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In de plukboeket-reeks zet Jo Kloprogge onderzoek rondom onderwijsachter-
standen in het algemeen en VVE in het bijzonder op een rij. De plukboeketten 
verschijnen vier maal per jaar en waar zinvol een special, en worden verspreid 
onder de deelnemers van het Sterk VVE netwerk. 
Jo Kloprogge is oprichter en oud-directeur van Sardes.

In de 2e helft van april verschenen niet minder dan drie interessante rapporten over ons 
onderwijs, met veel aandacht ook voor VVE en voor de gelijke kansen thematiek. Het betreft 
de ‘Staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie, een rapport van de Rijksinspectie 
van Financiën in het kader van de brede maatschappelijke heroverweging, met als mooie 
titel ‘Fundament op Orde, kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen’, en een 
rapport van McKinsey&Company, ‘Een verstevigd fundament voor iedereen, een onderzoek 
naar de doelmatigheid en toereikendheid van het funderend onderwijs’. 

De kranten hebben slechts mondjesmaat aandacht besteed aan deze rapporten en waar dit 
wel gebeurde was het op een nogal oppervlakkige wijze. Corona deed zich hier gelden. We 
willen daarom in deze Pluk speciaal in ieder geval enkele hoogtepunten uit de rapporten 
presenteren. De totale omvang van de drie bedraagt bijna 600 pagina’s, dus verwacht geen 
volledig overzicht. We halen vooral enkele krenten uit de pap. 
 

Rapport 1: De Staat van het Onderwijs

De Inspectie grijpt hier onder andere terug op de verontrustende gegevens van de OESO 
over met name de leesvaardigheid. We presteren hier nu onder het EU gemiddelde. Een 
kwart van de Nederlandse 15-jarigen is dermate laaggeletterd, dat zij niet voldoende 
kunnen meedoen in de maatschappij. Deze leerlingen zijn niet in staat de hoofdgedachte uit 
een tekst te halen of een simpele verbinding met alledaagse kennis te maken. Maar ook de 
groep excellente lezers wordt kleiner. Leerlingen hebben vooral moeite met het evalueren 
van en reflecteren op teksten. Een van de verklaringen voor de lage leesprestaties is het 
gebrek aan aandacht in het curriculum voor vooral het reflecteren op teksten (Gubbels et 
al., 2019). ). Het plezier waarmee 15-jarige leerlingen lezen in Nederland is het laagst van 
alle landen (OECD, 2019b). Dit was in 2015 al laag en is nu nog verder gedaald. Ongeveer 
60 procent van de leerlingen leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken en 40 
procent vindt lezen tijdverspilling.

Je vraagt je wel af hoe het dan kan dat 92% van de leerlingen een vmbo-diploma krijgt; 
immers in het vmbo is de leesvaardigheid het meest gebrekkig.
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De problemen met lezen zijn groter bij jongens dan bij meisjes. In het voortgezet onderwijs 
stromen jongens vaker af dan meisjes, blijven ze vaker zitten en halen ze minder vaak een 
havo- of vwo-diploma. Jongens en meisjes presteren inmiddels hetzelfde op het gebied van 
wiskunde. De voorsprong van jongens is verdwenen. 15-jarige meisjes doen het zelfs in de 
natuurwetenschappen voor het eerst beter dan jongens. De achterstand van jongens begint al 
op de basisschool, waar meisjes het beter doen in lezen en taalverzorging.
Nog meer slecht nieuws. Meer scholen zijn zwak of zeer zwak. Op 1 januari 2020 is ruim 2 
procent van de scholen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onvoldoende 
of zeer zwak. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor meer dan 2,5 procent van de 
afdelingen. In alle drie onderwijssectoren zijn er dit jaar meer scholen onvoldoende of zeer 
zwak dan een jaar geleden. Deze scholen en afdelingen voldoen niet aan de wettelijke eisen 
voor basiskwaliteit.

De inspectie gaat vrij uitvoerig in op de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden 
verbeterd. We halen hier twee punten naar voren.

Duidelijke regels
Duidelijke regels dragen bij aan een veilig leerklimaat: regels over onderlinge omgang 
(bijvoorbeeld hoe je elkaar aanspreekt) en werkgedrag (bijvoorbeeld hoe je omgaat met 
fouten). Regels leiden tot routines en beter gedrag, en zo tot (meer) rust en orde. Vooral in het 
basisonderwijs staan de regels vaak op het bord en spreken leraren hun eigen en ook elkaars 
leerlingen aan.

