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Hoofdlijnen
Schooljaar in teken van pandemie • Het schooljaar
2019/2020 stond in het teken van de coronapandemie.
Deze pandemie had ook gevolgen voor het onderwijs:
in de periode van half maart tot begin juni moesten
de scholen sluiten en gingen volledig over op
afstandsonderwijs. Ook in de periode erna vond het
onderwijs nog deels op afstand plaats en in december
2020 moesten de scholen opnieuw sluiten. Scholen
staan voor de uitdaging fysiek onderwijs te organiseren,
regelmatig in combinatie met, en afgewisseld door
perioden van, afstandsonderwijs. De centraal examens
konden niet doorgaan, net zoals de festiviteiten die
bij een succesvolle afloop horen. De wijze waarop
het onderwijs is omgegaan met de impact van de
coronapandemie, laat zien dat scholen in staat zijn
patronen los te laten en, van het ene op het andere
moment, vanuit een andere werkelijkheid het onderwijs
vorm te geven. Het toont de flexibiliteit van het personeel
en de leerlingen.
Geen ijkpunten om ontwikkeling leerlingen te
volgen • Of de geslaagde examenleerlingen als eerstejaarsstudenten in studiejaar 2020/2021 startten met
achterstanden, weten we niet. Met het wegvallen van het
centraal examen ontbreekt een belangrijk ijkpunt in het
voortgezet onderwijs. Bovendien volgen weinig scholen
de ontwikkeling van hun leerlingen met genormeerde
toetsen. Hierdoor zijn er geen ijkpunten om gefundeerde
uitspraken te doen over eventuele achterstanden
bij leerlingen en de huidige eerstejaarsstudenten.
Scholen geven aan dat de scholensluiting geleid heeft
tot achterstanden bij hun leerlingen. Zij baseren zich
daarbij echter op inschattingen van docenten, op
dat wat leerlingen hun teruggeven en de afname van
methodetoetsen.
Peilingsonderzoeken waardevol • Besturen en scholen
zijn aan zet om de ontwikkeling van hun leerlingen in
beeld te brengen. Afname van genormeerde toetsen
om ten minste de ontwikkeling in de basisvaardigheden
te kunnen volgen, is daarvoor onontbeerlijk. Besturen
en scholen kunnen dan aan de hand van objectieve,
genormeerde informatie laten zien hoe hun leerlingen
zich ontwikkelen in vergelijking met leeftijdsgenoten
en hoe groot de eventuele achterstanden zijn als gevolg
van het afstandsonderwijs. Voor de sector kunnen

grootschalige vergelijkende onderzoeken als PISA en
periodieke peilingsonderzoeken waardevol zijn. De
inspectie is daarom van plan om, in navolging van het
primair onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs
peilingsonderzoeken uit te voeren. Deze peilingsonderzoeken brengen de kennis en vaardigheden van
groepen leerlingen op diverse inhoudsgebieden in beeld,
zoals hun lees- en rekenvaardigheid.
Bijna alle leerlingen geslaagd • In het schooljaar
2019/2020 zijn bijna alle leerlingen geslaagd voor hun
examen. Het verschil in slagingspercentage met vorig
jaar is het grootst op het havo en vwo. Er is een aantal
mogelijke verklaringen voor dit verschil, waaronder
het niet doorgaan van de centraal examens. Leerlingen
behaalden hun diploma op basis van de resultaten van
hun schoolexamens én konden deze verbeteren met
resultaatverbeteringstoetsen. Voor ongeveer 3 procent
van de leerlingen was het resultaat op de resultaatverbeteringstoets doorslaggevend voor het behalen van hun
diploma. Op sommige afdelingen zou echter 15 procent
zijn gezakt zonder de resultaatverbeteringstoets.
Veel meer leerlingen bevorderd • Niet alleen het
aantal geslaagden nam toe, ook werden veel meer
leerlingen bevorderd naar het volgende leerjaar. Door de
scholensluiting maakten leerlingen gedurende langere
tijd geen toetsen. Of een leerling bevorderd werd hing
daarom bij veel scholen af van de resultaten van vóór
de scholensluiting. Bij twijfel werden leerlingen meestal
bevorderd. Vooral leerlingen met een niet-westerse
migratieachtergrond zijn vaker bevorderd dan afgelopen
jaren.
Toename ongelijke kansen en achterstanden • In
de periode van afstandsonderwijs lijkt de kansenongelijkheid tussen leerlingen te zijn toegenomen.
Dit komt deels door de ongelijke beschikking over
educatieve hulpmiddelen, culturele bezittingen en
welvaart in de thuisomgeving (Bol, 2020). Juist deze
zaken, waarover vooral leerlingen met hoger opgeleide
ouders en zonder migratieachtergrond beschikken,
speelden een belangrijke rol in de periode van volledig
afstandsonderwijs.
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De inspectie voerde een monitoronderzoek uit naar de manier waarop het onderwijs zich op de
scholen voor voortgezet onderwijs aanpaste aan de corona-omstandigheden (Inspectie van het
Onderwijs, 2020a; 2020b; 2020c). Dit onderzoek bestond uit drie metingen. De eerste meting was
tijdens de scholensluiting vanaf maart 2020, de tweede na de herstart van het onderwijs in juni
2020 en de derde na de start van het nieuwe schooljaar 2020/2021. Daarbij hielden we telkens
een telefonisch interview met leidinggevenden van een representatieve steekproef van scholen.
Als onderdeel van de derde meting spraken wij onder meer over de examinering in het schooljaar
2019/2020 en nodigden de leidinggevenden uit een online vragenlijst over hetzelfde onderwerp in
te vullen. In dit hoofdstuk besteden we op verschillende plekken aandacht aan de uitkomsten van
het monitoronderzoek.

3.1 De leerling
Participatie
Daling aantal leerlingen zet door • Sinds het schooljaar 2016/2017 daalt het aantal leerlingen in het
voortgezet onderwijs (vo). Deze daling zet ook in het schooljaar 2020/2021 door. Waar in het schooljaar
2016/2017 nog 1.002.096 leerlingen het vo bezochten, gaat het in 2020/2021 om 937.118 leerlingen; een
daling van 6,5 procent. In het schooljaar 2020/2021 zijn er 19.694 minder leerlingen dan in 2019/2020
(2,1 procent afname). De sterkste daling doet zich voor in de bovenbouw van de basisberoepsgerichte
leerweg en gemengd/theoretische leerweg van het vmbo.
Aandeel leerlingen met migratieachtergrond groeit • In schooljaar 2020/2021 had 26,1 procent van
alle leerlingen een migratieachtergrond. Al meerdere jaren achtereen groeit het aandeel leerlingen met
een migratieachtergrond. Dat is ook in het schooljaar 2020/2021 het geval. Ten opzichte van 2019/2020
groeit zowel het aandeel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond (0,3 procentpunt) als
het aandeel leerlingen met een westerse migratieachtergrond (0,3 procentpunt). Voor een belangrijk
deel komt deze toename door de instroom van leerlingen vanuit de basisschool.
Aandeel meisjes hogere onderwijsniveaus stabiliseert • De afgelopen jaren nam het aandeel meisjes
op het havo en vwo toe. Vanaf het schooljaar 2019/2020 stabiliseert dit: net als afgelopen jaren is 51,6
procent van de havoleerlingen een meisje. Op het vwo is dit percentage met een tiende toegenomen
tot 53,7 procent. Evenals afgelopen jaren volgen jongens verhoudingsgewijs vaker praktijkonderwijs
(57,9 procent is jongen) en de basisberoepsgerichte (59,3 procent is jongen) en kaderberoepsgerichte
(53,8 procent is jongen) leerwegen van het vmbo.
Instroom vanuit het speciaal (basis)onderwijs blijft beperkt • Het lijkt voor leerlingen in het
speciaal (basis)onderwijs steeds lastiger door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Zo stromen
leerlingen in het speciaal basisonderwijs in toenemende mate uit naar het voortgezet speciaal
onderwijs (14,1 procent ten opzichte van 12,9 procent vorig jaar). Dat geldt ook voor leerlingen in het
speciaal onderwijs: zij stromen vaker uit naar het voortgezet speciaal onderwijs en minder vaak naar
een reguliere vo-school. Deze ontwikkelingen doen zich al langer voor. Het lijkt erop dat de reguliere
vo-scholen zich onvoldoende toegerust voelen om voor alle leerlingen een passende plek te zijn.
Leerlingen die dat nodig hebben krijgen daardoor wellicht niet de zorg en ondersteuning die zij nodig
hebben. Hier ligt een opdracht voor besturen en scholen, samen met ketenpartners zoals jeugdzorg.
Goede leerlingenzorg is namelijk niet alleen een vraagstuk voor het onderwijs.
Zorgen over leerlingen in kwetsbare thuissituatie • In het monitoronderzoek van de inspectie
(Inspectie van het Onderwijs, 2020b) geeft een deel van de scholen aan dat zij zich zorgen maken over
leerlingen in een problematische en/of onveilige thuissituatie. Met name in het praktijkonderwijs leven
deze zorgen. Een derde van de scholen maakt zich zorgen over de thuissituatie van 5 tot 10 procent
van de leerlingen en bij 18 procent van de praktijkscholen leven zorgen over 10 tot 25 procent van de
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leerlingen. Deze scholen gaven, in vergelijking met de andere vo-scholen, in de periode juni 2020 tot
aan de zomervakantie ook het meeste fysieke onderwijs.
Impact scholensluiting op mentale gezondheid leerlingen • De school is voor leerlingen meer dan
een plaats voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. De school heeft ook een belangrijke
sociale functie: het is een fysieke plaats om leeftijdgenoten te ontmoeten. Voor sommige leerlingen
biedt de school ook een omgeving van veiligheid, zekerheid en persoonlijke ondersteuning die zij
thuis niet of minder ervaren. In de periode van afstandsonderwijs viel de sociale functie van school
goeddeels weg (Onderwijsraad, 2020a). Maatregelen als gevolg van de pandemie (bijvoorbeeld
afstandsonderwijs, minder fysieke contacten, quarantaine) hebben impact op de mentale gezondheid
van de Nederlandse kinderen en adolescenten (Luijten et al., 2020). Zij ervaren meer gevoelens
van depressie, angst en eenzaamheid. Ook hadden meer kinderen en adolescenten last van
slaapproblemen. Vooral het missen van de sociale contacten met vrienden speelde een belangrijke rol.
De sociale functie maakt dat scholen niet alleen aandacht moeten besteden aan het wegwerken van
achterstanden als gevolg van het afstandsonderwijs, maar ook oog en oor moeten blijven hebben voor
het welbevinden van hun leerlingen.
Toename deelname International Baccalaureaat • Een uitzondering op de trend van het dalende
leerlingenaantal vormt het International Baccalaureaat-programma (IB). Dit is een Engelstalig,
internationaal erkend onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op de universiteit. Een
toenemend aantal leerlingen volgt dit programma. Toch blijft het aandeel leerlingen dat het
IB-programma volgt (0,7 procent) bescheiden. Van de leerlingen die het IB-programma volgen, heeft
ruim de helft een westerse migratieachtergrond en ruim een kwart een niet-westerse migratieachtergrond (eerste generatie).
Reflectie • Minder leerlingen bezoeken het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd groeit het aandeel
leerlingen met een migratieachtergrond. Het is belangrijk dat scholen hun eigen leerlingenpopulatie
systematisch in kaart brengen, zodat zij tijdig kunnen inspelen op eventuele veranderingen in hun
leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld waar het gaat om het aanbod van de Nederlandse taal.

