider licht deze stimulerende rol als volgt toe: “OGW is niet voor 
iedereen even makkelijk en snel op te pakken, om daarmee aan de slag te gaan. 
Je moet toch iets loslaten dat je in het verleden hebt gedaan. Op een andere 
manier gaan werken en daar is niet iedereen even flexibel in. Daar moet je een 
beetje kneden, masseren om iedereen ook zover te krijgen.” 

 

De bijdrage die op schoolniveau aan OGW gegeven wordt bestaat meestal uit 

het gebruik van de PDCA-cyclus. Sommige scholen stellen aan het begin van 

het jaar een beleidsplan op schoolniveau op. In deze plannen gaat het om 

doelen op een hoog abstractieniveau, bijvoorbeeld “zodanig goede 
examenresultaten dat we tot de beste scholen van Nederland gaan behoren”. In 

de plannen geven de scholen tevens aan welke activiteiten ze gaan uitvoeren 

om die doelen te realiseren. Aan het einde van het schooljaar wordt 

geëvalueerd of de doelen behaald zijn. Tevens maakt de schoolleiding bij de 

evaluatie een vergelijking tussen de resultaten van de eigen school met 

landelijke gemiddelden en kijkt hij naar verschillen tussen secties, teams en/of 

afdelingen. In gesprekken met de sectieleiders, teamleiders en/of 

afdelingsleiders wordt nader ingegaan op eventuele verschillen. In deze 

gesprekken leggen de sectieleiders, teamleiders en/of afdelingsleiders 

verantwoording af over de behaalde resultaten en over de bijdrage die zij 

hebben geleverd aan het realiseren van de doelen op schoolniveau. “OGW heeft 
voor een professionele wending gezorgd. Er is ruimte voor docenten voor de 
uitvoering, maar er moet wel verantwoording afgelegd worden aan het einde. 
Docenten besteden daardoor meer aandacht aan welke elementen in het 
programma ervoor zorgen dat leerlingen het beter gaan doen.” Een directeur 

van een andere school verwoordt het als volgt: “Voortdurend wordt PDCA-
cyclus gevolgd: checken wat beter moet, plan maken, begroting maken, plan 
uitvoeren, tussentijds checken en aan het eind conclusies trekken.” 
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Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt een nieuw jaarplan 

opgesteld. De uitkomsten van de evaluatie worden door de schoolleiding ook 

gebruikt voor het afleggen van verantwoording, bijvoorbeeld aan het bestuur of 

aan de inspectie. Ter illustratie van deze werkwijze citeren we een schoolleider: 

“We werken met een PDCA-cyclus. Aan het begin van het jaar vraag ik de 
sectievoorzitters om het vakwerkplan bij te stellen en de afdelingsleiders om het 
afdelingsplan bij te stellen. Daarin worden doelen geformuleerd en de gewenste 
resultaten. Die worden aan het einde van het jaar geëvalueerd en dan krijg je 
weer een bijgesteld plan. Dat is op een vast moment in het jaar. Om de 
voortgang te volgen spreek ik sectieleiders drie keer per jaar. Het laatste gesprek 
doe ik niet pas na de eindexamens, maar ervoor zodat je kunt voorsorteren op 
wat de verwachting is.” 
 

Daarnaast zijn er ook scholen die ernaar streven om volledig volgens deze 

PDCA-cyclus te werken, maar die moeite hebben met het laatste onderdeel uit 

de cyclus, de evaluatie. “We zijn heel goed in het stellen van doelen, maar door 
een veelheid aan activiteiten blijft de evaluatie nogal eens achterwege”. Andere 

scholen gebruiken de PDCA-cyclus niet voor het integrale schoolbeleid, maar 

uitsluitend voor de examenresultaten. Deze scholen starten hun cyclus niet 

met het stellen van doelen, maar met de evaluatie. Zij analyseren de resultaten 

van hun school op een of een paar indicatoren: examenresultaten, 

leerlingresultaten of onderwijstijd. Op basis van de uitkomsten van deze 

analyses kijken ze welke verbeteracties nodig zijn. “We hebben maatregelen 
getroffen die ervoor gezorgd hebben dat de examenresultaten beter zijn 
geworden. Er is veel geanalyseerd om oorzaken zichtbaar te maken. Het bleek 
dat het niet om één zere plek ging, maar om vijf. Door de analyses werd dit 
zichtbaar en heeft men het gezamenlijk opgelost.” 
 

Middenmanagement 
De wijze waarop het middenmanagement in de praktijk werkt aan 

opbrengstgericht werken vertoont veel overeenkomsten met die van de 

schoolleiding. Bij het creëren van draagvlak en het stimuleren van docenten is 

het middenmanagement als het ware ‘een verlengstuk’ van de schoolleiding. 

Het middenmanagement vervult deze rol op veel van de onderzochte scholen.  

 

Het middenmanagement is op de meerderheid van de scholen betrokken bij 

het uitvoeren van de PDCA-cyclus, met name door het voeren van gesprekken 
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met docenten in het kader van de gesprekkencyclus. Het middenmanagement 

heeft een of meerdere keren per jaar een gesprek met elke docent. Docenten 

leggen in deze gesprekken soms verantwoording af over hun bijdrage aan het 

realiseren van de doelen maar er wordt ook bekeken hoe het lesgedrag van de 

docent verbeterd kan worden. Cijfers over de leerlingresultaten van de 

betreffende docent worden vergeleken met die van collegadocenten en dienen 

als input voor het gesprek. Volgens betrokkenen is het van groot belang dat 

deze gesprekken worden gevoerd met als insteek het opsporen van 

verbetermogelijkheden en niet om docenten af te rekenen. “De gegevens 
worden gebruikt bij de gesprekkencyclus. De gemiddelde cijfers van leerlingen 
van individuele docenten worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van een 
leerlaag. Maar de nadruk bij de beoordelingsgesprekken ligt meer op niet-
cognitieve aspecten en er worden (nog) geen harde consequenties aan 
verbonden. Ook wordt per docent met de teamleider gekeken of de doelen 
behaald worden. Er is een verschil in hoe docenten hiermee omgaan. De een ziet 
het als een ontwikkelmoment, bij de ander roept het weerstand op.” 

 

Daarnaast zijn er ook scholen waar afdelingen, teams of secties in het kader 

van de PDCA-cyclus werken met eigen beleidsplannen en/of evaluatieve 

rapportages. In enkele gevallen gaat het om scholen waar de gehele PDCA-

cyclus wordt uitgevoerd. “Alle secties hebben een eigen vakwerkplan. Dat 
betekent dat ze allemaal aangeven wat ze doen in een cyclus en waarom ze dat 
doen en wat ze daarmee willen bereiken, wat hun doelen zijn. Ze krijgen 
allemaal steeds weer opnieuw de opdracht om daarin te evalueren en daarin te 
kijken wat het afgelopen jaar heeft opgebracht, wat aanpassingen zijn voor een 
nieuw jaar, bijvoorbeeld een nieuwe methode of een nieuwe exameneis. Daar 
moet je naar kijken en daar komen dingen uit. Een van de dingen die 
bijvoorbeeld ontstaan is, is de vraag vanuit de secties om te kijken naar taal. Het 
bleek dat veel docenten vonden dat leerlingen zo’n ontzettend slecht tekstbegrip 
hebben. En wat kunnen we daarmee doen? Dus nu gaan we een tweedaagse 
cursus aanbieden om alle secties daarmee kennis te laten maken, hoe kun je dat 
doen en hoe kun je dat voor je vak aanpakken, wat zijn jouw specifieke 
problemen?” 
 

In andere gevallen richt het middenmanagement zich vooral op een onderdeel 

uit de PDCA-cyclus, vaak de evaluatie. “De teamleider krijgt elke maand 
rapportages op meer detailniveau: onderwijstijd op klasniveau, toetsgegevens op 
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klas- en docentniveau. De teamleider bespreekt dit maandelijks met de docenten 
in het team. 

 

Docenten 
Zoals we in hoofdstuk 4 reeds beschreven hebben, heeft opbrengstgericht 

werken door docenten vooral betrekking op het onderwijsleerproces van 

leerlingen. Feedback geven aan leerlingen vinden docenten daarbij het 

belangrijkste. De wijze waarop docenten OGW invullen, laat veel verschillen 

zien tussen scholen. Op het niveau van docenten komt cyclisch werken minder 

vaak voor dan op het niveau van de schoolleiding. Op iets meer dan de helft 

van de scholen streven docenten ernaar om op een cyclische manier te werken 

om zo te waarborgen dat zij doelen stellen voor leerlingen en evalueren of 

leerlingen deze doelen behalen. Deze evaluatie wordt gebruikt voor het geven 

van feedback aan leerlingen en/of voor het vervolg van het onderwijsaanbod en 

didactisch handelen. Soms heeft de cyclus betrekking op een les, soms op een 

langere periode van bijvoorbeeld een week of een paar maanden. We lichten 

deze werkwijze toe met behulp van citaten van docenten van verschillende 

scholen. Op een eerste school streven docenten naar een cyclische manier van 

werken binnen hun lessen. “Er is overgestapt van lessen van 50 minuten naar 
lessen van 70 minuten. Dit geeft docenten de ruimte om een doelgerichte 
inleiding te houden en leerlingen ruimte te geven om zelfstandig te werken of 
samen te werken, hun werk af te ronden en het te presenteren. Dit is echt een 
goed voorbeeld van OGW in de praktijk.” Ook een tweede school streeft naar 

een cyclische lesopbouw. “Er is met name nog verbetering mogelijk op 
microniveau. Docenten leggen nog te weinig aan het begin van de les het doel 
uit en koppelen aan het einde van de les ook nog te weinig terug.” Op de 

praktijkschool wordt gewerkt met groepsontwikkelplannen waarin de 

basisleerroute beschreven staat. Zodra docenten iets extra’s doen ter 

verbreding, verdieping of ondersteuning wordt dat beschreven in een 

individueel ontwikkelplan. Dit plan wordt elke drie maanden geëvalueerd en 

geactualiseerd. Een docent zegt hierover: “Wij hebben een beheersdoel-tool. De 
toets zetten we weg in doelen en dan kunnen we kijken in hoeverre doelen 
bereikt zijn. En als de doelen niet bereikt zijn, gaan we aan de slag met die 
kinderen. Voor de doelen die ze nog lastig vinden geef je ze extra instructie. 
Zodat ze uiteindelijk halen wat we hadden verwacht, of in elk geval proberen 
dat te halen.” Op een vierde school zeggen docenten dat het gaat om de 

individuele leerling en wat die nodig heeft. “Je maak daarvoor een stappenplan 
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waarbij je steeds een duidelijk doel voor ogen hebt en dat stap voor stap 
uitvoert. Dat doel kan van alles zijn. Uiteindelijk gaat het om overgaan of het 
eindexamen, maar dat ligt altijd verder weg. Het gaat dus om de stappen 
ernaar toe, dat je kijkt wat daarvoor nodig is.” De illustratie van een docent van 

een vijfde school is: “Een voorbeeld van mijn invulling van OGW zijn die kleine 
toetsjes. Elke vrijdag krijgen leerlingen een kleine toets over de stof van de week 
ervoor. Het is direct feedback, je kunt er direct mee sturen op resultaat.” 
 