Meer evidence based of evidence informed werken
Voor veel schoolleiders is data-gebruik en gestructureerd (evidence based of evidence 
informed) verbeteren nog een uitdaging (Neeleman, 2019). Ze nemen dan vaak besluiten op 
basis van intuïtie en persoonlijke drijfveren. Dit leidt niet tot verbetering van de leerprestaties. 
Slavin (2019) laat zien dat goede of sterk verbeterde scholen zich juist onderscheiden door het 
gebruik van data en inzicht in wat werkt.

Hebben we ook een beetje goed nieuws? Toch wel. Het opleidingsniveau van leerlingen 
met een niet-westerse migratieachtergrond (tweede generatie) blijft stijgen. Deze stijging 
zet harder door dan voor leerlingen zonder migratieachtergrond. Steeds meer leerlingen 
met een niet-westerse migratieachtergrond volgen havo of vwo en steeds minder de 
basisberoepsgerichte leerweg. 

VVE
Over VVE is de inspectie overwegend positief, gebaseerd op een onderzoek bij 243 
voorscholen en 72 vroegscholen. Inspecteurs waardeerden de kwaliteit van de onderzochte 
standaarden op veel van de voorscholen positief. De meeste kansen voor verbetering zijn er 
bij het zicht hebben op de ontwikkeling, de kwaliteitszorg en de resultaten. Ook de kwaliteit 
van de vroegscholen lijkt op basis van de standaarden op orde, voor wat betreft alle peuters 
en kleuters. Daarnaast werd meer specifiek naar doelgroepkinderen gekeken. Het bleek hier 
dat verbetering in het onderwijsleerproces vooral mogelijk is in het educatief handelen van 
de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. De aandachtspunten voor de voor-en 
vroegscholen liggen vooral bij het geven van feedback op het leerproces, het bevorderen van 
het aanpakgedrag (strategieën) van kinderen en het bevorderen van interactie met en tussen 
kinderen. Bij de voorscholen was daarnaast het afstemmen van activiteiten op verschillen in de 
ontwikkeling van kinderen een verbeterpunt. 

De ouderbetrokkenheid kan verbeterd worden. In ongeveer de helft van de voorscholen en 
in bijna 45 procent van de vroegscholen ontbreekt een concreet ouderbeleid. Tot slot is de 
inhoudelijke aansluiting tussen voor-en vroegschool een punt van aandacht.

De inspectie gaat in enkele passages in op het VVE-beleid van gemeenten, op basis van een 
pilot met 16 gemeenten. Deze voldoen grotendeels aan de wettelijke eisen voor VVE en 
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toezicht & handhaving kinderopvang. Dit geldt niet voor de resultaatafspraken vroegschoolse 
educatie. Het resultaat van alle inspanningen om onderwijsachterstanden te voorkomen en in 
te lopen, is vaak niet in beeld. Dit blijkt nu, net als in 2012, een verbeterpunt. Om de kwaliteit 
van VVE uit te breiden zijn volgens de inspectie eigen en gezamenlijke doelen nodig die 
verder gaan dan voldoen aan de wettelijk vereiste kwaliteit.

De inspectie gaat hier verder op door en stelt dat het maken van gezamenlijke afspraken en 
het stellen van meetbare doelen ingewikkeld blijft in de samenwerking tussen gemeenten, 
houders van kinderopvangorganisatie en schoolbesturen. Gemeenten hebben de wettelijke 
verplichting om jaarlijks overleg te voeren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties 
over vier thema’s: het bevorderen van integratie, het tegengaan van segregatie, het bestrijden 
van onderwijsachterstanden en de inschrijving/toelating. Hiervoor is het Lokaal Educatieve 
Agenda-overleg (LEA-overleg) ingericht. Dit overleg bestrijkt een breder terrein dan VVE, dat 
onder bestrijden van onderwijsachterstanden valt. Uit het onderzoek onder 26 gemeenten 
blijkt dat het gesprek over deze onderwerpen met bijbehorende (resultaat)afspraken en 
meetbare doelen maar deels tot stand komt. De bevraagde gemeenten zeggen vooral het 
proces van samenwerken met de verschillende partijen en hun diverse belangen belangrijk 
te vinden. Maar als resultaatdoelen onduidelijk blijven, kan doelgerichte monitoring en 
evaluatie van het gemeentelijk achterstandenbeleid niet plaatsvinden, aldus de inspectie. De 
effectiviteit van dit beleid blijft dan onduidelijk.

