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Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de Onderwijsraad heeft TNS NIPO 31 ontwikkelingen voorgelegd aan het 

onderwijsveld, bestaande uit docenten, directie/bestuur, ouders en studenten. In totaal vulden ruim 

1100 respondenten een online enquête in die voornamelijk bestond uit het beoordelen van de 

ontwikkelingen in termen van herkenning en oordeel (positief of negatief). Aan het begin van de 

enquête is de respondent in een open vraag gevraagd naar de voor hem of haar belangrijkste 

ontwikkeling in het onderwijs. 

 

De zelf gerapporteerde belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs gaan met name over passend 

onderwijs en bezuinigingen. Andere termen als digitalisering en opbrengstgericht komen eveneens 

veel voor in de antwoorden op de open vraag. 

 

Van de voorgelegde ontwikkelingen (die door de onderwijsraad zijn geformuleerd aan de hand van een 

kleinschalig onderzoek in het onderwijsmiddenveld) worden met name de volgende ontwikkelingen 

herkend: 

 

 Minder financiële armslag 

 Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 

 Invoering risicogericht toezicht inspectie 

 Kennisintensivering van het onderwijs 

 Onderwijs op maat door passend onderwijs 

 Steeds vroegere selectie 

 Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 

 Groeiende aandacht voor centrale toetsen 

 Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 

 Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 

 Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 

 

Over het algemeen zijn het de directies en bestuursleden die de ontwikkeling het meest herkennen, 

maar ook de ouders, docenten en studenten laten hoge percentages zien. Het toenemend belang van 

Europese gelden maar ook ontwikkelingen als andere manieren zoeken om met het onderwijsveld in 

gesprek te gaan, worden onder alle doelgroepen relatief weinig herkend.  

 

Het is niet verwonderlijk dat alle doelgroepen een kritisch oordeel hebben over de ontwikkeling dat 

onderwijsinstellingen steeds minder financiële armslag krijgen. De kwaliteitsdruk die ontstaat wordt 

eveneens niet positief beoordeeld. Dat er veel aandacht is voor kwaliteitsbevordering, is voor alle 

doelgroepen een positieve ontwikkeling. Over een aantal ontwikkelingen uit bovenstaande rijtje zijn de 

meningen behoorlijk verdeeld. Zo is het oordeel over steeds vroegere selectie in het primair onderwijs 

nog overwegend positief, in hogere onderwijsniveaus is men daar verdeeld, maar overwegend 

negatief over. Voor de toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten geldt eveneens dat 

er vrijwel net zoveel mensen positief als negatief over zijn.  

 



 

 Achtergrond 

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op het 

gebied van educatie. Eén van de manieren waarop dat gebeurt, is met een vierjaarlijks rapport 

getiteld “Stand van Educatief Nederland”. In 2013 verschijnt een nieuwe editie van het rapport. Eén 

van de onderdelen van dat rapport, waar op dit moment aan gewerkt wordt, is een inventarisatie van 

de huidige ontwikkelingen in het onderwijs.  

Ten behoeve van het rapport Stand van Zaken Educatief Nederland 2013, heeft TNS NIPO in opdracht 

van de Onderwijsraad een onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de ontwikkelingen die door de 

Onderwijsraad zijn opgesteld (aan de hand van door hen zelf uitgevoerd kleinschalig onderzoek in het 

onderwijsmiddenveld) getoetst bij belanghebbenden in het onderwijswerkveld.  

De centrale vraag die we met dit rapport beantwoorden, luidt als volgt: 

 

“Hoe worden ontwikkelingen in het onderwijs gewaardeerd 

door belanghebbenden in het onderwijsveld?” 

 

Bij deze centrale vraag kunnen we de volgende deelvragen onderscheiden: 

 Welke ontwikkelingen zijn van belang voor de verschillende doelgroepen? 

 Hoe worden deze ontwikkelingen gewaardeerd door de verschillende doelgroepen? 

 

Onderzoeksverantwoording 

De Onderwijsraad heeft ten behoeve van het op te stellen rapport Stand van Zaken Educatief 

Nederland 2013 zelf een kleinschalig onderzoek uitgevoerd in ‘onderwijsmiddenveld’ 

(sectororganisaties, vertegenwoordigende organisaties, onderzoeksbureaus, wetenschappers). Uit de 

antwoorden van deze respondenten zijn door de Onderwijsraad ontwikkelingen geformuleerd. TNS 

NIPO heeft deze ontwikkelingen voorgelegd aan de volgende doelgroepen:  

 

Primair onderwijs Voortgezet 

onderwijs 

Middelbaar 

beroepsonderwijs 

Hoger onderwijs 

Docenten Docenten Docenten Docenten 

Directie Directie Directie Directie 

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur 

Ouders Ouders Studenten Studenten  

 

Veldwerk 

Het veldwerk verliep online. Deelnemers aan het onderzoek ontvingen een e-mail met daarin een link 

naar de online vragenlijst. Het veldwerk liep van 23 oktober tot en met 8 november 2012. 



 

 

Respondenten 

Respondenten zijn afkomstig uit twee verschillende bronnen: het Onderwijspanel van TNS NIPO en de 

algemene onderwijsadressen die OCW en DUO beschikbaar stellen via de website van DUO 

(http://duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/default.asp).  

De respondenten uit het Onderwijspanel van TNS NIPO ontvingen een e-mail met daarin de link naar 

de online vragenlijst. De respondenten uit het externe bestand zijn eerst telefonisch benaderd door 

een enquêteur van TNS NIPO. Deze vroeg naar een persoon in de doelgroep en nodigde deze 

respondent uit de vragenlijst online in te vullen. Bij toestemming voor gebruik van het e-mailadres 

werd direct na het telefoongesprek de e-mail met een uitnodiging voor de online vragenlijst verstuurd. 

Alle deelnemers aan de enquête vulden dus online de vragenlijst in.  

 

Respons 

In onderstaande tabel zijn de netto aantallen respondenten opgenomen. 

 

 Primair 

onderwijs 

Voortgezet 

onderwijs 

Middelbaar 

beroepsonderwijs 

Hoger 

onderwijs 

Docenten  123 115 89 98 

Directie/bestuur 152 101 37 33 

Ouders 96 107 nvt nvt 

Studenten nvt nvt 78 86 

 

Resultaten zijn indien nodig en waar mogelijk gewogen op leeftijd en geslacht (voor docenten) of op 

leeftijd, geslacht, inkomen, gezinsgrootte en regio (voor ouders). De resultaten voor studenten en 

directieleden/bestuursleden zijn niet gewogen.  

Leeswijzer 

Allereerst presenteren we in hoofdstuk 1 de resultaten van de open vraag ‘Wat is voor u op dit 

moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs?’. Hoofdstuk 2 tot en met 5 behandelen per 

doelgroep een overzicht van meest en minst relevante ontwikkelingen. Daarna laten we vanaf 

hoofdstuk 6 per vooraf gedefinieerde trend zien in hoeverre deze herkend worden door de 

doelgroepen. Ook laten we per ontwikkeling zien in hoeverre de verschillende doelgroepen dit een 

positieve of negatieve ontwikkeling vinden. We houden telkens de volgende volgorde aan: 

 Primair onderwijs: docenten, directie/bestuur en ouders 

 Voortgezet onderwijs: docenten, directie/bestuur en ouders 

 Middelbaar beroepsonderwijs: docenten, directie/bestuur en studenten 

 Hoger onderwijs: docenten, directie/bestuur en studenten 

Tabellen met antwoorden op alle vragen (inclusief achtergrondgegevens) en de antwoorden op de 

open vragen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

 

http://duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/default.asp


 

Uitleg gerapporteerde cijfers 

In hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5 komt één type tabel voor. In deze tabel nemen we alle 

ontwikkelingen op die aan de respondenten zijn voorgelegd. Per ontwikkeling rapporteren we twee 

variabelen: 

 

 Relevantie: het percentage ondervraagden dat de ontwikkeling herkent. Dit is een subtotaal 

van de antwoordopties: 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik positief 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik redelijk positief 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik redelijk negatief 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik negatief 

 Anders gezegd, het zijn alle respondenten minus de respondenten die aangaven: 

  Nee, deze ontwikkeling herken ik niet 

  Weet niet 

 

 Oordeel: hier is een score gemaakt door het percentage positieve oordelen te verminderen 

met het percentage negatieve oordelen. Het betreft dus een optelling van de antwoorden 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik positief 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik redelijk positief 

 minus een optelling van de antwoorden 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik redelijk negatief 

  Ja, deze ontwikkeling herken ik en vind ik negatief 

Er blijft dus een getal over dat tussen de -100 (0% positieve oordelen, 100% negatieve 

oordelen) en 100 (100% positieve oordelen, 0% negatieve oordelen) kan liggen. 

 

De tabel is altijd op volgorde van meest herkende ontwikkeling naar minst herkende ontwikkeling. In 

onderstaande voorbeeldtabel laten we nogmaals zien welke scores we opnemen in de tabellen. 

 

1 | Voorbeeld tabel 1 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Minder financiële armslag 99 -88 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 98 81 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 95 16 

Kennisintensivering van het onderwijs 93 68 
… .. .. 

 bron: TNS NIPO, 2012 

Subtotaal “Ja, herken ik en vind ik    

<positief/redelijk positief/redelijk 

negatief/negatief>. 

Score % positieve oordelen minus 

% negatieve oordelen. Varieert 

theoretisch tussen -100 en 100. 



 

In hoofdstuk 6 worden per ontwikkeling de scores van iedere doelgroep gerapporteerd. Wederom zijn 

de variabelen relevantie en oordeel opgenomen. Deze zijn in deze tabellen voorzien van een kleur, 

variërend van rood tot groen. Een percentage heeft een kleur gekregen aan de hand van de volgende 

regels: 

 Per variabele (relevantie en oordeel) worden de doelgroepen met elkaar vergeleken. De 

range aan antwoorden wordt per variabele in drie stukken verdeeld: 

 Het hoogste kwart uit de range krijgt een groene tint; 

 Het laagste kwart uit de range krijgt een rode tint; 

 De middelste 50% uit de range krijgt een gele tint.  

Deze kleuren geven dus aan in hoeverre de score van een doelgroep behoort tot de hogere of lagere 

scores op de variabele. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke percentages relatief laag zijn, ondanks dat 

bijvoorbeeld veel percentages bij relevantie hoog liggen. Rood wil dus niet zeggen dat een percentage 

laag is, maar in de range van relevantie behoort het percentage in het laagste kwart (zie bijvoorbeeld 

ouders primair onderwijs in onderstaand voorbeeld). Andersom geldt ook: 91% lijkt een hoog 

percentage, maar kan toch tot de middelste 50% uit de range behoren, waarmee het dus een gele 

kleur krijgt (zie docenten mbo in onderstaand voorbeeld). 

2 | Voorbeeld tabel 2 

    Relevantie Oordeel 

    

% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 93 68 

  directie/bestuur 98 77 

  ouders 73 62 

        

Voortgezet onderwijs docenten 94 67 

  directie/bestuur 97 55 

  ouders 78 56 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 91 78 

  directie/bestuur 97 65 

 … .. .. 

 bron: TNS NIPO, 2012 

 



 

1 Open vraag belangrijkste ontwikkelingen 

Voordat respondenten de door de Onderwijsraad gedefinieerde ontwikkelingen kregen voorgelegd, is 

hen de vraag gesteld  

 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? 

 

Onderstaande wordcloud geeft een eerste indruk van de antwoorden. De letterlijke antwoorden op de 

open vraag zijn opgenomen in de bijlage, ingedeeld per doelgroep.  

3 | Wordcloud open vraag belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijs – alle respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bron: TNS NIPO, 2012 

 

Passend onderwijs en bezuinigingen zijn de meest opvallende woorden (naast natuurlijk ‘onderwijs’ en 

‘ontwikkeling’). Opbrengstgericht, niveau en digitalisering zijn andere termen die veel worden 

genoemd door de respondenten. 



 

2 Primair onderwijs 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten voor primair onderwijs. We hebben docenten, 

directie/bestuurders en ouders ondervraagd. De resultaten laten zien welke ontwikkelingen het meest 

herkend worden en welke het minst. Daarnaast is te zien in hoeverre de doelgroep de ontwikkeling 

positief of negatief beoordeelt. Dit is een getal dat varieert van -100 (iedereen negatief) naar +100 

(iedereen positief). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

2.1 Docenten primair onderwijs 

4 | Docenten primair onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Minder financiële armslag 99 -89 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 98 83 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 95 17 

Kennisintensivering van het onderwijs 93 73 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 93 22 

Steeds vroegere selectie 93 25 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 93 -89 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 92 -19 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 91 67 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 87 71 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 86 -13 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 86 36 

Aandacht voor professionalisering van docenten 86 88 

Toenemende profilering van instellingen 84 58 

Veel aandacht voor kennis van docenten 84 80 

Toenemende publiek/private samenwerking 80 55 

Veranderende rol van de overheid 75 35 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 75 37 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 74 -53 

Overheid stuurt innovatie 73 -62 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 70 9 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 69 -56 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 68 -45 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 64 -64 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 62 -78 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 61 -53 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 57 64 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 57 15 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 55 66 

Toenemende aandacht voor efficiency 55 50 

Toenemend belang Europese gelden 29 28 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Door de docenten van het po worden veel ontwikkelingen herkend. Vooral het feit dat ze steeds 

minder financiële armslag hebben wordt als relevant gezien, maar zoals verwacht wordt dit als zeer 

negatief ervaren. De aandacht voor kwaliteitsbevordering wordt als zeer positief ervaren en heeft ook 

een hoge relevantie. Ook wordt de professionalisering van docenten als positief ervaren. 



 

2.2 Directie/bestuur primair onderwijs 

5 | Directie/bestuur primair onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

 

% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 100 20 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 99 96 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 99 37 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 99 52 

Minder financiële armslag 99 -95 

Kennisintensivering van het onderwijs 98 79 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 97 -27 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 97 59 

Veel aandacht voor kennis van docenten 97 86 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 95 5 

Aandacht voor professionalisering van docenten 95 89 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 95 -97 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 95 69 

Toenemende profilering van instellingen 93 49 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 91 78 

Steeds vroegere selectie 89 5 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 89 -27 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 88 -38 

Overheid stuurt innovatie 88 -71 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 85 -29 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 84 36 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 84 -14 

Veranderende rol van de overheid 83 51 

Toenemende publiek/private samenwerking 81 64 

Toenemende aandacht voor efficiency 79 78 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 79 -52 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 72 -60 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 70 74 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 61 -57 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 61 -41 

Toenemend belang Europese gelden 44 10 

 
 bron: TNS NIPO, 2012 

 

Net als bij docenten is te zien dat de directie/bestuurders van po positief reageren op de groeiende 

aandacht voor kwaliteitsbevordering. Dit onderwerp heeft ook een hoge relevantie. De hoogste 

relevantie is weggelegd voor de groeiende aandacht voor centrale toetsen, maar de 

directie/bestuurders zijn hier niet uitgesproken positief over. Het feit dat er minder financiële armslag 

is, is erg relevant en wordt ook door deze doelgroep als zeer negatief ervaren. 



 

2.3 Ouders van kinderen op primair onderwijs 

6 | Ouders primair onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Minder financiële armslag 89 -97 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 88 57 

Steeds vroegere selectie 83 10 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 82 -91 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 76 -25 

Kennisintensivering van het onderwijs 73 84 

Veranderende rol van de overheid 73 8 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 72 62 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 71 75 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 70 -36 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 68 45 

Veel aandacht voor kennis van docenten 68 81 

Aandacht voor professionalisering van docenten 66 94 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 63 51 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 62 63 

Overheid stuurt innovatie 61 -67 

Toenemende profilering van instellingen 60 70 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 56 30 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 56 17 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 56 -69 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 56 -35 

Toenemende aandacht voor efficiency 54 33 

Toenemende publiek/private samenwerking 54 71 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 50 -85 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 50 -34 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 44 -51 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 40 -58 

Toenemend belang Europese gelden 37 3 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 33 63 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 30 14 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 27 28 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Ouders van kinderen in het po vinden de dalende financiële armslag het meest relevant en staan hier 

net als docenten en directie/bestuurders negatief tegenover. De aandacht voor ouderbetrokkenheid 

heeft voor de ouders een hoge relevantie en wordt vrij positief ervaren. De steeds vroegere selectie is 

ook relevant voor deze doelgroep, maar de meningen zijn verdeeld over hoe positief of negatief dat is. 



 

3 Voortgezet onderwijs 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten voor voortgezet onderwijs. We hebben docenten, 

directie/bestuurders en ouders ondervraagd. De resultaten laten zien welke ontwikkelingen het meest 

herkend worden en welke het minst. Daarnaast is te zien in hoeverre de doelgroep de ontwikkeling 

positief of negatief beoordeelt. Dit is een getal dat varieert van -100 (iedereen negatief) naar +100 

(iedereen positief). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

3.1 Docenten voortgezet onderwijs 

7 | Docenten voortgezet onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Kennisintensivering van het onderwijs 94 72 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 94 78 

Minder financiële armslag 94 -94 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 93 52 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 93 -83 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 92 -18 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 89 39 

Aandacht voor professionalisering van docenten 89 82 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 89 -28 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 88 15 

Toenemende profilering van instellingen 88 28 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 88 24 

Veel aandacht voor kennis van docenten 88 75 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 86 -21 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 86 8 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 86 52 

Steeds vroegere selectie 82 -30 

Veranderende rol van de overheid 82 31 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 82 27 

Toenemende publiek/private samenwerking 76 47 

Overheid stuurt innovatie 74 -50 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 73 -35 

Toenemende aandacht voor efficiency 73 37 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 71 -64  

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 67 -57 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 65 -39 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 64 5 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 61 -59 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 55 90 

Toenemend belang Europese gelden 55 33 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 52 38 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Docenten in het vo vinden de kennisintensivering van onderwijs het meest relevant en ervaren dit ook 

als positief. Zoals ook bij de doelgroepen van het po wordt de dalende financiële armslag als zeer 

negatief ervaren. Ook dat daardoor de kwaliteit onder druk komt te staan heeft een hoge relevantie 

en zien de docenten als zeer negatief. 



 

3.2 Directie/bestuur voortgezet onderwijs 

8 | Directie/bestuur voortgezet onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 99 -62 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 99 68 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 98 86 

Kennisintensivering van het onderwijs 97 57 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 97 6 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 97 31 

Minder financiële armslag 97 -94 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 96 11 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 96 -96 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 95 52 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 94 -68 

Toenemende profilering van instellingen 94 56 

Veel aandacht voor kennis van docenten 93 79 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 93 47 

Aandacht voor professionalisering van docenten 92 91 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 91 -17 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 91 -26 

Overheid stuurt innovatie 87 -80 

Toenemende aandacht voor efficiency 87 55 

Toenemende publiek/private samenwerking 87 66 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 86 38 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 84 67 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 83 -14 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 83 -74 

Steeds vroegere selectie 81 -41 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 81 59 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 77 -59 

Veranderende rol van de overheid 74 60 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 63 -78 

Toenemend belang Europese gelden 52 17 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 50 -49 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Directie/bestuurders in het VO staan negatiever tegenover de toenemende nadruk op algemene 

vakken. Dit onderwerp heeft de hoogste relevantie samen met de invoering van het risicogericht 

toezicht door de inspectie. 



 

3.3 Ouders van kinderen op voortgezet onderwijs 

9 | Ouders voortgezet onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Steeds vroegere selectie 86 -12 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 84 -90 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 83 67 

Minder financiële armslag 83 -72 

Veranderende rol van de overheid 81 -6 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 80 -10 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 80 36 

Kennisintensivering van het onderwijs 78 72 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 73 75 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 73 63 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 72 27 

Toenemende profilering van instellingen 72 52 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 72 15 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 71 63 

Toenemende publiek/private samenwerking 71 71 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 69 31 

Overheid stuurt innovatie 68 -38 

Veel aandacht voor kennis van docenten 67 96 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 66 -17 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 65 89 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 64 -15 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 64 -74 

Aandacht voor professionalisering van docenten 63 93 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 63 -18 

Toenemende aandacht voor efficiency 62 74 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 54 -36 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 48 -70 

Toenemend belang Europese gelden 46 48 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 42 8 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 38 79 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 38 76 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

De ouders van de kinderen in het vo vinden de steeds vroegere selectie een licht negatieve 

ontwikkeling met een hoge relevantie. De groeiende aandacht voor centrale toetsen wordt door ouders 

en docenten als positief ervaren, maar directie/bestuur is hier minder over te spreken. 



 

4 Middelbaar beroepsonderwijs 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten voor middelbaar beroepsonderwijs. We hebben 

docenten, directie/bestuurders en studenten ondervraagd. De resultaten laten zien welke 

ontwikkelingen het meest herkend worden en welke het minst. Daarnaast is te zien in hoeverre de 

doelgroep de ontwikkeling positief of negatief beoordeelt. Dit is een getal dat varieert van -100 

(iedereen negatief) naar +100 (iedereen positief). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

4.1 Docenten middelbaar beroepsonderwijs 

10 | Docenten middelbaar beroepsonderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 
% positief minus 

% negatief 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 94 3 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 94 39 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 93 86 

Minder financiële armslag 93 -93 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 92 -90 

Kennisintensivering van het onderwijs 91 85 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 91 18 

Veel aandacht voor kennis van docenten 90 86 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 85 -17 

Toenemende profilering van instellingen 85 46 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 85 23 

Toenemende publiek/private samenwerking 85 77 

Aandacht voor professionalisering van docenten 84 82 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 83 51 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 82 23 

Veranderende rol van de overheid 81 31 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 81 -62 

Steeds vroegere selectie 80 -17 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 77 54 

Overheid stuurt innovatie 74 -55 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 73 -35 

Toenemende aandacht voor efficiency 73 39 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 72 -26 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 71 50 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 70 16 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 68 -34 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 66 83 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 66 -50 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 62 -60 

Toenemend belang Europese gelden 55 42 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 52 45 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

De toenemende nadruk op algemeen vormende vakken wordt door docenten in het mbo als het meest 

relevant ervaren, maar meningen verschillen over hoe positief dit is. Zowel de mindere financiële 

armslag en de ontwikkeling dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor onder druk komt te staan 

hebben een hoge relevantie en worden als zeer negatief ervaren. Docenten in het mbo staan wel licht 

positief tegenover de ontwikkeling dat de aandacht voor centrale toetsen groeit. 



 

4.2 Directie/bestuur middelbaar beroepsonderwijs 

11 | Directie/bestuur middelbaar beroepsonderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst 

herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 100 -51 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 100 3 

Kennisintensivering van het onderwijs 97 67 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 97 89 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 97 0 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 97 -72 

Aandacht voor professionalisering van docenten 97 100 

Veel aandacht voor kennis van docenten 97 67 

Toenemende aandacht voor efficiency 97 83 

Toenemende publiek/private samenwerking 95 83 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 92 35 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 92 12 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 92 76 

Minder financiële armslag 92 -94 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 92 53 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 89 -52 

Toenemende profilering van instellingen 89 64 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 89 70 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 89 -39 

Overheid stuurt innovatie 89 -33 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 89 33 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 89 -100 

Steeds vroegere selectie 86 -50 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 86 -50 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 84 68 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 73 63 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 73 -56 

Toenemend belang Europese gelden 68 36 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 65 -75 

Veranderende rol van de overheid 62 48 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 51 -68 

 
 bron: TNS NIPO, 2012 

 

Bij de directie/bestuurders van het mbo is er minder twijfel over de toenemende nadruk op algemeen 

vormende vakken: zij vinden dit duidelijk negatief. Ook staan ze minder positief tegenover de 

toenemende aandacht voor centrale toetsen. De mindere financiële armslag heeft weliswaar een hoge 

relevantie, maar staat niet bovenaan het lijstje van de mbo-directie/bestuurders. 



 

4.3 Studenten middelbaar beroepsonderwijs 

12 | Studenten middelbaar beroepsonderwijs: alle ontwikkelingen meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 74 -62 

Minder financiële armslag 73 -65 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 72 61 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 69 19 

Steeds vroegere selectie 69 -4 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 67 0 

Veranderende rol van de overheid 64 -8 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 62 33 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 62 54 

Veel aandacht voor kennis van docenten 58 91 

Kennisintensivering van het onderwijs 56 77 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 55 72 

Aandacht voor professionalisering van docenten 54 72 

Toenemende profilering van instellingen 53 46 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 53 -7 

Toenemende publiek/private samenwerking 53 66 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 51 50 

Toenemende aandacht voor efficiency 51 40 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 50 33 

Overheid stuurt innovatie 50 -28 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 47 -62 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 47 -35 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 47 -3 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 42 -39 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 40 23 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 40 -3 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 38 60 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 38 53 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 38 87 

Toenemend belang Europese gelden 33 38 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 31 83 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Voor mbo-studenten is juist de mindere financiële armslag en de ontwikkeling dat hierdoor de 

kwaliteit onder druk komt te staan het meest relevant, hoewel alle onderwerpen relatief minder 

relevant worden beoordeeld dan door de andere doelgroepen. Deze worden als zeer negatief ervaren. 