Naast het hiervoor beschreven streven naar een cyclische manier van werken, 

gaat het bij opbrengstgericht werken voor veel docenten om overleg en/of 

samenwerken door docenten. Scholen realiseren dit op meerdere wijzen. Vaak 

gaat het om overleg tussen docenten in secties en/of teams. Een schooleider 

zegt hierover: “Docenten hebben leerlingbesprekingen en daarbij komen een 
paar keer per jaar de resultaten uit het LVS voorbij: hoe zijn die, wat gaat goed, 
wat kan beter?” 

 

Op sommige scholen gaat het om docenten die elkaars lessen observeren en 

elkaar feedback geven. Een deel van de scholen werkt gericht aan het 

versterken van de samenwerking tussen docenten. Een voorbeeld betreft een 

school waar samenwerking tussen docenten gestimuleerd wordt door docenten 

samen te laten werken in duo’s. “Docenten maken in duo’s plannen waardoor 
ze dus automatisch samenwerken en delen.” 
 

Een laatste manier waarop docenten in de praktijk op een deel van de scholen 

invulling geven aan opbrengstgericht werken betreft het verstevigen van de 

doorgaande lijn voor leerlingen. Een eerste voorbeeld betreft een school die de 

aansluiting tussen onder- en bovenbouw wil versterken. Docenten werken 

hiertoe samen met hun middenmanager aan een Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA) voor de onderbouw. “We zijn bezig met het opstellen van een 
PTA voor de onderbouw. Door over het PTA na te denken, hebben docenten 
inzicht gekregen in dat ze elkaar nodig hebben en met elkaar samen moeten 
werken om te komen tot een doorgaande leerlijn. Zicht hebben op de 
doorgaande lijn is van belang om opbrengstgericht te kunnen werken.” Een 

ander voorbeeld betreft een school die is gaan werken met verticale leerteams 

om het overleg tussen docenten over leerlingen te stimuleren. “We werken met 
verticale leerteams. Dit houdt in dat docenten leerlingen meerdere jaren achter 
elkaar lesgeven. Als men een eerste klas mee kan nemen naar het tweede en 
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derde jaar kan er meer opbrengstgericht gewerkt worden. Er is voldoende tijd 
voor leerlingen om zich veilig te voelen en docenten kunnen leerlingen zien 
groeien. Terugblikken is gemakkelijker en leerlingen zijn beter te volgen. De 
vertrouwensband met leerlingen leidt tot betere prestaties. Omdat de docent de 
voorgeschiedenis kent, kan hij beter inspelen op individuele leerlingen en dus 
meer differentiëren.” 
 

Project Opbrengstgericht werken AOC Raad 
De pilotscholen van dit project hebben geïnvesteerd in een meer planmatige 

aanpak en in het vergroten van de betrokkenheid van leraren. Volgens de scho-

len zijn vier activiteiten rond opbrengstgericht werken het meest effectief: 4 

• Meer verantwoordelijkheid voor de vakgroepen: een groot aantal 

scholen legt het zwaartepunt (weer) bij de vakgroep of sectie. De 

vakgroepoverleggen worden intensiever en vinden vaker plaats. Ook 

krijgen de vakgroepen meer verantwoordelijkheden ten aanzien van de 

toetsen, de normering en het analyseren van resultaten. Veel 

vakgroepen stellen samen een vakwerkplan op met daarin helder 

geformuleerde doelen. Dit levert een gevoel van ‘gezamenlijk presteren’ 

op en draagt bij aan een meer opbrengstgerichte cultuur. 

• Meer aandacht voor de individuele leerling: veel scholen besteden meer 

aandacht aan het evalueren van individuele leerlingprestaties en het 

meer resultaatgericht bespreken van de leerlingen. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan meer differentiatie in de klas. En in de mentorlessen is 

meer aandacht voor het ‘leren leren’ en het ‘leren plannen’. De 

motivatie en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen neemt 

hierdoor toe. 

• Meer focus op de individuele leraar: meer scholen voeren 

resultaatgerichte gesprekken met hun leraren en investeren in de 

professionele ontwikkeling van hun leraren door scholing rond 

klassenmanagement, differentiatie, ICT, toetsbeleid, reflectie en 

feedback. Dit leidt tot meer betrokkenheid van leraren bij OGW. 

• Een omslag in werkwijze en cultuur: leraren stellen vaker vooraf doelen 

vast en werken meer planmatig op basis van de resultaten. Ze geven 

aan dat het in openheid praten over de resultaten de basis vormt voor 

                                                      

 
4  Onderstaande beschrijving is letterlijk overgenomen uit Opbrengstgericht werken en het 

vakmanschap van de leraar (Vermaas, 2013b, blz. 25-26).  
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het samen toetsen maken en het samen werken aan doorlopende 

leerlijnen. Daarnaast zien leraren de meerwaarde van OGW tijdens de 

les. Ze zijn zich bewuster van hun eigen inbreng en nemen vaker een 

kijkje in andermans lessen. 

 
6.3.3 Draagvlak 
Het merendeel van de scholen meldt dat er op de school voldoende draagvlak 

is voor opbrengstgericht werken. Enkele van deze scholen hebben er voor 

gekozen de term opbrengstgericht werken niet of zo min mogelijk te gebruiken 

omdat die weerstand kan oproepen. Draagvlak is er altijd bij de schoolleiding 

en het middenmanagement van de onderzochte scholen. Ook het merendeel 

van de docenten op deze scholen ziet het belang van opbrengstgericht werken 

in. Middenmanagers geven aan dat er altijd wel een paar docenten zijn waar 

het wat moeilijker ligt. Dat heeft te maken met hun vaardigheden om op een 

opbrengstgerichte manier tegen hun werk aan te kijken of aan angst om 

negatief beoordeeld te worden. Soms gaat het om oudere docenten die moeite 

hebben met de benodigde cultuurverandering voor OGW. “Jongere docenten 
zijn wat flexibeler. Bij oudere docenten duurt de aanpassing vaak langer.” 
Gebrek aan draagvlak onder docenten kan ook ontstaan doordat er veel 

wisselingen zijn in het docententeam, waardoor men als het ware elke keer 

opnieuw moet beginnen. Ook wordt op sommige scholen gerapporteerd dat er 

verschil is tussen onderbouw en bovenbouw. In de bovenbouw zou meer 

draagvlak zijn omdat die meer gericht is op het eindexamen. “In de bovenbouw 
wordt meer opbrengstgericht gewerkt omdat er meer gestuurd wordt op 
resultaten en er ook meer data beschikbaar zijn. In de bovenbouw zijn 
vergelijkingen door gelijke toetsen ook gemakkelijker te maken dan in de 
onderbouw. Hierdoor is sturen op resultaten ook gemakkelijker in de bovenbouw 
dan in de onderbouw, waar de nadruk meer op sociaal-emotioneel vlak ligt.” 
Ook wordt soms gezegd dat bij de sectie exacte vakken meer draagvlak is dan 

bij talen of maatschappijvakken omdat men daar meer gewend is met cijfers te 

werken. “Bij natuur- en scheikunde gebeurt OGW  al meer dan bij de sectie taal. 
Deze secties hebben ook meer affiniteit met harde data.” 

 

Voor het creëren van draagvlak is het van belang dat docenten inzien dat 

opbrengstgericht werken effect heeft. Dan wordt het niet meer iets dat van 

boven af wordt opgelegd maar komt het meer vanuit henzelf. Middenmanagers 

merken aan de docenten dat opbrengstgericht werken bij hen leeft omdat er 
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onderling meer over de resultaten van leerlingen gesproken wordt en men 

elkaar meer om steun gaat vragen. 

 

Bij een enkele school is er nog onvoldoende draagvlak bij docenten. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn het ontbreken van een veilige, open 

cultuur, en de door de schoolleiding gekozen overlegstructuren in teams. De 

docenten hebben een voorkeur om te overleggen in secties.  

 
6.3.4 Gebruikte gegevens 
Leerlingresultaten 
De scholen gebruiken een veelheid van gegevens in het kader van 

opbrengstgericht werken. In de eerste plaats gaat het om cijfers over 

leerlingresultaten. Alle scholen gebruiken dergelijke gegevens. Er kan bij deze 

eerste groep gegevens een onderscheid gemaakt worden tussen examencijfers 

en andere cijfers. Examencijfers zijn op alle scholen (met uitzondering van 

praktijkonderwijs) beschikbaar via bijvoorbeeld Wolf en het 

ManagementVenster van Vensters voor Verantwoording. “Docenten die lesgeven 
aan examenklassen worden geconfronteerd met gegevens uit Wolf en Vensters. 
Cijfers zijn het uitgangspunt, ondersteund met extra gegevens, zoals anonieme 
feedback van ouders en leerlingen. Docenten geven aan dit prettig te vinden 
omdat zij deze gegevens ook kunnen inzien.” Scholen analyseren de 

examencijfers op meerdere niveaus zodat zicht verkregen wordt op de 

prestaties van individuele leerlingen, van docenten, van klassen, van secties, 

van afdelingen en van de school in zijn geheel. Niet alle scholen voeren 

analyses uit op al deze niveaus of vertalen de uitkomsten van de analyses naar 

verbeteracties.  

 

Bij andere cijfers gaat het om cijfers voor proefwerken, toetsen, presentaties en 

werkstukken en om rapportcijfers. Dergelijke cijfers worden vooral gebruikt 

door docenten om zicht te krijgen op de prestaties van individuele leerlingen. 

Op een aantal scholen maakt ook het middenmanagement er gebruik van in het 

kader van de gesprekkencyclus, bijvoorbeeld om docenten te vergelijken of om 

te kijken of een docent zijn doelen behaald heeft. Het nadeel van deze tweede 

groep cijfers is volgens een school dat hiervoor geen landelijke 

vergelijkingsgegevens zijn.  
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Sommige scholen geven aan dat cijfers voor de bovenbouw eenvoudiger 

beschikbaar zijn dan voor de onderbouw, daar zijn immers geen examens. 

Hierdoor is opbrengstgericht werken volgens deze scholen eenvoudiger in de 

bovenbouw dan in de onderbouw. “Het accent ligt nog erg op de bovenbouw. 
Dat is ook makkelijker vanwege exameneisen, meer vanzelfsprekend.” De 

examenresultaten maken vergelijkingen tussen scholen en met landelijke 

gemiddelden mogelijk. Voor de onderbouw zijn methode-onafhankelijke 

toetsen beschikbaar die ook dergelijke vergelijkingsmogelijkheden hebben. Het 

is dan ook opmerkelijk dat de scholen die we in voorliggend onderzoek hebben 

gesproken geen gebruik maken van methode-onafhankelijke toetsen. De 

meerderheid van de scholen die deelneemt aan de pilot leerwinst en 
toegevoegde waarde vo gebruikt dergelijke toetsen wel. De meest gebruikte 

toetsen zijn die uit het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs en Diataal. 

Minder frequent gebruikte toetsen zijn de TOA, de toetsen van 234VO en de 

Deviant-toetsen. Het voordeel van methode-onafhankelijke toetsen is volgens 

de pilotscholen dat de scores van de eigen leerlingen en de eigen vergeleken 

kunnen worden met landelijke gemiddelden. Bovendien bieden veel toetsen de 

mogelijkheid om te kijken hoe een score zich verhoudt tot de referentieniveaus 

taal en rekenen. De meeste pilotscholen analyseren de toetsgegevens op het 

niveau van de leerling en de klas. Op leerlingniveau worden de gegevens 

gebruikt om te bepalen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en 

bij de determinatie. Daarnaast voert een deel van de scholen analyses uit op 

het niveau van de school/afdeling, de secties, docenten en/of cohorten. De 

resultaten van de analyses worden op vrijwel alle scholen besproken op het 

niveau van de schoolleiding, middenmanagement en docenten (al dan niet per 

sectie). Een aantal scholen bespreekt resultaten op leerlingniveau met de 

leerling en zijn ouders. Daarnaast zijn er scholen die de resultaten bespreken 

met de MR en/of klankbordgroepen van leerlingen en ouders. 