Dan gaat de inspectie nog even in op de lokale educatieve agenda. De splitsing 
van de onderwijsachterstandsmiddelen, die vanuit het Rijk via gemeenten bij de 
kinderopvangorganisaties terecht komen en via lumpsum bij de schoolbesturen, maakt 
dat gemeenten geen financiële prikkel kunnen bieden aan schoolbesturen op de thema’s 
integratie, voorkomen van segregatie en inschrijving/toelating. Hierdoor zijn gemeenten 
afhankelijk van de maatschappelijke betrokkenheid van de schoolbesturen om tot afspraken 
te komen over deze thema’s. De drie genoemde thema’s staan hierdoor minder op de 
agenda dan die over het bestrijden van onderwijsachterstanden. Voor VVE bestaat namelijk 
een geoormerkt budget. Een ander knelpunt voor de LEA-thema’s is de uitbreiding van 
overige wettelijke taken die gemeenten uitvoeren (waaronder de Jeugdwet en de Wet 
passend onderwijs). Gemeenten bundelen deze zaken in de overleggen, waardoor sommige 
LEA-thema’s wat ondersneeuwen. Ook maken de vele wisselingen van beleidsambtenaren 
dat inhoudelijke kennis (soms) beperkt is en steeds opnieuw moet worden geïnvesteerd in 
onderling vertrouwen. Bovendien participeert twee derde van de schoolbesturen gemiddeld 
in vijf verschillende gemeenten bij het LEA-overleg. Ook dit zijn zaken die belemmerend 
werken voor een goed functionerend LEA-overleg (Inspectie van het onderwijs, 2020b).

Als laatste voor wat betreft de Staat, een mooie grafiek over onderwijsachterstanden op basis 
van de nieuwe regeling: 
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Rapport 2: Financiën over kwalitatief goed onderwijs voor iedereen

Deze publicatie van de Inspectie der Rijksfinanciën is opgeleverd door een ambtelijke 
werkgroep, waaraan diverse ministeries deelnamen. Het maakt onderdeel uit van een reeks 
publicaties waarin wordt geschetst waar de overheid kan besparen en waar ze kan investeren. 
Deze publicaties hebben zelden direct effect op korte termijn, maar zetten wel vaak de 
toon voor toekomstig beleid. Als ik de toon goed interpreteer, loopt het tijdperk van bijna 
onbeperkte autonomie van de schoolbesturen langzamerhand te einde. De werkgroep 
spreekt soms harde woorden.

Evenals de inspectie wijst ook deze werkgroep op de dalende prestaties van de Nederlandse 
leerlingen in internationale vergelijkingen. De resultaten wijzen er sterk op dat niet alle 
talenten optimaal benut worden en leerlingen gedurende hun schoolloopbaan tegen 
drempels aan blijven lopen. Het risico bestaat dat kinderen uiteindelijk van school af gaan 
met een diploma dat onder hun potentiële capaciteit ligt. Vooral laatbloeiers, leerlingen 
die anders leren en leerlingen met een lage sociaaleconomische status worden hiermee 
geconfronteerd.

De werkgroep is van oordeel dat de overheid haar kerntaak op het gebied van onderwijs 
– het zeker stellen van de kwaliteit en het bieden van gelijke leerkansen aan alle kinderen 
– de afgelopen tijd niet duidelijk heeft ingevuld. Om ervoor te zorgen dat kwalitatief goed 
onderwijs met kansen voor iedereen ook in de toekomst voor alle kinderen beschikbaar en 
bereikbaar is, moet de overheid steviger sturen op hoofdlijnen. De werkgroep ziet daarvoor 
drie belangrijke aangrijpingspunten.

Eerste aangrijpingspunt zijn de organisaties van het funderend onderwijs zelf. Deze 
organisaties moeten in staat zijn hun taak goed te kunnen verrichten. Hier horen duidelijke 
doelen, taken en rollen bij. De werkgroep constateert (overigens evenals de inspectie) 
dat slechts één op de zes schoolbesturen stuurt op verdere kwaliteitsverbetering als de 
minimumnorm is bereikt waar de inspectie haar oordeel voldoende op baseert. Daarnaast 
maken scholen onvoldoende gebruik van kennis van ‘wat werkt’, zowel uit de praktijk als 
uit de wetenschap. Zij werken weliswaar aan vernieuwing, maar onderzoeken het effect te 
weinig.