Ze staan wel positiever tegenover de ontwikkeling dat er meer aandacht komt voor centrale toetsen 

als we dit vergelijken met de directie. 



 

5 Hoger onderwijs 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten voor hoger onderwijs. We hebben docenten, 

directie/bestuurders en studenten ondervraagd. De resultaten laten zien welke ontwikkelingen het 

meest herkend worden en welke het minst. Daarnaast is te zien in hoeverre de doelgroep de 

ontwikkeling positief of negatief beoordeelt. Dit is een getal dat varieert van -100 (iedereen negatief) 

naar +100 (iedereen positief). 



 

5.1 Docenten hoger onderwijs 

13 | Docenten hoger onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 91 89 

Kennisintensivering van het onderwijs 89 70 

Toenemende profilering van instellingen 89 43 

Aandacht voor professionalisering van docenten 89 98 

Minder financiële armslag 89 -86 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 88 16 

Veel aandacht voor kennis van docenten 87 86 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 86 67 

Toenemende publiek/private samenwerking 84 71 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 83 -21 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 82 -93 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 81 49 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 80 15 

Overheid stuurt innovatie 79 -38 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 76 -8 

Veranderende rol van de overheid 76 11 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 74 86 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 73 -44 

Steeds vroegere selectie 72 -18 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 71 -17 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 70 -57 

Toenemende aandacht voor efficiency 70 36 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 68 -22 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 67 45 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 65 50 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 61 -80 

Toenemend belang Europese gelden 61 43 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 55 11 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 53 -31 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 53 -65 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 34 70 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Vooral de ontwikkeling dat er meer aandacht is voor kwaliteitsbevordering wordt door vele docenten in 

het hbo/wo herkend en als positief ervaren. Ook deze docenten zien de relevantie in van de mindere 

financiële armslag en ervaren dit als zeer negatief. De toenemende profilering van instellingen wordt 

als relevant en vrij positief ervaren. 



 

5.2 Directie/bestuur hoger onderwijs 

14 | Directie/bestuur hoger onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 
% positief minus 

% negatief 

Toenemende profilering van instellingen 100 94 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 100 -21 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 100 -3 

Kennisintensivering van het onderwijs 97 44 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 97 81 

Veel aandacht voor kennis van docenten 97 81 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 97 75 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 94 94 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 94 -10 

Overheid stuurt innovatie 94 -61 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 91 -7 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 91 47 

Aandacht voor professionalisering van docenten 91 87 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 88 -17 

Steeds vroegere selectie 88 -59 

Minder financiële armslag 88 -86 

Toenemende publiek/private samenwerking 88 59 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 85 -29 

Toenemend belang Europese gelden 85 29 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 82 -26 

Toenemende aandacht voor efficiency 82 48 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 79 62 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 76 -20 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 76 -92 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 73 17 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 70 83 

Veranderende rol van de overheid 70 65 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 67 -73 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 58 -89 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 55 -78 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 45 73 

   bron: TNS NIPO, 2012 

 

Ook de directie/bestuurders in het hbo/wo vinden de toenemende profilering van instellingen een 

relevante ontwikkeling en staan hier beduidend positiever tegenover dan de docenten. Sturing door 

prestatieafspraken/ bestuursakkoorden met de sector wordt als enigszins negatief ervaren en heeft 

een hoge relevantie. Over de nieuwe regels n.a.v. incidenten is men erg verdeeld. 



 

5.3 Studenten hoger onderwijs 

15 | Studenten hoger onderwijs: alle ontwikkelingen, meest herkend naar minst herkend 

  Relevantie Oordeel 

  
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus 

% negatief 

Minder financiële armslag 84 -83 

Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 83 -86 

Kennisintensivering van het onderwijs 80 55 

Steeds vroegere selectie 80 -7 

Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 79 56 

Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 73 -5 

Groeiende aandacht voor centrale toetsen 73 52 

Veranderende rol van de overheid 73 -8 

Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 71 80 

Veel aandacht voor kennis van docenten 67 83 

Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 65 18 

Toenemende profilering van instellingen 65 64 

Toenemende publiek/private samenwerking 65 68 

Toenemende aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten 64 20 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 64 53 

Invoering risicogericht toezicht inspectie 64 -9 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 64 -64 

Aandacht voor professionalisering van docenten 63 96 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 63 41 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 63 -4 

Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 60 -12 

Overheid stuurt innovatie 57 -27 

Onderwijs op maat door passend onderwijs 56 58 

Toenemende aandacht voor efficiency 55 62 

Toenemend belang Europese gelden 53 13 

Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 52 -24 

Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 52 -56 

Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 48 -27 

Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 48 76 

Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 45 33 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 40 82 

  bron: TNS NIPO, 2012 

 

Studenten in het hbo/wo ervaren de mindere financiële armslag en de ontwikkeling dat de kwaliteit 
hierdoor onder druk komt te staan als zeer relevant en zeer negatief. Ook staan deze studenten 
negatief tegenover de steeds vroegere selectie, hoewel minder negatief dan de directie/bestuurders. 



 

6 Resultaten per ontwikkeling 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten per ontwikkeling. De Onderwijsraad heeft vier 

dimensies met ontwikkelingen onderscheiden, dit zijn de vier paragrafen in dit hoofdstuk. Per 

paragraaf presenteren we van de betreffende ontwikkelingen de resultaten van iedere doelgroep. De 

kleuren in de tabel geven aan of een percentage, ten opzichte van de percentages van de andere 

doelgroepen, relatief hoog of laag is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 Functies: kwalificatie en socialisatie 

De Onderwijsraad formuleert deze dimensie als volgt: 

 

Bij deze dimensie gaat het om de functies van onderwijs en de daarmee samenhangende 

doeldomeinen van onderwijs. Wat willen we met het onderwijs bereiken en in hoeverre en op welke 

wijze wordt in beleid van zowel de overheid als van onderwijsorganisaties zelf recht gedaan aan zowel 

de kwalificerende als socialiserende functie van het onderwijs. 

 

6.1.1 Kennisintensivering van het onderwijs 

 

In alle verschillende onderwijssectoren van po tot universiteit is er aandacht voor ‘kennis’. Zo zijn er 

nieuwe beschrijvingen ingevoerd voor wat kinderen moeten leren op het gebied van taal en rekenen 

(referentieniveaus), zijn er toelatingstoetsen voor de lerarenopleidingen en wordt er in het hbo 

gekeken naar mogelijke gezamenlijke kennistoetsen. 

16 | Kennisintensivering van het onderwijs 

    Relevantie Oordeel 

    

% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 93 73 

  directie/bestuur 98 79 

  ouders 73 84 

        

Voortgezet onderwijs docenten 94 72 

  directie/bestuur 97 57 

  ouders 78 72 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 91 85 

  directie/bestuur 97 67 

  studenten 56 77 

        

Hoger onderwijs docenten 89 70 

  directie/bestuur 97 44 

  studenten 80 68 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Kennisintensivering heeft vooral een hoge relevantie onder de directie/bestuurders en in iets mindere 

mate onder docenten in alle lagen van het onderwijs. Deze ontwikkeling wordt over het algemeen als 

positief ervaren. In het po is men gemiddeld het meest positief, in het hbo/wo het minst positief. 

 



 

6.1.2 Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken (avo-isering) 

 

In toenemende mate ligt er nadruk op algemeen vormend onderwijs. Dat uit zich bijvoorbeeld in het 

feit dat een steeds grotere groep leerlingen naar havo en vwo gaat in plaats van naar het 

beroepsonderwijs (vmbo). Ook op beroepsopleidingen spelen algemeen vormende vakken een steeds 

grotere rol (bijvoorbeeld verplichte centrale examens taal & rekenen mbo). 

17 | Toenemende nadruk op algemeen vormende vakken 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 70 9 

  directie/bestuur 85 -29 

  ouders 56 30 

        

Voortgezet onderwijs docenten 92 -18 

  directie/bestuur 99 -62 

  ouders 72 27 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 94 3 

  directie/bestuur 100 -51 

  studenten 69 19 

        

Hoger onderwijs docenten 76 -8 

  directie/bestuur 88 -17 

  studenten 65 18 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De toenemende nadruk op algemeen vormende vakken wordt vooral zeer relevant ervaren door de 

directie/bestuurders van de verschillende onderwijslagen. Maar ook de docenten van het vo en mbo 

vinden dit erg relevant. De ouders en studenten staan hier nog min of meer positief tegenover, maar 

vooral de directie/bestuurders van het vo en mbo vinden dit een erg negatieve ontwikkeling. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

6.1.3 Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 

 

De afgelopen jaren is er zowel in het onderwijsbeleid als op scholen en onderwijsinstellingen zelf 

groeiende aandacht geweest voor kwaliteitsbevordering in het onderwijs. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

aandacht voor doorlopende leerlijnen, voor opbrengstgericht werken en voor de kwaliteit van leraren. 

18 | Veel aandacht voor kwaliteitsbevordering 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 
% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 98 83 

  directie/bestuur 99 96 

  ouders 71 75 

        

Voortgezet onderwijs docenten 94 78 

  directie/bestuur 98 86 

  ouders 65 89 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 93 86 

  directie/bestuur 97 89 

  studenten 51 50 

        

Hoger onderwijs docenten 91 89 

  directie/bestuur 94 94 

  studenten 71 80 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Kwaliteitsbevordering wordt door directie/bestuurders het meest herkend, door studenten in het mbo 

het minst. Deze laatste groep ervaart deze ontwikkeling ook het minst positief. Deze ontwikkeling 

wordt verder wel als positief ervaren, vooral door directie/bestuurders in het po en hoger onderwijs. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

6.1.4 Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 

 

De aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs heeft zich met name gericht op cognitieve vakken, en 

daarbinnen op de basisvaardigheden (Nederlandse taal en rekenen/wiskunde). De bredere opdracht 

van de school (bijvoorbeeld: geschiedenis, aardrijkskunde, Frans, burgerschap) krijgt daardoor minder 

aandacht. 

19 | Kwaliteitsbevordering met name gericht op basisvaardigheden 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 92 -19 

  directie/bestuur 97 -27 

  ouders 70 -36 

        

Voortgezet onderwijs docenten 86 -21 

  directie/bestuur 94 -68 

  ouders 80 -10 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 85 -17 

  directie/bestuur 89 -52 

  studenten 67 0 

        

Hoger onderwijs docenten 71 -17 

  directie/bestuur 85 -29 

  studenten 73 -5 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat kwaliteitsbevordering met name gericht is op basisvaardigheden wordt over het algemeen door 

docenten en directie/bestuurders het meest herkend. Docenten in het hbo/wo herkennen het iets 

minder. Ook staan de bijna alle doelgroepen negatief tegenover deze ontwikkeling. Dit geldt het 

sterkst voor de directie/bestuurders van het vo. Alleen de studenten van het mbo staan hier niet 

uitgesproken negatief tegenover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.5 Toenemende aandacht voor meetbaar onderwijs 

 

De afgelopen jaren wordt onderwijs vooral gezien als een instrument: om de economische groei te 

stimuleren. Hierdoor is er in toenemende mate aandacht voor het rendement van onderwijs. Dit uit 

zich in aandacht voor verhoging van citoscores en PISA-scores, maar ook in toenemende gerichtheid 

op de relevantie van opleidingen voor de arbeidsmarkt in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs 

en in het wetenschappelijk onderwijs. 

20 | Toenemende aandacht voor meetbaar onderwijs 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 86 -13 

  directie/bestuur 95 5 

  ouders 56 17 

        

Voortgezet onderwijs docenten 86 8 

  directie/bestuur 97 6 

  ouders 69 31 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 82 23 

  directie/bestuur 97 0 

  studenten 50 33 

        

Hoger onderwijs docenten 80 15 

  directie/bestuur 94 -10 

  studenten 64 20 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Toenemende aandacht voor meetbaar onderwijs wordt vooral door de directie/bestuurders van alle 

onderwijslagen herkend. De relevantie is het laagst bij de studenten en ouders. De meeste 

doelgroepen zijn verdeeld over de vraag of dit positief of negatief is. Docenten in het po en de 

directie/bestuurders van het hbo/wo zijn het meest negatief over het meetbare onderwijs. 

 



 

 

6.2 Onderwijsinhoud: uniformiteit en differentiatie 

De Onderwijsraad formuleert deze dimensie als volgt: 

 

Deze dimensie richt zich met name op de onderwijsinhoud en het –niveau voor de leerling/student. In 

hoeverre slaagt het onderwijs erin om verschillende (typen) leerlingen op een goede manier te 

bedienen. 

6.2.1 Onderwijs op maat door passend onderwijs 

 

Na jaren voorbereiding is op 9 oktober 2012 het wetsvoorstel Passend Onderwijs goedgekeurd door de 

Eerste Kamer. Het doel is alle leerlingen een onderwijsaanbod op maat te bieden in een eenvoudiger, 

transparanter en minder bureaucratisch systeem met meer ruimte voor scholen. Het voorstel moet 

zorgen voor een betere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en tussen scholen, 

gemeenten en jeugdzorg. 

21 | Onderwijs op maat door passend onderwijs 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 93 22 

  directie/bestuur 99 37 

  ouders 68 45 

        

Voortgezet onderwijs docenten 88 15 

  directie/bestuur 97 31 

  ouders 73 75 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 83 51 

  directie/bestuur 92 35 

  studenten 55 72 

        

Hoger onderwijs docenten 65 50 

  directie/bestuur 70 83 

  studenten 56 58 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Onderwijs op maat door passend onderwijs wordt door directie/bestuurders en docenten van alle 

onderwijslagen behalve het hbo/wo zeer goed herkend. Vooral directie/bestuurders en ouders staan 

hier positief tegenover. De docenten in het po en het vo zijn minder overtuigd van het nut van 

passend onderwijs. 



 

 

6.2.2 Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 

 

In de afgelopen periode heeft het kabinet ingezet op talentontwikkeling, excellentie en een ambitieus 

studieklimaat. In toenemende mate zijn bijvoorbeeld plusklassen in het basisonderwijs of 

honoursprogramma’s in het hoger onderwijs ingericht. 

22 | Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 87 71 

  directie/bestuur 97 59 

  ouders 62 63 

        

Voortgezet onderwijs docenten 86 52 

  directie/bestuur 95 52 

  ouders 73 63 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 71 50 

  directie/bestuur 84 68 

  studenten 38 60 

        

Hoger onderwijs docenten 86 67 

  directie/bestuur 97 81 

  studenten 64 53 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Groeiende aandacht voor excellentie/ambitie herkennen vooral docenten en directie/bestuurders. 

Studenten op het mbo herkennen deze ontwikkeling het minst. Alle doelgroepen waarderen deze 

ontwikkeling positief, de directie/bestuurders van het hbo/wo het meest. 



 

 

6.2.3 Steeds vroegere selectie 

 

Er is sprake van een steeds vroeger beginnende selectie in het po. Leerlingen worden al vroeg 

ingedeeld in niveaugroepen met verschillende leerlijnen. 

23 | Steeds vroegere selectie 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 93 25 

  directie/bestuur 89 5 

  ouders 83 10 

        

Voortgezet onderwijs docenten 82 -30 

  directie/bestuur 81 -41 

  ouders 86 -12 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 80 -17 

  directie/bestuur 86 -50 

  studenten 69 -4 

        

Hoger onderwijs docenten 72 -18 

  directie/bestuur 88 -59 

  studenten 80 -7 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De steeds vroegere selectie wordt in het po het meest herkend en ook relatief positief beoordeeld. De 

ander doelgroepen zijn overwegend negatief over de steeds vroegere selectie. Dit geldt vooral voor de 

directies van mbo en hbo/wo. 



 

 

6.2.4 Groeiende aandacht voor centrale toetsen 

 

De afgelopen jaren is de aandacht voor (centrale) toetsen met name op het gebied van taal en 

rekenen gegroeid. Er zijn plannen gemaakt voor een verplichte centrale eindtoets taal en rekenen in 

het primair en speciaal onderwijs. Voor het vo gaat het om een (centrale) tussentoets. Voor het mbo 

zijn in 2011 centraal ontwikkelde examens taal en rekenen ingevoerd. In het hbo wordt gesproken 

over ‘instellingsoverstijgende voortgangstoetsing’ naast de huidige bestaande toetsing. 

24 | Groeiende aandacht voor centrale toetsen 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 86 36 

  directie/bestuur 100 20 

  ouders 72 62 

        

Voortgezet onderwijs docenten 93 52 

  directie/bestuur 96 11 

  ouders 83 67 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 94 39 

  directie/bestuur 100 3 

  studenten 72 61 

        

Hoger onderwijs docenten 81 49 

  directie/bestuur 91 -7 

  studenten 73 52 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De groeiende aandacht voor centrale toetsen wordt vooral door de directie/bestuurders in alle 

onderwijslagen zeer goed herkend. Ook docenten vinden dit relevant, maar in mindere mate. 

Studenten en ouders oordelen in het algemeen het positiefst over deze ontwikkeling, terwijl de 

directie/bestuurders erg verdeeld zijn over hoe positief dit is. De directie/bestuurders in het hoger 

onderwijs zijn zelfs licht negatief over deze ontwikkeling. 



 

 

6.2.5 Toenemende profilering van instellingen 

 

Zowel om leerlingen/studenten te werven, als ook om inhoudelijke redenen kiezen steeds meer 

scholen en onderwijsinstellingen ervoor zich (op onderdelen) te profileren. In het po en vo gaat het 

bijvoorbeeld om extra aandacht voor sport of cultuur, of een programma als de ‘vreedzame school’. In 

het hoger onderwijs zijn instellingen gevraagd om plannen te maken voor de zwaartepunten waarop 

ze zich met name willen richten. 

25 | Toenemende profilering van instellingen 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 84 58 

  directie/bestuur 93 49 

  ouders 60 70 

        

Voortgezet onderwijs docenten 88 28 

  directie/bestuur 94 56 

  ouders 72 52 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 85 46 

  directie/bestuur 89 64 

  studenten 53 46 

        

Hoger onderwijs docenten 89 43 

  directie/bestuur 100 94 

  studenten 65 64 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Toenemende profilering van instellingen is vooral voor directie/bestuurders herkenbaar. De 

directie/bestuurders in het hbo/wo oordelen zeer positief over deze ontwikkeling, andere doelgroepen 

zijn ook positief, maar minder uitgesproken. Docenten van vo oordelen het minst positief. 



 

 

6.3 Sturing: regulering en autonomie 

De Onderwijsraad formuleert deze dimensie als volgt: 

 

Deze dimensie richt zich op de aansturing van het onderwijs. Vindt deze voornamelijk plaats via 

centrale regulering, of wordt er meer overgelaten aan de autonomie van het decentrale niveau. In het 

Nederlandse onderwijsbeleid zijn de afgelopen decennia verantwoordelijkheden en middelen 

overgedragen naar lokale overheden, instellingen en schoolbesturen (decentralisatie). Totale 

decentralisatie is niet aan de orde. Immers, de overheid houdt een grondwettelijke 

kernverantwoordelijkheden voor het onderwijs. 

6.3.1 Invoering risicogericht toezicht inspectie 

 

Het inspectietoezicht is in de afgelopen jaren steeds meer op basis van risicoanalyses gaan werken. 

De Inspectie gaat niet meer elk jaar bij iedere school kijken, maar kijkt in eerste instantie naar de 

opbrengsten van het onderwijs (cito-scores, eindexamenresultaten), en naar (financiële) jaar 

rapportages, signalen en al bij de inspectie bekende informatie. Op basis daarvan besluit zij of het 

noodzakelijk is om daadwerkelijk op de school te kijken. Zij ziet daarmee vooral erop toe dat scholen 

op een beperkt terrein voldoen aan de minimumeisen. 

26 | Invoering risicogericht toezicht inspectie 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 95 17 

  directie/bestuur 99 52 

  ouders 76 -25 

        

Voortgezet onderwijs docenten 88 24 

  directie/bestuur 99 68 

  ouders 72 15 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 85 23 

  directie/bestuur 89 70 

  studenten 53 -7 

        

Hoger onderwijs docenten 68 -22 

  directie/bestuur 91 47 

  studenten 64 -9 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De invoering van risicogericht toezicht door de inspectie wordt vooral in het po en vo herkend. Ouders 

en studenten oordelen overwegend licht negatief over deze ontwikkeling met uitzondering van ouders 

in het vo, terwijl directie/bestuurders juist behoorlijk positief zijn over het risicogericht toezicht. 



 

 

6.3.2 Veranderende rol van de overheid 

 

De afgelopen periode heeft het terugtreden van de overheid verder doorgezet. Steeds meer vraagt de 

overheid dat scholen en burgers hun zaken zelf organiseren. 

27 | Veranderende rol van de overheid 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 75 35 

  directie/bestuur 83 51 

  ouders 73 8 

        

Voortgezet onderwijs docenten 82 31 

  directie/bestuur 74 60 

  ouders 81 -6 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 81 31 

  directie/bestuur 62 48 

  studenten 64 -8 

        

Hoger onderwijs docenten 76 11 

  directie/bestuur 70 65 

  studenten 73 -8 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De veranderende rol van de overheid wordt door de directie/bestuurders en studenten van het mbo 

het minst herkend, terwijl docenten van deze onderwijslaag het juist vrij sterk herkennen. Door de 

directie/bestuurders van alle onderwijslagen wordt er positief geoordeeld over deze ontwikkeling, 

terwijl ouders en studenten minder overtuigd zijn dat dit iets positiefs is. 



 

 

6.3.3 Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 

 

De overheid zoekt naar andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te raken. Voorbeelden 

daarvan zijn de beleidsbenadering rondom passend onderwijs, de vormgeving van het beleid rond 

ouderbetrokkenheid, maar ook een programma als School aan Zet. 

28 | Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 
% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 57 64 

  directie/bestuur 91 78 

  ouders 27 28 

        

Voortgezet onderwijs docenten 52 38 

  directie/bestuur 81 59 

  ouders 38 79 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 52 45 

  directie/bestuur 73 63 

  studenten 31 83 

        

Hoger onderwijs docenten 34 70 

  directie/bestuur 45 73 

  studenten 40 82 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te gaan worden relatief weinig herkend, alleen 

directie/bestuurders in het po en vo herkennen deze ontwikkeling wel sterk en zijn hier ook positief 

over. Studenten in het mbo en hoger onderwijs oordelen opvallend positief over deze ontwikkeling.  



 

 

6.3.4 Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld  

 

Verschillende organisaties treden in toenemende mate op als gesprekspartner van de overheid 

namens het onderwijsveld. Sectororganisaties profileren zich steeds meer namens hun eigen 

onderwijssector (po-raad, vo-raad, mbo-raad). Daarnaast zijn er ook nieuwe organisaties zoals de 

Stichting van het Onderwijs en de Onderwijscoöperatie die namens het hele onderwijsveld spreken. 

29 | Toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 57 15 

  directie/bestuur 84 36 

  ouders 30 14 

        

Voortgezet onderwijs docenten 64 5 

  directie/bestuur 86 38 

  ouders 42 8 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 70 16 

  directie/bestuur 92 12 

  studenten 38 53 

        

Hoger onderwijs docenten 55 11 

  directie/bestuur 73 17 

  studenten 45 33 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Ook de toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld wordt vooral door directie/bestuurders 

herkend. Men oordeelt hier overwegend positief over, hoewel docenten en ouders in het vo twijfelen 

aan het nut van deze ontwikkeling. Studenten van het mbo oordelen het meest positief. 



 

 

6.3.5 Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 

 

Door de toenemende invloed van organisaties die namens het onderwijsveld spreken, neemt de 

autonomie van afzonderlijke onderwijsinstellingen af. 

30 | Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie instellingen 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 64 -64 

  directie/bestuur 72 -60 

  ouders 44 -51 

        

Voortgezet onderwijs docenten 71 -64 

  directie/bestuur 77 -59 

  ouders 54 -36 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 62 -60 

  directie/bestuur 86 -50 

  studenten 42 -39 

        

Hoger onderwijs docenten 70 -57 

  directie/bestuur 82 -26 

  studenten 48 -27 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat deze toenemende organisatiegraad in het onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie van de 

instellingen wordt vooral door directie/bestuurders in alle onderwijslagen herkend. Alle doelgroepen 

zijn echter negatief over deze ontwikkeling – in het po nog iets sterker dan in de andere 

onderwijslagen. 