 

Andere ‘harde’ cijfers 
Ook bij de tweede groep gegevens die de scholen gebruiken voor 

opbrengstgericht werken gaat het om ‘harde’ cijfers. Het betreft gegevens over 

onder- en bovenbouwrendement, over op-, af- en doorstroom en over verzuim. 

Het gebruik van deze gegevens beperkt zich, mede gezien de aard van de 

gegevens, vaak tot het niveau van de afdeling en de school. Alle scholen, met 

uitzondering van de school voor praktijkonderwijs, maken gebruik van een of 

meer gegevens uit deze tweede groep.  
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Niet cognitieve ontwikkeling 
De derde groep gegevens die scholen (willen) gebruiken heeft betrekking op de 

niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 

de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, zelfstandigheid en 

burgerschapsvorming. “Positive Behavior Support5krijgt op school veel 
aandacht. Dit heeft veel raakvlakken met OGW, maar richt zich meer op de 
niet-cognitieve kant. Wij kijken hoe data uit Magister hiervoor gebruikt kunnen 
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over het aantal verwijderingen en 
gegevens over het al dan niet maken van huiswerk.” 
 

De meeste scholen geven aan graag gegevens over de niet-cognitieve 

ontwikkeling te gebruiken voor opbrengstgericht werken, maar vinden het 

lastig om de ontwikkeling van leerlingen op deze gebieden goed te kunnen 

meten. Deze bevinding komt overeen met die uit de intakegesprekken van de 

pilot leerwinst en toegevoegde waarde vo. Een deel van de scholen die aan deze 

pilot deelneemt, benadruk dat “het om meer gaat dan hoge cognitieve 
prestaties”. Deze scholen zijn zoekende naar manieren om de andere prestaties 

van leerlingen in beeld te kunnen brengen en eventueel zelfs te kijken naar 

leerwinst en toegevoegde waarde op het niet-cognitieve vlak. 

 

Enquêtes 
Gegevens afkomstig uit enquêtes onder leerlingen, ouders en/of docenten 

vormen de laatste groep gegevens die een deel van de scholen gebruikt voor 

opbrengstgericht werken. Door deze gegevens uit te splitsen naar bijvoorbeeld 

klassen of docenten ontstaat zicht op punten waar verbetering mogelijk is. 

“Voor alle docenten zijn er om het jaar leerlingenquêtes. Dus dan zeggen 
leerlingen iets over wat ze van de docenten vinden, over hoe je functioneert. En 
ik [middenmanager] vind het belangrijk dat docenten dat op een bepaalde 
manier lezen. Ik doe dat samen met ze om te kijken wat eruit komt rollen.” 

 
6.3.5 Ervaren opbrengsten 
We hebben de schoolleiding gevraagd om zichzelf een cijfer te geven op een 

schaal van 1 tot en met 5 voor hoe ver zij nu zijn ten opzichte van wat ze 

willen bereiken én voor hoe ver zij nu zijn in vergelijking met andere scholen. 

Vrijwel alle scholen beoordelen zichzelf positiever in vergelijking met andere 

                                                      

 
5  Bij PBS gaat om het geven van positieve gedragscomplimenten aan leerlingen en collega’s. 
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scholen dan in vergelijking met wat zij willen bereiken. Het cijfer dat de 

schoolleiding geeft voor de mate van opbrengstgericht werken in vergelijking 

met wat de school wil bereiken varieert van 2 tot 4 en voor de vergelijking met 

andere scholen van 2 tot 5. We zien dat scholen die langer bezig zijn met 

opbrengstgericht werken zichzelf hogere cijfers geven. Verder geeft een aantal 

scholen aan dat een 5 eigenlijk niet haalbaar is: “5 komt er nooit, want we 
moeten wel iets te ambiëren houden”. 

 

Alle scholen ervaren opbrengsten van opbrengstgericht werken. Een school 

maakt daarbij de kanttekening dat het eigenlijk niet mogelijk is om aan te 

geven of deze opbrengsten veroorzaakt worden door opbrengstgericht werken 

of door andere aspecten. De scholen ervaren twee soorten opbrengsten: 

procesopbrengsten en opbrengsten op het gebied van leerlingresultaten. 

Scholen die pas sinds kort gestart zijn met opbrengstgericht werken noemen 

met name procesopbrengsten, scholen die al langer opbrengstgericht werken 

noemen (ook) opbrengsten op het gebied van resultaten. Voorbeelden van 

procesopbrengsten die scholen melden, zijn: 

• bewustwording dat het handelen van docenten er toe doet; 

• bewustwording: inzien welke dingen verbeterd moeten worden 

• groter draagvlak onder docenten; 

• gedeelde verantwoordelijkheid voor resultaten van leerlingen 

• planmatiger werken; 

• leerlingen werken gerichter aan hun opdrachten. 

 

Ter illustratie van de genoemde procesopbrengsten geven we hier twee citaten 

weer. 

• “De resultaten die we behaald hebben, zijn het gevolg van een meer 

ondernemende cultuur, waarbij docenten hun verantwoordelijkheid 

pakken. Dat kan nog meer, maar het is een goed begin.” 

• “Wanneer er iets aan de hand is, wordt het gezamenlijk opgepakt. 

Iedereen voelt zich verantwoordelijk. Soms ligt de oorzaak in iets in de 

onderbouw, maar dan wordt dit niet alleen in de onderbouw 

neergelegd. We moeten hier samen iets mee.” 
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Voorbeelden van opbrengsten die de scholen ervaren op het gebied van 

resultaten zijn: 

• betere mogelijkheden voor leerlingen om door stromen naar het mbo; 

• minder verzuim van leerlingen; 

• grotere motivatie van leerlingen; 

• leerlingen die achterbleven, zijn beter gaan presteren; 

• kleiner verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal 

examen; 

• goede examenresultaten; 

• doorstroom onder controle. 

 

Ook hier presenteren we ter illustratie een aantal citaten. 

• “We hadden een heel groot verzuim. Toen ik hier kwam hadden we 

geen goed systeem voor het verzuim, om het bij te houden. Docenten 

waren daar niet consequent in, de een deed het wel, de ander niet. Je 

kunt verzuim systematisch registreren en dat teruggeven aan docenten. 

Ik heb het anders teruggegeven aan de docenten, ik heb ook de 

persoonlijke kant van zo’n registratie proberen duidelijk te maken. 

Want als een leerling hier niet op school arriveert en wij weten het niet, 

dan kun je niets, terwijl als een docent aangeeft dat iemand er niet is, 

dan kunnen we naar huis bellen en vragen waarom een leering er niet is 

en waarom we dat niet weten. Dat heeft een deel geholpen om uitleg te 

geven, maar ook gewoon door harde cijfers te presenteren. Vervolgens 

zagen we op basis van de cijfers uit ons leerlingvolgsysteem verschillen 

in verzuim tussen jaarlagen:. 1 en 2 is braaf op school en vanaf 3 en 4 

zie je meer geoorloofd verzuim, dus ouders zeggen vaker blijf maar 

thuis of we schrijven een briefje. Dat konden we zien in het proces. En 

in examenklassen was er geen absentie meer. Daar hebben we ouders 

mee geconfronteerd op informatieavonden, kijk dit is wat we zien en 

daar levert u een bijdrage aan. Dat kan natuurlijk van alles zijn, dat kan 

puberen zijn, daar kun je van alles voor verzinnen, maar toen hebben 

we actief een protocol opgeschreven van wat de mentor moet doen als 

een kind meer dan drie keer per jaar ziek is. Dan heb je een gesprek, 

dat heb ik met mijn medewerkers ook, frequent verzuimgesprek, maar 

dat is er nu met leerlingen ook. Zo groeit in de loop van de jaren je 

inzicht over bijvoorbeeld verzuim. We hebben nu ook registraties van 
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leerlingen die te laat zijn. Dat heeft geleid tot minder verzuim. 

Gigantische daling in verzuim”. 

• “Vorig jaar waren de cijfers voor biologie opvallend laag. Dat viel op 

omdat er goed naar cijfers gekeken werd. Er is toen uitgezocht 

waardoor dit kwam. De toetsen bij biologie bleken veel te moeilijk te 

zijn. Doordat we opbrengstgericht werken was dit bespreekbaar en zijn 

de toetsen aangepast”. 

• “Een score ver boven het landelijk gemiddelde, met verzwaarde 

exameneisen, is een resultaat om trots op te zijn”. 

 

Aanvullend op de hiervoor beschreven opbrengsten hebben we aan docenten 

gevraagd of opbrengstgericht werken leidt tot een ander docentgedrag. 

Docenten geven aan dat zij door bezig te zijn met opbrengstgericht werken 

meer noodzaak voelen om binnen de klas te differentiëren (vgl. 

procesopbrengst ‘bewustwording dat het handelen van de docent ertoe doet’). 

Dit differentiëren lukt echter lang niet altijd, zeker niet in de examenklassen. 

De tijd ontbreekt. Op één school zijn op voorstel van de sectie Nederlands 

klassen gesplitst om beter te kunnen differentiëren. Een deel van de klas krijgt 

instructie van de docent, een ander deel werkt zelfstandig onder begeleiding 

van een onderwijsassistent. Docenten van een andere school zijn van mening 

dat opbrengstgericht werken op gespannen voet staat met uitvoering geven aan 

passend onderwijs: “Er wordt ouders verteld dat hun kind in goede handen is en 
dat de school in staat is gedifferentieerd te werken. Docenten zijn echter niet 
altijd voldoende toegerust om dit te doen zonder dat het ten koste gaat van de 
opbrengsten van de andere kinderen in de klas.”  
 

Evenals de scholen uit voorliggend onderzoek ervaren ook de pilotscholen uit 

het project Opbrengstgericht werken van de AOC Raad diverse opbrengsten. 

Op de zes scholen die van september 2011 tot en met december 2012 hebben 

deelgenomen zijn de examenresultaten omhoog gegaan. Dat komt volgens 

deze scholen onder meer door een verandering in de cultuur en werkwijze 

(Vermaas, 2013a). Naast deze opbrengsten zijn de belangrijkste inhoudelijke 

opbrengsten van de pilot volgens het management en de docenten van de 

pilotscholen (Vermaas, 2013a): 

• afstemming en doorlopende leerlijnen; 

• cyclische aanpak; 

• feedback naar de leerling; 
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• plannend onderwijs; 

• differentiatie. 

 
6.3.6 Toekomstplannen 
De toekomstplannen van de onderzochte scholen hebben betrekking op het 

versterken of het uitbreiden van opbrengstgericht werken. Scholen willen 

verder op de ingeslagen weg. Een deel van de scholen heeft concrete plannen 

voor de toekomst. Concrete plannen betreffen bijvoorbeeld het stimuleren van 

een frequenter gebruik door docenten van Magister door dit gebruik altijd aan 

de orde te stellen in gesprekken tussen afdelingsleider en docent. Een ander 

voorbeeld is het meer gaan kijken naar verschillen in leerlingresultaten tussen 

docenten met als doel dat docenten van elkaar kunnen leren. Een laatste 

voorbeeld betreft het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren 

van de examencijfers. 