Tweede aangrijpingspunt is de start van de schoolcarrière van elk kind. Onderzoek laat zien 
dat eerder beginnen loont, om te voorkomen dat kinderen al bij de start een achterstand 
oplopen die zij later niet meer goed kunnen maken. Zeker voor kinderen met een minder 
gunstige uitgangspositie is dit onontbeerlijk. We zien dat verschillen vroeg ontstaan. Het 
gezin, de straat, de wijk en de omgeving waarin een kind opgroeit, maken uit voor later 
succes.

Derde aangrijpingspunt is de schoolcarrière van begin tot einde. Ieder kind heeft gedurende 
de hele schoolcarrière recht op gelijke leerkansen om talent maximaal te ontplooien, in een 
tempo dat bij hem of haar past. Overgangen binnen en tussen onderwijs, kinderopvang en 
zorg moeten daarvoor geen belemmeringen opleveren. Een belangrijk onderdeel daarvan 
is de huidige vroege selectie in het Nederlandse onderwijsstelsel. Deze moet geen nadelige 
effecten op gelijke leerkansen hebben.

De werkgroep constateert dat het Rijk stelselverantwoordelijk is, maar nu alleen hard stuurt 
via de wettelijke deugdelijkheidseisen en via het verstrekken van subsidies. De overige 
opdrachten aan het onderwijs zijn nu vaak niet wettelijk afdwingbaar. Van schoolbesturen 
en scholen wordt wel verwacht dat zij op vele verschillende terreinen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen, maar deze zijn niet helder geformuleerd en de doelen die 
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nagestreefd worden zijn niet duidelijk. Daarbij komt dat het door het Rijk veronderstelde 
bestuurlijk vermogen ontbreekt. De belangrijkste conclusie van de werkgroep is dan ook, dat 
het fundament op dit moment niet op orde is. Daardoor is het vermogen om verandering en 
verbetering te bewerkstelligen per definitie beperkt. Om hier verandering in aan te brengen, 
is het nodig het onderwijs duidelijke kaders en doelen te geven, maar ook de bestuurlijke en 
financiële ruimte om eerst dat fundament op orde te brengen.

Een van de geopperde voorstellen om het onderwijs te verbeteren is het inrichten van een 
Kennisinstituut. Er wordt ingezet op beter gebruik van de kennis die er is over effectief 
onderwijs door het inrichten van een Kennisinstituut. Dit Kennisinstituut brengt de kennis 
over wat wel en niet werkt in het onderwijs bij elkaar en vertaalt die naar praktisch bruikbare 
handreikingen. Dit voorstel loopt dus mooi parallel met de wens van de onderwijsinspectie om 
tot meer evidence based/informed onderwijs te komen.

Andere ideeën, maar er worden er heel veel genoemd en afgewogen in dit rapport, betreffen 
onder meer het vervroegen van de startleeftijd voor VVE met een half jaar naar twee jaar, met 
versterking van het toezicht op de proceskwaliteit. En we gaan nog even door. Leraren op 
scholen met veel kinderen met kans op onderwijsachterstanden worden beter beloond. De 
achterstandsmiddelen in het po en vo worden verhoogd. Scholen en schoolbesturen worden 
verplicht zich ieder jaar te verantwoorden over de besteding van de achterstandsmiddelen. Er 
wordt ingezet op meer onderwijs voor kinderen met een risico op een achterstand door hen 
naschools aparte programma’s aan te bieden.

En ja: er kome een integrale voorziening voor alle kinderen. De kinderen van nul tot vier jaar 
krijgen toegang tot gratis kinderopvang voor een nader te bepalen aantal uren per week 
bijvoorbeeld op de locatie van de basisschool. De basisschool biedt een gevarieerd en 
kosteloos aanbod aan voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar van 8 uur tot 18 uur. Naast 
onderwijs biedt de school ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur.

Zo’n feestje als hier geschetst ligt nog ver weg, maar het zegt wel iets dat deze ideeën zijn 
doorgedrongen tot Financiën, en dat is niet zonder belang.