 

 

6.3.6 Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 

 

De afgelopen kabinetsperiode is voor het realiseren van kabinetsambities vooral gewerkt met 

prestatieafspraken en/of bestuursakkoorden In deze akkoorden wordt veelal gebruik gemaakt van 

nauwkeurig omschreven cijfermatig bepaalde prestatieafspraken (bijvoorbeeld verhogen van de 

citoscores met 1.9 punt, of afspraken over te behalen studierendementen in het ho). 

31 | Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 69 -56 

  directie/bestuur 88 -38 

  ouders 56 -69 

        

Voortgezet onderwijs docenten 73 -35 

  directie/bestuur 91 -17 

  ouders 64 -15 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 73 -35 

  directie/bestuur 89 -39 

  studenten 40 23 

        

Hoger onderwijs docenten 83 -21 

  directie/bestuur 100 -21 

  studenten 60 -12 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De ontwikkeling ‘Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector’ is logischerwijs 

vooral voor directie/bestuurders herkenbaar. Men is overwegend negatief over deze ontwikkeling en 

dat geldt het sterkst voor de doelgroepen binnen het po.  



 

 

6.3.7 Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 

 

De afgelopen jaren is er veel media-aandacht geweest voor enkele incidenten in het onderwijsveld. 

Voorbeelden hiervan zijn InHolland (hbo) en Amarantis (vo/mbo). Deze incidenten hebben geleid tot 

nieuwe beleidsmaatregelen, die voor het gehele onderwijsveld, en niet alleen de getroffen instellingen, 

van toepassing zijn. 

32 | Veel nieuwe regels naar aanleiding van incidenten 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 75 37 

  directie/bestuur 84 -14 

  ouders 63 51 

        

Voortgezet onderwijs docenten 89 39 

  directie/bestuur 91 -26 

  ouders 71 63 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 91 18 

  directie/bestuur 97 -72 

  studenten 62 33 

        

Hoger onderwijs docenten 88 16 

  directie/bestuur 100 -3 

  studenten 79 56 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De vele nieuwe regels naar aanleiding van incidenten worden het sterkst herkend in het mbo en 

hbo/wo. Opvallend is dat de directie/bestuurders binnen het mbo zeer negatief over deze ontwikkeling 

zijn, terwijl hun collega’s in het hbo/wo erg verdeeld over deze ontwikkeling zijn. Docenten, ouders en 

studenten in alle onderwijslagen zijn juist wel overwegend positief over de nieuwe regels. 



 

 

6.3.8 Aandacht voor professionalisering van docenten 

 

In verschillende beleidsmaatregelen vanuit het ministerie, maar ook in het onderwijsveld zelf is er de 

afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de kwaliteit van de docent. Er is tijd en geld beschikbaar 

gekomen voor professionalisering. 

33 | Aandacht voor professionalisering van docenten 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 86 88 

  directie/bestuur 95 89 

  ouders 66 94 

        

Voortgezet onderwijs docenten 89 82 

  directie/bestuur 92 91 

  ouders 63 93 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 84 82 

  directie/bestuur 97 100 

  studenten 54 72 

        

Hoger onderwijs docenten 89 98 

  directie/bestuur 91 87 

  studenten 63 96 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Aandacht voor professionalisering wordt door zowel directie/bestuurders als docenten sterk herkend. 

Alle doelgroepen oordelen hier zeer positief over, hoewel studenten van het mbo daarbij ietsje 

achterblijven. De directie/bestuurders binnen het mbo oordelen unaniem positief over deze 

ontwikkeling. 



 

 

6.3.9 Veel aandacht voor kennis van docenten 

 

Als onderdeel van de ‘professionaliseringsagenda’ is er veel aandacht besteed aan de ‘kenniskant’ van 

het leraarsberoep. Dit heeft geleid tot kennistoetsen op de lerarenopleidingen en discussies over de 

inrichting van de nascholing voor docenten. 

34 | Veel aandacht voor kennis van docenten 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 
% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 84 80 

  directie/bestuur 97 86 

  ouders 68 81 

        

Voortgezet onderwijs docenten 88 85 

  directie/bestuur 93 79 

  ouders 67 96 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 90 86 

  directie/bestuur 97 67 

  studenten 58 91 

        

Hoger onderwijs docenten 87 86 

  directie/bestuur 97 81 

  studenten 67 83 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De ontwikkeling dat er veel aandacht is voor de kennis van docenten wordt vooral door docenten zelf 

en de directie/bestuurders sterk herkend. Alle doelgroepen zijn erg positief over deze ontwikkeling. 

Dat geldt het sterkst voor ouders in het vo, terwijl directie/bestuurders in het mbo iets achterblijven. 



 

 

6.3.10 Groeiende roep om professionele autonomie van docenten 

 

Er is sprake van een groeiende roep om een beroep op de professionele autonomie van docenten. 

Onderwijsinstellingen en docenten zelf nemen hierin het voortouw. Zo zijn er bijvoorbeeld in het hoger 

beroepsonderwijs pogingen van instellingen om invulling te geven aan het begrip ‘professionele 

ruimte’ (hbo). 

35 | Groeiende roep om professionalisering autonomie van docenten 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 55 66 

  directie/bestuur 70 74 

  ouders 33 63 

        

Voortgezet onderwijs docenten 55 90 

  directie/bestuur 84 67 

  ouders 38 76 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 66 83 

  directie/bestuur 92 76 

  studenten 38 87 

        

Hoger onderwijs docenten 74 86 

  directie/bestuur 97 75 

  studenten 48 76 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De groeiende roep om professionalisering van docenten wordt naarmate het onderwijsniveau stijgt 

meer relevant. Ook oordelen de doelgroepen in de hogere onderwijslagen positiever over deze 

ontwikkeling dan de doelgroepen in het po en vo, met uitzondering van de docenten in het vo. Zij zijn 

zelfs het meest positief over deze ontwikkeling.  



 

 

6.3.11 Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 

 

Een van de doelen van autonomievergroting in het onderwijs was om het onderwijs innovatiever en 

productiever te maken. Die verwachting is niet uitgekomen. Vernieuwing en innovatie komen op het 

grootste deel van de scholen en onderwijsinstellingen niet van de grond. 

36 | Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 62 -78 

  directie/bestuur 61 -57 

  ouders 50 -85 

        

Voortgezet onderwijs docenten 67 -57 

  directie/bestuur 63 -78 

  ouders 64 -74 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 81 -62 

  directie/bestuur 65 -75 

  studenten 47 -62 

        

Hoger onderwijs docenten 61 -80 

  directie/bestuur 58 -89 

  studenten 64 -64 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat vernieuwingen en innovatie weinig van de grond komen wordt door vrijwel alle doelgroepen 

(behalve docenten in het mbo) wat minder sterk herkend dan de meeste andere ontwikkelingen. 

Degenen die de ontwikkeling wel herkennen, zijn hier logischerwijs negatief over. 



 

 

6.3.12 Overheid stuurt innovatie 

 

De overheid neemt steeds meer zelf het stuur over vernieuwing in handen, door bijvoorbeeld het 

topsectorenbeleid in het hoger onderwijs of het beleid voor excellente scholen. Scholen hebben minder 

ruimte om te bepalen welke vernieuwingen zij zelf noodzakelijk vinden. 

37 | Overheid stuurt innovatie 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 73 -62 

  directie/bestuur 88 -71 

  ouders 61 -67 

        

Voortgezet onderwijs docenten 74 -50 

  directie/bestuur 87 -80 

  ouders 68 -38 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 74 -55 

  directie/bestuur 89 -33 

  studenten 50 -28 

        

Hoger onderwijs docenten 79 -38 

  directie/bestuur 94 -61 

  studenten 57 -27 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat de overheid de innovatie stuurt wordt vooral door directie/bestuurders binnen alle onderwijslagen 

herkend. Alle doelgroepen oordelen hier negatief over, maar dit geldt het sterkst voor 

directie/bestuurders. Studenten oordelen het minst negatief over deze ontwikkeling, het po is het 

meest huiverig. 



 

 

6.3.13 Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 

 

In een aantal gebieden is er sprake van krimp, met name omdat er minder kinderen geboren 

worden. Op deze krimpproblematiek wordt op landelijk niveau weinig regie gevoerd; de oplossing 

wordt vooral overgelaten aan regio’s die allemaal op hun eigen manier oplossingen zoeken. 

38 | Krimpproblematiek vooral decentraal belegd 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 74 -53 

  directie/bestuur 89 -27 

  ouders 56 -35 

        

Voortgezet onderwijs docenten 65 -39 

  directie/bestuur 83 -14 

  ouders 63 -18 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 68 -34 

  directie/bestuur 89 33 

  studenten 40 -3 

        

Hoger onderwijs docenten 53 -31 

  directie/bestuur 76 -20 

  studenten 52 -24 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat de krimpproblematiek vooral decentraal wordt belegd, is iets dat vooral directie/bestuurders 

herkennen. Binnen het po wordt er het meest negatief geoordeeld over deze ontwikkeling, maar ook 

de andere doelgroepen zijn negatief, met opvallende uitzondering van de directie/bestuurders binnen 

het mbo. 



 

 

6.4 Middelen: publiek en privaat 

De Onderwijsraad formuleert deze dimensie als volgt: 

 

In deze dimensie gaat het om het middelenperspectief. Nemen publieke of private financiële bijdragen 

toe of af, is er sprake van een toenemende publiek-private samenwerking, in hoeverre wordt een 

beslag gelegd op ‘private’ tijd (bijvoorbeeld ouderparticipatie). 

 

6.4.1 Minder financiële armslag 

 

Onderwijsinstellingen hebben steeds minder financiële armslag. Met dezelfde middelen moet meer 

gedaan worden. 

39 | Minder financiële armslag 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 99 -89 

  directie/bestuur 99 -95 

  ouders 89 -97 

        

Voortgezet onderwijs docenten 94 -94 

  directie/bestuur 97 -94 

  ouders 83 -72 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 93 -93 

  directie/bestuur 92 -94 

  studenten 73 -65 

        

Hoger onderwijs docenten 89 -86 

  directie/bestuur 88 -86 

  studenten 84 -83 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De ontwikkeling die bij uitstek het negatiefst wordt beoordeeld, is dat men minder financiële armslag 

heeft. Ook is onder alle doelgroepen de herkenning van dit thema hoog, hoewel die afneemt naarmate 

het onderwijsniveau stijgt.  



 

 

6.4.2 Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 

 

Scholen en onderwijsinstellingen hebben niet meer de middelen om onderwijs zo vorm te geven als zij 

dat zouden willen. Hierdoor staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. 

40 | Kwaliteit onder druk door minder financiële armslag 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 93 -89 

  directie/bestuur 95 -97 

  ouders 82 -91 

        

Voortgezet onderwijs docenten 93 -83 

  directie/bestuur 96 -96 

  ouders 84 -90 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 92 -90 

  directie/bestuur 89 -100 

  studenten 74 -62 

        

Hoger onderwijs docenten 82 -93 

  directie/bestuur 76 -92 

  studenten 83 -86 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat de kwaliteit onder druk komt te staan door minder financiële armslag wordt door alle doelgroepen 

sterk herkend, maar binnen het po en vo ligt dit percentage het hoogst. Alle doelgroepen zijn 

logischerwijs ook sterk negatief over deze ontwikkeling. 



 

 

6.4.3 Toenemende aandacht voor efficiency 

 

In het onderwijs is er toenemende aandacht voor het belang van efficiënt werken. In verschillende 

onderwijssectoren zijn er projecten gestart om bij te dragen aan een betere koppeling tussen 

financieel beleid van de school of onderwijsinstelling en keuzes die gemaakt worden bij de vormgeving 

van het onderwijs. 

41 | Toenemende aandacht voor efficiency 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 55 50 

  directie/bestuur 79 78 

  ouders 54 33 

        

Voortgezet onderwijs docenten 73 37 

  directie/bestuur 87 55 

  ouders 62 74 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 73 39 

  directie/bestuur 97 83 

  studenten 51 40 

        

Hoger onderwijs docenten 70 36 

  directie/bestuur 82 48 

  studenten 55 62 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De toenemende aandacht voor efficiency wordt vooral door de directie/bestuurders herkend. Zij zijn 

ook relatief positief over deze ontwikkeling, net als ouders in het vo en studenten van het hbo/wo. 



 

 

6.4.4 Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 

 

Hoewel er veel aandacht is voor het belang van efficiënt werken, is dit nog niet structureel ingebed in 

het beleid van scholen en onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen geven het geen prioriteit en 

houden hier bij het vormgeven van hun beleid weinig rekening mee. 

42 | Efficiency nog niet structureel ingebed in beleid van scholen 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 61 -53 

  directie/bestuur 61 -41 

  ouders 40 -58 

        

Voortgezet onderwijs docenten 61 -59 

  directie/bestuur 50 -49 

  ouders 48 -70 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 66 -50 

  directie/bestuur 51 -68 

  studenten 47 -35 

        

Hoger onderwijs docenten 53 -65 

  directie/bestuur 55 -78 

  studenten 52 -56 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Dat efficiency nog niet structureel is ingebed in het beleid van scholen wordt vooral door docenten en 

directies herkend, hoewel de herkenning van deze ontwikkeling in vergelijking met andere 

ontwikkelingen relatief laag ligt. Degenen die deze ontwikkeling herkennen zijn daarover behoorlijk 

negatief. 



 

 

6.4.5 Aandacht voor ouderbetrokkenheid 

 

Er is veel aandacht voor de bijdrage die ouders kunnen leveren aan het onderwijs, zowel financieel, 

als ook door inzet van tijd of door betrokkenheid bij de school. Zo is door het ministerie bijvoorbeeld 

beleid ingezet om ouders sterker bij het onderwijs te betrekken. Ook scholen zelf doen een steeds 

groter beroep op ouders. 

43 | Aandacht voor ouderbetrokkenheid 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 91 67 

  directie/bestuur 95 69 

  ouders 88 57 

        

Voortgezet onderwijs docenten 82 27 

  directie/bestuur 93 47 

  ouders 80 36 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 77 54 

  directie/bestuur 92 53 

  studenten 62 54 

        

Hoger onderwijs docenten 67 45 

  directie/bestuur 79 62 

  studenten 63 41 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid wordt vooral herkend binnen het po, maar veel minder binnen het 

hbo/wo. Men is overwegend positief over deze ontwikkeling, hoewel vooral docenten binnen het vo 

wat meer verdeeld zijn. Docenten en directies binnen het po zijn het positiefst. 



 

 

6.4.6 Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 

 

Eerder is geconstateerd dat er een stijgende lijn zit in het aantal ‘uitwijkleerlingen’: leerlingen die voor 

(een deel van) hun onderwijs uitwijken naar niet-reguliere onderwijsvoorzieningen (bijvoorbeeld 

huiswerkinstituten, bijles of scholen/studies in het buitenland (België). Deze groei heeft de afgelopen 

vier jaar doorgezet. 

44 | Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 68 -45 

  directie/bestuur 79 -52 

  ouders 50 -34 

        

Voortgezet onderwijs docenten 89 -28 

  directie/bestuur 83 -74 

  ouders 66 -17 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 72 -26 

  directie/bestuur 73 -56 

  studenten 47 -3 

        

Hoger onderwijs docenten 73 -44 

  directie/bestuur 67 -73 

  studenten 63 -4 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De groeiende vraag en aanbod van particuliere voorzieningen worden relatief weinig herkend, hoewel 

in het vo de herkenning wel hoog ligt. Er wordt vooral door directie/bestuurders erg negatief 

geoordeeld over deze ontwikkeling. Studenten en ouders zijn veel minder uitgesproken negatief. 



 

 

6.4.7 Toenemende publiek/private samenwerking 

 

In verschillende onderwijssectoren is sprake van een groeiend publiek-private samenwerking (de ene 

sector/school is daar veel verder in dan de andere) Bij publiek-private samenwerking kan gedacht 

worden aan brede schoolontwikkeling (bijvoorbeeld samenwerking met sportinstellingen), maar ook 

aan samenwerking met het bedrijfsleven. 

45 | Toenemende publiek/private samenwerking 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 80 55 

  directie/bestuur 81 64 

  ouders 54 71 

        

Voortgezet onderwijs docenten 76 47 

  directie/bestuur 87 66 

  ouders 71 71 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 85 77 

  directie/bestuur 95 83 

  studenten 53 66 

        

Hoger onderwijs docenten 84 71 

  directie/bestuur 88 59 

  studenten 65 68 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

De toenemende publiek/private samenwerking wordt vooral door directie/bestuurders herkend, met 

name in het mbo. Dat is ook de doelgroep die duidelijk het positiefst is over deze ontwikkeling, hoewel 

ook andere doelgroepen overwegend positief zijn over de toenemende publiek/private samenwerking. 



 

 

6.4.8 Toenemend belang Europese gelden 

 

Zeker in het hoger onderwijs neemt het belang van met name onderzoek financiering via Europese 

budgets toe. Maar ook andere onderwijsinstellingen weten de weg naar het Brusselse geld steeds 

meer te vinden (de één meer dan de ander). 

46 | Toenemend belang Europese gelden 

    Relevantie Oordeel 

    
% ontwikkeling 

herkend 

% positief minus % 

negatief 

Primair onderwijs docenten 29 28 

  directie/bestuur 44 10 

  ouders 37 3 

        

Voortgezet onderwijs docenten 55 33 

  directie/bestuur 52 17 

  ouders 46 48 

        

Middelbaar beroepsonderwijs docenten 55 42 

  directie/bestuur 68 36 

  studenten 33 38 

        

Hoger onderwijs docenten 61 43 

  directie/bestuur 85 29 

  studenten 53 13 

      bron: TNS NIPO, 2012 

 

 

Het toenemend belang van Europese gelden wordt relatief weinig herkend, met duidelijke uitzondering 

van directie/bestuurders in het hbo/wo. Naar mate het onderwijsniveau stijgt, stijgt ook het oordeel 

over deze ontwikkeling. Met uitzondering van directie/bestuurders en ouders binnen het po zijn alle 

doelgroepen overwegend positief over het toenemend belang van Europese gelden. 

 



 

Bijlage 1 Tabellen 



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 244 22 24 20 40 26 19 19 37 16 16 19 18 26 29 9 24 8 28 29 6 18 10 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 603 54 75 61 93 46 48 56 48 61 60 53 49 49 55 21 57 31 46 47 17 52 48 56 8 73

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 108 10 12 10 12 8 3 14 12 17 9 8 6 7 5 14 5 6 10 10 7 21 8 9 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 27 2 4 3 4 3 2 2 1 1 4 4 3 3 - - 1 3 - - 3 3 2 6 3 3 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 89 8 5 4 1 16 4 2 14 5 6 - - 19 8 8 1 3 13 - -

Weet niet --------------------------- 56 5 4 3 2 9 10 4 3 1 1 9 9 3 3 1 3 15 3 3 - - 4 5 1 9

-------- 982 87 114 149 70 108 98 83 81 91 36 97 44 87 89 32 97 69 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2108 187 237 193 301 198 166 173 223 194 199 197 190 178 170 191 73 197 122 156 185 189 65 197 155 180 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_1: Kennisintensivering

van het onderwijs (In alle ver

schillende onderwijssectoren van

primair onderwijs tot universi

teit is er aandacht voor ‘kennis’.

Zo zijn er nieuwe beschrijvingen

ingevoerd voor wat kinderen

moeten leren op het gebied van

taal en rekenen (referentieni

veaus), zijn er toelatingstoetsen

voor de lerarenopleidingen en

wordt er in het hbo gekeken na

ar mogelijke gezamenlijke

kennistoetsen.)

32* 10* 12*

61* 40*

3* 17*

1* 17* 3* 2* 13* 24* 15*

1* 19*

Subtotaal Ja, Totaal 93* 98* 73* 94* 97* 78* 56* 80*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 982 100 114 100 149 100 70 100 108 100 98 100 83 100 81 100 36 100 44 100 87 100 32 100 69 100 10 100

------- 847 86 99 87 133 89 65 92 93 86 77 72 86 75 93 30 83 39 89 74 85 23 58 84 10 100

------ 134 14 15 13 16 11 6 8 15 14 21 12 14 6 7 6 17 5 11 13 15 9 11 16 - -

Totaal antwoorden ---------------- 1964 200 229 200 298 200 141 200 215 200 196 200 167 200 162 200 72 200 88 200 174 200 64 200 138 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 982 100 114 100 149 100 70 100 108 100 98 100 83 100 81 100 36 100 44 100 87 100 32 100 69 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 981 115 149 70 108 98 82 81 36 44 87 32 69 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_1: Kennisintensivering

van het onderwijs (In alle ver

schillende onderwijssectoren van

primair onderwijs tot universi

teit is er aandacht voor ‘kennis’.

Zo zijn er nieuwe beschrijvingen

ingevoerd voor wat kinderen

moeten leren op het gebied van

taal en rekenen (referentieni

veaus), zijn er toelatingstoetsen

voor de lerarenopleidingen en

wordt er in het hbo gekeken na

ar mogelijke gezamenlijke

kennistoetsen.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 79* 72*

Subtotaal Ja, Negatief 21* 28*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 79 7 8 7 11 7 8 9 7 6 4 4 9 8 11 - - 6 8 5 5 3 9 5 6 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 328 29 39 32 35 23 26 28 37 32 15 40 37 32 36 9 24 26 33 29 30 9 27 28 33 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 339 30 27 66 13 41 36 49 21 30 34 16 43 17 22 26 27 16 16 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 148 13 12 10 17 11 6 21 18 32 7 11 12 12 5 6 14 14 1 3 7 8 3 27

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 140 12 23 13 9 25 4 - 21 3 - 10 13 15 15 1 3 25 - -

Weet niet --------------------------- 91 8 14 11 10 7 18 5 5 1 10 9 2 - - 14 9 9 3 9 5 6 1 9

-------- 894 79 86 129 85 53 105 100 77 84 37 54 74 76 29 88 56 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2020 179 209 170 281 185 149 156 220 192 201 199 184 172 173 194 74 200 132 169 172 176 62 188 142 165 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_2: Toenemende nadruk op

algemeen vormend onderwijs (In

toenemende mate ligt er nadruk

op algemeen vormend onder

wijs. Dat uit zich bijvoorbeeld in

het feit dat een steeds grotere

groep leerlingen naar havo en

vwo gaat in plaats van naar het

beroepsonderwijs (vmbo). Ook

op beroepsopleidingen spelen al

gemeen vormende vakken een

steeds grotere rol (bijvoorbeeld

verplichte centrale examens taal

& rekenen mbo).)

13*

15*

22* 43* 13* 49* 20* 48* 19*

6* 32* 7* 32*

19* 26* 4* -* 19* 3* -* 29*

18* 1* 2* 18*

Subtotaal Ja, Totaal 70* 56* 92* 99* 72* 94* 100* 69* 65*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-------- 894 100 86 100 129 100 53 100 105 100 100 100 77 100 84 100 37 100 54 100 74 100 29 100 56 100 10 100

------- 408 46 47 55 46 35 43 41 19 48 43 51 9 32 34 46 12 41 33 6 60

------ 487 54 39 45 83 19 62 59 81 28 41 49 28 22 40 54 17 59 23 4 40

Totaal antwoorden ---------------- 1789 200 172 200 258 200 107 200 211 200 200 200 153 200 168 200 74 200 108 200 148 200 58 200 112 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 894 100 86 100 129 100 53 100 105 100 100 100 77 100 84 100 37 100 54 100 74 100 29 100 56 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 903 91 129 56 106 100 77 84 37 54 74 29 56 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_2: Toenemende nadruk op

algemeen vormend onderwijs (In

toenemende mate ligt er nadruk

op algemeen vormend onder

wijs. Dat uit zich bijvoorbeeld in

het feit dat een steeds grotere

groep leerlingen naar havo en

vwo gaat in plaats van naar het

beroepsonderwijs (vmbo). Ook

op beroepsopleidingen spelen al

gemeen vormende vakken een

steeds grotere rol (bijvoorbeeld

verplichte centrale examens taal

& rekenen mbo).)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 36* 65* 19* 63* 24* 59* 59*

Subtotaal Ja, Negatief 64* 35* 81* 37* 76* 41* 41*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 374 33 41 33 87 21 34 29 54 17 32 36 19 8 35 36 10 30 12 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 514 46 69 61 40 39 40 63 38 38 48 45 45 51 15 41 22 49 50 20 61 43 50 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 63 6 6 5 1 8 8 10 9 7 7 3 3 4 5 1 3 7 9 5 5 1 3 5 6 4

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 15 1 4 3 2 1 1 1 1 1 - - 1 1 2 2 1 3 3 4 - - - - 1 1 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 118 10 1 - 23 4 1 32 5 5 1 3 22 6 6 2 6 20 1 9

Weet niet --------------------------- 41 4 1 1 1 5 5 2 2 1 1 6 6 1 1 - - 16 3 3 - - 5 6 - -

-------- 967 86 121 151 68 108 99 69 83 36 40 89 91 31 94 61 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2093 186 244 198 303 199 164 171 223 194 200 198 176 165 172 193 73 197 118 151 187 191 64 194 147 171 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_3: Veel aandacht voor

kwaliteitsbevordering. (De afge

lopen jaren is er zowel in het on

derwijsbeleid als op scholen en

onderwijsinstellingen zelf

groeiende aandacht geweest

voor kwaliteitsbevordering in

het onderwijs. Dit uit zich bij

voorbeeld in aandacht voor

doorlopende leerlijnen, voor op

brengstgericht werken en voor

de kwaliteit van leraren.)