Prestaties
Beduidend meer geslaagden • In het schooljaar 2019/2020 zijn bijna alle leerlingen geslaagd.
Alleen op het havo ligt het slagingspercentage onder de 99 procent. Het verschil met vorig jaar is het
grootst op het havo (ongeveer 9 procentpunt) en vwo (ongeveer 8 procentpunt). Voor dit verschil in
slagingspercentage zijn er een aantal mogelijke verklaringen (DUO, 2020). Een eerste verklaring zijn de
cijfers die leerlingen behaalden voor de schoolexamens. Leerlingen behaalden over alle vakken heen
in het schooljaar 2019/2020 duidelijk minder cijfers tussen de 5,0 tot 5,6 dan in schooljaar 2018/2019,
en duidelijk meer tussen de 5,8 tot 6,5. Dit verschijnsel is het sterkst op het havo maar geldt ook voor
de andere afdelingen. Een andere verklaring kunnen de resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen)
zijn. Helaas is het effect van de RV-toetsen alleen indirect te bepalen, omdat de resultaten ervan niet
zijn geregistreerd. De scholen in ons monitoronderzoek geven aan dat gemiddeld 3 procent van hun
leerlingen zou zijn gezakt als er geen RV-toetsen waren afgenomen (Inspectie van het Onderwijs,
2020c). Op sommige afdelingen zou het zelfs om 15 procent gaan. Een derde verklaring betreft de
ruimte die er in het schooljaar 2019/2020 bestond om programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s)
en examenreglementen lopende het schooljaar te wijzigen. Op ongeveer 80 procent van de scholen
leidde dit ertoe dat de leerlingen meer toetsen van het schoolexamen mochten herkansen. Leerlingen
kregen dus meer kansen dan in andere schooljaren om een voldoende cijfer te behalen voor hun
schoolexamens.
Weer meer diploma’s havo en vwo • In de afgelopen jaren haalden naar verhouding steeds meer
leerlingen een havo- of vwo-diploma. Deze trend zet zich ook nu door. In 2019/2020 kreeg 27,9 procent
van alle geslaagde leerlingen een havodiploma en 20,2 procent een vwo-diploma; een toename van
respectievelijk 1,2 procentpunt en 0,7 procentpunt ten opzichte van 2018/2019.
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Jongens op havo en vwo zakken vaker dan meisjes • Net als vorige jaren slaagden meisjes iets vaker
voor hun vmbo-examen dan jongens. Voor het havo en vwo valt het op dat, anders dan in vorige jaren,
in 2019/2020 meisjes vaker zijn geslaagd dan jongens. Meisjes hebben meer geprofiteerd van het
wegvallen van het centraal examen (CPB, 2020). Een deel van de meisjes slaagt op basis van alleen de
schoolexamens en zakt alsnog als het centraal examen meetelt.
Achterstanden door scholensluiting • Leerlingen hebben gemiddeld genomen een achterstand
opgelopen in de periode van afstandsonderwijs. Voor de zomervakantie gaf ongeveer 65 procent van
de scholen in ons monitoronderzoek dit aan (Inspectie van het Onderwijs, 2020b). Eind september was
dit percentage opgelopen tot bijna 85. De zorgen zijn daarmee gegroeid (Inspectie van het Onderwijs,
2020c). Mogelijk komt dit doordat de zorgen vóór de zomervakantie vooral gestoeld waren op wat
docenten merkten tijdens het beperkte aantal fysieke lessen. Na de zomervakantie zijn steeds meer
scholen het niveau van hun leerlingen systematisch in kaart gaan brengen én achterstanden weg gaan
werken door extra onderwijs en begeleiding. Scholen herkennen vooral achterstanden bij leerlingen
met een kwetsbare thuissituatie. Ook uit ander onderzoek in het basisonderwijs, blijkt dat vooral
leerlingen met een kwetsbare thuissituatie achterstanden hebben opgelopen (zie ook hoofdstuk 1).
Voor het praktijkonderwijs gaat het dan vooral om achterstanden in de praktische vaardigheden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Eerstejaars leerlingen hebben iets lager vaardigheidsniveau • Leerlingen die in het schooljaar
2020/2021 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten, beschikken gemiddeld genomen
over minder lees- en rekenvaardigheden en een kleinere woordenschat dan leerlingen die het jaar
ervoor in de brugklas zaten. Dit blijkt uit de resultaten van een toets uit het Cito Volgsysteem VO
die wordt afgenomen in het eerste leerjaar, in de periode tot aan de herfstvakantie (Emons, Frissen,
& Straat, 2021). De leerlingen uit het schooljaar 2020/2021 hadden te maken met een periode
van afstandsonderwijs in groep 8 van de basisschool. Deze leerlingen behaalden voor de vakken
Nederlandse leesvaardigheid, woordenschat en rekenen/wiskunde een lager vaardigheidsniveau dan
de brugklassers in 2019/2020.
Ook referentieniveaus eerstejaarsleerlingen iets lager • Een lager vaardigheidsniveau leidt er ook toe
dat minder leerlingen de referentieniveaus taal en rekenen beheersen. Zo beheersen nu minder eerstejaarsleerlingen de leesvaardigheid op het referentieniveau 3F of 2F (-4,8 procentpunt) dan in 2019/2020
(Emons et al., 2021). Tegelijkertijd lezen meer leerlingen op een lager niveau dan 1F (-3,3 procentpunt).
Voor rekenen/wiskunde zien we iets vergelijkbaars: het aandeel leerlingen dat het referentieniveau 1F
beheerst is met 3,9 procentpunt gedaald. Het aandeel leerlingen dat 2F of 3F beheerst is afgenomen
met 2,2 procentpunt. Ook deze cijfers duiden op een mogelijk negatief effect van de periode van
afstandsonderwijs.
Nederlandse leerlingen lezen minder met minder leesplezier • De Programme for International
Student Assessment (PISA) meet elke drie jaar hoe het in de OESO-landen en partners is gesteld met de
geletterdheid van 15-jarigen op drie domeinen: leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen.
Vorig jaar rapporteerden we al dat de leesvaardigheid in Nederland al sinds 2006 op de lange termijn
terugloopt (Inspectie van het Onderwijs, 2020e). Door een verdere daling bij de laatste meting in
2018 bevinden we ons nu onder het OESO-gemiddelde. Niet alleen de leesvaardigheid is gedaald,
maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen is afgenomen ten opzichte van 2009 (Dood,
Gubbels, & Segers, 2020). Dit kan mede verklaren waarom de leesvaardigheid van de Nederlandse
leerlingen terugloopt, omdat leesplezier en leesvaardigheid positief met elkaar samenhangen. Die
samenhang gaat ook op voor leesvaardigheid en de hoeveelheid tijd die iemand aan lezen besteedt.
Voor Nederlandse leerlingen geldt, net als leerlingen in onze buurlanden, dat zij steeds minder tijd aan
lezen besteden. Meisjes lezen nog altijd meer dan jongens en beleven hier ook meer plezier aan. De
mate van leesplezier en leesgedrag van leerlingen weerspiegelt de opbouw van ons onderwijssysteem.
Vwo-leerlingen hebben bijvoorbeeld het meeste leesplezier en besteden ook de meeste tijd aan lezen
voor het plezier (Dood et al., 2020). Vmbo-leerlingen hebben daarentegen het minste leesplezier. Er zijn
ook verschillen naar thuistaal en migratieachtergrond. Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken
of een migratieachtergrond hebben, hebben meer leesplezier dan leerlingen die thuis wel Nederlands
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spreken of leerlingen die geen migratieachtergrond hebben. Stokmans (2009) veronderstelde in
een eerder onderzoek dat dit komt doordat leerlingen met een migratieachtergrond denken meer
baat te hebben bij het lezen en lezen dus als nuttiger beschouwen. Daarentegen is er geen verschil
in leesfrequentie tussen leerlingen met een andere thuistaal of met een migratieachtergrond en
leerlingen die thuis Nederlands spreken of geen migratieachtergrond hebben.
Reflectie • In het schooljaar 2019/2020 zijn bijna alle examenleerlingen geslaagd. Tegelijkertijd
maken besturen en scholen zich zorgen over achterstanden bij hun leerlingen als gevolg van de
scholensluitingen. Bij brugklassers constateert Cito al achterstanden. Maar, met het wegvallen van
het centraal examen missen we een belangrijk ijkpunt in het voortgezet onderwijs. Bovendien volgen
weinig scholen de ontwikkeling van hun leerlingen met genormeerde toetsen. Hierdoor kunnen zij niet
of nauwelijks zeggen óf er achterstanden zijn en hoe groot deze zijn. Scholen weten hierdoor evenmin
hoe de ontwikkeling van hun leerlingen zich verhoudt tot andere, vergelijkbare groepen leerlingen en
de referentieniveaus en eindtermen. De coronapandemie onderstreept daarmee het belang om met
genormeerde toetsen ten minste vaardigheden als de Nederlandse taal, Engels en rekenen/wiskunde
objectief te volgen. Om toch systematisch de kennis en vaardigheden van groepen leerlingen in
beeld te kunnen brengen, is de inspectie van plan periodieke peilingsonderzoeken te gaan uitvoeren.
Periodiek kunnen dan de kennis en vaardigheden op inhoudsgebieden als de Nederlandse taal, Engels,
rekenen/wiskunde en burgerschap worden gemeten.