Het zwaarst in dit rapport weegt ongetwijfeld de kritiek op het stelsel. Nog een passage:

“Het Nederlandse stelsel is decentraal, met veel autonomie voor de scholen en vooral voor 
de schoolbesturen (het bevoegd gezag). Hierdoor hebben scholen de vrijheid gekregen te 
bepalen hoe het onderwijs wordt vormgegeven, waarbij scholen rekening kunnen houden 
met de lokale situatie en ruimte kunnen geven aan diversiteit. Een stelsel met autonome 
instellingen werkt alleen dan goed wanneer duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is 
en wanneer verwachtingen duidelijk worden uitgesproken. Verschillende rapporten maken 
duidelijk dat dat in Nederland lang niet altijd het geval is. Sturing hangt samen met het 
formuleren van duidelijke taken en rollen. De huidige constellatie leidt tot gebrek aan focus 
en langetermijndenken. Daarbij ziet de werkgroep dat kinderen niet allemaal dezelfde kansen 
krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en leerlingen gedurende hun ontwikkeling tegen 
drempels aan blijven lopen.”
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Tot slot een mooie grafiek, waar ongetwijfeld veel werk in is gaan zitten.
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Rapport 3: McKinsey&Company over een verstevigd fundament voor iedereen

Het is niet duidelijk waarom dit rapport is geschreven. Er staat nergens vermeld dat het 
een opdracht was. Men lijkt soms vooral een politiek statement af te willen geven dat het 
onderwijs beter kan en moet en dat daarvoor veel geld nodig is. Er zijn tal van interessante 
tabellen en grafieken te vinden en het ontbreekt niet aan aanbevelingen, rijp en groen. We 
selecteren enkele saillante uitspraken en passages over onderwijsachterstanden.

. De doelmatigheid van het funderend onderwijs is in 2018 op Europees niveau nog 
gemiddeld, maar, in zoverre meetbaar, significant afgenomen. De mate waarin scholen 
in staat zijn de onderwijsresultaten te maximaliseren is verre van gelijk. Het verschil in 
onderwijsresultaten tussen VO scholen is in Nederland het grootst van alle OESO-landen. Dit 
impliceert dat het Nederlands funderend onderwijs doelmatiger kan. Zonder ingrijpen is er 
een reëel risico dat de doelmatigheid nog verder onder druk komt te staan. Het onderwijs 
staat op dit moment namelijk voor grote uitdagingen, waaronder het lerarentekort en de 
hoge ervaren werkdruk, de veranderende leerlingenpopulatie, en de onderinvestering in 
onderwijshuisvesting.

. De uitgaven aan onderwijs zijn nauwelijks toegenomen en vooral verschoven. Het verschil in 
onderwijsresultaten tussen scholen is groot

. De uitgaven zijn toereikend om aan de basiskwaliteit te voldoen, maar de basiskwaliteitseisen 
reflecteren niet wat de samenleving minimaal van een school verwacht

. Op schoolniveau is de bekostiging voor additionele verwachtingen en de eigen ambities van 
scholen in beginsel toereikend, maar door ondoelmatige keuzes en landelijke problematiek 
ervaart het merendeel van de scholen toch een tekort

. Op nationaal niveau zijn de uitgaven ontoereikend om het verschil tussen scholen te 
verkleinen en de uitdagingen te adresseren. Hier is additionele ondersteuning en investering 
voor nodig.

VVE, hier ook wel preprimair onderwijs genoemd, komt er goed vanaf bij McKinsey.

Men stelt eens te meer vast dat leerlingen met relatief lage resultaten in Nederland steeds 
verder achterop lijken te raken. Bewezen maatregelen om leerachterstanden te verkleinen 
kunnen deze trend keren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het verhogen van uitgaven aan 
pre-primair onderwijs een groter effect op het uiteindelijke niveau van leerlingen heeft dan 
het verhogen van de uitgaven aan tertiair onderwijs. Dit overwegende, lijken de beschikbare 
middelen niet optimaal te worden verdeeld over de verschillende onderwijsniveaus. Zo 
geeft Nederland relatief weinig geld uit aan pre-primair onderwijs (vroeg- en voorschoolse 
educatie) en relatief veel aan het hoger onderwijs. Hoewel preprimair onderwijs niet binnen 
de scope van dit onderzoek valt, lijkt het een belangrijke manier om leerachterstanden op 
jonge leeftijd te bestrijden – bijvoorbeeld door een leerplicht vanaf 4 jaar – en hiervoor 
ook middelen beschikbaar te stellen. Andere voorbeelden van bewezen interventies 
zijn een matchingprogramma met twee uur per week ondersteuning per leerling of een 
leesprogramma dat leerlingen en ouders stimuleert om samen te lezen.