57* 22* 53* 16* 51* 10* 14*

56* 54* 28*

1* 36*

1* -* 24* 4* 1* 30* 28* 23*

1* 21*

Subtotaal Ja, Totaal 98* 99* 71* 94* 98* 65* 93* 97* 51* 71*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 967 100 121 100 151 100 68 100 108 100 99 100 69 100 83 100 36 100 40 100 89 100 31 100 61 100 10 100

------- 889 92 110 91 148 60 88 97 89 92 93 66 95 77 93 34 94 30 84 94 30 97 55 90 6

------ 78 8 10 9 3 8 12 12 11 7 7 4 5 6 7 2 6 10 5 6 1 3 6 10 4

Totaal antwoorden ---------------- 1933 200 241 200 302 200 136 200 216 200 198 200 139 200 166 200 72 200 80 200 178 200 62 200 122 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 967 100 121 100 151 100 68 100 108 100 99 100 69 100 83 100 36 100 40 100 89 100 31 100 61 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 964 121 151 65 108 99 70 83 36 40 89 31 61 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_3: Veel aandacht voor

kwaliteitsbevordering. (De afge

lopen jaren is er zowel in het on

derwijsbeleid als op scholen en

onderwijsinstellingen zelf

groeiende aandacht geweest

voor kwaliteitsbevordering in

het onderwijs. Dit uit zich bij

voorbeeld in aandacht voor

doorlopende leerlijnen, voor op

brengstgericht werken en voor

de kwaliteit van leraren.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 98* 75* 60*

Subtotaal Ja, Negatief 2* 25* 40*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 73 7 9 7 14 9 5 5 13 3 3 7 7 6 7 1 3 3 4 6 6 2 6 3 3 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 281 25 37 30 40 26 17 17 27 23 12 31 29 26 29 7 19 23 29 23 23 8 24 27 31 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 414 37 46 37 68 34 35 34 29 57 37 35 32 36 18 49 21 27 31 32 9 27 24 28 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 171 15 21 17 25 16 12 12 26 23 10 9 12 14 7 19 5 10 10 9 9 10 2 18

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 142 13 9 7 5 22 10 8 4 18 17 11 12 3 8 17 22 2 6 19 - -

Weet niet --------------------------- 45 4 1 1 - 7 7 7 6 2 2 3 3 2 2 1 3 9 6 6 3 9 4 5 - -

-------- 939 83 113 147 67 99 86 95 86 80 76 85 33 89 52 70 28 85 63 11 100

Totaal antwoorden ---------------- 2065 183 236 192 299 197 163 170 214 186 196 194 193 180 165 185 70 189 130 167 168 171 61 185 149 173 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau

 

Ontwikkelingen in het onderwijs | G5006 | © TNS NIPO | November 2012 | 7

Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_4: Kwaliteitsbevordering

met name gericht op basisvaar

digheden (De aandacht voor de

kwaliteit van het onderwijs heeft

zich met name gericht op cogni

tieve vakken, en daarbinnen op

de basisvaardigheden (Neder

landse taal en rekenen\wiskun

de). De bredere opdracht van de

school (bijvoorbeeld: geschiede

nis, aardrijkskunde, Frans, bur

gerschap) krijgt daardoor

minder aandacht.)

11*

12*

45* 56*

22* 23* 6* 27*

3* 23* 4* 22* 22* 22*

-* 12*

Subtotaal Ja, Totaal 92* 97* 70* 94* 67* 71* 73*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-------- 939 100 113 100 147 100 67 100 99 100 95 100 86 100 76 100 33 100 52 100 70 100 28 100 63 100 11 100

------- 354 38 46 41 54 37 21 32 39 40 15 39 45 32 42 8 24 26 50 29 41 10 36 30 48 6 55

------ 585 62 67 59 93 63 46 68 60 60 80 47 55 44 58 25 76 26 50 41 59 18 64 33 52 5 45

Totaal antwoorden ---------------- 1878 200 226 200 294 200 134 200 197 200 190 200 171 200 152 200 66 200 104 200 140 200 56 200 126 200 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 939 100 113 100 147 100 67 100 99 100 95 100 86 100 76 100 33 100 52 100 70 100 28 100 63 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 943 113 147 69 100 95 86 76 33 52 70 28 63 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_4: Kwaliteitsbevordering

met name gericht op basisvaar

digheden (De aandacht voor de

kwaliteit van het onderwijs heeft

zich met name gericht op cogni

tieve vakken, en daarbinnen op

de basisvaardigheden (Neder

landse taal en rekenen\wiskun

de). De bredere opdracht van de

school (bijvoorbeeld: geschiede

nis, aardrijkskunde, Frans, bur

gerschap) krijgt daardoor

minder aandacht.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 16*

Subtotaal Ja, Negatief 84*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 88 8 8 6 23 4 4 12 11 8 8 5 4 4 5 2 5 3 4 8 8 2 6 8 9 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 406 36 39 31 53 35 28 29 41 36 44 44 43 41 41 16 43 23 29 37 38 12 36 25 29 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 282 25 41 44 29 19 19 33 29 29 29 20 19 22 25 11 30 9 25 26 11 33 16 19 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 121 11 18 15 25 4 13 11 17 5 6 6 7 19 4 5 8 8 6 18 6 7 2 18

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 155 14 13 11 4 26 11 10 1 24 12 13 1 24 13 13 2 6 24 - -

Weet niet --------------------------- 73 7 4 3 3 16 5 4 2 2 10 9 4 5 - - 15 7 7 - - 7 8 1 9

-------- 898 80 106 86 145 54 99 86 98 74 73 82 36 39 78 80 31 55 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2024 180 229 186 297 195 150 156 214 186 199 197 181 169 162 182 73 197 117 150 176 180 64 194 141 164 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_5: Toenemende aandacht

voor meetbare onderwijsop

brengsten (De afgelopen jaren

wordt onderwijs vooral gezien

als een instrument: om de econo

mische groei te stimuleren. Hier

door is er in toenemende mate

aandacht voor het rendement

van onderwijs. Dit uit zich in aan

dacht voor verhoging van citos

cores en PISA scores, maar ook

in toenemende gerichtheid op de

relevantie van opleidingen voor

de arbeidsmarkt in het middel

baar-en hoger beroepsonderwijs

en in het wetenschappelijk

onderwijs.)

15*

46*

34* 12*

16* 4* 17* 5*

3* 27* 1* 22* 3* 31* 28*

2* 17* 19*

Subtotaal Ja, Totaal 95* 56* 97* 69* 97* 50* 94* 64*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

_____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-------- 898 100 106 100 145 100 54 100 99 100 98 100 74 100 73 100 36 100 39 100 78 100 31 100 55 100 10 100

------- 494 55 46 76 52 31 58 54 54 52 53 48 65 45 62 18 50 26 67 45 58 14 45 33 60 6 60

------ 403 45 60 69 48 22 42 46 46 46 47 26 35 28 38 18 50 13 33 33 42 17 55 22 40 4 40

Totaal antwoorden ---------------- 1795 200 212 200 290 200 108 200 198 200 196 200 148 200 146 200 72 200 78 200 156 200 62 200 110 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 898 100 106 100 145 100 54 100 99 100 98 100 74 100 73 100 36 100 39 100 78 100 31 100 55 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 902 109 145 55 100 98 73 73 36 39 78 31 55 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_5: Toenemende aandacht

voor meetbare onderwijsop

brengsten (De afgelopen jaren

wordt onderwijs vooral gezien

als een instrument: om de econo

mische groei te stimuleren. Hier

door is er in toenemende mate

aandacht voor het rendement

van onderwijs. Dit uit zich in aan

dacht voor verhoging van citos

cores en PISA scores, maar ook

in toenemende gerichtheid op de

relevantie van opleidingen voor

de arbeidsmarkt in het middel

baar-en hoger beroepsonderwijs

en in het wetenschappelijk

onderwijs.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 44*

Subtotaal Ja, Negatief 56*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

_____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 200 18 18 15 37 20 21 19 16 17 17 28 13 15 3 8 11 14 14 14 3 9 14 16 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 441 39 52 42 66 43 28 40 35 47 47 40 37 43 48 20 54 26 33 34 35 18 55 24 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 148 13 27 32 13 13 16 14 19 19 5 11 13 5 14 3 11 11 2 6 3 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 114 10 17 14 15 10 5 5 27 15 15 4 7 8 6 16 3 4 5 5 - - 7 8 2 18

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 147 13 5 1 15 15 7 1 23 10 12 1 3 19 26 3 9 34 1 9

Weet niet --------------------------- 76 7 4 3 1 16 6 5 2 6 5 5 6 2 5 16 8 8 7 4 5 - -

-------- 903 80 114 150 66 101 98 78 74 83 34 92 43 64 23 70 48 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2029 180 237 193 302 199 162 168 216 188 199 197 185 173 163 183 71 192 121 155 162 165 56 170 134 156 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_6: Onderwijs op maat

door passend onderwijs (Na ja

ren voorbereiding is op 9 okto

ber 2012 het wetsvoorstel Pas

send Onderwijs goedgekeurd

door de Eerste Kamer. Het doel

is alle leerlingen een onderwij

saanbod op maat te bieden in

een eenvoudiger, transparanter

en minder bureaucratisch

systeem met meer ruimte voor

scholen. Het voorstel moet zor

gen voor een betere samenwer

king tussen regulier en speciaal

onderwijs en tussen scholen,

gemeenten en jeugdzorg.)

24* 27*

29* 28*

22* 21* 5* 4* 3*

24* 4*

4* 1* 7* 1* 22* 24* 27* 40*

1* 16* 2* 21* 21*

Subtotaal Ja, Totaal 93* 99* 68* 88* 97* 73* 55* 65* 56*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-------- 903 100 114 100 150 100 66 100 101 100 98 100 78 100 74 100 34 100 43 100 64 100 23 100 48 100 10 100

------- 641 71 70 103 69 48 73 58 64 65 68 56 75 23 68 37 48 75 21 38 79 7 70

------ 262 29 44 47 31 18 27 43 34 35 10 18 25 11 32 6 16 25 2 10 21 3 30

Totaal antwoorden ---------------- 1805 200 228 200 300 200 131 200 202 200 196 200 156 200 147 200 68 200 86 200 128 200 46 200 96 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 903 100 114 100 150 100 66 100 101 100 98 100 78 100 74 100 34 100 43 100 64 100 23 100 48 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 902 115 150 66 100 98 77 74 34 43 64 23 48 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_6: Onderwijs op maat

door passend onderwijs (Na ja

ren voorbereiding is op 9 okto

ber 2012 het wetsvoorstel Pas

send Onderwijs goedgekeurd

door de Eerste Kamer. Het doel

is alle leerlingen een onderwij

saanbod op maat te bieden in

een eenvoudiger, transparanter

en minder bureaucratisch

systeem met meer ruimte voor

scholen. Het voorstel moet zor

gen voor een betere samenwer

king tussen regulier en speciaal

onderwijs en tussen scholen,

gemeenten en jeugdzorg.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 61* 58* 87* 86* 91*

Subtotaal Ja, Negatief 39* 42* 13* 14* 9*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 207 18 22 18 37 20 21 14 12 22 22 20 18 11 13 7 19 6 25 26 11 8 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 508 45 69 81 28 61 53 51 50 44 41 36 41 19 51 18 45 46 18 55 34 40 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 145 13 11 9 25 16 9 10 20 17 20 13 12 12 13 3 8 6 8 10 10 3 9 11 13 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 32 3 5 4 5 3 2 2 4 4 3 3 1 1 4 4 2 5 - - 4 4 - - 2 2 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 178 16 10 3 30 14 12 2 25 23 5 14 29 13 13 - 25 - -

Weet niet --------------------------- 55 5 6 5 1 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 19 1 1 1 3 6 7 1 9

-------- 892 79 107 148 60 99 86 96 78 73 63 31 84 30 84 86 32 55 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2018 179 230 187 300 197 156 162 214 186 197 195 185 173 152 171 68 184 108 138 182 186 65 197 141 164 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_7: Groeiende aandacht

voor excellentie\ambitie (In de

afgelopen periode heeft het kabi

net ingezet op talentontwikke

ling, excellentie en een ambitieus

studieklimaat. In toenemende

mate zijn bijvoorbeeld plusklas

sen in het basisonderwijs of ho

noursprogramma’s in het hoger

onderwijs ingericht.)

24* 8* 33* 9*

56* 53* 29* 23*

20*

8* 2* 31* 2* 24* 26* 37* -* 29*

1* 24*

Subtotaal Ja, Totaal 87* 97* 62* 95* 71* 38* 97* 64*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 892 100 107 100 148 100 60 100 99 100 96 100 78 100 63 100 31 100 30 100 84 100 32 100 55 100 10 100

------- 715 80 91 85 118 80 49 81 75 76 73 76 64 82 47 75 26 84 24 80 70 83 29 91 42 76 7 70

------ 177 20 16 15 30 20 11 19 24 24 23 24 14 18 16 25 5 16 6 20 14 17 3 9 13 24 3 30

Totaal antwoorden ---------------- 1785 200 214 200 296 200 119 200 197 200 192 200 156 200 126 200 62 200 60 200 168 200 64 200 110 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 892 100 107 100 148 100 60 100 99 100 96 100 78 100 63 100 31 100 30 100 84 100 32 100 55 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 893 108 148 60 99 96 77 63 31 30 84 32 55 10

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 99 9 26 21 10 10 11 9 2 8 7 1 - - 8 10 7 7 - - 5 6 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 316 28 45 50 33 34 36 22 22 22 33 31 28 32 8 22 18 23 22 22 6 18 27 31 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 297 26 23 46 30 22 23 34 29 35 29 27 24 27 10 27 19 24 21 21 11 33 19 22 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 221 20 20 16 18 14 14 27 24 23 23 23 21 18 20 14 9 12 21 21 12 18 21 5 45

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 139 12 7 17 11 12 12 15 13 10 10 13 13 9 10 4 11 16 22 3 9 11 13 - -

Weet niet --------------------------- 54 5 1 - 5 5 6 6 9 9 2 2 9 1 3 8 10 5 5 1 3 6 7 1 9

-------- 933 83 115 135 80 83 94 82 82 81 92 86 71 80 32 86 54 71 29 88 69 80 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2059 183 238 193 287 189 176 183 209 182 183 181 199 186 160 180 69 186 132 169 169 172 62 188 155 180 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_7: Groeiende aandacht

voor excellentie\ambitie (In de

afgelopen periode heeft het kabi

net ingezet op talentontwikke

ling, excellentie en een ambitieus

studieklimaat. In toenemende

mate zijn bijvoorbeeld plusklas

sen in het basisonderwijs of ho

noursprogramma’s in het hoger

onderwijs ingericht.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

V100_8: Steeds vroegere selectie

(Er is sprake van een steeds

vroeger beginnende selectie in

het primair onderwijs. Leerlin

gen worden al vroeg ingedeeld in

niveaugroepen met verschillende

leerlijnen.)

21* 14* 2* 1*

37* 19*

19* 35*

12* 38* 36*

6* 21* 22*

1* -* 10*

Subtotaal Ja, Totaal 93* 89* 69* 72*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-------- 933 100 115 100 135 100 80 100 94 100 82 100 92 100 71 100 32 100 54 100 71 100 29 100 69 100 10 100

------- 415 44 71 71 44 33 35 24 40 44 29 41 8 26 48 29 41 6 32 46 1

------ 518 56 43 64 36 61 65 58 51 56 42 59 24 28 52 42 59 23 37 54 9

Totaal antwoorden ---------------- 1866 200 229 200 270 200 160 200 188 200 164 200 183 200 142 200 64 200 108 200 142 200 58 200 138 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 933 100 115 100 135 100 80 100 94 100 82 100 92 100 71 100 32 100 54 100 71 100 29 100 69 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 935 116 135 80 94 82 92 71 32 54 71 29 69 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_8: Steeds vroegere selectie

(Er is sprake van een steeds

vroeger beginnende selectie in

het primair onderwijs. Leerlin

gen worden al vroeg ingedeeld in

niveaugroepen met verschillende

leerlijnen.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 62* 53* 55* 29* 25* 21* 10*

Subtotaal Ja, Negatief 38* 47* 45* 71* 75* 79* 90*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 178 16 14 11 22 14 12 12 26 14 14 17 16 23 4 11 9 12 20 20 2 6 14 16 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 498 44 58 47 69 45 44 46 55 48 40 40 56 52 35 40 15 41 36 46 39 40 12 36 34 40 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 202 18 19 16 34 22 9 20 18 28 13 12 19 21 10 27 6 17 17 9 27 14 16 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 98 9 14 12 27 4 4 5 5 15 2 7 8 8 5 6 3 7 1 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 90 8 12 10 - 15 3 1 9 8 2 - - 11 14 1 3 21 1 9

Weet niet --------------------------- 59 5 5 4 - 13 5 4 3 3 10 9 3 3 - - 11 5 5 2 6 2 2 1 9

-------- 976 87 105 86 152 69 107 97 88 83 84 37 56 79 81 30 91 63 9 82

Totaal antwoorden ---------------- 2102 187 228 186 304 200 165 172 222 193 198 196 195 183 173 194 74 200 134 172 177 181 63 191 149 173 20 182

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_9: Groeiende aandacht

voor centrale toetsen (De afgelo

pen jaren is de aandacht voor

(centrale) toetsen met name op

het gebied van taal en rekenen

gegroeid. Er zijn plannen ge

maakt voor een verplichte cen

trale eindtoets taal en rekenen in

het primair en speciaal onder

wijs. Voor het voortgezet onder

wijs gaat het om een (centrale)

tussentoets. Voor het mbo zijn in

2011 centraal ontwikkelde exa

mens taal en rekenen ingevoerd.

In het hbo wordt gesproken over

‘instellingsoverstijgende

voortgangstoetsing’

23* 26*

9* 28* 8*

18* 15* 1* 22* 3* 21* 1*

-* 15* 3* 1* 2* 14* 14* 24*

-* 13* 14*

Subtotaal Ja, Totaal 100* 72* 93* 96* 94* 100* 72* 73*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-------- 976 100 105 100 152 100 69 100 107 100 97 100 88 100 84 100 37 100 56 100 79 100 30 100 63 100 9 100

------- 676 69 72 68 91 56 81 76 54 74 58 69 19 45 80 59 75 14 48 76 5 56

------ 301 31 34 32 61 13 26 24 43 15 26 31 18 11 20 20 25 16 15 24 4 44

Totaal antwoorden ---------------- 1952 200 211 200 304 200 137 200 214 200 194 200 177 200 168 200 74 200 112 200 158 200 60 200 126 200 18 200

Totaal ondervraagden ------------- 976 100 105 100 152 100 69 100 107 100 97 100 88 100 84 100 37 100 56 100 79 100 30 100 63 100 9 100

Ongewogen basis ------------------ 980 108 152 70 108 97 87 84 37 56 79 30 63 9

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_9: Groeiende aandacht

voor centrale toetsen (De afgelo

pen jaren is de aandacht voor

(centrale) toetsen met name op

het gebied van taal en rekenen

gegroeid. Er zijn plannen ge

maakt voor een verplichte cen

trale eindtoets taal en rekenen in

het primair en speciaal onder

wijs. Voor het voortgezet onder

wijs gaat het om een (centrale)

tussentoets. Voor het mbo zijn in

2011 centraal ontwikkelde exa

mens taal en rekenen ingevoerd.

In het hbo wordt gesproken over

‘instellingsoverstijgende

voortgangstoetsing’

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 60* 81* 56* 83* 51* 47*

Subtotaal Ja, Negatief 40* 19* 44* 17* 49* 53*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 137 12 18 15 26 7 8 9 7 13 13 12 11 9 10 4 11 3 15 15 11 6 7 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 557 50 63 52 79 52 42 43 56 49 61 47 44 47 53 23 62 27 47 48 21 64 40 47 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 168 15 14 12 28 18 5 29 18 18 15 14 17 19 5 14 8 10 21 21 - 9 10 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 48 4 8 6 8 5 4 4 8 7 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 1 3 1 1 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 138 12 16 13 9 24 6 3 18 17 9 10 2 5 23 6 6 - 22 - -

Weet niet --------------------------- 77 7 3 3 2 15 8 7 3 3 13 4 5 2 5 14 5 5 - - 8 9 1 9

-------- 911 81 104 84 141 58 101 95 77 76 85 33 89 41 87 33 56 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2037 181 227 184 293 193 154 160 216 188 196 194 184 172 165 185 70 189 119 153 185 189 66 200 142 165 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_10: Toenemende profile

ring van instellingen (Zowel om

leerlingen\studenten te werven,

als ook om inhoudelijke redenen

kiezen steeds meer scholen en

onderwijsinstellingen ervoor

zich (op onderdelen) te profile

ren. In het primair en voortgezet

onderwijs gaat het bijvoorbeeld

om extra aandacht voor sport of

cultuur, of een programma als

de ‘vreedzame school’. In het ho

ger onderwijs zijn instellingen

gevraagd om plannen te maken

voor de zwaartepunten waarop

ze zich met name willen richten.)

17* 4* 33*

60* 35*

5* 25* -*

6* 25* 5* 3* 29* -* 26*

1* 15* 12* 18*

Subtotaal Ja, Totaal 93* 60* 88* 94* 72* 53* 89* 100* 65*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-------- 911 100 104 100 141 100 58 100 101 100 95 100 77 100 76 100 33 100 41 100 87 100 33 100 56 100 10 100

------- 694 76 82 79 105 74 49 85 65 74 78 58 76 56 73 27 82 30 73 62 71 32 46 82 9 90

------ 217 24 22 21 36 26 9 15 37 21 22 18 24 20 27 6 18 11 27 25 29 1 10 18 1 10

Totaal antwoorden ---------------- 1822 200 207 200 282 200 116 200 202 200 190 200 153 200 152 200 66 200 82 200 174 200 66 200 112 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 911 100 104 100 141 100 58 100 101 100 95 100 77 100 76 100 33 100 41 100 87 100 33 100 56 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 910 106 141 54 102 95 76 76 33 41 87 33 56 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_10: Toenemende profile

ring van instellingen (Zowel om

leerlingen\studenten te werven,

als ook om inhoudelijke redenen

kiezen steeds meer scholen en

onderwijsinstellingen ervoor

zich (op onderdelen) te profile

ren. In het primair en voortgezet

onderwijs gaat het bijvoorbeeld

om extra aandacht voor sport of

cultuur, of een programma als

de ‘vreedzame school’. In het ho

ger onderwijs zijn instellingen

gevraagd om plannen te maken

voor de zwaartepunten waarop

ze zich met name willen richten.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 64* 97*

Subtotaal Ja, Negatief 36* 3*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 181 16 25 20 46 7 18 16 34 10 10 11 13 6 16 5 4 7 21 7 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 391 35 44 36 69 20 45 39 50 34 32 35 40 22 14 22 15 45 18 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 238 21 34 27 25 16 31 21 18 11 22 21 14 16 4 11 16 21 31 5 15 17 20 7

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 121 11 15 12 11 7 14 15 17 15 5 11 10 15 1 3 6 8 10 10 3 9 13 15 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 120 11 3 - 14 14 6 5 - 16 15 7 8 4 11 24 19 3 9 23 1 9

Weet niet --------------------------- 74 7 3 2 1 10 10 7 6 1 13 6 7 - - 13 12 - - 8 9 - -

-------- 932 83 117 151 73 76 102 88 100 77 76 85 33 89 41 67 30 91 55 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2058 183 240 195 303 199 169 176 217 188 201 199 184 172 165 185 70 189 119 153 165 168 63 191 141 164 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_11: Invoering risicoge

richt toezicht inspectie (Het in

spectietoezicht is in de afgelopen

jaren steeds meer op basis van

risicoanalyses gaan werken. De

Inspectie gaat niet meer elk jaar

bij iedere school kijken, maar

kijkt in eerste instantie naar de

opbrengsten van het onderwijs

(cito-scores, eindexamenresulta

ten), en naar (financiële) jaar

rapportages, signalen en al bij

de inspectie bekende informatie.