Schoolloopbaan
Meer leerlingen op niveau schooladvies, maar ook minder opstroom • Steeds meer leerlingen
in leerjaar 3 volgen onderwijs op het niveau van het schooladvies van de basisschool (figuur 3.1a
en 3.1b). Dat geldt zowel voor leerlingen met een enkelvoudig als meervoudig schooladvies. In het
schooljaar 2020/2021 zat 24,8 procent van de leerlingen met een enkelvoudig advies en 7,6 procent
van de leerlingen met een meervoudig advies in leerjaar 3 op een ander onderwijsniveau dan het
basisschooladvies. Het gaat dan in totaal om 34.204 leerlingen (20,3 procent).
Figuur 3.1a Onderwijspositie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het enkelvoudige
basisschooladvies, (in percentages, n 2020/2021*=124.505)

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021b
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Figuur 3.1b Onderwijspositie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het meervoudige
basisschooladvies, (in percentages, n 2020/2021*=43.967)

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021b

Afname opstroom • Als het gaat om het enkelvoudig schooladvies, dan is de afstroom het laagst voor
vmbo-leerlingen met een advies voor de kaderberoepsgerichte leerweg (11,3 procent) en het hoogst
voor leerlingen met een havo-advies (22,7 procent). Tegelijkertijd neemt het percentage leerlingen dat
in leerjaar 3 is opgestroomd verder af. Het ligt nu voor leerlingen met een enkelvoudig advies ruim
4 procentpunt lager ligt dan in het schooljaar 2017/2018 en voor leerlingen met een meervoudig advies
1 procentpunt. Vooral onder leerlingen met een havo-advies neemt de opstroom af: van 18,3 procent
in 2017/2018 naar 12,1 procent in 2020/2021. Daarmee blijven de prestaties van leerlingen met een
havo-advies achter bij de rest. Nog onduidelijk is welke factoren een rol spelen bij deze ontwikkelingen.
Het kan onder meer gaan om de kwaliteit van het schooladvies, de kwaliteit van het (havo-)onderwijs
en de begeleiding in het voortgezet onderwijs, maar ook om de motivatie en thuissituatie van de
leerling. Jongens stromen op alle niveaus vaker af en minder op dan meisjes. Bij een meervoudig
advies zitten ook meer jongens in leerjaar 3 op het laagste onderwijsniveau binnen dat advies. Hier kan
wederom meespelen dat docenten lagere verwachtingen hebben van de prestaties van jongens dan
van meisjes (Onderwijsraad, 2020b).
Toename zittenblijven in 2019, maar sterke afname in 2020 • Vanaf 2016 bleven elk jaar meer
leerlingen zitten (tabel 3.1a). Het ging daarbij vooral om jongens en leerlingen in het voorexamenjaar.
In 2019 bleek de toename van het zittenblijven zich ook voor te doen in andere leerjaren en bleek
dat ook meisjes steeds vaker bleven zitten (Inspectie van het Onderwijs, 2020e). Het jaar 2020 zorgt
voor een duidelijke trendbreuk in het percentage leerlingen dat blijft zitten. Op alle niveaus, in alle
leerjaren, onder zowel jongens als meisjes en onder leerlingen met en zonder een migratieachtergrond
is het percentage zittenblijvers sterk afgenomen. Dit komt door een ruimhartiger overgangsbeleid dat
scholen hanteerden vanwege de scholensluiting, blijkt uit ons monitoronderzoek (Inspectie van het
Onderwijs, 2020c).
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Tabel 3.1a Percentage leerlingen dat blijft zitten naar schoolsoort (n 2019/2020=699.449)
2016