 

Andere scholen hebben wel ambities, maar zijn nog zoekende naar de manier 

om deze ambities te realiseren. Veel genoemde ambities in dit verband zijn: 

• het vergroten van draagvlak onder docenten: een vraag die speelt op de 

scholen is hoe ook de kleine groep docenten die nog niet enthousiast is, 

meer betrokken kan worden bij opbrengstgericht werken; 

• het versterken van opbrengstgericht werken in de onderbouw: scholen 

vinden opbrengstgericht werken in de bovenbouw eenvoudiger dan in 

de onderbouw omdat er in de bovenbouw meer vergelijkbare gegevens 

beschikbaar zijn (examengerelateerd); 

• het maximale uit ‘excellente’ leerlingen halen; 

• meer differentiëren in de lessen zodat ook echt het maximale uit alle 

leerlingen gehaald kan worden. 

6.4 Samenvatting 

Volgens de indicatoren van de inspectie werkt slechts 17-28% van de vo-

scholen, verdeeld over de onderwijstypen, op alle beoordeelde punten 

opbrengstgericht. Uit de opeenvolgende inspectieverslagen komt ook naar 

voren dat de invoering van OGW stagneert. De Inspectie en ook de 

geconsulteerde experts zijn van mening dat het vo achterloopt bij het po als 

het gaat om de invoering van OGW. De Inspectie meent dat deze achterstand 

voortkomt uit onvoldoende gewoonte om te werken met leerlingvolgsystemen 

en het gebruik hiervan bij het bepalen van aanbod en didactiek, waardoor 
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differentiatie onvoldoende wordt ingezet. Andere mogelijke oorzaken voor de 

achterstand van het vo ten opzichte van het po betreffen onderdelen van de 

organisatiestructuur in het vo (zie paragraaf 5.2). 

 

Uit gegevens van School aan Zet en de VO-raad/Schoolinfo blijkt dat OGW op 

de scholen inmiddels wel leeft. Deze bronnen bieden inzicht in hoe scholen 

met OGW bezig zijn en welke ambities ze op dit punt hebben. Zo laat de 

nulmeting van de prestatiemonitor zien dat vo-scholen zelf aangeven dat zij 

bezig zijn met de verschillende stappen van OGW, maar dat de invoering nog 

niet volledig en nog niet geborgd is. Ook komt uit deze zelfscan naar voren dat 

de scholen van de bevraagde aspecten het minst ver gevorderd zijn wat betreft 

het gebruik door docenten van de analyse van prestaties van leerlingen bij de 

vormgeving van het onderwijs. De scholen die zich aangemeld hebben bij 

School aan Zet blijken voor een belangrijk deel in te willen zetten op omgaan 

met verschillen in relatie tot OGW en te willen werken aan een meer 

systematische toepassing en gebruik van data. Uit deze gegevens blijkt dus dat 

het oordeel van de Inspectie en de ambities van de scholen goed op elkaar 

aansluiten. 

 

Bij de discussie tijdens de expertmeeting en uit de interviews bij de casestudies 

blijkt dat er vaak een externe reden is voor scholen om aandacht te besteden 

aan OGW. Vaak betreft het een Inspectie- oordeel of de komst van een nieuwe 

schoolleider, waardoor meer bewustwording ontstaat en OGW een meer 

gestructureerde plaats krijgt op de school. Scholen geven aan dat er in feite 

altijd al opbrengstgericht gewerkt werd, maar dat het nu meer zo wordt 

benoemd en er meer professionaliteit ontstaat. 

 

Uit de cases blijkt dat op de scholen op alle niveaus aandacht is voor OGW, Op 

het niveau van de schoolleiding en het middenmanagement wordt doorgaans 

cyclisch gewerkt, maar evaluatie wordt soms nog moeilijk gevonden. De 

resultaten worden bijvoorbeeld alleen geanalyseerd en er worden geen heldere 

doelen geformuleerd, of de analyses beperken zich tot een aantal indicatoren 

(bv. examenresultaten). Verder zien we dat alle schoolleiders van de door ons 

onderzochte scholen een rol vervullen bij het creëren van draagvlak voor OGW 

en bij het stimuleren van middenmanagement en docenten om op die manier 

te werken.  
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Op veel van de onderzochte scholen is het middenmanagement bij het creëren 

van draagvlak en het stimuleren als het ware ‘een verlengstuk’ van de 

schoolleiding. De betrokkenheid van het middenmanagement bij de evaluatieve 

cyclus bestaat hoofdzakelijk uit het voeren van gesprekken met docenten, al 

dan niet in team- of sectieverband. In deze gesprekken gaat het om 

verantwoording en feedback op docenten waarbij soms de resultaten van 

docenten worden vergeleken. 

De invulling van OGW door docenten heeft vooral betrekking op het 

onderwijsleerproces van leerlingen, al benoemen docenten hun acties en 

doelen op dit terrein vaak niet als OGW. Feedback geven aan leerlingen vinden 

docenten daarbij het belangrijkste. Verder gaat het volgens docenten bij OGW 

vaak om samenwerking en overleg.  

 

In het algemeen is er voldoende draagvlak voor OGW onder docenten, maar de 

cultuur en overlegstructuur waarbinnen zij moeten werken is hiervoor wel 

relevant. Hierin spelen de schoolleiders en middenmanagers een belangrijke 

rol. In de expertmeeting wordt over het draagvlak opgemerkt dat het belangrijk 

is dat docenten gaan zien dat OGW effect heeft, en dat het dan meer ‘iets van 

henzelf’ wordt. 

 

Scholen gebruiken verschillende soorten gegevens voor OGW. Vaak worden 

gegevens op het gebied van cijfers genoemd, vooral voor examens en toetsen. 

De scholen maken geen gebruik van methode-onafhankelijke toetsen. De 

scholen die deelnamen aan de pilot leerwinst en toegevoegde waarde doen dat 

in meerderheid wel. De scholen uit de case-studies uiten vaak de wens om de 

dataverzameling uit te breiden naar niet-cognitieve gegevens, maar ze stuiten 

hierbij op het probleem dat deze gegevens vaak lastig te meten zijn. Enquêtes 

betreffende leerling- en oudertevredenheid worden ook als data gebruikt.  

 

Toekomstplannen van scholen op het gebied van OGW zijn vaak gericht op het 

vergroten van draagvlak hiervoor en op het meer betrekken van de onderbouw 

bij OGW. Als specifieke thema’s voor de toekomst worden vaak aandacht voor 

excellente leerlingen en voor differentiatie in de klas genoemd. 

Ook de experts noemen een aantal aandachtspunten voor de toekomst, 

waardoor OGW verder ontwikkeld kan worden. Het gaat hierbij om verbetering 

van de aansluiting van onderwijsinformatiesystemen, meer aandacht voor 

differentiatie in de klas en verbeteren van het OGW- klimaat in de school.  
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7 Aanknopingspunten voor verbetering 

De laatste vraag waarop dit onderzoek is gericht heeft als doel inzicht te geven 

in de obstakels en daarop gebaseerd aanbevelingen over wat scholen nodig 

hebben om opbrengstgericht werken verder te ontwikkelen. Onderzoeksvraag 5 

is: 

 

Welke aanknopingspunten zijn er voor het beleid van de scholen ten aanzien 
van verbetering van opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs ? 
 

We bepreken in dit hoofdstuk achtereenvolgens de gegevens van de 

expertmeeting en van de casestudies die licht werpen op deze 

onderzoeksvraag. In de samenvatting worden de resultaten weer 

samengevoegd.  

7.1 Expertmeeting  

Tijdens de expertmeeting is gevraagd naar wat er nodig is om OGW vooruit te 

brengen in vo-scholen.  

Er is gediscussieerd over dit onderwerp en er zijn ook specifieke 

aandachtspunten geformuleerd voor OCW. In deze paragraaf worden de door 

de experts genoemde aspecten beschreven.  

 

De experts constateren dat er inmiddels voldoende voorzien is in gegevens en 

data binnen de scholen, maar dat die nog niet altijd goed te integreren zijn als 

de gegevens met verschillende systemen wordt geregistreerd. De invulling van 

volgende stappen in de invoering van OGW betreft het lezen en interpreteren 

van data en er conclusies uit trekken. Dit is voor scholen nog vaak lastig, men 
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moet vertrouwen krijgen in de meetinstrumenten en de gegevens, en ervaring 

in het (nadenken over) interpretaties ervan. Deels is het een kwestie van tijd 

om de juiste mindset en open cultuur te ontwikkelen.  

Wel lijkt het belangrijk om de handelingsverlegenheid van de schoolleiding te 

verminderen door handvatten aan te bieden voor de vertaalslag van de 

gegevens naar acties op de verschillende niveaus binnen de school. Ook wordt 

gesuggereerd dat een minder bedrijfsmatige aanpak noodzakelijk is om OGW 

te ontwikkelen, namelijk minder vanuit het managementniveau en meer vanuit 

gedeelde verantwoordelijkheid. Voorts zou het accent op sectieniveau moeten 

liggen en minder op de individuele docent, zodat docenten minder het gevoel 

krijgen dat ze afgerekend worden op de resultaten. Dit zou meteen ook de 

negatieve connotatie van OGW kunnen tegengaan. Verder moet nagedacht 

worden over de manier waarop toezicht wordt gehouden op OGW, zodat echt 

ingezet wordt op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het 

optimaliseren van de leerprestaties van leerlingen, en de focus niet alleen op de 

leeropbrengsten van de school gelegd wordt.  

Verondersteld wordt dat scholen op eigen kracht OGW kunnen inzetten, maar 

de beginfase lijkt wel lastig zonder hulp en sturing van buitenaf, bijvoorbeeld 

van adviseurs of schoolbegeleiding. Invoering van OGW heeft ook tijd nodig, 

maar als men eenmaal gewend is om ermee te werken zouden externen niet 

meer nodig (hoeven) zijn, hoewel scholen dat misschien soms wel liever willen. 

Belangrijk is dat een school zelf de wil heeft om OGW te implementeren, en dat 

kwaliteitszorg structureel wordt ingebed. Nodig zijn een coachende 

schoolleiding, goede planning, check op capaciteiten intern en eventueel extern 

aanvulling. “De grootste moeilijkheid ligt waarschijnlijk bij de interpretatie van 
de gegevens, mogelijk moet daar meer voor georganiseerd worden”, aldus een 

van de experts.  

 

Als specifieke aandachtspunten voor OCW noemen de experts: 

 Scholen tijd geven om OGW in te voeren. 

 Beoordelingssystematiek Inspectie aanpassen en de focus op andere 

indicatoren leggen zodat OGW echt de kwaliteit van het onderwijs 

bevordert en er niet alleen gekeken wordt naar de leeropbrengsten. 

 Controle op hoofdlijnen en niet inzetten op details (als voorbeeld wordt 

verplichte toetsing genoemd). 

 Gepaste afstand houden, scholen keuzemogelijkheden geven voor een 

programma op basis van de eigen behoefte. 
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 Scholen met elkaar de output laten definiëren. 

 Inzetten op de professionaliteit van docenten. 

 Faciliteer onderzoek, zorg voor initiatieven om te leren. 