Op basis daarvan besluit zij of

het noodzakelijk is om daadwer

kelijk op de school te kijken. Zi

30* 7* 34* 6* 4* 8*

45* 21* 50* 59* 18* 22* 21*

32* 11* 32* 64*

5* 17*

2* -* -* 31* 19* 27*

1* 1* 12* 17* 12*

Subtotaal Ja, Totaal 95* 99* 99* 72* 53* 68* 64*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 932 100 117 100 151 100 73 100 102 100 100 100 77 100 76 100 33 100 41 100 67 100 30 100 55 100 10 100

------- 572 61 69 59 115 27 63 62 84 45 58 47 61 28 19 26 22 73 25 3 30

------ 360 39 49 41 36 45 38 38 16 33 42 29 39 5 22 41 8 27 30 7 70

Totaal antwoorden ---------------- 1864 200 234 200 302 200 145 200 204 200 200 200 155 200 152 200 66 200 82 200 134 200 60 200 110 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 932 100 117 100 151 100 73 100 102 100 100 100 77 100 76 100 33 100 41 100 67 100 30 100 55 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 934 117 151 74 101 100 79 76 33 41 67 30 55 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_11: Invoering risicoge

richt toezicht inspectie (Het in

spectietoezicht is in de afgelopen

jaren steeds meer op basis van

risicoanalyses gaan werken. De

Inspectie gaat niet meer elk jaar

bij iedere school kijken, maar

kijkt in eerste instantie naar de

opbrengsten van het onderwijs

(cito-scores, eindexamenresulta

ten), en naar (financiële) jaar

rapportages, signalen en al bij

de inspectie bekende informatie.

Op basis daarvan besluit zij of

het noodzakelijk is om daadwer

kelijk op de school te kijken. Zi

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 76* 38* 84* 85* 46* 39* 45*

Subtotaal Ja, Negatief 24* 62* 16* 15* 54* 61* 55*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 91 8 7 6 26 5 6 7 6 12 12 8 8 5 6 4 11 4 5 5 5 2 6 2 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 446 40 55 45 69 45 32 34 55 48 48 48 32 42 47 13 35 19 36 37 17 52 27 31 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 227 20 22 18 21 24 25 23 20 11 32 21 24 3 8 14 18 23 23 4 12 24 28 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 95 8 8 6 10 7 9 9 10 8 4 4 14 13 4 4 3 8 13 10 10 - - 10 12 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 212 19 24 19 22 14 17 17 17 14 24 24 17 16 13 15 14 16 21 19 19 10 30 19 22 1 9

Weet niet --------------------------- 55 5 7 6 4 3 9 9 4 4 2 2 3 3 4 5 - - 12 5 5 - - 4 5 - -

-------- 859 76 92 75 126 70 73 94 82 75 74 87 81 72 81 23 50 74 76 23 70 63 73 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 1985 176 215 175 278 183 166 173 209 182 176 174 194 181 161 181 60 162 128 164 172 176 56 170 149 173 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

-

-------- 859 100 92 100 126 100 70 100 94 100 75 100 87 100 72 100 23 100 50 100 74 100 23 100 63 100 10 100

------- 537 63 62 67 95 38 54 62 65 60 41 47 65 17 74 23 41 55 19 29 4 40

------ 322 37 30 33 31 32 46 32 35 15 46 25 35 6 26 27 33 45 4 34 6 60

Totaal antwoorden ---------------- 1718 200 185 200 252 200 141 200 188 200 150 200 173 200 144 200 46 200 100 200 148 200 46 200 126 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 859 100 92 100 126 100 70 100 94 100 75 100 87 100 72 100 23 100 50 100 74 100 23 100 63 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 861 94 126 71 94 75 86 72 23 50 74 23 63 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_12: Veranderende rol van

de overheid (De afgelopen perio

de heeft het terugtreden van de

overheid verder doorgezet.

Steeds meer vraagt de overheid

dat scholen en burgers hun

zaken zelf organiseren.)

17* 2*

30* 24*

14* 11* 30*

17*

38*

15*

Subtotaal Ja, Totaal 83* 62* 64*

V100_12: Veranderende rol van

de overheid (De afgelopen perio

de heeft het terugtreden van de

overheid verder doorgezet.

Steeds meer vraagt de overheid

dat scholen en burgers hun

zaken zelf organiseren.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 75* 80* 47* 46* 83* 46*

Subtotaal Ja, Negatief 25* 20* 53* 54* 17* 54*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 82 7 10 8 31 3 3 4 4 6 6 6 6 2 2 3 8 2 3 3 3 3 9 5 6 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 417 37 47 38 92 14 37 32 59 30 28 31 35 19 51 20 25 10 30 26 30 6 55

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 83 7 11 9 12 8 7 7 12 10 14 2 10 11 5 14 2 3 4 4 2 6 2 2 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 24 2 2 1 3 2 2 3 7 3 3 2 2 3 3 - - - - 1 1 - - 1 1 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 390 35 41 33 12 50 42 37 15 50 30 34 8 22 37 48 14 42 43 -

Weet niet --------------------------- 131 12 12 10 2 21 13 12 4 16 15 12 14 2 5 17 17 17 4 12 9 10 1 9

-------- 606 54 70 57 138 26 59 52 82 41 46 52 27 24 33 15 45 34 10

Totaal antwoorden ---------------- 1732 154 193 157 290 191 122 127 174 152 183 181 148 138 135 152 64 173 102 131 131 134 48 145 120 140 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_13: Andere manieren om

met het onderwijsveld in ge

sprek te gaan (De overheid zoekt

naar andere manieren om met

het onderwijsveld in gesprek te

raken. Voorbeelden daarvan zijn

de beleidsbenadering rondom

passend onderwijs, de vormge

ving van het beleid rond ouder

betrokkenheid, maar ook een

programma als School aan Zet.)

20*

61* 15* 58* 26* 26*

14* 2*

6*

8* 52* 15* 47* 47* 49* 50* -*

1* 22* 4* 22*

Subtotaal Ja, Totaal 91* 27* 81* 38* 73* 31* 34* 40* 91*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-------- 606 100 70 100 138 100 26 100 59 100 82 100 41 100 46 100 27 100 24 100 33 100 15 100 34 100 10 100

------- 499 82 58 82 123 16 41 65 79 37 90 34 73 22 81 22 92 28 85 13 87 31 91 9 90

------ 107 18 12 18 15 9 18 17 21 4 10 13 27 5 19 2 8 5 15 2 13 3 9 1 10

Totaal antwoorden ---------------- 1211 200 140 200 276 200 51 200 119 200 164 200 82 200 93 200 54 200 48 200 66 200 30 200 68 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 606 100 70 100 138 100 26 100 59 100 82 100 41 100 46 100 27 100 24 100 33 100 15 100 34 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 608 74 138 25 59 82 41 46 27 24 33 15 34 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_13: Andere manieren om

met het onderwijsveld in ge

sprek te gaan (De overheid zoekt

naar andere manieren om met

het onderwijsveld in gesprek te

raken. Voorbeelden daarvan zijn

de beleidsbenadering rondom

passend onderwijs, de vormge

ving van het beleid rond ouder

betrokkenheid, maar ook een

programma als School aan Zet.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 89* 64* 69*

Subtotaal Ja, Negatief 11* 36* 31*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 56 5 4 3 9 6 3 3 9 8 6 6 5 5 6 7 1 3 4 5 2 2 3 9 3 3 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 365 32 36 29 78 14 30 26 54 19 30 34 18 19 24 28 29 11 33 23 27 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 192 17 24 20 31 20 10 10 28 15 15 16 15 18 20 11 6 15 15 7 21 10 12 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 72 6 5 4 10 7 2 3 7 6 12 5 5 9 10 4 11 1 1 9 9 3 9 3 3 2 18

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 288 26 37 30 17 45 23 20 8 41 15 17 1 31 25 26 6 18 38 - -

Weet niet --------------------------- 153 14 16 13 7 22 18 16 6 21 19 12 13 2 5 17 19 19 3 9 9 10 1 9

-------- 685 61 70 57 128 29 74 64 87 45 62 70 34 30 54 55 24 73 39 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 1811 161 193 157 280 184 125 130 189 164 188 186 152 142 151 170 71 192 108 138 152 155 57 173 125 145 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_14: Toenemende organisa

tiegraad van het onderwijsveld

(Verschillende organisaties tre

den in toenemende mate op als

gesprekspartner van de overheid

namens het onderwijsveld. Sec

tororganisaties profileren zich

steeds meer namens hun eigen on

derwijssector (po-raad, vo-raad,

mbo-raad). Daarnaast zijn er

ook nieuwe organisaties zoals de

Stichting van het Onderwijs en

de Onderwijscoöperatie die na

mens het hele onderwijsveld

spreken.)

51* 14* 53* 18* 49*

24* 30* 8*

12*

11* 47* 8* 38* 3* 40* 44*

5* 23* 6* 22*

Subtotaal Ja, Totaal 84* 30* 86* 42* 92* 38* 45*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

_____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-------- 685 100 70 100 128 100 29 100 74 100 87 100 45 100 62 100 34 100 30 100 54 100 24 100 39 100 10 100

------- 421 61 40 58 87 68 16 57 39 52 60 69 24 54 36 58 19 56 23 77 30 56 14 58 26 67 7 70

------ 264 39 30 42 41 32 12 43 35 48 27 31 21 46 26 42 15 44 7 23 24 44 10 42 13 33 3 30

Totaal antwoorden ---------------- 1371 200 139 200 256 200 58 200 147 200 174 200 91 200 124 200 68 200 60 200 108 200 48 200 78 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 685 100 70 100 128 100 29 100 74 100 87 100 45 100 62 100 34 100 30 100 54 100 24 100 39 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 695 75 128 29 75 87 47 63 34 30 54 24 39 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_14: Toenemende organisa

tiegraad van het onderwijsveld

(Verschillende organisaties tre

den in toenemende mate op als

gesprekspartner van de overheid

namens het onderwijsveld. Sec

tororganisaties profileren zich

steeds meer namens hun eigen on

derwijssector (po-raad, vo-raad,

mbo-raad). Daarnaast zijn er

ook nieuwe organisaties zoals de

Stichting van het Onderwijs en

de Onderwijscoöperatie die na

mens het hele onderwijsveld

spreken.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

_____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 13 1 2 2 1 1 - - 1 1 - - 3 3 1 1 - - 2 3 1 1 1 3 1 1 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 153 14 12 10 21 14 10 11 14 12 16 16 15 14 10 11 8 22 8 10 14 14 9 27 14 16 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 376 33 45 36 61 40 21 43 37 37 37 28 26 33 37 16 43 16 36 37 14 42 20 7 64

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 173 15 19 16 27 18 10 11 24 21 25 12 11 12 13 8 22 7 9 18 18 3 9 6 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 276 24 31 25 36 24 34 23 20 18 18 29 27 21 24 4 18 23 23 23 5 15 33 1 9

Weet niet --------------------------- 135 12 14 11 6 20 10 9 5 20 12 14 1 3 27 6 6 1 3 12 14 - -

-------- 716 64 78 64 110 42 82 71 78 58 56 62 32 33 69 70 27 41 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 1842 164 201 164 262 172 138 144 197 171 179 177 165 154 145 162 69 186 111 142 167 170 60 182 127 148 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

-

-

-

-

-------- 716 100 78 100 110 100 42 100 82 100 78 100 58 100 56 100 32 100 33 100 69 100 27 100 41 100 10 100

------- 166 23 14 18 22 20 10 25 15 18 16 21 18 32 11 20 8 25 10 30 15 22 10 37 15 2 20

------ 549 77 64 82 88 80 32 75 67 82 62 79 39 68 44 80 24 75 23 70 54 78 17 63 26 8 80

Totaal antwoorden ---------------- 1431 200 156 200 220 200 85 200 164 200 156 200 115 200 111 200 64 200 66 200 138 200 54 200 82 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 716 100 78 100 110 100 42 100 82 100 78 100 58 100 56 100 32 100 33 100 69 100 27 100 41 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 718 82 110 39 83 78 58 56 32 33 69 27 41 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_15: Organisatiegraad on

derwijsveld leidt tot afnemende

autonomie instellingen (Door de

toenemende invloed van organi

saties die namens het onder

wijsveld spreken, neemt de auto

nomie van afzonderlijke

onderwijsinstellingen af.)

22* 21* 23*

25* 7*

35* 11* 38*

4* 21* 5* 19* 35*

Subtotaal Ja, Totaal 72* 44* 77* 54* 86* 42* 82* 48*

V100_15: Organisatiegraad on

derwijsveld leidt tot afnemende

autonomie instellingen (Door de

toenemende invloed van organi

saties die namens het onder

wijsveld spreken, neemt de auto

nomie van afzonderlijke

onderwijsinstellingen af.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 37*

Subtotaal Ja, Negatief 63*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 36 3 4 3 6 4 - - 5 4 2 2 5 5 3 4 1 3 3 4 - - 1 3 5 6 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 249 22 15 35 23 8 23 20 36 24 22 18 20 9 24 16 21 32 12 18 21 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 338 30 41 34 64 25 26 32 28 34 34 27 25 30 34 16 43 7 26 27 14 42 21 24 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 197 17 25 20 28 18 20 21 24 21 20 20 13 12 13 15 7 19 5 23 23 6 18 8 4 36

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 219 19 33 16 28 23 20 5 28 26 18 20 3 8 27 12 12 - 25 1 9

Weet niet --------------------------- 87 8 5 4 3 14 8 7 4 4 10 10 6 7 1 3 20 5 5 - - 9 10 1 9

-------- 820 73 85 69 133 53 84 73 92 69 65 73 33 31 81 33 52 9 82

Totaal antwoorden ---------------- 1946 173 208 169 285 188 149 156 199 173 193 191 176 164 154 173 70 189 109 140 179 183 66 200 138 160 20 182

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_16: Sturing door presta

tieafspraken\bestuursakkoorden

met de sector (De afgelopen ka

binetsperiode is voor het realise

ren van kabinetsambities vooral

gewerkt met prestatieafspraken

en\of bestuursakkoorden. In de

ze akkoorden wordt veelal ge

bruik gemaakt van nauwkeurig

omschreven cijfermatig bepaal

de prestatieafspraken (bijvoor

beeld verhogen van de citoscores

met 1.9 punt, of afspraken over

te behalen studierendementen in

het ho).)

12* 9* 36* 33* 36*

42* 9*

6* 9*

27* 11* 30* 5* 35* -* 29*

2* 15* 26*

Subtotaal Ja, Totaal 88* 56* 91* 64* 89* 40* 83* 100* 60*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-

-------- 820 100 85 100 133 100 53 100 84 100 92 100 69 100 65 100 33 100 31 100 81 100 33 100 52 100 9 100

------- 285 35 19 41 31 8 27 32 38 41 29 43 21 33 10 30 19 32 40 13 39 23 44 4 44

------ 535 65 66 92 69 45 57 68 54 59 40 57 44 67 23 70 12 49 60 20 61 29 56 5 56

Totaal antwoorden ---------------- 1640 200 171 200 266 200 107 200 168 200 184 200 138 200 129 200 66 200 62 200 162 200 66 200 104 200 18 200

Totaal ondervraagden ------------- 820 100 85 100 133 100 53 100 84 100 92 100 69 100 65 100 33 100 31 100 81 100 33 100 52 100 9 100

Ongewogen basis ------------------ 826 89 133 52 85 92 71 65 33 31 81 33 52 9

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_16: Sturing door presta

tieafspraken\bestuursakkoorden

met de sector (De afgelopen ka

binetsperiode is voor het realise

ren van kabinetsambities vooral

gewerkt met prestatieafspraken

en\of bestuursakkoorden. In de

ze akkoorden wordt veelal ge

bruik gemaakt van nauwkeurig

omschreven cijfermatig bepaal

de prestatieafspraken (bijvoor

beeld verhogen van de citoscores

met 1.9 punt, of afspraken over

te behalen studierendementen in

het ho).)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 22* 16* 61*

Subtotaal Ja, Negatief 78* 84* 39*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 156 14 19 15 13 16 17 24 8 8 15 14 15 17 1 8 10 13 13 3 9 18 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 385 34 44 36 42 28 29 31 48 41 26 26 47 32 36 4 24 31 37 38 13 39 35 41 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 199 18 14 40 11 12 17 15 29 12 12 19 22 13 13 17 15 15 6 18 6 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 174 15 16 13 33 3 14 12 29 2 14 16 18 3 21 21 11 9 10 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 142 13 24 17 11 23 9 8 7 7 20 6 7 1 3 16 6 - 13 15 - -

Weet niet --------------------------- 71 6 7 5 7 5 13 3 3 2 2 11 10 2 2 - - 14 6 6 - - 5 6 1 9

-------- 913 81 92 75 128 84 60 102 92 76 81 36 48 86 88 33 68 79 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2039 181 215 175 280 184 156 163 217 189 193 191 183 171 170 191 73 197 126 162 184 188 66 200 154 179 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_17: Veel nieuwe regels na

ar aanleiding van incidenten (De

afgelopen jaren is er veel media

-aandacht geweest voor enkele

incidenten in het onderwijsveld.

Voorbeelden hiervan zijn InHol

land (hbo) en Amarantis (vo\m

bo). Deze incidenten hebben ge

leid tot nieuwe beleidsmaatrege

len, die voor het gehele onder

wijsveld, en niet alleen de getrof

fen instellingen, van toepassing

zijn.)

9* 20* 3* 21*

44* 11*

11* 26* 29* 35* 7*

22* 3* 29* 2* 49* 4* 33*

19* 24* 19* 21* 6* -*

14* 18*

Subtotaal Ja, Totaal 63* 89* 91* 71* 91* 97* 62* 100*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-

-------- 913 100 92 100 128 100 60 100 102 100 92 100 76 100 81 100 36 100 48 100 86 100 33 100 68 100 10 100

------- 540 59 63 68 55 46 71 34 62 48 59 5 32 67 50 58 16 48 53 6 60

------ 372 41 29 32 73 15 31 58 14 33 41 31 16 33 36 42 17 52 15 4 40

Totaal antwoorden ---------------- 1826 200 185 200 256 200 121 200 205 200 184 200 152 200 162 200 72 200 96 200 172 200 66 200 136 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 913 100 92 100 128 100 60 100 102 100 92 100 76 100 81 100 36 100 48 100 86 100 33 100 68 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 910 93 128 57 102 92 76 81 36 48 86 33 68 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_17: Veel nieuwe regels na

ar aanleiding van incidenten (De

afgelopen jaren is er veel media

-aandacht geweest voor enkele

incidenten in het onderwijsveld.

Voorbeelden hiervan zijn InHol

land (hbo) en Amarantis (vo\m

bo). Deze incidenten hebben ge

leid tot nieuwe beleidsmaatrege

len, die voor het gehele onder

wijsveld, en niet alleen de getrof

fen instellingen, van toepassing

zijn.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 43* 76* 70* 37* 81* 14* 78*

Subtotaal Ja, Negatief 57* 24* 30* 63* 19* 86* 22*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 443 39 48 39 86 31 32 43 37 51 28 36 40 20 54 15 47 48 16 48 21 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 418 37 52 42 50 33 30 32 51 44 38 38 38 35 33 37 16 43 21 27 39 40 12 36 32 37 7 64

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 37 3 4 3 7 5 1 1 8 7 2 2 1 1 5 5 - - 4 5 1 1 2 6 1 1 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 12 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 - - 2 3 - - - - - - - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 183 16 17 14 8 28 10 7 34 10 11 1 24 10 10 3 9 29 1 9

Weet niet --------------------------- 33 3 - - 4 5 2 2 1 1 5 5 4 5 - - 12 1 1 - - 3 3 - -

-------- 910 81 106 86 144 63 102 93 68 75 84 36 42 87 30 91 54 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2036 181 229 186 296 195 159 166 217 189 194 192 175 163 164 184 73 197 120 154 185 189 63 191 140 163 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_18: Aandacht voor profes

sionalisering van docenten (In

verschillende beleidsmaatrege

len vanuit het ministerie, maar

ook in het onderwijsveld zelf is

er de afgelopen jaren veel aan

dacht geweest voor de kwaliteit

van de docent. Er is tijd en geld

beschikbaar gekomen voor

professionalisering.)

57* 50* 26* 19* 24*

5* 29* 9* 7* 32* 3* 31* 34*

-* -* 15*

Subtotaal Ja, Totaal 95* 66* 89* 92* 63* 97* 54* 89* 63*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-------- 910 100 106 100 144 100 63 100 102 100 93 100 68 100 75 100 36 100 42 100 87 100 30 100 54 100 10 100

------- 861 95 100 94 136 94 62 97 93 91 89 96 65 97 68 91 36 100 36 86 99 28 93 53 98 9 90

------ 49 5 6 6 8 6 2 3 9 9 4 4 2 3 7 9 - - 6 1 1 2 7 1 2 1 10

Totaal antwoorden ---------------- 1820 200 211 200 288 200 127 200 205 200 186 200 135 200 150 200 72 200 84 200 174 200 60 200 108 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 910 100 106 100 144 100 63 100 102 100 93 100 68 100 75 100 36 100 42 100 87 100 30 100 54 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 911 107 144 63 102 93 68 75 36 42 87 30 54 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_18: Aandacht voor profes

sionalisering van docenten (In

verschillende beleidsmaatrege

len vanuit het ministerie, maar

ook in het onderwijsveld zelf is

er de afgelopen jaren veel aan

dacht geweest voor de kwaliteit

van de docent. Er is tijd en geld

beschikbaar gekomen voor

professionalisering.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 86*

Subtotaal Ja, Negatief 14*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 386 34 34 28 64 31 32 46 40 44 30 28 37 41 16 43 22 28 29 30 10 30 19 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 468 42 59 48 74 49 28 47 41 40 40 40 37 38 42 14 38 21 50 19 58 34 40 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 59 5 6 5 7 5 6 6 7 6 9 9 2 1 4 4 5 14 1 1 5 5 3 9 4 5 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 15 1 4 3 3 2 1 1 - - 1 1 - - 2 2 1 3 1 1 1 1 - - 1 1 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 153 14 16 13 4 21 10 9 5 25 7 8 1 25 10 10 - 27 1 9

Weet niet --------------------------- 45 4 3 3 - 10 4 3 2 2 10 2 2 - - 8 3 3 1 3 1 1 1 9

-------- 928 82 103 84 148 65 101 88 94 71 80 90 36 45 85 87 32 58 9 82

Totaal antwoorden ---------------- 2054 182 226 184 300 197 161 168 216 188 195 193 178 167 169 190 73 197 123 158 183 187 65 197 144 167 20 182

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_19: Veel aandacht voor

kennis van docenten (Als onder

deel van de

‘professionaliseringsagenda’ is

er veel aandacht besteed aan de

‘kenniskant’ van het leraarsbe

roep. Dit heeft geleid tot kennis

toetsen op de lerarenopleidingen

en discussies over de inrichting

van de nascholing voor

docenten.)

42* 44* 22*

30* 27* 51*

3* 22* 5* 24* 3* 32* -* 31*

-* 10* 10* 10*

Subtotaal Ja, Totaal 97* 68* 93* 67* 97* 58* 97* 67*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-------- 928 100 103 100 148 100 65 100 101 100 94 100 71 100 80 100 36 100 45 100 85 100 32 100 58 100 9 100

------- 855 92 93 90 138 93 59 91 94 93 84 89 70 98 74 93 30 83 43 96 79 93 29 91 53 91 9 100

------ 73 8 10 10 10 7 6 9 7 7 10 11 2 2 6 7 6 17 2 4 6 7 3 9 5 9 - -

Totaal antwoorden ---------------- 1856 200 207 200 296 200 131 200 202 200 188 200 143 200 160 200 72 200 90 200 170 200 64 200 116 200 18 200

Totaal ondervraagden ------------- 928 100 103 100 148 100 65 100 101 100 94 100 71 100 80 100 36 100 45 100 85 100 32 100 58 100 9 100

Ongewogen basis ------------------ 929 105 148 64 101 94 72 80 36 45 85 32 58 9

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_19: Veel aandacht voor

kennis van docenten (Als onder

deel van de

‘professionaliseringsagenda’ is

er veel aandacht besteed aan de

‘kenniskant’ van het leraarsbe

roep. Dit heeft geleid tot kennis

toetsen op de lerarenopleidingen

en discussies over de inrichting

van de nascholing voor

docenten.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 158 14 16 13 26 17 4 20 17 18 18 10 10 12 13 4 11 6 8 25 9 27 5 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 436 39 40 33 66 43 21 40 35 53 25 42 47 26 22 43 44 19 31 36 8

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 60 5 8 7 13 9 4 5 3 2 12 4 4 3 3 1 3 2 3 3 3 4 12 3 3 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 18 2 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 - - 2 2 - - 2 2 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 338 30 45 37 41 27 42 38 33 11 49 21 24 3 26 33 21 21 1 39 -

Weet niet --------------------------- 116 10 10 8 5 22 14 12 5 5 17 9 10 - 22 4 - - 6 7 1 9

-------- 672 60 67 55 106 31 63 55 85 41 58 66 34 30 73 32 41 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 1798 160 190 155 258 170 127 133 178 155 186 184 148 138 147 166 71 192 108 138 171 174 65 197 127 148 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_20: Groeiende roep om

professionele autonomie van do

centen (Er is sprake van een

groeiende roep om een beroep

op de professionele autonomie

van docenten. Onderwijsinstel

lingen en docenten zelf nemen

hierin het voortouw. Zo zijn er

bijvoorbeeld in het hoger be

roepsonderwijs pogingen van in

stellingen om invulling te geven

aan het begrip ‘professionele

ruimte’ (hbo).)