2017

2018

2019

2020*

Onderbouw

3,5

3,6

3,9

4,0

2,9

Vmbo-basis

6,2

6,3

6,6

6,8

5,2

Vmbo-kader

3,3

3,5

4,2

4,7

3,3

Vmbo-g/t

6,4

7,3

8,1

8,8

5,3

Havo

11,0

11,3

11,6

12,4

7,7

Vwo

6,8

7,2

7,6

7,8

4,9

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021b

Overgangsbeleid als kansenbeleid • Het ruimhartiger overgangsbeleid kunnen we beschouwen als
een vorm van kansenbeleid: leerlingen die normaliter zouden blijven zitten, krijgen nu de kans alsnog
te laten zien dat zij het onderwijsniveau aankunnen. Voor alle leerlingen kan dit gunstig uitpakken
en in het bijzonder voor leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond die normaliter vaker
blijven zitten. Het ruimhartiger overgangsbeleid sluit bovendien aan bij wat we weten over de effecten
van zittenblijven, namelijk dat gedoubleerde leerlingen het enkel in het leerjaar dat zij overdoen
beter presteren. In de daaropvolgende jaren blijven zij bij de zwakke presteerders horen, blijven
ze opnieuw zitten of stromen alsnog af naar een lager onderwijsniveau (Meijnen, 2013). Bovendien
behalen leerlingen die zittenblijven in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs een diploma op
een lager onderwijsniveau dan de andere leerlingen (Knipprath, 2013). Enkel bij jonge kinderen in het
basisonderwijs zijn positieve effecten gezien, maar die lijken na een paar jaar uit te werken (CPB, 2015).
Als alternatief voor zittenblijven wordt nogal eens gewezen op onderwijs op maat: het onderwijs en
de begeleiding afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (Meijnen, 2013). Hiervoor is
het nodig dat scholen hun onderwijsaanbod flexibiliseren en, zoals al gezegd, de ontwikkeling van hun
leerlingen goed blijven monitoren.
Stapelen blijft een uitzondering • Evenals afgelopen jaren stromen weinig leerlingen na hun
diploma op binnen het voortgezet onderwijs: het zogeheten ‘stapelen’. Na het diploma vmbo-g/t
stapelen met 13,9 procent naar verhouding de meeste leerlingen; na het diploma vmbo-kader de
minste (0,2 procent). Tot en met 2018/2019 stapelden op alle niveaus, behalve het havo, jaarlijks
minder leerlingen dan het jaar ervoor. In het schooljaar 2019/2020 is daarentegen sprake van een
lichte toename van het aandeel stapelaars. Een verklaring kan zijn dat studenten in het mbo en hoger
onderwijs ook in het studiejaar 2020/2021 met (bijna) volledig afstandsonderwijs te maken hebben.
Een andere verklaring kan zijn dat scholen hebben voorgesorteerd op het wettelijk doorstroomrecht
voor vmbo’ers naar het havo en voor havisten die willen doorstromen naar het vwo. Dit
doorstroomrecht geldt per 1 augustus 2020.
Uitstroom naar voortgezet speciaal onderwijs stabiel • De uitstroom vanuit het voortgezet
onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs ligt net als voorgaande jaren op ongeveer een half
procent. Het betekent dat jaarlijks ruim 3.000 leerlingen tussentijds uitstromen naar het vso. De
tussentijdse uitstroom naar het praktijkonderwijs steeg tussen 2015/2016 en 2018/2019 van iets minder
dan 1.200 leerlingen naar bijna 1.500 leerlingen. In 2019/2020 gaat het om ruim 1.300 leerlingen. Op
dit moment heeft bijna 5 procent van de leerlingen in het praktijkonderwijs een jaar eerder op een
reguliere vo-school gezeten; in 2016/2017 was dat nog iets meer dan 4 procent.
Toename uitstroom leerlingen praktijkonderwijs naar mbo • De afgelopen jaren stromen
leerlingen in het praktijkonderwijs steeds vaker uit naar een mbo-opleiding op niveau 2 (9 procent
in 2015/2016, bijna 15 procent in 2019/2020). Dit kan komen doordat deze leerlingen steeds vaker
binnen hun praktijkschool de entreeopleiding volgen. Naar schatting heeft meer dan 70 procent van
praktijkscholen een samenwerkingsrelatie met een mbo-instelling (Kennis, Eimers, & Van der Woude,
2018). Ook stromen nog steeds meer kaderleerlingen naar een mbo 4-opleiding uit (34,3 procent in
2015/2016; ruim 48 procent in 2019/2020).
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Toename uitstroom naar hoger onderwijs • Aan het einde van het schooljaar 2019/2020 stroomden
meer havisten en vwo’ers uit naar het hoger onderwijs dan afgelopen jaren (tabel 3.1b). 77,1 procent van
de havisten begon in 2020/2021 aan een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (bijna 3 procentpunt
meer dan een jaar eerder). Van de vwo’ers die in 2019/2020 hun diploma behaalden, startte 75 procent
na de zomervakantie met een universitaire opleiding; bijna 3 procentpunt meer dan een jaar eerder. Een
deel van deze leerlingen start als gevolg van het afstandsonderwijs mogelijk met een achterstand in het
hoger onderwijs. Ook heeft deze groep leerlingen als eerstejaarsstudent in het hoger onderwijs weinig
tot geen fysiek onderwijs. Bovendien ziet het sociale leven van deze eerstejaarsstudenten er als gevolg
van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus er anders uit dan gewoonlijk. Het is daarom
van belang dat instellingen in het hoger onderwijs de ontwikkeling van hun eerstejaarsstudenten goed
monitoren, zowel waar het gaat om hun kennis en vaardigheden als om hun welbevinden.
Tabel 3.1b Uitstroombestemming gediplomeerde havisten en vwo’ers (in percentages, n 2020=91.559)
Havisten

Vwo’ers

2016

2017

2018

2019

2020*

Vo

5,8

6

5,4

5,4

5,7

Mbo

3,2

2,8

2,9

2,8

3,1

Hbo

74,5

74,7

74,6

74,2

77,1

Overig

16,5

16,5

17

17,6

14,2

Totaal

100

100

100

100

100

Mbo

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Hbo

8,6

8,6

8,9

8,9

10,2

Wo

74,7

74,5

73,5

72,1

75,0

Overig

16,6

16,8

17,5

18,9

14,6

Totaal

100

100

100

100

100

*voorlopige cijfers
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021b

Afname tussenjaar na afronding havo en vwo • Voor het eerst sinds 2015 is er in 2020 een afname
van het percentage leerlingen met een havo- of vwo-diploma dat een tussenjaar neemt. De meest
waarschijnlijke verklaring hiervoor is de coronapandemie. Hierdoor werd reizen naar het buitenland
zo goed als onmogelijk. Bovendien nam het aantal banen flink af, juist in sectoren waar jongeren hun
bijbaantjes vinden zoals het toerisme, de recreatie en de horeca (CBS, 2020). Als gediplomeerden wel
een tussenjaar nemen, dan zijn dat vaker meisjes dan jongens. Ook leerlingen met een lager centraal
examencijfer nemen vaker een tussenjaar dan leerlingen met een hoger cijfer op het centraal examen.
Tot 2020 kozen vooral vwo-leerlingen in toenemende mate voor een tussenjaar (Inspectie van het
Onderwijs, 2020e).
Reflectie • Meer leerlingen zijn in het schooljaar 2019/2020 bevorderd naar het volgende leerjaar.
Vanwege de scholensluiting hanteerden veel scholen een ruimhartiger overgangsbeleid. Mogelijk zijn
hierdoor leerlingen met leerachterstanden bevorderd die anders zouden blijven zitten. Het is belangrijk
dat scholen nagaan of dit het geval is en, zo nodig, deze leerlingen de benodigde begeleiding en
ondersteuning bieden om leerachterstanden weg te werken. Dat geldt ook voor instellingen voor hoger
onderwijs als het gaat om de leerlingen die het studiejaar 2020/2021 startten als eerstejaarsstudent.

Kansenongelijkheid
Toegenomen ongelijkheid • Het PISA-onderzoek van 2018 laat zien dat in het voortgezet onderwijs
sociale en etnische ongelijkheid een rol spelen bij de onderwijsprestaties op 15-jarige leeftijd (Aalders,
Van Langen, Smits, Van den Tillaart, & Wolbers, 2020). In de periode waarop dit PISA-onderzoek
betrekking had – van 2003 tot en met 2018 – namen deze vormen van ongelijkheid bovendien toe.
Voor een deel is de (toegenomen) sociale en etnische ongelijkheid tussen leerlingen tot stand gekomen
door de ongelijke beschikking over educatieve hulpmiddelen, culturele bezittingen en welvaart in
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de thuisomgeving (Aalders et al., 2020; Bol, 2020). Leerlingen met hoogopgeleide ouders of zonder
migratieachtergrond beschikken over meer ouderlijke hulpbronnen die hen vooruithelpen in hun
onderwijsloopbaan, dan leerlingen met laagopgeleide ouders of met een migratieachtergrond. Het
gaat dan bijvoorbeeld om ouders die helpen met het huiswerk, bijles en huiswerkbegeleiding.
Sociale ongelijkheid als belemmering voor afstandsonderwijs • In de periode van scholensluiting
voor de zomer van 2020 verzorgden scholen afstandsonderwijs. Drie kwart (praktijkscholen) tot
meer dan 90 procent (havo/vwo) van de scholen gaf aan dat hun leerlingen volledig deelnamen aan
het afstandsonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2020b). Als leerlingen niet (volledig) deelnamen,
dan had dit te maken met belemmeringen als het ontbreken van een geschikte plek in huis, missen
van ondersteuning vanuit de ouders, gebrek aan motivatie en niet zelfstandig gedisciplineerd kunnen
werken. Sociale ongelijkheid speelt hiermee een rol in de mate waarin leerlingen (kunnen) deelnemen
aan het afstandsonderwijs.
Scholensluiting lijkt ongelijkheid te vergroten • In de periode dat de scholen gesloten waren lijkt de
kansenongelijkheid in het onderwijs te zijn toegenomen. Een belangrijke factor daarbij was de mate
waarin ouders in staat waren hun kinderen te helpen met het huiswerk. Hoger opgeleide ouders zijn
hier in de regel beter toe in staat dan lager opgeleide ouders. Daarnaast speelde armoede in het gezin
ook een rol voor een groep leerlingen, waardoor zij geen noodzakelijke eigen laptop of tablet hadden
(Bol, 2020). Scholen schatten in dat 74 tot 85 procent van de leerlingen achterstanden heeft opgelopen
(Inspectie van het Onderwijs, 2020c). Deze inschatting komt voort uit een inschatting van docenten
en, voor een gedeelte van de scholen, door het systematisch in kaart brengen van het niveau van alle
leerlingen.
Reflectie • Het afstandsonderwijs lijkt de kansenongelijkheid tussen leerlingen te vergroten. Niet elke
leerling beschikt over een eigen laptop of tablet en niet alle ouders zijn in staat hun kinderen te helpen
met hun huiswerk. Scholen vermoeden daarom dat veel leerlingen achterstanden hebben opgelopen
in de periode van afstandsonderwijs. Het is van belang dat scholen de ontwikkeling van hun leerlingen
systematisch in kaart brengen en eventuele achterstanden wegwerken. Een inschatting van docenten
kan hierbij waardevol zijn, maar is niet afdoende. Het vraagt ook om de inzet van (methodeonafhankelijke) toetsen, zodat scholen weten of de leerling de leerstof onvoldoende beheerst en hoe groot
de achterstand daardoor is.