7.2 Casestudies  

In de gesprekken met de schoolleiders, middenmanagers en docenten zijn 

meerdere onderwerpen aan bod gekomen die aanknopingspunten bieden voor 

verbetering. In de eerste plaats hebben we gevraagd naar succesfactoren en 

knelpunten. De succesfactoren kunnen beschouwd worden als aanbevelingen 

van scholen die al ervaring hebben met opbrengstgericht werken voor andere 

scholen. De knelpunten zijn op te vatten als punten die voor verbetering 

vatbaar zijn. Ten tweede hebben we gevraagd naar wensen in het kader van 

opbrengstgericht werken, met name op het gebied van ondersteuning. Deze 

wensen bieden aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van 

opbrengstgericht werken. Tot slot hebben de geïnterviewden een aantal 

voorwaarden voor opbrengstgericht werken voorgelegd en gevraagd of aan 

deze voorwaarden is voldaan. Met name voorwaarden waaraan niet of slechts 

ten dele is voldaan bieden zicht op verbetermogelijkheden.  

 
7.2.1 Succesfactoren en knelpunten 
We hebben schoolleiders, middenmanagers en docenten gevraagd welke 

succesfactoren en welke knelpunten zij op hun school ervaren bij 

opbrengstgericht werken. We vatten de belangrijkste bevorderende en 

belemmerende factoren samen. 

 

De respondenten noemen de volgende succesfactoren: 

• Cultuuraspecten: het gaat hierbij om zaken als een open cultuur, 

gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij alle geledingen. 

Met uitzondering van een school zijn alle scholen van mening dat deze 

factoren hebben bijgedragen aan het succes van opbrengstgericht 

werken op hun school. De overblijvende school is juist van mening dat 

het op hun school ontbreekt aan openheid en draagvlak. 

• Docentaspecten: een deel van de scholen geeft expliciet aan dat 

samenwerking en overleg tussen docenten een succesfactor is voor 

opbrengstgericht werken. 

• Leiderschapsaspecten: een paar scholen benoemt de rol van de 

schoolleiding als succesfactor. Eigenschappen van een schoolleider die 
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genoemd worden zijn: een ambitieuze schoolleider met een visie op 

opbrengstgericht werken, een stimulerende schoolleiding en een 

schoolleider die zorgt voor focus en duurzaamheid. 

• Ondersteuning: een school is van mening dat de externe ondersteuning 

die zij hebben gekregen van een grote bijdrage heeft geleverd aan het 

opbrengstgericht werken. 

 

Knelpunten die in de gesprekken genoemd worden zijn: 

• Cultuuraspecten: de ene school die deze aspecten niet benoemt als 

succesfactor, ervaart deze factoren als een knelpunt. Het ontbreekt 

volgens de geïnterviewden op hun school ontbreekt aan openheid en 

draagvlak.  

• Randvoorwaarden: Bijna de helft van de scholen ervaart 

randvoorwaardelijke zaken als knelpunt. Het gaat daarbij om tijd en 

financiën. Tijd is met name voor docenten een belangrijke factor. Zij 

hebben naar eigen zeggen onvoldoende tijd voor overleg, voor  het 

verzamelen of analyseren van data of voor een opbrengstgerichte 

voorbereiding van hun lessen. Financiën spelen vooral op het niveau 

van de schoolleiding en/of het middenmanagement. Er zijn volgens hen 

onvoldoende financiële mogelijkheden om te sturen op 

personeelsbeleid, voor het uitbreiden van het aantal lessen voor 

bepaalde vakken of voor de aanschaf van nieuwe lesmethodes. 

• Didactische aspecten: op een paar scholen ervaren docenten knelpunten 

bij het les geven. Zij hebben naar eigen zeggen te weinig tijd of te grote 

klassen om goed te kunnen differentiëren. Een ander aspect dat 

genoemd wordt door docenten is dat het lastig is om leerdoelen voor 

leerlingen te formuleren.  

 

De hiervoor beschreven succesfactoren en knelpunten komen op hoofdlijnen 

overeen met de succesfactoren uit het project Opbrengstgericht werken van de 

AOC Raad. De pilotscholen hebben tien kritische succesfactoren benoemd 

(Vermaas, zj.b, 5): 

• weet als schoolleiding wat je met OGW kunt bereiken en draag dat uit 

met passie; 

• creëer bewustwording en betrokkenheid bij docenten; 

• zorg voor een planmatige en gerichte aansturing van docenten en 

vaksecties door de leidinggevenden; 
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• stel (hogere) doelen en werk deze uit in leerlijnen en in een uitdagende 

en doelgerichte lesinhoud; 

• volg de resultaten van de leerlingen en analyseer deze op diverse 

niveaus; 

• organiseer meer samenwerking en afstemming tussen docenten; 

• werk aan OGW-cultuur met kritische reflectie en feedback; 

• investeer in vaardigheden om OGW te realiseren; 

• zorg voor een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid 

(eigenaarschap) voor de opbrengsten; 

• ontwikkel de school tot een lerende gemeenschap: beslissen op basis 

van analyses en feiten. 

 
7.2.2 Wensen 
In de gesprekken met schoolleiding, middenmanagement en docenten hebben 

we gevraagd wat scholen nodig hebben om opbrengstgericht werken optimaal 

vorm te geven. De wensen van de gesprekspartners zijn onder te verdelen in 

vijf hoofdgroepen: 

• financiën; 

• regelgeving en toezicht; 

• dataverzameling en –analyse; 

• ondersteuning en kennisdeling; 

• overig. 

 

Een kleine meerderheid van de scholen is van mening dat opbrengstgericht 

werken beter tot stand kan komen als er in de regelgeving en het toezicht 

dingen veranderd worden. Punten die genoemd worden zijn de verplichte 

urennorm. Deze brengt volgens scholen veel administratieve verplichtingen 

met zich mee. De tijd die nodig is om te voldoen aan deze verplichting kan 

volgens een van de betrokken scholen beter besteed worden aan het primaire 

proces. Een andere school geeft de volgende toelichting: “Het wantrouwen 
vanuit de inspectie rondom onderwijstijd moet afnemen; reken af op 
eindprestaties en neem dan ook mee wat er in die gerealiseerde onderwijstijd 
gebeurt.” Weer een andere school geeft aan: “Het zou prettig zijn als de vaste 
urennorm losgelaten kan worden en er meer maatwerk gegeven kan worden. 
Graag structureel hervormen.” Tot slot is er een school die op het terrein van 

de regelgeving graag mogelijkheden ziet op het terrein van 

arbeidsvoorwaarden en rechtspositie: “Meer mogelijkheden in de 
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arbeidsvoorwaarden. Toppers belonen, ook in het vmbo! En de rechtspositie kan 
anders, meer van deze tijd georganiseerd worden. Bijvoorbeeld deeltijd in plaats 
van bapo. Deze huidige verlofregeling zet de efficiency zwaar onder druk.” 

 

Vrijwel alle scholen zijn van mening dat door meer financiën de mogelijkheden 

om opbrengstgericht te werken toenemen. Financiën zijn in de eerste plaats 

nodig voor het verkleinen van de klassen, volgens scholen nodig voor 

differentiatie. Andere zaken waar scholen de financiële middelen aan willen 

besteden zijn tijd voor docenten voor opbrengstgericht werken, lesmateriaal, 

personeelsbeleid, opbrengstgericht werken voor excellente leerlingen en het 

schoolgebouw. Een docent licht dit als volgt toe: “Meer faciliteiten voor 
kernvakken als Nederlands en Engels. Het gaat om meer lesuren, kleinere 
groepen en meer assistentie (ook vanwege Passend onderwijs).” Een schoolleider 

van een andere school zegt hierover: “Docenten zouden er eigenlijk meer tijd 
voor moeten hebben. Door financiële krapte neemt de werklast toe (meer lessen, 
grotere klassen) waardoor docenten voor extra activiteiten minder tijd hebben.” 

 

Enkele scholen geven aan dat ze behoefte hebben aan betere en eenvoudigere 

analysemogelijkheden, met name voor docenten. Een school zegt hierover: “Het 
verzamelen en analyseren van gegevens zou veel makkelijker kunnen. Nu 
worden gegevens veelal door iemand van de administratie verzameld. Wanneer 
in Magister of het Magister Management Platform een ‘quickview’ mogelijk zou 
zijn, kunnen gegevens sneller gebruikt worden.” Een andere school licht het als 

volgt toe: “Gegevens nog fijner en eenvoudiger kunnen analyseren. Er zijn 
zoveel gegevens beschikbaar dat het veel tijd kost om alles uit te splitsen, je af te 
vragen wie verantwoordelijk is en wie er ermee aan de slag kan. Het zou mooi 
zijn als iedere medewerker in de school een eigen ‘cockpit’ heeft met een 
custom-made inrichting van data. Zodat je geen data-expert hoeft te zijn om 
met data aan de slag te gaan.” 

 

Enkele scholen geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning en/of 

kennisdeling. Een schoolleider zegt hierover: “Er zijn nieuwe manieren van 
ondersteuning aan scholen nodig, passend bij de behoeften van de scholen.” De 

gewenste kennisdeling heeft vooral betrekking op suggesties voor mogelijke 

verbeteringen. Een middenmanager licht dit als volgt toe: “Voor mezelf zou ik 
wel meer willen deelnemen aan platformbijeenkomsten. Om met andere scholen 
te overleggen. Ik heb nu mijn eigen netwerk met drie/vier scholen waar ik 
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samen mee praat, maar ik zou het wel breder willen trekken. Dus daar heb ik 
wel behoefte aan. Bij zo’n rekendilemma denk ik wel, hoe doen anderen dat 
dan?” 

 

De overige wensen die genoemd worden hebben met name betrekking op 

schoolinterne of persoonlijke aspecten. Voorbeelden zijn meer uitgaan van de 

groeimogelijkheden van leerlingen, meer kennis en vaardigheden rond 

differentiatie, als docent meer op papier zetten van de huidige manier van 

werken, docentportfolio’s, meer data gebruiken in de gesprekkencyclus en 

vergroten van draagvlak onder docenten. 

 
7.2.3 Voorwaarden 
In de gesprekken hebben we de respondenten acht voorwaarden voorgelegd, 

waarvan op basis van het literatuuronderzoek bekend is dat ze relevant zijn 

voor opbrengstgericht werken. Bij elke voorwaarde hebben we gevraagd of er 

op hun school aan voldaan is. We bespreken onderstaand in welke mate dat 

volgens de acht scholen het geval is. De resultaten komen grotendeels overeen 

met de succesfactoren en knelpunten die de we in paragraaf 7.2.7 hebben 

besproken. Op een aantal punten zijn de succesfactoren en knelpunten echter 

beperkter of minder genuanceerd. Het betrof daar namelijk open vragen, 

waardoor de bevindingen alleen betrekking hebben op factoren die de 

respondenten ‘spontaan’ genoemd hebben, terwijl we bij de voorwaarden 

hebben gevraagd om een reactie op concrete factoren. 

 

• Gegevens om het leerproces en de leerresultaten van leerlingen in kaart 

te brengen: vrijwel alle scholen zijn van mening dat zij beschikken over 

voldoende gegevens over de cognitieve resultaten van leerlingen. Een 

deel van de scholen is van mening dat dergelijke gegevens alleen niet 

voldoende zijn. Zij willen voor opbrengstgericht werken ook gebruik 

maken van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen op ‘zachte’ 

aspecten zoals werkhouding of motivatie en/of van gegevens over het 

onderwijsleerproces. Dergelijke gegevens zijn niet voldoende 

beschikbaar volgens de scholen. 

• Tijd om opbrengstgericht werken goed vorm te geven: slechts twee 

scholen zijn van mening dat alle geledingen hier voldoende tijd voor 

hebben. Tijdgebrek wordt vooral ervaren op het niveau van docenten. 