5* 26* 6*

22* 52* 24* 70* 28* 58* 73*

12*

8*

44* 11* 46* 8* 3* 45* -*

3* 23* 16* -* 28* 4*

Subtotaal Ja, Totaal 70* 33* 84* 38* 92* 38* 74* 97* 48*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 672 100 67 100 106 100 31 100 63 100 85 100 41 100 58 100 34 100 30 100 73 100 32 100 41 100 10 100

------- 594 88 56 83 92 87 25 81 60 95 71 84 36 88 54 92 30 88 28 93 68 93 28 88 36 88 10 100

------ 78 12 12 17 14 13 6 19 3 5 14 16 5 12 5 8 4 12 2 7 5 7 4 13 5 12 - -

Totaal antwoorden ---------------- 1345 200 135 200 212 200 63 200 127 200 170 200 81 200 117 200 68 200 60 200 146 200 64 200 82 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 672 100 67 100 106 100 31 100 63 100 85 100 41 100 58 100 34 100 30 100 73 100 32 100 41 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 676 70 106 30 64 85 42 59 34 30 73 32 41 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_20: Groeiende roep om

professionele autonomie van do

centen (Er is sprake van een

groeiende roep om een beroep

op de professionele autonomie

van docenten. Onderwijsinstel

lingen en docenten zelf nemen

hierin het voortouw. Zo zijn er

bijvoorbeeld in het hoger be

roepsonderwijs pogingen van in

stellingen om invulling te geven

aan het begrip ‘professionele

ruimte’ (hbo).)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 15 1 1 1 5 3 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 1 3 1 1 - - - - 1 1 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 92 8 7 6 15 10 2 16 7 7 7 6 13 2 5 6 8 6 6 1 3 9 10 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 381 34 46 38 50 33 28 29 37 33 37 37 31 29 35 40 18 49 13 37 38 13 39 30 35 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 215 19 21 17 23 15 16 17 23 20 20 20 28 26 23 26 3 8 17 22 17 17 5 15 15 17 3 27

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 321 29 34 28 55 28 29 27 23 33 33 27 26 15 13 35 18 23 31 32 14 42 26 30 1 9

Weet niet --------------------------- 102 9 13 11 4 21 11 10 4 4 11 11 2 - - 23 7 7 - - 5 6 1 9

-------- 702 62 76 62 93 61 48 77 67 64 63 68 64 72 24 65 37 60 61 19 58 55 64 9 82

Totaal antwoorden ---------------- 1828 162 199 162 245 161 144 150 192 167 165 163 175 164 161 181 61 165 115 147 158 161 52 158 141 164 20 182

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_21: Vernieuwing en inno

vatie komen weinig van de grond

(Een van de doelen van autono

mievergroting in het onderwijs

was om het onderwijs innovatie

ver en productiever te maken.

Die verwachting is niet uitgeko

men. Vernieuwing en innovatie

komen op het grootste deel van

de scholen en onderwijsinstellin

gen niet van de grond.)

2* 14* 15*

17*

36* 17*

3* 21* 2* 29*

Subtotaal Ja, Totaal 50* 81* 47*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-------- 702 100 76 100 93 100 48 100 77 100 64 100 68 100 72 100 24 100 37 100 60 100 19 100 55 100 9 100

------- 106 15 8 11 20 22 3 7 17 22 7 11 9 13 14 19 3 13 7 19 6 10 1 5 10 18 1 11

------ 596 85 67 89 73 78 44 93 61 78 57 89 59 87 58 81 21 88 30 81 54 90 18 95 45 82 8 89

Totaal antwoorden ---------------- 1405 200 152 200 186 200 95 200 155 200 128 200 137 200 144 200 48 200 74 200 120 200 38 200 110 200 18 200

Totaal ondervraagden ------------- 702 100 76 100 93 100 48 100 77 100 64 100 68 100 72 100 24 100 37 100 60 100 19 100 55 100 9 100

Ongewogen basis ------------------ 709 79 93 48 80 64 69 72 24 37 60 19 55 9

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_21: Vernieuwing en inno

vatie komen weinig van de grond

(Een van de doelen van autono

mievergroting in het onderwijs

was om het onderwijs innovatie

ver en productiever te maken.

Die verwachting is niet uitgeko

men. Vernieuwing en innovatie

komen op het grootste deel van

de scholen en onderwijsinstellin

gen niet van de grond.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 21 2 4 3 3 2 - - 3 3 - - 2 2 1 1 1 3 1 1 3 3 - - 2 2 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 170 15 13 10 16 11 10 10 18 16 9 9 21 20 14 15 10 13 17 21 21 6 18 16 19 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 417 37 41 34 67 44 36 38 40 35 53 30 28 32 36 12 32 16 42 43 16 48 25 29 6 55

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 226 20 32 26 47 13 13 24 21 26 26 20 18 19 21 10 27 9 12 11 9 27 6 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 212 19 22 18 16 27 23 20 11 25 24 17 19 2 22 19 19 2 6 26 - -

Weet niet --------------------------- 79 7 11 9 3 10 10 7 6 2 9 8 6 7 2 5 17 2 - - 11 - -

-------- 834 74 90 73 133 59 85 74 88 73 68 66 74 33 39 77 79 31 49 11 100

Totaal antwoorden ---------------- 1960 174 213 173 285 188 155 161 200 174 189 187 180 168 155 174 70 189 117 150 175 179 64 194 135 157 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_22: Overheid stuurt inno

vatie (De overheid neemt steeds

meer zelf het stuur over vernieu

wing in handen, door bijvoorbe

eld het topsectorenbeleid in het

hoger onderwijs of het beleid

voor excellente scholen. Scholen

hebben minder ruimte om te be

palen welke vernieuwingen zij

zelf noodzakelijk vinden.)

27*

52* 21*

31* 11* 7*

11* 28* 11* 5* 28* 30*

2* 2* 22* 2* 13*

Subtotaal Ja, Totaal 88* 61* 87* 89* 50* 94* 57*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 834 100 90 100 133 100 59 100 85 100 88 100 73 100 66 100 33 100 39 100 77 100 31 100 49 100 11 100

------- 191 23 17 19 19 10 16 21 25 9 23 31 15 22 11 33 14 24 31 6 19 18 4 36

------ 643 77 73 81 114 49 84 64 75 79 50 69 51 78 22 67 25 53 69 25 81 31 7 64

Totaal antwoorden ---------------- 1668 200 180 200 266 200 118 200 170 200 176 200 146 200 132 200 66 200 78 200 154 200 62 200 98 200 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 834 100 90 100 133 100 59 100 85 100 88 100 73 100 66 100 33 100 39 100 77 100 31 100 49 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 835 92 133 55 86 88 75 66 33 39 77 31 49 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_22: Overheid stuurt inno

vatie (De overheid neemt steeds

meer zelf het stuur over vernieu

wing in handen, door bijvoorbe

eld het topsectorenbeleid in het

hoger onderwijs of het beleid

voor excellente scholen. Scholen

hebben minder ruimte om te be

palen welke vernieuwingen zij

zelf noodzakelijk vinden.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 14* 10* 36* 37*

Subtotaal Ja, Negatief 86* 90* 64* 63*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 37 3 3 2 9 6 2 2 4 3 4 4 4 3 2 2 5 1 1 1 1 1 3 2 2 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 242 21 18 15 40 26 16 16 19 16 32 24 22 18 20 17 14 18 17 17 9 27 15 17 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 302 27 41 34 53 24 25 37 32 27 27 18 26 29 7 19 10 23 23 9 27 21 24 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 178 16 28 33 12 13 14 12 21 21 21 20 15 17 4 11 6 11 11 6 18 7 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 250 22 25 20 14 26 27 24 21 10 29 27 20 23 4 11 26 34 5 15 31 3 27

Weet niet --------------------------- 116 10 8 6 3 16 17 14 7 7 11 11 8 9 - 21 12 12 3 9 10 12 - -

-------- 760 67 91 74 135 54 74 65 84 67 63 61 68 33 31 52 25 76 45 8 73

Totaal antwoorden ---------------- 1886 167 214 174 287 189 150 156 189 165 185 183 174 163 150 168 70 189 109 140 150 153 58 176 131 152 19 173

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_23: Krimpproblematiek

vooral decentraal belegd (In een

aantal gebieden is er sprake van

krimp, met name omdat er min

der kinderen geboren worden.

Op deze krimpproblematiek

wordt op landelijk niveau weinig

regie gevoerd; de oplossing

wordt vooral overgelaten aan re

gio’s die allemaal op hun eigen

manier oplossingen zoeken.)

14*

32* 46*

35* 17* 13*

23* 22* 8* 8*

9* 10* 33* 35* 36*

2* 17* -* 27*

Subtotaal Ja, Totaal 89* 56* 83* 89* 40* 53* 52*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-------- 760 100 91 100 135 100 54 100 74 100 84 100 67 100 61 100 33 100 31 100 52 100 25 100 45 100 8 100

------- 279 37 21 49 36 17 32 23 31 36 43 27 41 20 33 22 15 48 18 35 10 40 17 38 3 38

------ 481 63 69 86 64 36 68 52 69 48 57 40 59 41 67 11 16 52 34 65 15 60 28 62 5 63

Totaal antwoorden ---------------- 1520 200 181 200 270 200 108 200 149 200 168 200 134 200 122 200 66 200 62 200 104 200 50 200 90 200 16 200

Totaal ondervraagden ------------- 760 100 91 100 135 100 54 100 74 100 84 100 67 100 61 100 33 100 31 100 52 100 25 100 45 100 8 100

Ongewogen basis ------------------ 767 91 135 57 76 84 69 61 33 31 52 25 45 8

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 12 1 2 2 1 1 1 1 - - - - 5 - - - - 3 4 - - - - - - - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 50 4 5 4 3 2 1 1 3 3 3 3 7 7 3 3 1 3 7 9 6 6 2 6 6 7 3

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 251 22 17 21 24 25 20 17 12 34 19 21 16 17 22 25 26 13 32 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 712 63 98 126 61 63 85 83 42 61 68 17 30 56 57 14 34 6 55

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 58 5 1 1 5 5 3 3 1 10 2 2 3 8 9 9 9 3 9 9 10 1 9

Weet niet --------------------------- 43 4 - - 5 5 4 3 2 2 8 8 4 5 - - 12 2 2 1 3 5 6 - -

-------- 1025 91 122 151 86 89 108 94 98 89 83 93 34 92 57 87 89 29 88 72 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2151 191 245 199 303 199 182 189 223 194 199 197 196 183 172 193 71 192 135 173 185 189 62 188 158 184 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_23: Krimpproblematiek

vooral decentraal belegd (In een

aantal gebieden is er sprake van

krimp, met name omdat er min

der kinderen geboren worden.

Op deze krimpproblematiek

wordt op landelijk niveau weinig

regie gevoerd; de oplossing

wordt vooral overgelaten aan re

gio’s die allemaal op hun eigen

manier oplossingen zoeken.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 24* 67*

Subtotaal Ja, Negatief 76* 33*

V100_24: Minder financiële

armslag (Onderwijsinstellingen

hebben steeds minder financiële

armslag. Met dezelfde middelen

moet meer gedaan worden.)

5*

27*

14* 14* 12* 32* 43* 39* 37*

80* 83* 74* 82* 39* 46* 38* 42* 40*

1* 1* 1* 9* 12*

-* -* 15*

Subtotaal Ja, Totaal 99* 99* 97* 83* 73* 84*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-------- 1025 100 122 100 151 100 86 100 108 100 98 100 89 100 83 100 34 100 57 100 87 100 29 100 72 100 10 100

------- 62 6 7 6 4 3 1 1 3 3 3 3 12 3 4 1 3 10 6 7 2 7 6 8 3

------ 963 94 115 94 147 97 85 99 105 97 95 97 76 80 96 33 97 47 81 93 27 93 66 92 7

Totaal antwoorden ---------------- 2050 200 244 200 302 200 171 200 216 200 196 200 177 200 166 200 68 200 114 200 174 200 58 200 144 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 1025 100 122 100 151 100 86 100 108 100 98 100 89 100 83 100 34 100 57 100 87 100 29 100 72 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 1027 122 151 86 109 98 89 83 34 57 87 29 72 10

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 13 1 2 2 1 1 - - 1 1 1 1 2 2 1 1 - - 3 4 1 1 - - 1 1 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 38 3 4 3 1 4 4 8 7 1 1 3 3 3 3 - - 8 2 2 1 3 4 5 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 271 24 27 22 23 20 21 20 17 22 22 32 30 28 32 15 19 24 22 22 4 12 32 6 55

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 671 60 81 66 120 55 57 78 73 53 50 56 18 49 28 55 56 20 61 34 5 45

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 111 10 6 7 15 15 5 2 16 15 7 8 4 11 12 15 17 8 12 14 - -

Weet niet --------------------------- 23 2 2 2 - - 2 2 3 3 2 2 1 1 - - - - 8 1 1 - - 3 3 - -

-------- 993 88 115 93 145 79 82 107 93 97 90 84 82 92 33 89 58 80 25 76 71 83 11 100

Totaal antwoorden ---------------- 2119 188 238 193 297 195 175 182 222 193 198 196 197 184 171 192 70 189 136 174 178 182 58 176 157 183 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_24: Minder financiële

armslag (Onderwijsinstellingen

hebben steeds minder financiële

armslag. Met dezelfde middelen

moet meer gedaan worden.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 14* 18* 30*

Subtotaal Ja, Negatief 86* 82* 70*

V100_25: Kwaliteit onder druk

door minder financiële armslag

(Scholen en onderwijsinstellin

gen hebben niet meer de midde

len om onderwijs zo vorm te ge

ven als zij dat zouden willen.

Hierdoor staat de kwaliteit van

het onderwijs onder druk.)

1* 10*

15* 41* 37*

79* 68* 72* 49* 36* 40*

5* 5* 4* 2* 17* 24*

10*

Subtotaal Ja, Totaal 95* 96* 74* 82*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-------- 993 100 115 100 145 100 79 100 107 100 97 100 90 100 82 100 33 100 58 100 80 100 25 100 71 100 11 100

------- 51 5 6 5 2 4 5 9 8 2 2 4 5 4 5 - - 11 3 4 1 4 5 7 - -

------ 941 95 108 95 143 75 95 98 92 95 98 85 95 78 95 33 100 47 77 96 24 96 66 93 11 100

Totaal antwoorden ---------------- 1986 200 229 200 290 200 158 200 214 200 194 200 180 200 164 200 66 200 116 200 160 200 50 200 142 200 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 993 100 115 100 145 100 79 100 107 100 97 100 90 100 82 100 33 100 58 100 80 100 25 100 71 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 991 115 145 78 107 97 89 82 33 58 80 25 71 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_25: Kwaliteit onder druk

door minder financiële armslag

(Scholen en onderwijsinstellin

gen hebben niet meer de midde

len om onderwijs zo vorm te ge

ven als zij dat zouden willen.

Hierdoor staat de kwaliteit van

het onderwijs onder druk.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 1* 19*

Subtotaal Ja, Negatief 99* 81*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 113 10 8 7 21 14 7 8 10 8 14 14 9 9 7 8 7 19 6 8 9 9 4 12 9 10 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 484 43 43 35 86 27 47 41 54 49 45 38 43 26 22 38 39 16 48 29 34 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 147 13 12 10 11 15 16 23 17 17 9 8 15 17 2 5 11 14 18 18 6 18 7 8 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 29 3 5 4 2 1 2 2 3 3 3 3 - - 5 5 1 3 1 1 4 4 1 3 2 2 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 271 24 39 28 18 33 27 24 11 29 28 17 19 1 22 28 24 24 6 18 33 - -

Weet niet --------------------------- 83 7 16 4 11 11 4 4 2 11 10 7 8 - - 16 5 5 - - 6 7 - -

-------- 772 69 68 120 52 83 73 88 66 62 65 73 36 40 69 70 27 82 47 11

Totaal antwoorden ---------------- 1898 169 191 155 272 179 148 154 198 173 189 187 173 162 154 173 73 197 118 151 167 170 60 182 133 155 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_26: Toenemende aandacht

voor efficiency (In het onderwijs

is er toenemende aandacht voor

het belang van efficiënt werken.

In verschillende onderwijssecto

ren zijn er projecten gestart om

bij te dragen aan een betere kop

peling tussen financieel beleid

van de school of onderwijsinstel

ling en keuzes die gemaakt wor

den bij de vormgeving van het

onderwijs.)

57* 28* 53* 70* 28* 82*

7* 20*

32* 35* 11* 3* 38*

13* 3* 2* 21*

Subtotaal Ja, Totaal 55* 79* 54* 87* 97* 51* 55* 100*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 772 100 68 100 120 100 52 100 83 100 88 100 66 100 65 100 36 100 40 100 69 100 27 100 47 100 11 100

------- 596 77 51 75 107 34 67 57 68 77 58 45 70 33 28 70 47 68 20 74 38 81 10 91

------ 176 23 17 25 13 17 33 26 20 23 9 20 30 3 12 30 22 32 7 26 9 19 1 9

Totaal antwoorden ---------------- 1545 200 136 200 240 200 103 200 167 200 176 200 133 200 130 200 72 200 80 200 138 200 54 200 94 200 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 772 100 68 100 120 100 52 100 83 100 88 100 66 100 65 100 36 100 40 100 69 100 27 100 47 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 771 72 120 48 82 88 66 65 36 40 69 27 47 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_26: Toenemende aandacht

voor efficiency (In het onderwijs

is er toenemende aandacht voor

het belang van efficiënt werken.

In verschillende onderwijssecto

ren zijn er projecten gestart om

bij te dragen aan een betere kop

peling tussen financieel beleid

van de school of onderwijsinstel

ling en keuzes die gemaakt wor

den bij de vormgeving van het

onderwijs.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 89* 68* 87* 92*

Subtotaal Ja, Negatief 11* 32* 13* 8*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 18 2 1 1 5 3 1 1 2 1 - - 2 2 3 3 - - 1 1 2 2 - - 2 2 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 121 11 16 13 22 14 7 7 13 11 13 13 6 6 12 13 3 8 11 14 7 7 2 6 8 9 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 367 33 50 52 34 21 48 32 32 31 29 31 35 13 35 16 30 31 10 30 27 31 6 55

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 108 10 7 6 13 9 9 9 7 6 6 6 13 12 13 15 3 8 9 12 13 13 6 18 8 9 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 396 35 35 28 56 37 36 37 31 27 44 44 48 20 18 49 23 29 36 37 12 36 34 40 3 27

Weet niet --------------------------- 115 10 13 11 4 22 14 12 6 6 8 8 10 12 - 18 10 10 3 9 7 8 - -

-------- 615 55 75 61 92 61 38 70 61 51 50 51 48 59 19 51 37 47 52 53 18 55 45 52 8 73

Totaal antwoorden ---------------- 1741 155 198 161 244 161 134 140 185 161 152 150 158 148 148 166 56 151 115 147 150 153 51 155 131 152 19 173

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_27: Efficiency nog niet

structureel ingebed in beleid van

scholen (Hoewel er veel aan

dacht is voor het belang van effi

ciënt werken, is dit nog niet

structureel ingebed in het beleid

van scholen en onderwijsinstel

lingen. Onderwijsinstellingen ge

ven het geen prioriteit en houden

hier bij het vormgeven van hun

beleid weinig rekening mee.)

41* 22* 42* 21*

45* 22*

3* 23* -* 23*

Subtotaal Ja, Totaal 40* 66*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-------- 615 100 75 100 92 100 38 100 70 100 51 100 51 100 59 100 19 100 37 100 52 100 18 100 45 100 8 100

------- 139 23 17 23 27 29 8 21 14 20 13 25 8 15 15 25 3 16 12 32 9 17 2 11 10 22 1 13

------ 475 77 57 77 65 71 30 79 56 80 38 75 43 85 44 75 16 84 25 68 43 83 16 89 35 78 7 88

Totaal antwoorden ---------------- 1229 200 149 200 184 200 76 200 140 200 102 200 102 200 118 200 38 200 74 200 104 200 36 200 90 200 16 200

Totaal ondervraagden ------------- 615 100 75 100 92 100 38 100 70 100 51 100 51 100 59 100 19 100 37 100 52 100 18 100 45 100 8 100

Ongewogen basis ------------------ 618 75 92 40 70 51 52 59 19 37 52 18 45 8

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_27: Efficiency nog niet

structureel ingebed in beleid van

scholen (Hoewel er veel aan

dacht is voor het belang van effi

ciënt werken, is dit nog niet

structureel ingebed in het beleid

van scholen en onderwijsinstel

lingen. Onderwijsinstellingen ge

ven het geen prioriteit en houden

hier bij het vormgeven van hun

beleid weinig rekening mee.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 191 17 35 36 20 21 19 17 15 15 10 10 11 8 22 10 13 11 11 3 9 10 12 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 507 45 59 48 86 46 48 40 54 53 48 45 42 48 18 49 27 35 37 38 18 55 28 4 36

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 181 16 17 14 19 13 17 18 29 20 20 21 20 11 12 7 19 7 9 15 15 5 15 12 14 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 40 4 2 1 3 2 1 1 5 5 5 5 6 6 5 6 1 3 4 5 3 3 - - 4 5 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 169 15 10 8 12 12 17 15 5 16 15 18 20 3 8 21 27 4 12 28 1 9

Weet niet --------------------------- 36 3 1 1 - - - 4 4 2 2 5 5 3 3 - - 9 5 5 3 9 4 5 - -

-------- 920 82 112 144 84 88 94 82 94 86 80 68 77 34 92 48 66 26 79 54 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 2046 182 235 191 296 195 180 188 209 182 195 193 193 180 157 177 71 192 126 162 164 167 59 179 140 163 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_28: Aandacht voor ouder

betrokkenheid (Er is veel aan

dacht voor de bijdrage die ou

ders kunnen leveren aan het on

derwijs, zowel financieel, als ook

door inzet van tijd of door be

trokkenheid bij de school. Zo is

door het ministerie bijvoorbeeld

beleid ingezet om ouders sterker

bij het onderwijs te betrekken.

Ook scholen zelf doen een steeds

groter beroep op ouders.)

29* 24* 10*

57* 35* 33*

25*

8* 5* 5* 27* 28* 33*

-* 12*

Subtotaal Ja, Totaal 91* 95* 93* 62* 67* 63*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-------- 920 100 112 100 144 100 84 100 94 100 94 100 86 100 68 100 34 100 48 100 66 100 26 100 54 100 10 100

------- 698 76 94 122 66 78 59 69 73 59 68 52 77 26 76 37 77 48 73 21 81 38 70 7 70

------ 222 24 18 22 18 22 34 25 27 27 32 16 23 8 24 11 23 18 27 5 19 16 30 3 30

Totaal antwoorden ---------------- 1840 200 224 200 288 200 169 200 188 200 188 200 172 200 136 200 68 200 96 200 132 200 52 200 108 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 920 100 112 100 144 100 84 100 94 100 94 100 86 100 68 100 34 100 48 100 66 100 26 100 54 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 924 113 144 86 94 94 87 68 34 48 66 26 54 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_28: Aandacht voor ouder

betrokkenheid (Er is veel aan

dacht voor de bijdrage die ou

ders kunnen leveren aan het on

derwijs, zowel financieel, als ook

door inzet van tijd of door be

trokkenheid bij de school. Zo is

door het ministerie bijvoorbeeld

beleid ingezet om ouders sterker

bij het onderwijs te betrekken.