3.2 Het bestuur
Kwaliteitszorg van besturen
Kwaliteitszorg bij bijna een vijfde van de besturen onvoldoende • Sinds 2017 beoordeelt de inspectie
de kwaliteitszorg van besturen. Dit deden wij in de periode 2017/2018 tot en met 2019/2020 bij een
niet-representatieve groep van 161 besturen. Bij 17 procent van deze besturen beoordeelden wij de
kwaliteitszorg als onvoldoende (tabel 3.2a). Deze besturen bewaken en bevorderen in onvoldoende
mate de kwaliteit van het onderwijs- en examenproces en de leerresultaten van hun scholen. Vaak
hebben deze besturen wel zicht op de resultaten (eindexamencijfers en tevredenheidscijfers), maar
een gedegen beeld van het onderwijsproces (leskwaliteit, leerlingbegeleiding, schoolexaminering)
ontbreekt. Deze besturen hebben ook niet vastgelegd wanneer zij tevreden zijn over de kwaliteit van
het onderwijsproces op hun scholen. Een vergelijkbaar beeld kwam naar voren in een onderzoek naar
de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2020f).
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Tabel 3.2a Percentage besturen waar de kwaliteitszorg en ambitie onvoldoende, voldoende of goed is, in de
periode 2017/2018-2019/2020 (n=161)
Kwaliteitszorg

Kwaliteitscultuur

Verantwoording en
dialoog

Onvoldoende

17

11

8

Voldoende

71

71

80

Goed

12

18

12

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2021b

Kwaliteitszorg van scholen vaak op orde, bij een vijfde niet • Op veel scholen is de kwaliteitszorg
van voldoende niveau. Bij een vijfde van een niet-representatieve groep van 711 afdelingen die wij
in de periode 2017 tot en met 2020 onderzochten is dit niet het geval. Deze scholen bewaken en
bevorderen in onvoldoende mate de onderwijskwaliteit. Vaak had dit te maken met onvoldoende
zicht op de kwaliteit van het onderwijsproces zoals de leerlingbegeleiding of het didactisch handelen
van de leraren. Ook speelde mee dat deze scholen onvoldoende doelgericht benodigde verbeteringen
doorvoerden.
Samenhang kwaliteitszorg besturen en onderwijsresultaten scholen • Bij besturen waar wij
de kwaliteitszorg als onvoldoende beoordeelden liggen de berekende onderwijsresultaten van
de afdelingen voor de schooljaren 2014/2015 tot en met 2018/2019 vaker onder de norm dan bij
besturen waar de kwaliteitszorg voldoende is. Hetzelfde geldt voor de indicatoren onderliggend aan
de onderwijsresultaten: de onderwijspositie in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies, de
onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en het gemiddelde cijfer op het centraal examen (zie
ook hoofdstuk 1). Toch zijn er niet veel afdelingen die over een langere periode onder de norm scoren
en dus onvoldoende onderwijsresultaten hebben. Het lijkt er daarmee op dat de normen voor de
onderwijsresultaten voor slechts een klein percentage afdelingen een te behalen uitdaging vormen. Het
kan ook betekenen dat het de meeste besturen lukt om bij tegenvallende onderwijsresultaten tijdig
in te grijpen. Als dit niet lukt, hangt dit vaak samen met onvoldoende kwaliteitszorg, een uitdagende
leerlingenpopulatie en personeelsverzuim. Tegelijk zijn er nauwelijks besturen met afdelingen die
systematisch tot de 10 procent best presterende afdelingen behoren. Een volgende uitdaging is om
onderwijsresultaten te realiseren die systematisch (ruim) boven de norm liggen.
Veel besturen met mogelijk bovenmatig vermogen • In de afgelopen jaren waren de gemiddelde
financiële resultaten in het onderwijs positief. Die voorziene en onvoorziene overschotten zorgden
ervoor dat besturen steeds grotere financiële reserves aanhielden. De inspectie heeft onderzoek
gedaan naar indicatoren en signaalwaarden voor te hoge reserves (Inspectie van het Onderwijs, 2020d).
Dat leidde tot een signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Op basis van het
jaarverslag 2019 is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nagegaan bij welke besturen
sprake is van een mogelijk bovenmatig vermogen. Hieruit komt naar voren dat 145 van de 281 besturen
in het voortgezet onderwijs een mogelijk bovenmatig eigen vermogen hebben. Als gecorrigeerd wordt
voor de zogenoemde convenantsgelden, dan daalt dit aantal besturen met 10 (zie ook Inspectie van het
Onderwijs, 2020d).
Vermogen besturen neemt toe, negatieve resultaten verwacht • Evenals afgelopen jaren nam het
totaal eigen vermogen van besturen in 2019 toe. Dit steeg van 2,2 miljard euro in 2018 naar 2,4 miljard
euro in 2019. De totale voorzieningen stegen van 751 miljoen euro in 2018 naar 807 miljoen euro in
2019. Doordat het vreemd vermogen ook meegroeide, bleef de solvabiliteit vrijwel op hetzelfde niveau.
Toch geven besturen aan dat zij de komende jaren negatieve resultaten verwachten en daarmee dus
interen op hun vermogen. Maar, besturen boeken de afgelopen jaren een positiever resultaat dan
hun licht negatieve rentabiliteitsprognose. De inspectie doet in 2021 onderzoek naar factoren die van
invloed zijn op het ontstaan en aanhouden van (mogelijk) bovenmatige reserves bij onderwijsbesturen.
Het onderzoek is onderdeel van een meerjarig traject gericht op het verlagen van het totale bedrag aan
reserves dat de signaleringswaarde eigen vermogen overstijgt.
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Reflectie • Bij bijna een vijfde van de onderzochte besturen voldoet de kwaliteitszorg niet. Bovendien
hebben besturen met een onvoldoende kwaliteitszorg vaker en meer afdelingen waar de onderwijsresultaten langere tijd onder de norm liggen. Bestuur en intern toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor goed bestuur van en toezicht op het onderwijs, zoals ook de Code Goed Onderwijsbestuur VO
aangeeft. Onvoldoende bestuurlijke kwaliteitszorg kan daarmee ook iets zeggen over het intern
toezicht bij deze besturen. De vraag rijst dan of interne toezichthouders in voldoende mate hun verantwoordelijkheid nemen voor goed bestuur en goed toezicht.

3.3 De school
Eindoordeel afdelingen

Sinds 2017 werkt de inspectie met bestuursgericht toezicht. Daardoor hebben we geen recent
eindoordeel over de kwaliteit van alle afdelingen.
Minder afdelingen zeer zwak, meer vmbo-afdelingen onvoldoende • Op 1 september 2020 waren
er 72 afdelingen (2,2 procent) van onvoldoende niveau. Het aantal onvoldoende vmbo-afdelingen is
gestegen van 28 naar 40 en het aantal onvoldoende afdelingen havo en vwo is gedaald. Het aantal
zeer zwakke afdelingen nam af van 21 naar 8, waarvan 6 havo-afdelingen en 2 vwo-afdelingen.
Daarmee zijn er minder afdelingen zeer zwak dan vorig jaar. Dit kan mede komen doordat in de periode
van scholensluiting nauwelijks risico-onderzoeken zijn uitgevoerd. Daarnaast speelt mee dat in de
provincie Limburg in 2019 een naar verhouding groot aantal afdelingen zeer zwak werd, maar zich in het
afgelopen jaar hebben verbeterd tot een onvoldoende.
Meer afdelingen goed • Vanaf het schooljaar 2017/2018 bestaat voor besturen de mogelijkheid om
een onderzoek naar de waardering Goed aan te vragen. Het aantal afdelingen met de waardering Goed
blijft groeien en lag op 1 september 2020 op 183 (5,5 procent). De groei betreft vooral het havo en het
vwo. Voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo bleef het aantal
goede afdelingen gelijk. In 2020 meldden zich daarnaast 33 afdelingen aan voor deelname aan het
traject Excellente Scholen. Dat zijn er minder dan de 41 in 2019. In verband met de scholensluiting is de
toekenning van het predicaat Excellente School uitgesteld.