“Je bent als docent veel tijd kwijt met lesgeven en hebt eigenlijk te weinig 
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tijd voor andere zaken zoals overleg met collega’s.” Een andere docent 

geeft de volgende toelichting: “Er is onvoldoende les- en 
voorbereidingstijd. Er zijn te weinig lesuren voor mijn vak. Daardoor 
wordt de werkdruk heel hoog. Je hebt het gevoel dat je echt niet ziek 
moet worden, zeker niet bij examenvakken.” 

• Voldoende kennis en vaardigheden over opbrengstgericht werken bij 

alle geledingen: over deze voorwaarde zijn de meningen van de scholen 

verdeeld. Een paar scholen geven aan dat aan deze voorwaarde is 

voldaan en paar scholen dat er niet aan is voldaan. Dan resteert er nog 

de middengroep van scholen waar volgens de respondenten deels aan 

deze voorwaarde is voldaan. Op deze scholen beschikken nog niet alle 

docenten over voldoende kennis en vaardigheden voor 

opbrengstgericht werken. 

• Gedeelde verantwoordelijkheid: Op de meerderheid van de scholen is 

aan deze voorwaarde voldaan. Op een paar scholen is volgens de 

betrokkenen op dit punt nog winst te boeken, nog niet alle docenten 

voelen zich volledig verantwoordelijk voor de resultaten van hun 

leerlingen of opbrengstgericht werken gebeurt nog niet structureel 

genoeg. “We hebben wel een gezamenlijk doel, maar wat betreft 
opbrengstgericht werken wordt er nog te veel op toevallige basis 
gehandeld. Dit kan structureler vorm krijgen.” Op de laatste school is 

nog niet aan deze voorwaarden voldaan. “Er is bij een deel van de 
mensen de sterke neiging om oorzaken van slechte resultaten buiten 
zichzelf te zoeken.”  

 

Voor de voorwaarden 5 tot en met 8 zijn de bevindingen hetzelfde. Met 

uitzondering van een school is volgens de respondenten aan deze voorwaarden 

voldaan. Het gaat om: 

• Eigenaarschap bij docenten: “Wanneer er van bovenaf iets opgelegd 

wordt, is er minder bereidheid om iets te gaan doen dan wanneer een 

idee door de groep gedragen wordt. Door eigen initiatieven en ideeën 

op een speelse manier in te voeren binnen de teams wordt er meer 

enthousiasme gecreëerd. De schoolleiding moet goed nadenken over 

wat iets moet gaan opleveren en docenten moeten er iets aan hebben 

(de vertaalslag naar handelen moet gemaakt kunnen worden), anders 

werkt het niet.” 
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• Open cultuur: “Een van de succesfactoren voor opbrengstgericht 

werken is dat we een heel open cultuur hebben, waarin het gewoon is 

dat men bij elkaar in de les kijkt. Een open cultuur van hoog tot laag is 

belangrijk anders kun je docenten niet confronteren met gegevens.” 

Een docent van dezelfde school voegt hieraan toe: “Het is heel 

belangrijk dat de directie zich ook heel open opstelt en kritiek en 

feedback vraagt.” 

• Veilige schoolcultuur: Het belang van een veilige schoolcultuur wordt 

treffend toegelicht door docenten van een van de onderzochte 

scholen.“Na de zwakke inspectie-beoordeling is er even naar docenten 
geluisterd, maar vervolgens kwam er een schoolleider die samen met het 
bestuur de lijn had dat je precies moest doen wat zij je opdroegen, als je 
dat niet deed kon je vertrekken. Heel goede docenten zijn toen weg 
gegaan en daar hebben we nog altijd last van. Het vertrouwen is enorm 
geschaad. In de huidige interim-situatie weten docenten opnieuw niet 
wat er gaat gebeuren, dat maakt hen afwachtend. Door alles wat in het 
verleden is gebeurd en door het recente vertrek van een schoolleider die 
naar het idee van de docenten op het goede spoor zat, is de scepsis weer 
toegenomen.” 

• Stimulerende schoolleiding: “De kern van onze werkwijze is gespreid 

leiderschap. De schoolleiding verzamelt veel gegevens,deelt die met 

hele school (er is een eigen website voor), bespreekt voortdurend met 

docenten wat beter kan, maakt docenten zelf verantwoordelijk voor 

verbeterplannen, zorgt voor openheid bij alle geledingen.” 

7.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven in relatie tot de vraag welke 

aanknopingspunten er zijn voor de verdere ontwikkeling van opbrengstgericht 

werken in het vo. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie uit de 

expertmeeting en informatie van de scholen.  

 

Op het gebied van dataverzameling en analyse wordt een aantal aspecten voor 

verbetering benoemd. Het gaat hierbij om verbetering van 

integratiemogelijkheden tussen de verschillende onderwijsinformatiesystemen, 

en om betere en eenvoudigere analysemogelijkheden. De scholen menen dat er 

voldoende data beschikbaar zijn als het gaat om cognitieve resultaten van 
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leerlingen. Zij geven vaak de behoefte aan om ook niet-cognitieve resultaten in 

de analyses te betrekken, zoals werkhouding en motivatie van leerlingen. 

Dergelijke gegevens zijn nog onvoldoende aanwezig en vaak ook lastig 

meetbaar.  

 

Gaat het om regelgeving en toezicht dan worden verschillende aspecten naar 

voren gebracht. Het gaat hierbij enerzijds om de wijze van toezicht op 

opbrengstgericht werken, namelijk dat gebruik gemaakt zou moeten worden 

van andere indicatoren waardoor de focus niet eenzijdig gericht is op 

cognitieve leerresultaten, maar op daadwerkelijk de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. Ook wordt genoemd dat controle ingezet moet 

worden op hoofdlijnen en niet op details. Anderzijds wordt aangegeven dat 

OGW beter ingevoerd kan worden als de verplichte urennorm wordt afgeschaft. 

Dit houdt verband met het tijdsaspect, de registratie en administratie die de 

urennorm met zich meebrengt kost de scholen veel tijd, die zij liever willen 

besteden aan het primaire proces. 

 

Aansluitend hierbij zijn er nog andere verbeterpunten genoemd op het gebied 

van tijd en financiën. 
Zo hebben scholen tijd nodig om OGW in te voeren, in de zin dat het processen 

zijn van een lange adem. Verder wordt tijdgebrek vooral ervaren op het niveau 

van docenten. Zij hebben tijd nodig voor overleg, het verzamelen en analyseren 

van data en het opbrengstgericht vormgeven van de lessen. Financiën spelen 

meer op het niveau van de schoolleiding en/of het middenmanagement. Het 

gaat hierbij onder andere om het sturen op personeelsbeleid, uitbreiden van 

lesomvang en aanschaf van nieuwe lesmethodes in relatie tot OGW. In relatie 

tot financiën speelt ook de grootte van de klassen een rol. Docenten pleiten 

voor kleinere klassen om beter te kunnen differentiëren. 

 

In relatie tot kennis en vaardigheden wordt aangegeven dat docenten nog niet 

altijd in voldoende mate zijn toegerust om OGW goed vorm te geven. Een 

aspect dat moeilijk gevonden wordt is bijvoorbeeld het formuleren van 

leerdoelen voor leerlingen. Het lezen en interpreteren van data en conclusies 

trekken lijkt nog lastig voor de scholen.  

 

Kennisdeling en ondersteuning: scholen hebben behoefte aan ondersteuning en 

kennisdeling op het gebied van OGW, zowel extern als intern. Tussen docenten 
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is bijvoorbeeld samenwerking en overleg nodig, daarvoor moet tijd worden 

gereserveerd. Vooral bij de beginfase van de invoering van OGW kan externe 

ondersteuning van belang zijn. Verder hebben schoolleiding en 

middenmanagement baat bij concrete handvatten om de vertaalslag naar acties 

op verschillende niveaus binnen de schoolorganisatie te kunnen maken. 

 

Succesfactoren voor de invoering van OGW betreffen naar het oordeel van de 

scholen: 

• een open cultuur en gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap 

bij alle geledingen 

• samenwerking en overleg tussen docenten 

• de schoolleiding; ambitieus, visie, stimulerend, zorg voor focus en 

duurzaamheid 

• externe ondersteuning 
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8 Samenvatting en conclusies 

In deze rapportage doen we verslag over onderzoek naar opbrengstgericht 

werken, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon. Doelstelling van 

het onderzoek is licht te werpen op de stand van zaken wat betreft 

opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs en op mogelijkheden en 

belemmeringen voor OGW.  

 

De rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

• Welke beelden leven er binnen de school rond opbrengstgericht 

werken: zijn er verschillen tussen schoolleiding, middenmanagement 

en docenten?  

• Wat zijn oorzaken voor het verschil in opvatting over de stand van 

opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs tussen de 

Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf? 

• Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze voor 

opbrengstgericht werken in het onderwijs? Zijn er specifieke 

aandachtpunten voor het voortgezet onderwijs? 

• Wat is het gemeenschappelijk beeld (uit wetenschappelijke literatuur, 

gegevensverzameling en ‘veld’) dat naar voren komt uit de op dit 

moment beschikbare informatie over opbrengstgericht werken in het 

voortgezet onderwijs?  

• Bieden de antwoorden op bovenstaande vragen aanknopingspunten 

voor het beleid van de scholen ten aanzien van verbetering van 

opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs? 

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn drie deelonderzoeken 

uitgevoerd: namelijk een literatuurstudie, een expertmeeting en data-
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verzameling in het vo-veld. Voor dit laatste onderdeel zijn casestudies 

uitgevoerd op acht vo-scholen met verschillende onderwijssoorten, aangevuld 

met gegevens uit lopend onderzoek (Pilot leerwinst en toegevoegde waarde vo 

en het project Opbrengstgericht werken in het VMBO Groen van de AOC Raad ). 

De onderzoeksactiviteiten zijn kwalitatief van aard, waardoor zicht verkregen 

wordt op het verloop van processen in een bestaande context en op de 

ervaringen en argumenten van betrokkenen. De bevindingen hebben niet tot 

doel om een landelijk representatief beeld te schetsen van de stand van zaken 

rondom opbrengstgericht werken, maar bieden zicht op de verschillende 

manieren waarop scholen opbrengstgericht werken oppakken en op de 

succesfactoren en knelpunten die zij daarbij ervaren. 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per onderzoeksvraag 

kort samengevat en wordt een antwoord geformuleerd op basis van de 

bevindingen. 

 
Onderzoeksvraag 1: Welke beelden leven er binnen de school rond 
opbrengstgericht werken: zijn er verschillen tussen schoolleiding, 
middenmanagement en docenten?  
 
Definitie 
Als het gaat om definiëring van OGW blijken schoolleiders en middenmanagers 

op de onderzochte scholen in te stemmen met de definitie die de inspectie aan 

opbrengstgericht werken geeft: ‘het systematisch en doelgericht werken aan 

het maximaliseren van leerprestaties’. De term OGW leeft minder bij docenten 

en de definitie is bij hen minder bekend, maar inhoudelijk onderschrijven zij 

deze wel. Enkele schoolleiders zijn van mening dat ook het welzijn van de 

leerlingen in de definitie opgenomen zou moeten worden. Middenmanagers 

leggen soms meer de nadruk op het reflecteren op data en wat docenten 

daarvan kunnen leren.  

Alle geledingen koppelen de evaluatieve cyclus aan opbrengstgericht werken. 