Ook scholen zelf doen een steeds

groter beroep op ouders.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 84* 85* 63*

Subtotaal Ja, Negatief 16* 15* 37*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 39 3 5 4 5 3 2 3 2 2 2 2 5 5 4 5 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 204 18 18 14 24 16 13 14 34 9 24 22 20 22 5 14 15 19 17 17 2 6 23 - -

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 356 32 44 36 53 35 20 36 31 46 27 25 29 32 14 38 13 39 40 12 36 20 23 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 196 17 16 13 38 12 13 30 27 14 13 12 13 7 19 6 13 13 7 21 8 5 45

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 260 23 29 23 28 18 39 8 13 28 27 19 22 7 19 31 20 20 9 27 28 1 9

Weet niet --------------------------- 71 6 11 9 4 9 10 4 4 4 4 8 8 5 6 3 8 10 6 6 2 6 4 5 - -

-------- 795 71 84 68 120 48 103 84 70 66 64 72 27 73 37 72 73 22 67 54 63 10 91

Totaal antwoorden ---------------- 1921 171 207 168 272 179 144 150 218 189 185 183 177 166 153 172 64 173 115 147 170 173 55 167 140 163 21 191

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_29: Groeiende vraag\aan

bod particuliere voorzieningen

(huiswerkinstituten, bijles,

‘betere’ opvang) (Eerder is ge

constateerd dat er een stijgende

lijn zit in het aantal

‘uitwijkleerlingen’: leerlingen

die voor (een deel van) hun on

derwijs uitwijken naar niet-re

guliere onderwijsvoorzieningen

(bijvoorbeeld huiswerkinstitu

ten, bijles of scholen\studies in

het buitenland (België)). Deze

groei heeft de afgelopen vier

jaar doorgezet.)

30* 9* 27*

21* 46* 17*

25* 26* 27* 8* 9*

40* 7* 13* 40* 33*

3* 13*

Subtotaal Ja, Totaal 79* 50* 89* 83* 47*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-------- 795 100 84 100 120 100 48 100 103 100 84 100 70 100 64 100 27 100 37 100 72 100 22 100 54 100 10 100

------- 243 31 23 27 29 24 16 33 37 36 11 29 24 37 6 22 18 20 28 3 14 26 2 20

------ 551 69 61 73 91 76 32 67 66 64 73 41 41 63 21 78 19 52 72 19 86 28 8 80

Totaal antwoorden ---------------- 1590 200 167 200 240 200 96 200 206 200 168 200 140 200 129 200 54 200 74 200 144 200 44 200 108 200 20 200

Totaal ondervraagden ------------- 795 100 84 100 120 100 48 100 103 100 84 100 70 100 64 100 27 100 37 100 72 100 22 100 54 100 10 100

Ongewogen basis ------------------ 799 88 120 45 103 84 72 65 27 37 72 22 54 10

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_29: Groeiende vraag\aan

bod particuliere voorzieningen

(huiswerkinstituten, bijles,

‘betere’ opvang) (Eerder is ge

constateerd dat er een stijgende

lijn zit in het aantal

‘uitwijkleerlingen’: leerlingen

die voor (een deel van) hun on

derwijs uitwijken naar niet-re

guliere onderwijsvoorzieningen

(bijvoorbeeld huiswerkinstitu

ten, bijles of scholen\studies in

het buitenland (België)). Deze

groei heeft de afgelopen vier

jaar doorgezet.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 13* 41* 49* 48*

Subtotaal Ja, Negatief 87* 59* 51* 52*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 201 18 15 12 27 18 13 13 17 15 25 25 17 15 22 24 10 27 8 10 19 19 13 13 15 3 27

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 505 45 61 50 74 49 32 47 41 48 48 49 45 45 51 22 59 26 51 52 10 30 34 40 6 55

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 115 10 20 19 13 4 16 14 11 11 9 8 7 8 1 3 4 5 10 10 6 18 7 8 1 9

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 34 3 2 2 3 2 4 4 7 6 4 4 2 2 2 2 2 5 3 4 2 2 - - 2 2 1 9

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 211 19 19 15 23 15 33 25 21 11 26 25 8 2 26 12 12 2 6 24 - -

Weet niet --------------------------- 60 5 5 4 6 4 11 3 3 2 2 5 4 5 6 - - 11 4 4 2 6 6 7 - -

-------- 855 76 99 80 123 81 52 87 76 88 76 71 76 35 41 82 84 29 88 56 11 100

Totaal antwoorden ---------------- 1981 176 222 180 275 181 148 154 202 176 189 187 183 171 165 185 72 195 119 153 180 184 62 188 142 165 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_30: Toenemende publiek

-private samenwerking (In ver

schillende onderwijssectoren is

sprake van een groeiend pub

liek-private samenwerking (de e

ne sector\school is daar veel ver

der in dan de andere). Bij pub

liek-private samenwerking kan

gedacht worden aan brede

schoolontwikkeling (bijvoorbeeld

samenwerking met sportinstel

lingen), maar ook aan samen

werking met het bedrijfsleven.)

39*

34* 33*

16* 4*

34* 11* 9* 5* 33* 28*

12* 14*

Subtotaal Ja, Totaal 54* 87* 85* 95* 53* 65*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-

-

-

-

-------- 855 100 99 100 123 100 52 100 87 100 88 100 76 100 76 100 35 100 41 100 82 100 29 100 56 100 11 100

------- 706 83 76 77 101 82 45 86 64 73 83 65 86 67 88 32 91 34 83 70 85 23 79 47 84 9 82

------ 149 17 22 23 22 18 8 14 23 15 17 11 14 9 12 3 9 7 17 12 15 6 21 9 16 2 18

Totaal antwoorden ---------------- 1710 200 198 200 246 200 105 200 175 200 176 200 152 200 151 200 70 200 82 200 164 200 58 200 112 200 22 200

Totaal ondervraagden ------------- 855 100 99 100 123 100 52 100 87 100 88 100 76 100 76 100 35 100 41 100 82 100 29 100 56 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 862 100 123 55 87 88 79 76 35 41 82 29 56 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_30: Toenemende publiek

-private samenwerking (In ver

schillende onderwijssectoren is

sprake van een groeiend pub

liek-private samenwerking (de e

ne sector\school is daar veel ver

der in dan de andere). Bij pub

liek-private samenwerking kan

gedacht worden aan brede

schoolontwikkeling (bijvoorbeeld

samenwerking met sportinstel

lingen), maar ook aan samen

werking met het bedrijfsleven.)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief 73*

Subtotaal Ja, Negatief 27*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer positief ------------ 68 6 6 5 7 5 8 8 8 7 8 8 6 6 2 2 1 3 3 4 6 6 3 9 8 9 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk positief ------- 284 25 17 30 20 10 34 30 23 23 31 29 33 16 15 19 37 15 18 21 5 45

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik redelijk negatief ------- 138 12 7 24 16 8 9 16 14 15 15 7 7 10 11 6 16 6 8 12 12 8 24 17 2 18

Ja, deze ontwikkeling herken ik

en vind ik zeer negatief ----------- 57 5 6 5 6 4 9 9 5 4 7 7 5 5 5 5 2 5 2 3 5 5 2 6 3 3 - -

Nee, deze ontwikkeling herken ik

niet ----------------------------------- 443 39 72 71 38 39 42 36 37 37 45 42 27 30 9 24 32 41 33 34 3 33 38 1 9

Weet niet --------------------------- 136 12 15 12 14 9 23 10 9 11 11 12 11 14 15 3 8 20 5 2 6 7 8 1 9

-------- 547 49 36 67 44 35 63 55 53 52 50 46 49 55 25 26 60 28 46 53 9

Totaal antwoorden ---------------- 1673 149 159 129 219 144 131 137 178 155 154 152 157 146 138 155 62 168 104 133 158 161 61 185 132 153 20 182

Totaal ondervraagden ------------- 1126 100 123 100 152 100 96 100 115 100 101 100 107 100 89 100 37 100 78 100 98 100 33 100 86 100 11 100

Ongewogen basis ------------------ 1126 123 152 96 115 101 107 89 37 78 98 33 86 11

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_31: Toenemend belang

Europese gelden (Zeker in het

hoger onderwijs neemt het be

lang van met name onderzoek fi

nanciering via Europese budgets

toe. Maar ook andere onderwij

sinstellingen weten de weg naar

het Brusselse geld steeds meer te

vinden (de één meer dan de

ander)

14* 11* 37* 43* 38* 45*

5* 20*

59* 47* 9*

24* 26* 5*

Subtotaal Ja, Totaal 29* 37* 68* 33* 61* 85* 82*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

-

-

-------- 547 100 36 100 67 100 35 100 63 100 53 100 50 100 49 100 25 100 26 100 60 100 28 100 46 100 9 100

------- 352 64 23 64 37 55 18 52 42 67 31 58 37 74 35 71 17 68 18 69 43 72 18 64 26 57 7 78

------ 195 36 13 36 30 45 17 48 21 33 22 42 13 26 14 29 8 32 8 31 17 28 10 36 20 43 2 22

Totaal antwoorden ---------------- 1094 200 72 200 134 200 71 200 126 200 106 200 99 200 98 200 50 200 52 200 120 200 56 200 92 200 18 200

Totaal ondervraagden ------------- 547 100 36 100 67 100 35 100 63 100 53 100 50 100 49 100 25 100 26 100 60 100 28 100 46 100 9 100

Ongewogen basis ------------------ 557 41 67 36 64 53 52 50 25 26 60 28 46 9

-

-

weet niet ---------------------------- 231 100 27 100 26 100 22 100 24 100 9 100 28 100 20 100 5 100 16 100 23 100 7 100 23 100 1 100

Totaal antwoorden ---------------- 231 100 27 100 26 100 22 100 24 100 9 100 28 100 20 100 5 100 16 100 23 100 7 100 23 100 1 100

Totaal ondervraagden ------------- 231 100 27 100 26 100 22 100 24 100 9 100 28 100 20 100 5 100 16 100 23 100 7 100 23 100 1 100

Ongewogen basis ------------------ 235 28 26 26 24 9 27 20 5 16 23 7 23 1

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V100_31: Toenemend belang

Europese gelden (Zeker in het

hoger onderwijs neemt het be

lang van met name onderzoek fi

nanciering via Europese budgets

toe. Maar ook andere onderwij

sinstellingen weten de weg naar

het Brusselse geld steeds meer te

vinden (de één meer dan de

ander)

Subtotaal Ja, Totaal

Subtotaal Ja, Positief

Subtotaal Ja, Negatief

V380: We hebben u 31 ontwik

kelingen in het onderwijs voor

gelegd. Ontbreken er volgens u

nog belangrijke ontwikkelingen,

of heeft u andere opmerkingen

over de voorgelegde

ontwikkelingen?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

____________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO Geen opgave

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

Man ---------------------------------- 530 50 23 59 45 47 66 57 20 65 49 46 49 55 12 41 53 48 49 13 46 53 59 48

Vrouw ------------------------------- 536 50 100 31 51 53 49 43 11 35 58 54 40 45 2 37 47 50 51 3 40 47 64 52

geen antwoord --------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totaal antwoorden ---------------- 1066 100 123 100 90 100 96 100 115 100 31 100 107 100 89 100 14 100 78 100 98 100 16 100 86 100 123 100

Totaal ondervraagden ------------- 1066 100 123 100 90 100 96 100 115 100 31 100 107 100 89 100 14 100 78 100 98 100 16 100 86 100 123 100

Ongewogen basis ------------------ 1066 123 90 96 115 31 107 89 14 78 98 16 86 123

18-24 -------------------------------- 165 16 8 - - 4 - - 4 - - 55 - - - 68 26 21

25-29 -------------------------------- 77 7 13 11 1 5 5 12 10 - - - 5 6 - - 3 5 15 - - 8 9 15

30-34 -------------------------------- 104 10 18 5 6 14 15 14 12 - - 2 8 9 - - 2 3 21 2 13 8 9 10 8

35-39 -------------------------------- 108 10 13 11 9 10 28 17 15 2 6 10 9 5 5 2 14 - 9 9 1 6 2 10 8

40-44 -------------------------------- 132 13 17 14 10 11 30 16 14 4 13 32 7 8 3 21 - 8 8 1 6 - 5

45-49 -------------------------------- 125 12 15 12 12 13 16 16 7 3 10 39 11 12 2 14 - 7 7 2 13 - 12 10

50-54 -------------------------------- 124 12 17 14 14 16 4 20 17 8 19 16 18 2 14 - 13 13 1 6 - 11 9

55-59 -------------------------------- 102 10 15 12 23 - 11 10 6 19 5 13 14 3 21 - 13 13 5 - 8 7

55-60 -------------------------------- 83 8 6 5 12 - 13 11 8 1 14 1 7 - 7 7 4 25 - 17

65-69 -------------------------------- 23 2 1 0 3 3 - - 1 1 - - - - 6 1 7 - - 5 5 - - - - 6 5

70 en ouder ------------------------- 3 0 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2

Totaal antwoorden ---------------- 1047 100 123 100 90 100 96 100 115 100 31 100 107 100 89 100 14 100 60 100 98 100 16 100 86 100 122 100

Totaal ondervraagden ------------- 1047 100 123 100 90 100 96 100 115 100 31 100 107 100 89 100 14 100 60 100 98 100 16 100 86 100 122 100

Ongewogen basis ------------------ 1047 123 90 96 115 31 107 89 14 60 98 16 86 122

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V390: Tot slot willen we u nog

enkele achtergrondvragen

stellen. Bent u man of vrouw?

19* 66* 86* 81*

81* 34* 14* 19*

V400_1: Wat is uw leeftijd?

6* -* -* 3* -* -* 5* 92* -* 79*

1* -* 15* 12*

15* 2* 21*

29* -* 2*

31* 30* -* -* 4*

6* 36* -* -*

4* 26* 18* -* -*

26* -* 4* -* 31* -*

13* -* 26* 1* 16* -* -* 14*

7*

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

__________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___

________________________

____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___



 

Totaal on-

dervraagden Docent PO

Directie\be-

stuur PO Ouders PO Docent VO

Directie\be-

stuur VO Ouders VO Docent MBO

Directie\be-

stuur MBO Student MBO Docent HO

Directie\be-

stuur HO Student HO

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

-

3 grote steden (Amsterdam, Rotterdam,

Den Haag) en randgemeenten ------------- 8 5 - - 1 2 - - - - 2 3 - - - - 3 13 - - - - 2 12 - -

Rest van het Westen (Noord- en Zuid-

Holland en Utrecht, exclusief de 3 grote

steden en hun randgemeenten) ------------ 42 24 - - 16 26 - - - - 20 29 - - - - 3 13 - - - - 3 18 - -

Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) -- 10 6 - - - - - - - 2 3 - - - - 6 - - - - 2 12 - -

Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) 41 24 - - 20 32 - - - - 13 19 - - - - 3 13 - - - - 5 29 - -

Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) 69 40 - - 23 37 - - - - 33 47 - - - - 8 35 - - - - 5 29 - -

geen antwoord ------------------------------- 2 1 - - 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totaal antwoorden -------------------------- 172 100 - - 62 100 - - - - 70 100 - - - - 23 100 - - - - 17 100 - -

Totaal ondervraagden ----------------------- 172 100 - - 62 100 - - - - 70 100 - - - - 23 100 - - - - 17 100 - -

Ongewogen basis ---------------------------- 172 - 62 - - 70 - - 23 - - 17 -

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau
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Herwogen

Doelgroep (TOTAAL)

V410: In welke regio bent u werkzaam?

Indien u in meerdere regio's functies ver

vult, kies dan de regio waar u het

merendeel van uw werk uitvoert.

-* 26*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________________________________

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___



 

Bijlage 2 Antwoorden op open vragen 



  

Docenten primair onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .1 zorgroute ben er blij mee 

 Aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. dat is natuurlijk een uitstekend uitgangspunt, maar lastig te 

realiseren in een combinatiegroep met 30 kinderen. zoveel mogelijk kinderen in het reguliere basisonderwijs 

moeten houden, ben ik niet gelukkig mee. 

 Adaptief onderwijs. 

 Andere schooltijden 

 Ass 

 Bezuinigingen 

 Bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor het onderwijs niet blij mee, kinderen uiteindelijk de dupe (grotere 

klassen, rugzakjes weg etc.) 

 Bezuinigingen in het speciaal onderwijs. niet blij mee. 

 Bezuinigingen op het speciaal onderwijs. "gewone" basisscholen moeten meer kinderen met speciale zorg 

begeleiden. dit voelt niet goed. veel speciale kennis verdwijnt. 

 Bezuinigingen, baal ik enorm van. banen verdwijnen, klassen worden groter, meer onzekerheid 

 Bezuinigingen, passend onderwijs. hierdoor worden de klassen groter, komen er meer kinderen met bepaalde 

problematiek op de reguliere basisschool terecht. alle kinderen krijgen minder zorg en aandacht, de werkdruk 

wordt hoger, er zijn minder middelen. 

 Bezuinigingen. ik ben er niet blij mee, gaat ten koste van kwaliteit. schaalvergroting, te grote klassen, te 

weinig tijd voor klassenmanagement door erg veel vergaderingen en bijeenkomsten na schooltijd. voor een 

parttimer betekent dit iedere week terugkomen op je "vrije" dag. 

 Bezuinigningen 

 Bij ons op school vooral werken met groepsplannen. ik sta hier positief tegenover omdat je nu niet alleen de 

zwakkeren beter wil laten presteren maar ook kijkt naar de rest van je groep 

 Daling van formatieplaatsen, terwijl er volop hulp geboden moet worden aan kinderen. dus in feite meer werk 

voor minder mensen. 

 Dat iedere leerkracht een master moet halen om leerkracht te kunnen blijven. daar ben ik niet blij mee. op dit 

moment heb ik een jong gezin en heb ik geen tijd om te gaan studeren. 

 Dat kindren langer in het regulietre onderwijs blijven, onderzoeken langer op zich laten wachten, dat klassen 

groter worden ik ben daar niet blij mee! 

 Dat meer kinderen binnen het regulier onderwijs blijven en daar eigen leerweg bijv. krijgen. ik vind dit geen 

positieve ontwikkeling. vraag is of die kinderen wel het onderwijs krijgen dat ze het beste past. en of de 

andere kinderen in de klas hier geen negatieve effecten van ondervinden voor hun ontwikkeling. 

 De 1 zorgroute waarbij we vooral de persoonlijke ontwikkeling centraal staat, daarbij moet je als leerkracht 

de ontwikkeling goed kunnen volgen, maar met de bezuinigingen worden de groepen groter en de extra 

handen in de groep minder. leerkrachten krijgen soms veel op hun bord en dat maakt het beroep zeker niet 

altijd aantrekkelijk. 

 De enorme verspilling van tijd aan toetsen, administratie en vergaderingen daarover. ik ben het daar 

volstrekt niet mee eens, de psyche van de kinderen wordt totaal over het hoofd gezien 

 De groepen worden steeds groter, boven de 30 kinderen. dat vind ik een slechte ontwikkeling. 

 De invoering van de digitale schoolborden, het z.g smartboard. en de dim het  directe instructie model en de 

denkbeelden van roberto marzano. 

 De verandering in lesgeven, boeiend ondrwijs,cooperatieve werkvormen, digitale ontwikkelngen binnen het 

lesgeven en verwerken van leerstof en bovenal de verslaglegging van allerlei verantwoordelijkheden en 

andere zaken binnen de school vergen veel tijd. niet alle is even prettig/makkelijk en brengt veel druk met 

zich mee. het is onmogelijk om binnen je werktijd om aan al deze acetten te voldoen. dus ben ik er niet zo 

blij mee 



  

 De verandering naar opbrengstgericht onderwijs. ik ben daar niet blij mee zoals het nu bij ons wordt 

ingevoerd. het accent komt wel heel erg te liggen op de resultaten en ik ben bang dat we daarmee de 

kinderen zelf uit het oog verliezen. 

 De zorg om alles geod op papier te zetten en te verantwoorden. ben het daar niet mee eens. werken met 

kinderen was de basis om dit te gaan doen. voel me nu soms slaaf van papieren verplichtingen ter 

bevrediging van hogere instanties 

 De éénzorgroute invoeren op school. dat houdt in dat kinderen onderwijs krijgen naar behoefte. rekening 

houdend met belemmerende en compenserende factoren. ik waardeer dat er goed naar kinderen gekeken 

wordt. maar ik vind het lastig om op zoveel verschillende niveaus te werken. vooral omdat er veel van de 

zelfstandigheid van kinderen gevraagd wordt, terwijl ze dat vaak niet aankunnen. 

 Digatilaal onderwijs, goede ontwikkeling voor individueel onderwijs. tiz: talant in zicht als een programma 

voor beroepskeuze en interresse in de onderbouw - mooie ontwikkeling 

 Digibord. ik ben er wel blij mee, je kunt veel meer en op een makkelijkere manier kinderen iets aanbieden 

en/of uitleggen. wel is het een nadeel dat je er teveel afhankelijk van wordt (zelfs de methodes), dus bij een 

storing kun je 'niets'. 

 Digitaal onderwijs, social media, 

 Digitale lessen 

 Digitale schoolborden het is veel makkelijker lesgeven 

 Engels. het is denk ik wel goed, deze ontwikkeling. ook al kost het energie voor de leerkrachten. zoals het nu 

was, was het maar een beetje een ondergesneeuwd kindje. 

 Er wordt steeds meer gestuurd op resultaten en ons lesgeven staat inmiddels alleen nog maar in het teken 

daarvan. daardoor is er steeds minder ruimte voor "gezellige" dingen zoals een uitje naar het bos of andere 

sociale dingen.  verder moet er hierdoor meer bijgehouden worden: hulppplannen, analyses, 

opbrengstgesprekken, overleg om tot betere resultaten te komen.....ik ben hier persoonlijk niet zo blij mee, 

het kost veel vrije tijd en je bent op deze manier alleen nog maar met resultaten bezig ipv met kinderen. 

 Grotere klassen en meer toetsen en onderwijs op maat dit is een goede zaak 

 Grotere zelfstandigheid voor de leerlingen. alles moet vast gelegd worden, belangrijk of niet. bezuinigingen. 

ben hier uiteraard niet blij mee. 

 Handelingsgericht werken. ik ben er blij mee. het gaat uit van het kind en samen verder komen in de 

ontwikkeling. 

 Heel veel niet lesgebonden werk dit is belangrijk maar kan veel efficiënter zodat er meer aandacht aan 

kinderen kan worden besteed 

 Het aanschaffen van een digitaal schoolbord en alle mogelijkheden ervan benutten. ik ben daar erg blij mee 

en gebruik het dagelijks om ,zelfs in een kleutergroep, het onderwijs aanschouwelijker te maken. 

 Het belangrijkste vind ik op dit moment het 3-fasen lesmodel. persoonlijk vind ik dat dat veel van een 

leerkracht vergt en zeker van een leerkracht op leeftijd. 

 Het is erg prestatiegericht, je moet handelingsgericht werken, werken met groepsplannen. op zich wel goed, 

maar we moeten niet doorslaan. de nadruk ligt erg op taal en rekenen. dit geldt in ieder geval voor het 

basisonderwijs. ik merk dat wij erg ons best doen om ieder kind de juiste leerstof te geven. in het voortgezet 

onderwijs kan ik daar niet veel in terug vinden, je zoon of dochter zit in de klas en het welzijn is niet zo 

belangrijk meer, de leerkracht pakt meteen de cijferlijst erbij om te kijken of het goed gaat, lukt het niet zo 

goed moet hij of zij maar afstromen. extra inzet zoals in het basisonderwijs is er niet bij, ze draaien hun 

lesjes af en klaar. 

 Het maken van een portfolio door de leerling zodat deze eigenaar van zijn/haar eigen leerproces wordt. ik ben 

hier erg blij mee. het helpt de leerling om beter inzicht in zijn eigen vorderingen te krijgen en zodoende meer 

gemotiveerd te zijn. 

 Het meetbaar maken en kunnen houden van de ontwikkeling (cognitief) van leerlingen. 

 Het passend onderwijs invoeren. ik ben het hier niet mee eens. er wordt steeds meer verwacht van 

leerkrachten en als je dan ook alle lln met een rugzakje nog in de klas krijgt, is dat niet meer te doen. ik heb 

nu al een jongen in de klas met een rugzakje en die krijgt niet de hulp die hij verdient en ook de klas lijdt 

eronder. de kwaliteit vh onderwijs gaat zo achteruit. 

 Het passend onderwijs. er is nog veel onzeker over het passend onderwijs. volgens mij is er net besloten dat 

het wel door gaat maar ik hoop zonder bezuinigingen. het is op zich een goed concept. scholen die meer 

verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen en ze 'pasend onderwijs' te bieden. maar mijn zorg is dat er op 



  

dit moment klassen van 30-35 op de basisschool zitten en dan passend onderwijs te veel vraagt van de 

leerkrachten. daarnaast is mijn zorg dat als er dan 'moeilijkere' kinderen op het basisonderwijs geholpen 

worden de doorstroom naar het voortgezet onderwijs dan toch spaak loopt want die scholen (in ieder geval in 

onze omgeving) kijken alleen maar naar uitstroom resultaten. 