Onderwijsresultaten
Toename berekend oordeel onvoldoende • Voor elke afdeling berekenen wij of de onderwijsresultaten (on)voldoende zijn. Als de berekening onvoldoende onderwijsresultaten geeft, is dat nog
geen oordeel over de afdeling, maar een signaal om verder onderzoek te doen. Een school heeft
een berekend oordeel onvoldoende voor de onderwijsresultaten wanneer het driejaarsgemiddelde
van twee of meer indicatoren onder de norm ligt. Deze indicatoren gaan over de onderwijspositie in
leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies, de onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en
het gemiddelde cijfer op het centraal examen. In 2020, berekend over de periode 2017-2019, is er een
toename van het aandeel afdelingen met een berekend oordeel onvoldoende. Die toename zien we
vooral terug in de provincie Drenthe en de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Verder blijkt
dat vooral onder de havo-afdelingen het aandeel afdelingen met onvoldoende onderwijsresultaten
behoorlijk is toegenomen: van 7,3 procent in 2019 naar 11,5 procent in 2020. Ook afdelingen die de
basisberoepsgerichte leerweg of de gemengd/theoretische leerweg aanbieden zijn vaker onvoldoende.
Dat heeft te maken met het bovenbouwsucces: het zittenblijven nam op deze onderwijsniveaus het
meest toe.
Combinatie van factoren veroorzaakt toename onvoldoendes • Voor de toename van het aantal
afdelingen met de berekende onvoldoende onderwijsresultaten is een aantal verklaringen te geven,
die vooral in combinatie met elkaar zorgen voor de toename. Ten eerste hebben alle afdelingen – vanaf
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2015 – te maken met meer zittenblijven in de bovenbouw en de doorwerking hiervan naar de indicator
bovenbouwsucces. Voor het havo speelt ook mee dat de norm voor de indicator bovenbouwsucces
aangepast is. Hierdoor ligt deze norm meer in lijn met de norm van de andere schoolsoorten.
Overigens, ook met de aangepaste norm voldoet het overgrote merendeel van de havo’s aan de
norm voor bovenbouwsucces. Een tweede factor is dat het gemiddelde cijfer op het centraal examen
voor een deel van de afdelingen de afgelopen jaren is verslechterd. Ten slotte speelt voor een
aantal vmbo-afdelingen het stoppen van de normcorrectie voor leerlingen met een indicatie voor
leerwegondersteunend onderwijs en leerlingen woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.
Hierdoor is de norm voor een deel van de vmbo-afdelingen voor de indicatoren onderbouwsnelheid,
bovenbouwsucces en het gemiddelde cijfer op het centraal examen hoger komen te liggen.
Uitdagingen in bovenbouw • De normen uit ons onderwijsresultatenmodel voor de onderbouw
worden vrijwel altijd gehaald. Er is zelfs sprake van een lichte toename. Dat ligt anders voor de
bovenbouw. Meer afdelingen presteren in 2020 onder de norm voor bovenbouwsucces vergeleken
met 2019. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Zo kan het zijn dat leerlingen met matige schoolprestaties in de onderbouw het voordeel van de twijfel krijgen – bijvoorbeeld omdat scholen kansen
willen bieden– en in de bovenbouw alsnog doubleren. Een andere verklaring kan zijn dat het onderwijs
in de onder- en bovenbouw onvoldoende op elkaar aansluit en leerlingen daardoor onvoldoende
voorbereid beginnen aan de bovenbouw. Een derde verklaring kan zijn dat het onderwijs en de
begeleiding niet voldoende aansluiten op wat de leerlingen nodig hebben. Ook kan het zijn dat scholen
in de bovenbouw strengere overgangsnormen hanteren dan in de onderbouw, bijvoorbeeld om zichzelf
ervan te verzekeren dat examenleerlingen voor hun examens slagen.
Havo verbetert zich op onderdelen • Twee jaar geleden schreven wij over de achterblijvende
prestaties van de havo’s (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Sindsdien gaat het beter in de onderbouw.
Op meer havo-afdelingen zitten nu voldoende leerlingen op of boven het basisschooladvies (94,9
procent versus 89,7 procent in 2018) en op meer havo-afdelingen ligt de onderbouwsnelheid nu boven
de norm (94,5 procent versus 92,4 procent in 2018). Tegelijkertijd blijven, ten opzichte van andere
schoolsoorten, op het havo de meeste leerlingen zitten en zijn de slagingspercentages het laagst. Ook
zijn havo-afdelingen vaker van onvoldoende kwaliteit dan de andere onderwijsniveaus. Kortom, de
havo-afdelingen hebben zich op onderdelen verbeterd, maar de prestaties blijven nog steeds achter bij
die van de andere onderwijsniveaus.
Reflectie • Het aandeel zeer zwakke en onvoldoende afdelingen neemt af en het aandeel afdelingen
met de waardering Goed neemt toe. Toch hebben meer afdelingen – vooral havo-afdelingen –
onvoldoende onderwijsresultaten. Een combinatie van factoren ligt hieraan ten grondslag, waaronder
dat meer afdelingen de norm voor bovenbouwsucces niet halen. Het waarom hiervan is niet volledig
duidelijk. Het is aan de betreffende besturen en scholen om uit te zoeken wat mogelijke verklaringen
hiervoor zijn. In het bijzonder omdat het overgrote merendeel van de afdelingen wél de norm voor
bovenbouwsucces haalt.

Onderwijsproces

Sinds augustus 2017 werkt de inspectie met een onderzoekskader waarmee we onderzoeken
op bestuurs- en schoolniveau uitvoeren. We geven op beide niveaus oordelen over zogeheten
standaarden. De standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen,
Veiligheid en Resultaten zijn doorslaggevend voor het eindoordeel op schoolniveau. We
onderzoeken niet altijd dezelfde standaarden; dit hangt onder meer af van het soort onderzoek.
De hiernavolgende bevindingen komen niet voort uit een aselecte steekproef, maar zijn gebaseerd
op alle uitgevoerde onderzoeken in de schooljaren 2017/2018-2019/2020. De bevindingen zijn
daarmee indicatief en niet representatief voor alle scholen.
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Aanbod krijgt waardering goed het vaakst • In de afgelopen 3 jaar beoordeelden wij de leerlingbegeleiding (standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding) op ruim driekwart van de afdelingen als
voldoende en op 17 procent van de afdelingen als goed. De standaard over het didactisch handelen
beoordeelden wij op ruim 90 procent van de afdelingen als voldoende en waardeerden dit op 5 procent
als goed. Binnen het onderwijsproces waardeerden wij de afgelopen jaren het aanbod het vaakst als
goed (57 procent) en beoordeelden dit het minst vaak als onvoldoende (ruim 2 procent). Afdelingen
bereiden met hun aanbod de leerlingen in voldoende mate voor op het examenprogramma en het
vervolgonderwijs. Wanneer het aanbod als goed wordt gewaardeerd, heeft dit meestal te maken met
een kwalitatief goede verdieping van het aanbod, afgestemd op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om doelgericht extra aanbod in de Nederlandse taal, techniek
of het loopbaanleren. Een verklaring voor het hoge aandeel afdelingen met de waardering goed voor
aanbod kan zijn dat we het aanbod vooral beoordelen tijdens onderzoeken naar de waardering Goed.
Onderwijstijd en toetsing vaakst onvoldoende • Binnen het onderwijsproces beoordeelden
wij de standaarden over de onderwijstijd en toetsing en afsluiting naar verhouding het vaakst als
onvoldoende: op respectievelijk 8 en 7 procent van de onderzochte scholen. Bij de toetsing en
afsluiting constateerden wij dan tekortkomingen in het PTA, het examenreglement of de uitvoering
van de toetsing en afsluiting. Het percentage onvoldoendes op de standaard over de toetsing en
afsluiting komt deels door ons geïntensiveerde toezicht hierop met extra onderzoeken. Het aandeel
onvoldoendes voor de onderwijstijd komt onder meer door ons signaalgestuurde toezicht hierop.
Wij nemen de onderwijstijd vaak mee in ons toezicht als wij signalen ontvangen over een tekort aan
geprogrammeerde of gerealiseerde onderwijstijd. Daarnaast is op afdelingen waar de onderwijsresultaten achterblijven nogal eens sprake van te weinig geplande of gerealiseerde onderwijstijd.
Leerling besteedt tijdens scholensluiting minder tijd aan school • Scholen geven aan dat hun
leerlingen in de periode van scholensluiting en gedurende de gedeeltelijke herstart van juni tot aan de
zomervakantie gemiddeld genomen minder tijd aan school besteedden dan vóór de scholensluiting
(Inspectie van het Onderwijs, 2020b; 2020c). In het praktijkonderwijs was dit verschil het grootst, voor
het havo en vwo het kleinst. Tegelijkertijd geven de praktijkscholen ook het vaakst (90 procent) aan dat
de onderwijstijd na de zomervakantie weer gelijk is aan de periode vóór de scholensluiting. Voor het
havo en vwo geeft 60 procent van de scholen dit aan.
Minder stages in het praktijkonderwijs • Tijdens de scholensluiting ging op de meeste
praktijkscholen het onderwijs in de kernvakken door, maar konden de praktijkvakken en stages
vaak niet doorgaan. Hierover spraken wij met 36 praktijkscholen in een telefonisch interview. Soms
boden de praktijkscholen hun leerlingen, waar nodig, praktijkopdrachten aan om thuis te maken.
Voor de weggevallen stagemogelijkheden zocht ongeveer 60 procent van de praktijkscholen
alternatieven bij vervangende stagebedrijven en in andere sectoren. Het lukte ongeveer de helft van de
praktijkscholen om tijdens de scholensluiting toch examens voor de verschillende branchecertificaten
en praktijkvakken af te nemen.
Aanvragen vermindering onderwijstijd • Sommige leerlingen volgen minder uren onderwijs dan het
jaarlijks minimum dat scholen vanuit de wettelijke verplichting plannen. In de meeste gevallen is het
voldoende dat het bevoegd gezag van een school documenten en verklaringen bezit, waarmee het kan
aantonen dat vermindering van onderwijstijd noodzakelijk is. Bijvoorbeeld vanwege een behandeling
ter ondersteuning van het onderwijs, bij een chronische ziekte of bij verblijf in een residentiële setting.
Bij overige lichamelijke en/of psychische redenen moet het bevoegd gezag van de school bij de
inspectie ontheffing aanvragen. In schooljaar 2019/2020 werden 194 aanvragen ingediend, waarvan 115
zijn toegekend. Voor 65 aanvragen bleek achteraf dat deze onterecht of onnodig waren, bijvoorbeeld
omdat een leerling volledig ziek was of op het moment van aanvraag in zijn geheel geen onderwijs
volgde vanwege hulpverlening of behandeling.
Meer aanvragen verlengingsduur praktijkonderwijs • Ondanks de inspanningen van de
praktijkscholen om achterstanden in te halen of weg te werken, vroegen praktijkscholen in het
schooljaar 2019/2020 vaker dan in eerdere jaren een verlenging van de verblijfsduur praktijkonderwijs
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aan. Hierover spraken wij met 36 praktijkscholen. Bijna de helft van de scholen geeft aan dat ze voor
gemiddeld 10 procent van de leerlingen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om verlenging van
de verblijfsduur aan te vragen.
Tijdens scholensluiting voortzetting regulier aanbod • In de periode van scholensluiting begin
2020 koos ongeveer twee derde van de scholen ervoor het reguliere onderwijsprogramma zo veel
mogelijk voort te zetten (Inspectie van het Onderwijs, 2020b; 2020c). Waar nodig werd het reguliere
onderwijsprogramma selectief voortgezet, bijvoorbeeld door aan sommige onderdelen meer aandacht
te besteden dan aan andere. Ook in de daaropvolgende maanden, voor en na de zomervakantie, koos
het merendeel van de scholen (ongeveer 80 procent) ervoor het reguliere onderwijsprogramma voort
te zetten dan wel selectief voort te zetten. Een klein deel van de scholen besloot na de zomervakantie
eerst een deel van het onderwijsprogramma uit schooljaar 2019/2020 in te halen en aansluitend het
reguliere onderwijsprogramma op te starten.
Monitor sociale veiligheid vaak niet afgenomen • Een flink deel van de scholen heeft het afgelopen
schooljaar niet de verplichte monitor sociale veiligheid afgenomen. Vanwege de coronapandemie zou
de monitor geen betrouwbare gegevens opleveren over de tevredenheid van leerlingen. De inspectie
heeft hierop tot de zomervakantie 2020 ook niet gehandhaafd. Wel lieten wij de scholen weten dat
het van belang is dat zij actief invulling blijven geven aan hun zorgplicht, zodat leerlingen (zowel bij
onlinelessen als op school) zich veilig voelen. Ook is in de telefonische interviews als onderdeel van
ons monitoringsonderzoek gesproken over de veiligheid van de leerlingen in de thuissituatie. Hieruit
blijkt dat twee derde van de praktijkscholen tot bijna 95 procent van de havo- en vwo-afdelingen bij
minder dan 5 procent van hun leerlingen zorgen had over de sociale veiligheid thuis (Inspectie van het
Onderwijs, 2020c).
Reflectie • Op ten minste driekwart van de onderzochte afdelingen voldoen belangrijke onderdelen
van het onderwijsproces als het aanbod, de leerlingbegeleiding en het didactisch handelen aan de
wettelijke vereisten. Op weinig afdelingen waarderen wij deze onderdelen als goed. Het laat zien dat er
nog veel ruimte voor verbetering is.