Opmerkelijk is een pleidooi om doelgroepleerlingen meer te spreiden over scholen.

Nederlandse scholen met een bovengemiddeld percentage leerlingen uit kwetsbare groepen 
behalen vaker ondergemiddelde onderwijsresultaten, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor 
de sociaaleconomische context van de individuele leerlingen. Onderzoek naar Nederlandse 
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scholen toont aan dat verregaande segregatie een nadelige impact heeft op leerlingen in 
scholen met overwegend leerlingen van een niet-westerse achtergrond. Hiervoor wordt niet 
gecompenseerd middels extra financiering. Maatregelen om deze segregatie te verminderen, 
kunnen dus helpen de onderwijsresultaten te verhogen. Onderzoek naar wat de juiste 
interventie(s) in Nederland zijn moet aan de basis staan bij het ontwikkelen van dergelijke 
maatregelen. Hierbij kan gekeken worden naar voorbeelden over de grens, waar landen 
hebben geëxperimenteerd met voorkeurssystemen om leerlingen uit kwetsbare groepen meer 
te verspreiden.

Laten we nog even kijken naar 10 factoren die bovengemiddelde scholen toepassen en die 
dus volgens McKinsey wellicht de sleutel voor verbetering vormen: 

1. Continue verbetercultuur
Schoolleiders, leraren en onderwijsassistenten leren wekelijks van en met elkaar om stap 
voor stap het onderwijs te verbeteren. Denk hierbij aan het bezoeken van lessen, het samen 
ontwerpen van lessen en het delen van feedback. De nadruk ligt hierbij op het effect van de 
leraar op het handelen van de leerlingen en niet het handelen van de leraren op zich.
2. Richting en verantwoording
Visie is duidelijk gedefinieerd voor schoolbestuur, schoolleiders, leraren en ondersteunend 
personeel.
Visie omvat duidelijke doelen en richting voor continue verbetering. Schoolleiders zijn in staat 
om deze te vertalen naar implementatieplannen met duidelijke doelen.
3. Leiderschap en uitvoering
De organisatie heeft de juiste (leiderschaps)capaciteiten, schaal en cultuur om succesvol te 
zijn.
4. Financiële keuzes 
Heldere doelstellingen zijn de drijfveren van financiële keuzes, die transparant zijn voor de 
hele organisatie en vertaald worden op ieder niveau.
5. Schoolklimaat 
De cultuur binnen de school ondersteunt leerlingen en medewerkers om het beste uit zichzelf 
te halen door het creëren van een ordelijke omgeving en het motiveren van leraren en 
leerlingen om hoge verwachtingen waar te maken
6. Begeleiding en methoden
De school biedt leerlingen ondersteuning en uitdaging op hun eigen niveau met effectieve 
methoden.
7. Digitale oplossingen
Helpen leerlingen en medewerkers.
8. Personeelsbeleid 
De school trekt sterke collega’s aan, maakt hen nog beter en weet hen vast te houden.
9. Professionalisering en vaardigheden
De rolbeschrijving inclusief verantwoordelijkheden wordt voortdurend actueel gehouden en 
bijgesteld op basis van nieuw gevraagde vaardigheden (bijv. digitale geletterdheid).
10. Ondersteuning van personeel
Schoolbestuurders en schoolleiders zijn voortdurend op de hoogte van de ontwikkeldoelen 
van alle leerkrachten en overig personeel en deze worden gebruikt als basis voor individuele 
coaching.

Het is altijd de vraag wat je opschiet met dit soort opsommingen, maar wie weet komt het van 
pas. Het rapport bevat een zeer uitvoerige literatuuropgave. Het is dan toch merkwaardig dat 
in een publicatie over ons onderwijsstelsel sommigen cruciale publicaties ontbreken, zoals de 
dissertatie van Ria Bronneman-Helmers, ‘Overheid en onderwijsbestel’, uit 2011.

Jo Kloprogge, 2020