Het gebruik van data wordt minder vaak genoemd in de definiëring van OGW 

door de scholen. 

 

Onderwerpen 
Eindexamenresultaten krijgen bij opbrengstgericht werken de meeste aandacht 

op de scholen in het kader van OGW. Schoolleiders en middenmanagement 

vergelijken deze gegevens met ander scholen en ze kijken naar verschillen 



95 

 

 

tussen docenten. Daarnaast worden er nog tal van andere onderwerpen 

genoemd waaronder niet-cognitieve resultaten, zoals houding en gedrag van 

leerlingen en tevredenheid van leerlingen en ouders. Voor docenten is de kern 

van opbrengstgericht werken dat zij feedback geven aan de leerlingen op grond 

van hun tussentijdse resultaten.  

 

Doel 
Het belangrijkste doel van OGW is het maximale uit de leerlingen te halen, zo 

menen schoolleiders, middenmanagers en docenten. Verschillen in de 

doelstellingen van deze groepen zijn dat schoolleiders en middenmanagers 

doelen formuleren in het kader van rendement en verantwoording van 

schoolresultaten en soms ook doelen op het niveau van de docenten. 

Middenmanagers betrekken opbrengstgericht werken soms ook op andere 

onderwerpen dan leerresultaten zoals de saamhorigheid van het team en het 

terugdringen van ziekmeldingen en ongeoorloofd verzuim op school. Docenten 

verbinden opbrengstgericht werken vaak met het behalen van het eindexamen 

en met differentiatie in de klas.  

 

Het gebruik van data 
Door schoolleiding en middenmanagement worden frequenter data gebruikt 

dan door de docenten. Vaak heeft het gebruik betrekking op het afleggen van 

verantwoording, soms worden ze ook gebruikt (door het middenmanagement) 

om doelen voor de docenten te formuleren. In zeer beperkte mate wordt echter 

de analyse van data gezien als leermoment voor docenten. Docenten zelf 

gebruiken data vooral om feedback op de leerlingen te geven. 

 

Betrokkenheid alle geledingen 
De schoolleiding speelt uiteraard een cruciale rol als het gaat om het scheppen 

van een context waarin OGW kan gedijen, zoals een open cultuur en 

bespreekbaarheid. We zien bij de onderzochte scholen dat OGW leeft op alle 

respondentniveaus, zij het bij docenten wat minder dan bij schoolleiders en 

middenmanagers. Betrokkenheid op alle niveaus wordt door de scholen 

expliciet gemeld als belangrijke voorwaarde voor OGW en is op vrijwel alle 

scholen aanwezig. 
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Overall 
Het antwoord op de onderzoeksvraag is dat er zowel verschillen als 

overeenkomsten zijn in opvattingen over OGW binnen de verschillende 

geledingen van de school. Overeenkomsten worden gezien op het gebied van 

de definiëring van en de doelen voor OGW. Duidelijk wordt dat de actoren 

ieder op hun eigen niveau binnen de schoolorganisatie bouwstenen leveren 

voor OGW binnen de school. Docenten richten hun acties en doelen vooral op 

leerlingen. Schoolleiding en in het verlengde hiervan de middenmanagers 

richten hun aandacht vooral op het invoeren van een PDCA cyclus op school- 

en teamniveau.  

 
Onderzoeksvraag 2: Wat zijn verklaringen voor het verschil in opvattingen over 
de stand van opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs tussen de 
Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf? 
 
Verschillende definities en invullingen 
In de literatuur blijken verschillende definities en opvattingen te bestaan over 

OGW, die bovendien in de loop van de tijd verder zijn ontwikkeld. In alle 

gevallen is het optimaliseren en verhogen van leerresultaten van leerlingen het 

doel van OGW: het maximale uit leerlingen halen. Soms wordt hierbij ook het 

optimaliseren van de ontwikkeling van leerlingen betrokken. In alle definities 

wordt gewezen op een systematische en cyclische werkwijze, maar de 

betekenis hiervan is niet altijd eenduidig. Niet alle definities omvatten specifiek 

het stellen van doelen, het gebruiken van meetgegevens of data, het gebruiken 

van instrumenten om vorderingen te volgen, het volgen van de ontwikkeling 

van leerlingen, maatwerk bieden, en het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs. Uiteindelijk zijn dit stuk voor stuk elementen die relevant zijn als 

het gaat om OGW.  

 

Niet alleen de verschillen in definities leiden tot verschillen in beelden en 

opvattingen over OGW, en dus over oordelen over de stand van zaken 

aangaande OGW in het onderwijs. Ook het algemeen onderschreven doel, het 

optimaliseren van leerresultaten van leerlingen, kan leiden tot verschillende 

invullingen van OGW en verschillende processen op scholen. Als de 

leerresultaten het hoofddoel voor invoering van OGW zijn, bijvoorbeeld bij 

scholen die als zwak (dreigen te) worden beoordeeld door de Inspectie, kan de 

focus teveel komen te liggen op snelle (ad-hoc) acties. Ligt het accent op OGW 

vanuit de intrinsieke behoefte om de onderwijskwaliteit te verbeteren, dan zal 
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er meer aandacht zijn voor verschillende stappen in het proces en de 

evaluatieve cyclus met als eindproduct hogere leerresultaten.  

 

Mogelijke verklaringen 
Uit de onderzoeksgegevens kunnen een aantal redenen worden gedestilleerd 

die een verklaring kunnen vormen voor verschillen tussen scholen en Inspectie 

in interpretatie aangaande de stand van zaken in relatie tot OGW in het vo: 

• Scholen zien OGW vooral op het niveau van de individuele leerling, de 

inspectie kijkt op het niveau van de school (gezien de indicatoren). 

• De indicatoren van de inspectie zijn te beperkt om de volledige stand 

van zaken in kaart te brengen, omdat deze zich beperken tot de 

instrumenten voor evaluatie. 

• Scholen focussen binnen OGW vooral op doelen. Kijken naar resultaten, 

als vastgestelde systematiek, is minder aan de orde. Scholen kijken 

vooral naar resultaten als er een specifieke aanleiding voor is. 

• De definitie van de inspectie is weinig operationeel en laat ruimte voor 

allerlei mogelijke invullingen die zich in de praktijk ook voordoen, 

bijvoorbeeld evalueerbare onderwerpen buiten het onderwijsleerproces. 

• De term opbrengstgericht werken leidt tot misverstanden omdat alle 

initiatieven die kunnen leiden tot verbetering van de opbrengsten er 

onder kunnen vallen. 

 
Onderzoeksvraag 3: Wat is volgens bestaande onderzoeken de beste werkwijze 
voor opbrengstgericht werken in het onderwijs? Zijn er specifieke 
aandachtspunten voor het voortgezet onderwijs? 
 
Docentgedrag en feedback cruciaal 
De vraag of er een beste werkwijze is voor opbrengstgericht werken in het 

voortgezet onderwijs kan niet rechtstreeks beantwoord worden. Er zijn veel 

werkwijzen mogelijk, ze hebben alle als kern het werken met de evaluatieve 

cyclus. Onderzoek naar effecten van specifieke werkwijzen is nog nauwelijks 

voorhanden. Een belangrijke notie is wel dat de uiteindelijke opbrengst moet 

zijn dat docenten hun lespraktijk gaan verbeteren, bijvoorbeeld door beter te 

differentiëren. Want alleen daarvan kan een effect op leerprestaties van 

leerlingen worden verwacht. Alleen meten en analyseren is dus niet voldoende. 

Een andere belangrijke notie is dat de data en de analysemethoden moeten 

(kunnen) leiden tot adequate, taakgerichte feedback aan zowel docenten (over 

hun handelen) als aan leerlingen (over hun leerproces). Feedback is het 
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‘werkzame mechanisme’ in opbrengstgericht werken. 

 

Voorwaarden 
In de literatuur wordt niet of nauwelijks een onderscheid gemaakt naar 

onderwijssoorten als het gaat om OGW. Wel geeft de literatuur verder inzicht 

in de condities die nodig zijn voor opbrengstgericht werken. Voorwaarden om 

opbrengstgericht werken goed vorm te geven betreffen aspecten op het gebied 

van de cultuur van de school, leiderschap, docenten, kennis en vaardigheden, 

bruikbare data en informatiesystemen en implementatie.  

 
Aandachtspunten vo 
In het concept van OGW zien we geen principieel verschil tussen po en vo. Wel 

kan er een verschil zijn in de mate waarin de condities voor OGW gerealiseerd 

kunnen worden, omdat de organisatiestructuren in po en vo verschillend zijn. 

Deze verschillen kunnen consequenties hebben voor de realisatie van een 

opbrengstgerichte schoolcultuur.  

Specifieke aandachtspunten voor het verder ontwikkelen van OGW in het vo 

vloeien vooral voort uit de volgende verschillen tussen vo en po, ten nadele van 

het vo: 

• De knip tussen onder- en bovenbouw in het vo maakt het lastiger zicht 

te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen. 

• De schoolcultuur op het vo is door de grootte van de scholen en de 

vaak verschillende locaties moeilijker te managen dan in het 

basisonderwijs. 

• Omdat leerlingen in het vo al voorgesorteerd zijn op schooltype 

worden achterblijvende prestaties van leerlingen eerder toegeschreven 

aan een verkeerde schoolkeuze dan aan een ontoereikende didactiek. 

Hierdoor zullen leerlingen eerder worden doorverwezen naar een lager 

onderwijsniveau. 

• Schaalgrootte speelt een rol. Vo-scholen hebben meer lagen (afdelingen, 

secties e.d.) dan basisscholen waardoor schoolbeleid met vertraging 

terechtkomt bij de docenten. 

• Doordat docenten in het vo vakspecifiek onderwijs verzorgen voor 

meerdere klassen hebben zij minder zicht op individuele leerlingen, 

hun ontwikkeling en leerprestaties bij andere vakken. Er is geen 

‘totaalplaatje’. 
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Onderzoeksvraag 4: Wat is het gemeenschappelijk beeld (uit wetenschappelijke 
literatuur, gegevens-verzameling en ‘veld’) dat naar voren komt uit de op dit 
moment beschikbare informatie over opbrengstgericht werken in het voortgezet 
onderwijs?  
 
Landelijk beeld 
In opeenvolgende inspectieverslagen komt naar voren dat ongeveer slechts een 

kwart van de vo-scholen, verdeeld over de onderwijstypen, op alle beoordeelde 

punten opbrengstgericht werkt. Dit percentage blijft achter bij het po. De 

Inspectie zoekt de oorzaken hiervoor in onvoldoende inzet van differentiatie in 

aanbod en didactiek op grond van data uit leerlingvolgsystemen. In landelijk 

onderzoek (VO-raad & Schoolinfo, 2012) geven scholen ook zelf aan dat het 

gebruik van analyses van prestaties bij de vormgeving van het onderwijs 

achterblijft vergeleken bij andere aspecten van OGW. Veel scholen zien dit als 

een verbeterpunt en zetten dan ook in op omgaan met verschillen in relatie tot 

OGW en werken aan een meer systematische toepassing en gebruik van data.  

 

Aanleiding 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er vaak een externe reden is voor 

scholen om aandacht te besteden aan OGW. Vaak betreft het een Inspectie- 

oordeel of de komst van een nieuwe schoolleider, waardoor meer 

bewustwording ontstaat en OGW een meer gestructureerde plaats krijgt op de 

school. Scholen geven aan dat er in feite altijd al opbrengstgericht gewerkt 

werd, maar dat het nu meer zo wordt benoemd en er meer professionaliteit 

ontstaat. 