Examinering

In het schooljaar 2019/2020 kwamen alle centraal examens te vervallen en konden de leerlingen
hun diploma behalen op basis van de resultaten van het schoolexamen. Scholen hadden meer
tijd om de schoolexamens af te ronden volgens het programma van toetsing en afsluiting (PTA).
Waar nodig konden scholen hun PTA’s en examenreglement aanpassen. Leerlingen die zouden
zakken op grond van hun cijfers voor het schoolexamen, of die deze cijfers wilden verbeteren,
konden deelnemen aan resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). Deze deelname was beperkt
tot maximaal twee (vmbo-g/t, havo en vwo) of drie RV-toetsen (vmbo-basis en vmbo-kader). Als
onderdeel van ons monitoronderzoek naar de manier waarop het onderwijs zich aanpaste aan de
corona-omstandigheden spraken wij onder meer over de examinering in het schooljaar 2019/2020
en nodigden de leidinggevenden uit een online vragenlijst over hetzelfde onderwerp in te vullen.
Meer PTA’s voldoen aan de wet • Om de kwaliteit van de diploma’s te waarborgen, hebben wij in de
periode april 2020 tot en met juni 2020 met een aselecte steekproef het gewijzigde PTA van 196 scholen
bestudeerd. Van elke school bekeken wij van ten minste 1 afdeling het gewijzigde PTA voor ten minste
4 vakken uit 4 verschillende domeinen. We konden voor bijna een vijfde van de PTA’s niet vaststellen
welke onderdelen van het examenprogramma werden getoetst, voor het vwo gold dit voor 31 procent
van de afdelingen. Ook waren in 34 procent van de PTA’s niet alle verplichte onderdelen van het
examenprogramma opgenomen. De scholen hebben deze tekortkomingen direct moeten herstellen,
soms met als gevolg dat leerlingen een extra toets moesten maken. Aan de andere wettelijke vereisten,
zoals de wijze en het moment van toetsen, voldeed ten minste 90 procent van de PTA’s. Daarmee zijn
de PTA’s verbeterd ten opzichte van 2019 (zie ook Inspectie van het Onderwijs, 2020f). Toen konden
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we bij 36 procent van de PTA’s niet vaststellen welke onderdelen van het examenprogramma werden
getoetst. In bijna de helft ontbraken toen verplichte onderdelen. Toch lukt het, ondanks alle aandacht
van betrokkenen als de VO-raad en inspectie, nog niet alle scholen om PTA’s op te stellen die voldoen
aan alle wettelijke eisen.
Minder toetsen, meer herkansingen • In 2020 heeft ongeveer 85 procent van de scholen het PTA
gewijzigd en ongeveer 37 procent het examenreglement (Inspectie van het Onderwijs, 2020c). De
wijzigingen in het PTA hadden vooral betrekking op het schrappen van een aantal toetsen van het
schoolexamen. Ongeveer een derde van de scholen paste ook de wijze van toetsing aan: van afname op
school naar digitale toetsing of van een praktische toets naar een schriftelijke toets. Uit de PTA’s en de
examenreglementen blijkt dat op ongeveer 80 procent van de scholen de leerlingen na wijziging meer
toetsen van het schoolexamen mochten herkansen.
Opvattingen over examinering lopen sterk uiteen • In 2020 schreven wij dat scholen slechts beperkt
de eigen ruimte benutten om in de schoolexamens andere inhouden te toetsen dan die van het
centraal examen (Inspectie van het Onderwijs, 2020e). Daardoor verwordt het schoolexamen voor een
belangrijk deel tot een voorbereiding op het centraal examen. In navolging hiervan hebben wij scholen
gevraagd naar hun opvattingen over de ruimte die zij hebben bij de inrichting van het schoolexamen.
Bijna de helft van de scholen vindt het goed dat er ruimte is om zelf het aantal herexamens
(herkansingen) te bepalen (Inspectie van het Onderwijs, 2020c). Volgens hen is het belangrijk dat er
ruimte is voor het voeren van het eigen toetsbeleid, bijvoorbeeld om het af te kunnen stemmen op de
leerlingenpopulatie. Andere scholen omarmen ook de ruimte voor het eigen toetsbeleid, maar vinden
dat scholen in hun herkansingsbeleid nu te veel uit elkaar lopen, met mogelijk ongelijke kansen voor
leerlingen: waar leerlingen veel kunnen herkansen, hebben zij meer kans om voldoende of hogere
cijfers te halen.
Behoefte aan reflectie op rol schoolexamen en centraal examen • Ook over de rol van het centraal
examen lopen de meningen sterk uiteen. Ongeveer de helft van de scholen omarmt het centraal
examen, omdat het de waarde van het diploma waarborgt en het iets zegt over de onderwijskwaliteit
op de school. De andere helft van de scholen vindt dat er te veel nadruk ligt op het centraal examen,
het te veel een momentopname is en het onderwijsvernieuwing belemmert. Volgens hen laat het
schoolexamen beter zien wat een leerling beheerst aan kennis en vaardigheden. Voor de afdelingen
vmbo-basis en -kader geldt dat de toetsvormen en –inhouden van het schoolexamen veel beter
zouden passen bij het onderwijsprogramma. De scholen in het monitoronderzoek zijn het wél met
elkaar eens dat een reflectie nodig is op de rol van het schoolexamen en het centraal examen.
RV-toetsen op veel scholen, maar voor weinig leerlingen • Op meer dan 85 procent van de scholen
zijn RV-toetsen afgenomen. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen dat
aan deze toetsen deelnam. Op sommige scholen deed geen enkele leerling een RV-toets, terwijl er ook
scholen zijn waar 27 leerlingen een RV-toets maakten. Per afdeling namen gemiddeld 7 leerlingen deel
aan ten minste 1 RV-toets en 3 tot 4 leerlingen aan 2 RV-toetsen. Op het havo en het vwo namen naar
verhouding de meeste leerlingen deel aan een RV-toets. De vakken waarvoor de meeste leerlingen een
RV-toets maakten, waren Nederlands, Engels en wiskunde. Op vmbo-g/t werd ook vaak een RV-toets
voor economie gedaan, op het havo voor economie en scheikunde en op het vwo voor natuurkunde.
Voor Duits, aardrijkskunde, maatschappijleer en de kunstvakken werd het vaakst geen enkele RV-toets
afgenomen.
RV-toetsen soms doorslaggevend • Het gemiddelde cijfer, over alle afdelingen heen, dat leerlingen
behaalden op de RV-toets was een 5,9. De leerlingen op het vmbo-g/t haalden gemiddeld een 6,0,
op het havo een 5,7 en op het vwo een 6,1. Voor het vmbo-basis en vmbo-kader hebben we te weinig
gegevens om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Afdelingen geven aan dat gemiddeld ongeveer
3 procent van hun leerlingen zou zijn gezakt als er geen RV-toetsen waren afgenomen. Op sommige
afdelingen zou zelfs 15 procent gezakt zijn zonder de RV-toetsen. Met gemiddeld 4,8 procent zou op
het havo het grootste aandeel leerlingen zijn gezakt, gevolgd door het vwo met 3,9 procent. Op het
vmbo-g/t gaat het om 1,7 procent van de leerlingen, beduidend minder.
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Gevolgen scholensluiting voor leerlingen in voorexamenjaar • De scholensluiting heeft ook gevolgen
gehad voor de schoolexamens van de leerlingen die in schooljaar 2019/2020 in het voorexamenjaar
zaten. Op een meerderheid van de afdelingen zijn schoolexamens vervangen door een andere toets
of opdracht (62 procent), doorgeschoven naar het volgende schooljaar (62 procent) en vervallen (61
procent). Ook heeft de scholensluiting ertoe geleid dat op bijna de helft van alle afdelingen minder
leerlingen bleven zitten in het voorexamenjaar dan in het schooljaar 2018/2019. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn aangepaste overgangsnormen en dat leerlingen het voordeel van de twijfel
kregen. Tegelijkertijd geeft een meerderheid van de scholen aan zich zorgen te maken over
achterstanden bij leerlingen. Deze zorgen lijken ook te gelden voor de leerlingen die in het schooljaar
2020/2021 in het voorexamenjaar zitten en te maken hebben (gehad) met scholensluitingen. Om ervoor
te zorgen dat ook deze leerlingen een gerede kans maken in het examenjaar hun diploma te behalen,
is het van belang dat scholen eventuele achterstanden tijdig in beeld hebben om deze te kunnen
wegwerken. De subsidieregeling ‘Inhaal-en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020/2021’ kan
hierbij ondersteunend zijn.
Reflectie • Hoewel het PTA en het examenreglement op steeds meer scholen voldoen aan de wettelijke
eisen, lukt het, ondanks alle aandacht van betrokkenen als de VO-raad en inspectie, nog niet alle
scholen om PTA’s op te stellen die voldoen aan de wet. Scholen verschillen in hun opvattingen over de
ruimte die zij hebben bij de inrichting van het schoolexamen. Dat geldt ook voor de opvattingen over de
rol van het centraal examen. Wél is men het met elkaar eens dat reflectie nodig is op de rol van zowel
het schoolexamen als het centraal examen. Als inspectie herkennen wij de behoefte aan deze reflectie.
We herkennen en onderschrijven ook het belang dat gehecht wordt aan het centraal examen als middel
om de waarde van het diploma te waarborgen. Bovendien vormt het een belangrijk ijkpunt in ons
onderwijsstelsel; het geeft objectieve informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen aan
het einde van hun loopbaan in het voortgezet onderwijs. Objectieve informatie die vooralsnog niet als
vanzelfsprekend aanwezig is op alle scholen.