 

Werkwijze 
Op het niveau van de schoolleiding en het middenmanagement wordt 

doorgaans een bijdrage geleverd aan OGW door cyclisch te werken. Evaluatie 

wordt soms nog moeilijk gevonden, er worden slechts een beperkt aantal 

indicatoren gebruikt of er worden geen heldere doelen geformuleerd. Verder 

zien we dat alle schoolleiders van de door ons onderzochte scholen een rol 

vervullen bij het creëren van draagvlak voor OGW en bij het stimuleren van 

middenmanagement en docenten om op die manier te werken. Op veel van de 

onderzochte scholen is het middenmanagement bij het creëren van draagvlak 

en het stimuleren als het ware ‘een verlengstuk’ van de schoolleiding. De 

betrokkenheid van het middenmanagement bij de evaluatieve cyclus bestaat 

hoofdzakelijk uit het voeren van gesprekken met docenten, al dan niet in team- 
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of sectieverband. Dat leidt meestal niet tot feedback op het didactisch 

functioneren van docenten. De invulling van OGW door docenten heeft vooral 

betrekking op het onderwijsleerproces van leerlingen. Feedback geven aan 

leerlingen vinden docenten daarbij het belangrijkste. Verder gaat het bij OGW 

volgens docenten vaak om samenwerking en overleg. 

 

Draagvlak 
Op de onderzochte scholen bestaat op alle niveaus in de organisatie aandacht 

voor OGW, en op ieder niveau gaat het om andere onderdelen hiervan. In het 

algemeen is er voldoende draagvlak voor OGW onder docenten, maar de 

cultuur en overlegstructuur waarbinnen zij moeten werken is hiervoor wel 

relevant, eigenaarschap is hierin een belangrijk punt. Voor het realiseren van 

de juiste context voor OGW spelen de schoolleiders en middenmanagers een 

belangrijke rol.  

 

Gegevens 
Scholen gebruiken verschillende soorten gegevens voor OGW. Het gaat vaak om 

toets- en examencijfers, maar scholen zouden ook graag niet-cognitieve 

gegevens in de dataverzameling op willen nemen. De scholen uit de casestudies 

gebruiken geen methode-onafhankelijke toetsen, die uit de pilot leerwinst wel. 

Enquêtes betreffende leerling- en oudertevredenheid worden ook als data 

gebruikt.  

 

Thema’s voor de toekomst 
Toekomstplannen van de onderzochte scholen op het gebied van OGW zijn 

vaak gericht op het vergroten van draagvlak hiervoor en op het meer betrekken 

van de onderbouw bij OGW. Als specifieke thema’s voor de toekomst worden 

vaak aandacht voor excellente leerlingen en voor differentiatie in de klas 

genoemd. 

Ook de experts noemen een aantal aandachtspunten voor de toekomst, 

waardoor OGW verder ontwikkeld kan worden. Het gaat hierbij om verbetering 

van de aansluiting van onderwijsinformatiesystemen, meer aandacht voor 

differentiatie in de klas en verbeteren van het OGW- klimaat in de school.  
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Onderzoeksvraag 5: Bieden de antwoorden op bovenstaande vragen 
aanknopingspunten voor het beleid van de scholen ten aanzien van verbetering 
van opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs? 
 
Dataverzameling en analyse 
Op het gebied van dataverzameling en analyse wordt een aantal aspecten voor 

verbetering benoemd. Het gaat hierbij om verbetering van 

integratiemogelijkheden tussen de verschillende onderwijsinformatiesystemen, 

en om betere en eenvoudigere analysemogelijkheden. De scholen menen dat er 

voldoende data beschikbaar zijn als het gaat om cognitieve resultaten van 

leerlingen. Zij geven vaak de behoefte aan om ook niet-cognitieve resultaten in 

de analyses te betrekken, zoals werkhouding en motivatie van leerlingen. 

Dergelijke gegevens zijn nog onvoldoende aanwezig en vaak ook lastig 

meetbaar.  

 

Regelgeving en toezicht 
Gaat het om regelgeving en toezicht dan worden verschillende aspecten naar 

voren gebracht. Het gaat hierbij enerzijds om de wijze van toezicht op 

opbrengstgericht werken, namelijk dat gebruik gemaakt zou moeten worden 

van andere indicatoren waardoor de focus niet eenzijdig gericht is op 

cognitieve leerresultaten, maar op daadwerkelijk de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. Ook wordt genoemd dat controle ingezet moet 

worden op hoofdlijnen en niet op details. Anderzijds wordt aangegeven dat 

OGW beter ingevoerd kan worden als de verplichte urennorm wordt afgeschaft. 

Dit houdt verband met het tijdsaspect, de registratie en administratie die de 

urennorm met zich meebrengt kost de scholen veel tijd, die zij liever willen 

besteden aan het primaire proces. 

 

Tijd en financiën 
Aansluitend bij voorgaande zijn er nog andere verbeterpunten genoemd op het 

gebied van tijd en financiën. Zo hebben scholen tijd nodig om OGW in te 

voeren, in de zin dat het processen zijn van een lange adem. Verder wordt 

tijdgebrek ervaren vooral op het niveau van docenten. Zij hebben tijd nodig 

voor overleg, het verzamelen en analyseren van data en het opbrengstgericht 

vormgeven van de lessen. Financiën spelen meer op het niveau van de 

schoolleiding en/of het middenmanagement. Het gaat hierbij onder andere om 

het sturen op personeelsbeleid, uitbreiden van lesomvang en aanschaf van 

nieuwe lesmethodes in relatie tot OGW. In relatie tot financiën speelt ook de 
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grootte van de klassen een rol. Docenten pleiten voor kleinere klassen om beter 

te kunnen differentiëren. 

 

Kennis en vaardigheden 
In relatie tot kennis en vaardigheden wordt aangegeven dat docenten nog niet 

altijd in voldoende mate zijn toegerust om OGW goed vorm te geven. Een 

aspect dat moeilijk gevonden wordt is bijvoorbeeld het formuleren van 

leerdoelen voor leerlingen. Het lezen en interpreteren van data en conclusies 

trekken lijkt nog lastig voor de scholen.  

 

Kennisdeling en ondersteuning 
Scholen hebben behoefte aan ondersteuning en kennisdeling op het gebied van 

OGW, zowel extern als intern. Tussen docenten is bijvoorbeeld samenwerking 

en overleg nodig, daarvoor moet tijd worden gereserveerd. Vooral bij de 

beginfase van de invoering van OGW kan externe ondersteuning van belang 

zijn. Verder hebben schoolleiding en middenmanagement baat bij concrete 

handvatten om de vertaalslag naar acties op verschillende niveaus binnen de 

schoolorganisatie te kunnen maken. 

 
Tot slot 
 

De introductie van opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs heeft 

geleid tot een groot aantal, meestal positieve, ontwikkelingen op de scholen. 

Scholen zijn bijvoorbeeld meer cyclisch gaan werken, er is meer aandacht voor 

het leer- en ontwikkelpotentieel van leerlingen en docenten worden vaker 

aangesproken op de door hen behaalde resultaten bij de leerlingen.  

Uiteraard is dat winst, maar het gaat voorbij aan een essentieel onderdeel van 

opbrengsgericht werken namelijk het gebruik van data als feedback voor het 

didactisch gedrag van docenten. Onze indruk is dat scholen die extern begeleid 

worden in dit opzicht verder zijn dan scholen die geheel zelfstandig bezig zijn 

gegaan met OGW. De scholen die meedoen aan de pilot leerwinst lijken meer 

bewust van het gebruik van data dan de scholen uit de casestudy die in het 

kader van dit onderzoek verricht is. Interessant is in deze wat de conclusies 

zijn van de Focus-projecten die door de Universiteit Twente worden 

uitgevoerd. Wellicht is het mogelijk dat de rol van begeleider door een daartoe 

geschoolde medewerker van de school op zich genomen wordt. De post-hbo 
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opleiding Coördinator Opbrengstgericht Werken van de Hanzehogeschool kiest 

bijvoorbeeld deze ingang. 

 

De term OGW raakt gaandeweg meer ingeburgerd bij de scholen. Toch ‘leeft’ 

OGW vooral bij docenten nog niet zo sterk. Ook zijn er negatieve associaties 

verbonden aan OGW (gerichtheid op cijfers en toetsen, het ‘afrekenen’ van 

docenten op de behaalde resultaten). Cruciaal is dan ook de rol van de 

schoolleiding om een context te creëren waarin OGW kan gedijen, zoals een 

open cultuur en bespreekbaarheid, en een focus op het versterken van 

vakmanschap.  

Behulpzaam voor de implementatie zou het zijn als OGW een meer 

operationele definitie krijgt en eigenlijk ook als er een andere term dan OGW 

gehanteerd wordt. De essentie van OGW ontbreekt in beide. 

Voorts heeft het tot stand brengen van een opbrengstgerichte cultuur tijd 

nodig en moeten kennis en vaardigheden gaandeweg ontwikkeld worden. 

Mogelijk zou iets meer sturing en ondersteuning kunnen leiden tot een grote 

meerwaarde. 
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Bijlage 

Wij danken de scholen voor hun medewerking aan de casestudies. In verband 

met de borging van anonimiteit worden de scholen niet bij name genoemd in 

deze rapportage.  

 

Tevens willen we de deelnemers van de expertmeeting bedanken voor hun 

inbreng: 

• Mehmet Okuducu (School aan Zet)  

• Isabelle van Woerkom (SchoolInfo)  

• Adam Handelzalts (Universiteit Twente)  

• Suzanne Beek (KPC Groep)  

• Gina Botta (School aan Zet)  

• Trudi Schils (Universiteit Maastricht)  

• Maaike Rodenboog (SLO)  

• Mark Manders (Amstelveen College)  

 

Ook de AOC Raad dank voor de input vanuit het onderzoek bij scholen vmbo-

groen: 

• Juliette Vermaas 

• Hilda Weges 

• Scilla van Cuijlenborg 
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909 Glaudé, M., Eck, E. van. 

 Van eiland naar ‘wij-land’. 

908 Boogaard, M., Daalen-Kapteijns, M.M. van. 

 Daltoncompetenties voor leerlingen in het vo. 

906 Ledoux, G., Vergeer, M.M., Elshof, D. 

 Nieuwe paden. 

905 Koopman, P.N.J., Ledoux, G. 

 Kengetallen Passend Onderwijs. 

904 Glaudé, M.,  Eck van, E. 

 Uitstroom van oudere docenten. Actie? 

902 Heemskerk, I.M.C.C., Eck, E. van, Karssen, A.M. 

 Meer differentiatie in de onderwijsaanpak: Gunstig voor jongens?                     

 En voor meisjes? 

901 Veen, A., Veen, I. van der, Karssen, A.M., Roeleveld, J. 

 Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van 

 kinderen. 

900 Ledoux, G., Meijer, J., Veen, I. van der, Breetvelt, I., m.m.v. Dam, G. ten,    

 Volman,  M. 

 Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills.        

899 Koopman, P.N.J., Voncken, E. 

 LWOO-loopbanen in beeld. 

898 Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Karssen, A.M. 

 Vraagfinanciering Schoolbegeleiding. Vervolgonderzoek 2008-2011. 

 

 

Deze rapporten zijn te bestellen via: secr@kohnstamm.uva.nl  

Voor meer informatie, zie; http://www.kohnstamminstituut.uva.nl 
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