10-14-onderwijs
Werken aan een vloeiendere overgang po-vo • Enkele besturen en scholen verkennen de
mogelijkheden voor een vloeiendere overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs, om zo bij te dragen aan een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. In dit zogeheten
10-14-onderwijs, begeleidt een team van po- en vo-docenten leerlingen tussen de 10 en 14 jaar in een
doorlopende leerlijn in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen zo meer tijd om
te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat zij halverwege het vierde leerjaar
een keuze maken voor een school voor voortgezet onderwijs. Bij twaalf scholen voor 10-14 onderwijs
heeft de inspectie een themaonderzoek uitgevoerd.
Aandacht voor welbevinden en persoonlijke ontwikkeling • De initiatieven zijn niet onder één
noemer te vangen, maar er zijn gemeenschappelijke kenmerken die het welbevinden en de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen bevorderen. Deze kenmerken zijn: veel aandacht in begeleiding en
aanbod voor de brede persoonsvorming, een kleinschalige setting met veel individuele aandacht
voor leerlingen en afstemming van het onderwijs op wat leerlingen nodig hebben. Leerlingen voelen
zich daardoor gezien, gehoord en geholpen, zo blijkt uit het onderzoek (Inspectie van het Onderwijs,
2020a).
Scholen moeten cognitieve ontwikkeling beter volgen • De meeste 10-14-scholen slagen er in hun
leerlingen te volgen in hun leerontwikkeling. Het helpt hierbij om één volgsysteem te gebruiken voor
leerlingen van zowel de po- als de vo-leeftijd, waarin alle relevante informatie toegankelijk is. Sommige
scholen hebben een dergelijk volgsysteem ontwikkeld. Volgsystemen en instrumenten kunnen ook
ondersteunend zijn om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van niet-cognitieve vaardigheden.
Hier ligt nog een ontwikkeltaak en scholen bevinden zich daarbij in verschillende stadia. Het is van
belang dat scholen niet te eenzijdig inzetten op de brede persoonsvorming, en dat zij de cognitieve
ontwikkeling van leerlingen goed in de gaten blijven houden en bevorderen.
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Kwaliteitszorg is aandachtspunt • De meeste 10-14-scholen bestaan pas kort en hebben alle tijd
en energie gestoken in de uitwerking van hun missie en visie in de organisatie van de school en het
lesaanbod. Bij de meeste van de twaalf scholen in het themaonderzoek is er nog geen sprake van
een cyclische werkwijze, waarbij zij systematisch evalueren of zij met hun onderwijs ook de gewenste
effecten bereiken als het gaat om de cognitieve ontwikkeling en de brede persoonsvorming van
leerlingen. Dat maakt dat scholen, en ook de besturen waaronder zij vallen, moeilijk kunnen vaststellen
welke successen zijn behaald en waar verbetering noodzakelijk is. De effecten van het 10-14-onderwijs
op leerlingen zijn daarom beperkt vast te stellen. Het kan de 10-14-scholen helpen om meer zicht te
krijgen op hun eigen kwaliteit, als zij concretere afspraken maken over de doelen die zij nastreven
voor de ontwikkeling van leerlingen, en over de gewenste kwaliteit van de begeleiding, het didactisch
handelen en het lesprogramma. Besturen kunnen hen hierop meer aanspreken en stimuleren.

3.4 Signalen/wettelijke vereisten
Minder schorsingen en verwijderingen • In totaal kwamen in schooljaar 2019/2020 4.107 meldingen
binnen over geschorste leerlingen en 150 meldingen over verwijderde leerlingen. Dit is een afname
ten opzichte van het jaar daarvoor, toen werden 5.228 schorsingen gemeld en 186 verwijderingen.
Deze afname, bij alle schoolsoorten, komt waarschijnlijk door de periode van scholensluiting en de
gedeeltelijke herstart van het onderwijs daarna. Ondanks de afname betreffen de meeste meldingen
over schorsing en verwijdering nog steeds leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen
van het vmbo.
Meldingen vertrouwensinspecteurs • Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook
vertrouwenspersonen, kunnen vertrouwensinspecteurs raadplegen wanneer zich in of rond de school
(ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch
en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. In het schooljaar 2019/2020 kwamen 405 meldingen
over het voortgezet onderwijs binnen. In verband met de periode van scholensluiting is het aantal niet
goed te vergelijken met eerdere jaren.
CvTE waarborgt waarde diploma en examencijfers • De Inspectie voert één keer in de drie jaar
een onderzoek uit naar de kwaliteitsborging van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
Het CvTE heeft als taak om de kwaliteit van een aantal examens en toetsen te waarborgen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de Centrale Eindtoets in het basisonderwijs en de centraal examens en
staatsexamens in het voortgezet onderwijs. In september 2020 vond het meest recente onderzoek
plaats, dat betrekking had op de periode vóór corona. Wij concluderen dat het CvTE de waarde van het
diploma en de examencijfers door de jaren heen waarborgt. Daardoor kunnen de centraal examens
als ijkpunten van het stelsel fungeren. Het CvTE werkt systematisch en structureel aan het betrekken
van belanghebbenden bij de toetsing en examinering. Het ziet erop toe dat het onderwijsveld zich
vertegenwoordigd voelt in belangrijke processtappen, zoals de ontwikkeling van syllabi en opgaven en
de vaststelling van de toetsen en examens. Ook zorgt het ervoor dat belanghebbenden hun mening
over de kwaliteit van toetsen en examens kunnen geven. Wij vinden ook dat een aantal zaken beter
kan. Zo kan het CvTE duidelijker communiceren over de kwaliteitseisen die het stelt aan de centraal
examens, de mate waarin daaraan voldaan wordt, welke verbetermaatregelen genomen worden en
wat daarvan het effect is op de kwaliteit van de volgende examens. Ook kan het duidelijker aangeven
wat het heeft gedaan met signalen van leerlingen en leraren en wat het daarvan leert.
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