 Het rekening houden met verschillen tussen de leerlingen. daar ben ik blij mee. 

 Het rugzakje, of leerling gebonden budget. het is goed om kinderen in het reguliere onderwijs te houden, 

maar de financieering is te veel aan regels gebonden en uitiendelijk krijg je te weing hulp in de groep. 

 Het vaststellen van ondersteuningsprofielen in het basisonderwijs in het kader van passend onderwijs. ik ben 

het er mee eens maar volg de ontwikkeling positief kritisch. 

 Het werken met een digibord, ik vind het een verrijking van het onderwijs 

 Hgw, ik vind het een goede ontwikkeling binnen het onderwijs. 

 Ict 

 Ict , ik ben er blij mee 

 Ict mogelijkheden zijn groot, maar niet altijd helder 

 Ict, blij 

 Ict, freelance basis werken. ben met beide blij alleen met de bezuiniging niet 

 Ict. in deze tijd doen kinderen alles met de computer. belangrijk is om dit op de juiste leerzame manier in te 

zetten. 

 Integreren van ict in het basisonderwijs o.a. om het taal en rekenonderwijs weer op pijl brengen 

 Invoering passend onderwijs 

 Inzet ict zorgt ervoor dat het hele onderwijs meer individueel gericht wordt omdat leerlingen op eigen tempo 

en niveau door kunnen werken. de lestijd wordt effectiever benut en de leerkracht heeft de handen vrij voor 

extra instructie waar dat nodig is. 

 Kan ik niet zo goed aangeven, ik werk op invalbasis en ben niet strucutureel betrokken. 

 Kinderen les geven op het thempo van henzelf 

 Kinderen met een rugzak in het basis onderwijs of de verwijzing naar een speciale school.  er is minder geld 

en minder uren voor het inzetten van leerkrachten. 

 Klassenvergroting,niet blij! 

 Krimp van scholen , vanuit de overheid meer moeten: goede cito , functiehuis 

 Leerlingenvolgsysteem iedere dag ruim 30 min. leerlingengegevens invoeren, waar vervolgens niets mee 

wordt gedaan, daar ben ik niet blij mee. 

 Meer persoonlijke aandacht voor de leerling. goede ontwikkeling die wel extra tijd kost, die er soms niet is..... 

 Minder administratiedruk. dit is positief. 

 Negatieve ontwikkelingen: bezuinigingen en vervelende invloeden ouders 

 Niet blij met de toenemende  toetsadministratie en zorgplannen, enz 

 Nieuwbouw van onze school 

 Onderwijs op maat 

 Ontgroening van de samenleving en daardoor de krimpende basisvoorzieningen - vooral op het platteland. 

daar ben ik helemaal niet blij mee. maar dat is eigenlijk de ontwikkeling om het onderwijs. voor de vraag in 

het onderwijs zou ik de ontwikkelingen resultaatgericht werken / taal-rekenen / passend onderwijs willen 

noemen.met die ontwikkelingen ben ik wel content 

 Ontwikkeling van de zorg voor kinderen. er wordt erg veel gevraagd van de scholen, terwijl alle extra handen 

wegbezuinigd moeten worden. 

 Opbrengst gericht werken. ben er niet blij mee. ik vind dat de nadruk te zwaar wordt gelegd op de cognitieve 

vaardigheden van de kinderen. 

 Opbrengst gericht werken. daar ben ik niet blij mee omdat het meer administratie en voorbereiding vraagt en 

daar heb je xtra tijd voor nodig die je niet hebt en aan de andere kant ben ik hier wel blij mee, omdat het 

veel meer inzicht geeft in je resultaten die je kunt bijsturen met de manier waarop je onderwijs aanbiedt. 

 Opbrengst gericht werken. we zijn er blij mee. er wordt steeds meer uitgegaan van de onderwijsbehoeften 

van verschillende lln 

 Opbrengstgericht werken 

 Opbrengstgericht werken  niet altijd positief als je werkzaam bent met kinderen, er is meer dan alleen scoren. 

 Opbrengstgericht werken, positief dat je bij elk kind zoveel mogelijk eruit wilt halen... negatief is dat de eisen 

heel hoog liggen, kinderen mogen niet meer gewoon kind zijn... 



  

 Opbrengstgericht werken, werken met groepsplannen 

 Opbrengstgericht werken. op zich is het een goede ontwikkeling maar het mag niet ten koste gaan van het 

welbevinden van de leerling. 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs (bo). ik maak me daar wel zorgen over aangezien er steeds meer leerlingen komen die 

extra begeleiding nodig hebben. de groepen worden ook groter en er is dus te weinig tijd. het aantal 

verslagen die passend onderwijs vraagt vind ik ook teveel en niet altijd nodig. er zou meer tijd moeten zijn 

om weer met de basis bezig te kunnen zijn. 

 Passend onderwijs ben ik blij mee 

 Passend onderwijs niet blij omdat het weer eens allemaal anders moet en ook dit over enkele jaren weer zal 

worden afgeschaft of worden veranderd. positief: herindicatie voor clusteronderwijs (o.a. 2) verdwijnt 

wellicht. 

 Passend onderwijs voor elk kind. het is een mooi streven, maar in de praktijk niet altijd goed uitvoerbaar. 

veel extra werk en niet voldoende tijd ervoor. 

 Passend onderwijs, bezuinigingen.  met beide niet blij. 

 Passend onderwijs, vind ik heel goed, mits er voldoende geld/ faciliteiten en extra handen in de klas of 

kleinere groepen tegenover staan. 

 Passend onderwijs. 

 Passend onderwijs. absoluut niet blij mee 

 Passend onderwijs. deze ontwikkeling vergt veel aanpassingen voor leerkrachten. 

 Passend onderwijs. dit vind ik een goede zaak. echter moeten er wel duidelijke grenzen zijn in welke kinderen 

toch naar het speciaal onderwijs moeten. 

 Passend onderwijs. ik ben er niet blij mee 

 Passend onderwijs. ik vind dit een positieve ontwikkeling mits er genoeg middelen en geld tegenover staat. 

 Passend onderwijs. ik waardeer deze ontwikkeling niet. het is een verarming voor mijn vakmanschap. 

 Passend onderwijs. passend onderwijs is een mooi streven, indien de scholen binnen 1 gemeente met elkaar 

gaan samenwerken. zo kan elke school zijn of haar expertiese uitwerken. jammer is wel dat er eigenlijk 

weinig tegenover staat. 

 Passend onderwijs: ik ben er soms wel en soms niet blij mee. vanuit het oogpunt van de kinderen die op het 

so zitten en nu weer naar het po kunnen is het positief, maar het gaat ten koste van de reguliere leerlingen 

en de werkdruk van de leerkracht. 

 Probleem gericht leren handelingsgericht leren directe instuctie model 

 Referentiekaders t.ov. schoolontwikkeling van de dle's van kinderen. met andere woorden, een iq bepaald 

waartoe een kind in staat is. als er achterstanden zijn kun je een planning maken van de aan te bieden stof 

zodat het kind het doorhet iq bepaalde niveau kan halen. ik ben daar niet blij mee het nodigt uit tot luiheid ( 

want het kind is al verder dan gedacht) of tot stress ( het kind loopt achter op de ontiwkkelingsverwachting) 

 Reken- en taalbeleid en de daarmee samenhangende verscherpte exameneisen. 

 Samenwerken met stagiaires van pabo binnen het onderwijs. ik werk ook op de pabo 

 Steeds meer administratie. ben ik niet blij mee. 

 Steeds meer onderwijs gericht op behoefte van 't individu 

 Steeds meer toetsen, de waardering van de leerkracht en het aanbod van individuele lessen is niet meer 

mogelijk 

 Stijgende lijn van ict in het onderwijs oa door gebruik van digibord het methodesoftware 

 Taal en rekenopbrengsten 

 Te grote klassen 

 Te veel administratie, dit gaat ten koste van lesvoorbereiding 

 Toegenomen ontwikkelingsniveau 

 Vanuit den haag gaat men zich steeds verder bemoeien met de inhoud van het onderwijs. als meest extreme 

voorbeeld noem ik dat scholen verplicht worden tegen leerlingen te zeggen dat homosexualiteit net zo 

normaal is als hetero. als iemand dat vindt, moet ie dat zelf weten, maar den haag hoeft mij dat niet voor te 

schrijven! 

 Veel moeten noteren, over van alles en nog wat.gesprekken,notulen,onderwijsvolgsysteem, veel vergaderen, 

veel uitjes, die eigenlijk met de ouders gedaan moeten worden. wel leuk maar het kost veel regelwerk en 



  

energie . die tijd kan beter ergens anders in gestopt worden. er blijft onvoldoende tijd over blijft om aan de 

kinderen te besteden, en daar doen we het toch voor. het tempo van de stof is vaak te snel voor het 

gemiddelde kind, en omdat er weer overvolle klassen zijn is differetiëren ook al vaak niet meer mogelijk. en 

ouders hebben teveel inhoudelijke inbreng, zodat je het toch niet iedereen naar de zin kan maken. wat de 

ene ouder goed vindt , daar hebben andere ouders commentaar op, visaversa. 

 Veel registratie, aan de ene kant is dit een positieve ontwikkeling maar het mag niet ten koste gaan van de 

tijd die je aan de leerlingen geeft. 

 Veranderingen binnen de scholen ivm lesgeven van klassikaal tot passend tot meervoudige intelligentie; ben 

wel blij met de pers. aanpak voor de kinderen maar niet met alde administratir 

 Vernieuwing van het vmbo onderwijs met name techniek breed. vind dat een goede beslissing 

 Visie van de school 

 We moeten de leerlingen steeds meer dingen bijbrengen die eigenlijk in de opvoeding horen... en dat gaat 

ten kosten van de leertijd. 

 Weinig tot geen vacatures 

 Werkdrukverhogende maatergelen: veel vastleggen. er ontstaat een papierwinkel. het lesgeven en de 

voorbereidingen komen sterk onder druk te staan. passend onderwijs: kan niet ingevoerd worden zonder 

passende maatregelen. er zal extrap hulp en middelen moeten komen om iedereen in het basisonderwijs te 

kunnen opvangen. ik ben hier niet van gecharmeerd. 

 Werken met groepsplannen (opbrengstgericht werken) 

 Werken met groepsplannen en handelingsgericht 

 Wsn, veel extra werkdruk/niet blij; handelings gericht werken en handelen, nadruk op taal/rekenen/ niet blij 

 X 

 Zeer grote groepen en toch dmv groepsplannen individuele aandacht moeten geven. 1-zorgroute erg goed, 

maar niet te doen met klassen van 30 kinderen 

  



  

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 - 

 .... 

 De invloed van de sociale media op het onderwijs en de leerlingen. 

 De ontwikkeliungen waren wel goed geformuleerd en werden verduidelijkt met voorbeelden. 

 De steeds groter wordende groepen 

 Door bezuiningingen wordt rt-tijd minder/opgeheven. juist door zorg op maat te kunnen bieden, is rt 

onmisbaar. 

 Door grote finaciële problemen in het primair onderwijs, wordt het leren alleen leren en worden alle zo 

waardevolle en zeer leerzame creatieve activiteiten afgeschaft. teveel prestatiegericht onderwijs gaat een 

keer helemaal fout, leren moet aantrekkelijk blijven. 

 Een aantal ontwikkelingen pakken voor onze, zwarte school in een achterstandswijk slecht uit, maar zijn in 

principe wel goed in de basis. 

 Een stelling over de bureaucratie binnen het onderwijs zou er bij hebben mogen staan. b.v. door alle kinderen 

met een " problematiek" en alle instanties die daar bij komen kijken heb je heel wat werk. ook alle toetsen en 

gevolgen daarop vergen veel werk, en zo is er nog veel meer! 

 Er gaan inderdaad steeds meer kinderen naar havo ,vw),gymnasium. maar helaas voor ons, waar moeten we 

de handwerkmensen, zoals bouwvakker, loodgieter, timmerman en nog van die beroepen die het vmbo 

meegeeft voor hun verdere leven vandaan halen. ze kunnen toch niet allemaal professor 

worden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! het lijkt er haast op , dat we dat als school moeten bereiken. haal uit 

de kinderen wat erin zit, en waarbij zij zich prettig voelen. met plezier naar je werrk gaan en er nog geld mee 

verdienen ook, dat wens ik iedereen toe. tot een paar jaar geleden behoorde ikzelf ook bi die groep mensen. 

ik kan op een 38 jarige ervaring terugkijken. onderwijs moet niet van bovenaf , aan een bureau gemaakt 

worden. het meeste leer je van ervaring. en ik zal nooit zeggen, vroeger was alles beter, onderwijs is altijd in 

beweging. maar toen ik op de vroegere kleuterschool zat en er bijna geen eisen aan jou als kleuter,  gesteld 

werden, je leerde al spelend. toen gingen  we in het vervolgonderwijs ook ieder de kant uit die bij je paste. 

waarom kunnen kinderen nu niet zo goed meer lezen, deels door de computer.  ga ff nr de bakkr,n brood 

kpn. ja zo leer je echt geen nederlands,  lezen en schrijven. en helaas communicatie verloopt ook niet meer 

via hun mond, maar via hyves, facebook en van al dat spul. normaal iemand in de ogen kijken en een goed 

gesprek voeren kunnen jongeren nauwelijks , je zou er autistisch van worden. 

 Er wordt geen aandacht besteed aan werkdruk en taakbelasting van docenten. 

 Geef het onderwijs de rust om het passend onderwijs handen en voeten te geven en laat de bezuiniging 

zitten. en zorg voor passend onderwijs ook binnen het voortgezet onderwijs. 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen opm 

 Het digitale leren kan een boost krijgen als er van overheid middelen worden verstrekt (tablets en computers, 

smartboards en goede programma's!) nu werken scholen met verouderd materiaal, die slecht en langzaam 

werken, er is te weinig geld om goede spullen te kopen! dan blijft er meer tijd over voor de andere vakken 

zoals creatieve vakken en wereldorientatie 

 Ict. 

 Ik denk dat alles wel is genoemd. ik ben onder de indruk van de hoeveelheid veranderingen. ik wist wel dat 

het er veel waren, maar nu kreeg ik ze stuk voor stuk op een rijtje. indrukwekkend! 

 Ik lees soms ontwikkelingen die in mijn ogen niet slecht zijn voor het onderwijs, maar soms is de invulling 

daarvan niet geheel passend en daar mag men wel meer aandacht aan besteden. 

 Ik merk persoonlijk dat ik ieder jaar meer thuis aan het werk ben. er zijn hoge verwachtingen en daar wil ik 

graag aan voldoen, maar het houdt een keer op. mijn 40 urige werkweek is er nu een van 60 uur. 



  

 Ik mis nog de landelijke discussie en trend van de doorvoering van nieuwe schooltijden op de basisscholen. 

zoals het vijf geljke dagen model. 

 Ik vind het positief dat ouders meer ingezet zouden moeten worden, helaas in de praktijk blijkt dat dit niet te 

realiseren is, veel ouders hebben hier erg weinig tijdf voor (over?) 

 In z'n algemeenheid: je ontvangt een zak met geld, waar je alles mee moet doen. maar er wordt bijvoorbeeld 

geen rekening gehouden met stijging van bijvoorbeeld energiekosten. hierdoor kan het voorkomen dat de 

klassen groter worden en dat er mensen ontslagen moeten worden. een vreemde zaak. dit kan niet de 

bedoeling geweest zijn van de lump-sum invoering. 

 Ja, de trend dat de school niet langer van het bestuur is, maar door ouderparticipatie, mr etc. wordt de 

functie van het bestuur uitgehold. door al die bestuurslagen, zoals mr, en raden van toezicht, en dagelijkse 

besturen, wordt de besluitvorming stroperiger en minder efficient en zeker minder transparant.  waar 8 man 

goed over na gedacht heeft in overleg met directie (en evt personeel), hoeft niet nog eens 18 man ook over 

na te denken. voorstel: terug naar klein en efficient besturen, zonder 2 controlerende en inspraakhebbende 

organen.  maatschappelijke problemen moeten nu door de school "opgelost" worden: fatsoen, ontbreken van 

het ochtendontbijt, opvang van kinderen omdat ouders werken, orde en netheid waar ouders door grote 

afwezigheid vanwege werk steken laten vallen. dit moet niet een taak van de school zijn, maar ouders 

moeten hierin nadrukkelijk hun taak weer weten.      nog een probleem:  werkende moeders met halve 

banen: hierdoor ontstaan weinig volledige vacatures, dat maakt onderwijs voor mannen onaantrekkelijk.   

inperking benoemingsvrijheid van besturen van bijzonder onderwijs: benoeming van personeel op grond van 

levensovertuiging wordt door bijvoorbeeld de enkelefeitscontstructie grondwettelijk onverantwoord ingeperkt. 

 Jammer dat er zo veel nadruk ligt op taal en rekenen en dat scholen de maat genomen wordt op grond van 

citoscores op deze gebieden. er zijn veel meer factoren die mee zouden moeten worden genomen in een 

eindoordeel. zowel voor de individuele leerling als de school als geheel. 

 Kan niet zo iets opnoemen 

 Laat scholen vrij in de invulling van hun eigen identiteit! voorlopig geen vernieuwingen. geef het onderwijs 

rust. 

 Meer aandacht voor techniek en cultuur 

 Met een heleboel veranderingen binnen het onderwijs heb ik als leerkracht het idee dat veel plannen als 

verkapte bezuinigingen worden gebracht. natuurlijk vind ik het belangrijk om de structuren tussen 

organisaties als primair onderwijs, jeugdzorg en speciaal onderwijs minder bureaucratisch en transparanter te 

maken. net als elke leerkracht wil ik ook het liefst dat kinderen met vriendjes uit de buurt in de klas zit. en ik 

stel doelen hoog voor kinderen en wil er zoveel mogelijk het maximale uithalen. maar dat wil ik niet zodat er 

minder (of net zoveel) geld naar onderwijs hoeft omdat ik dan opeens efficienter aan het werk zou zijn. ik zou 

graag ook wat geld in het jaar overhouden om eens wat nuttig onderwijsmateriaal aan te kunnen schaffen dat 

niet direct gerelateerd is aan rekenen en nederlandse taal en basismateriaal als schriften en inktpatronen. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 



  

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee de ontwikkelingen waren duidelijk en breed getrokken. er zaten zelfs een paar ontwikkelingen tussen die 

bij mij nog niet bekend waren. dat kwam vooral omdat ze dan betrekking hadden op het voortgezet 

onderwijs. prima vragenlijst. 

 Nee niet dat ik weet.. 

 Nee, alleen jammer dat ik zoveel als negatief zie.... 

 Nee, het is een compleet beeld. 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee. ik hoop dat men oog blijft houden voor de ontwikkeling van het kind ipv steeds van "bovenaf" te kijken. 

zodat een kind/puber zich op zijn eigen manier en in eigen tempo kan ontwikkeling met wel de stimulans uit 

het onderwijs en het triggeren van de nieuwsgierigheid!!! 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Op dit moment wordt er bezuinigd op personeel. iedereen die niet voor de klas stond ( rt, svib, extra hulp 

)moet weer voor de klas.  en wat mij erg stoort is de begeleiding van leerkrachten die een leerling met een 

beperking in de klas hebben. er is geen geld, geen mankracht. de verwachtingen van ouders zijn hoog. 

verkapt bezuinigingen!!!! en als laatste de kansen/mogelijkheden voor jonge mensen om in het onderwijs te 

werken zijn erg gering. een eigen klas is al helemaal lastig. veel inval werk, maar niks vast. 

 Over de rol van de inspectie:  vaak is er op grond van de indicatoren al een oordeel; de inspectie stelt dat 

oordeel niet bij op grond van eigen waarnemingen.   sommige doelstellingen zijn bedenkelijk geformuleerd: je 

kunt nog zo sterk het onderwijs verbeteren om hogere examenresultaten te halen... als cevo vervolgens het 

normgemiddelde onveranderlijk houdt, dan gaat het gemiddelde resultaat ook niet omhoog. dat werkt 

analoog aan een verhoging van de intelligentie (= prestaties op intelligentieonderzoek). de intelligentie kan 

best toenemen, maar als het gemiddelde iq van 100 per definitie geldt voor de gemiddelde intelligentie dan 

komt het gemiddelde iq dus nooit hoger dan 100. 

 Passend onderwijs is het gesprek van de dag en ik ken niemand in mijn omgeving die hier achter staat. ik 

vind dat het geld verkeerd wordt besteed door de overheid. 

 Subsidies voor techniek 

 Tiz = talent ontwikkelings progrmma in de onderbouw vo scholen 



  

 Vergroting van groepsgroottes door bezuinigingsmaatregelen is een kwalijke zaak. aan de ene kant wordt er 

bevraagd meer en hoger te gaan presteren, aan de andere kant heb je daarvoor minder middelen( lees tijd 

en aandacht)  en geld 

 We zijn als school niet meer betrokken bij het aannemen van (inval) personeel. we krijgen mensen die 

mobilitiet hebben aangevraagd en vaak passen ze niet in het team en de groepen waarvoor ze ingezet 

worden. dit geeft veel onrust. 

 Weinig tot geen werk voor startende leerkrachten, vanwege de bezuinigingen 

 X 

 



 

Directie/bestuur primair onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 "passend onderwijs" ofwel de verplichting om alle kinderen aan te nemen. nee, niet blij mee. de aandacht 

gaat dan naar de hulpbehoevende kinderen. 

 ? 

 Als bestuur hebben we momenteel veel te maken met bezuinigingen (overheid en gemeente). daarnaast 

speelt ook dat er de laatste jaren minder leerlingen worden aangemeld (krimp). dit zijn twee ontwikkelingen 

waar we niet blij mee zijn 

 Bedrijfsvoering. krimp en bezuinigingen hebben hun effect op personeel, financiën en onderwijsorganisatie. 

niet blij. 

 Bezuinigingen. daar heb ik weinig waardering voor. het wordt moeilijk een goede bezetting te handhaven 

binnen de scholen. 

 Binnen onze school willen we het onderwijs verzelfstandigen. we willen kinderen meer eigenaar gaan maken 

van hun eigen leerproces. de inrichting in het gebouw is daar belangrijk in. 

 Dat is de ontwikkeling rondom passend onderwijs. het ideaal maakt me blij. de praktische invulling 

momenteel niet. 

 Dat is passend onderwijs - de vraag hoe scholen op een goede manier het onderwijs kunnen afstemmen op 

behoeften en leervragen van kinderen. dit is een goede ontwikkeling 

 De belangrijkste ontwikkeling binnen het onderwijs is de nadruk op het opbrengstgericht werken en de 

kwaliteitsverbetering. op zichzelf is dit een goede ontwikkeling mits er ook ruimte, tijd en dus geld 

beschikbaar blijft voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. 

 De belangrijkste ontwikkeling is passend onderwijs. ben ik er blij mee? och we zullen wel zien; ik sta er 

sceptisch tegenover.  voor mijn school en mijn regio heb ik op dit moment meer werk aan het zoveel mogelijk 

voorkomen van problemen, die ontstaan door de leerlingkrimp. we wonen in zeeuws vlaanderen en daar is de 

krimp heel heftig. blijft mijn school wel bestaan? 

 De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is het sturen op resultaten. van evengroot belang is echter ook 

de aandacht die er zou moeten zijn voor de vraag waarom wij onderwijzen. een eenzijdige ontwikkeling 

richting alleen maar meetgestuurd onderwijs moet worden voorkomen, omdat de kans op verpaupering van 

het onderwijs dan op de loer ligt. 

 De belangrijkste uitdaging die op ons afkomt is meer doen met minder geld. je ziet aan de ene kant de eisen 

rond kwaliteit, invoering passend onderwijs toenemen, terwijl aan de andere kant de budgetten onder druk 

staan. dit vraagt veel van schoolleider en teams. de belangrijke vraag hierbij is hoe houden wij onze mensen 

gezond, hoe vergroten wij de professionaliteit en zorgen wij voor dat de ook steeds "ouder" wordende 

medewerker de ontwikkelingen kunnen blijven volgen. 

 De bezuinigingen vormen een negatieve ontwikkeling 

 De groepen worden steeds groter, boven de 30 kinderen. dat vind ik een slechte ontwikkeling. 

 De invloed van leiderschap op de ontwikkeling van de school. boeiend proces. verder veel te maken met 

krimp. dat is lastig, als school moet je jezelf profileren en meer concurreren. dat kost tijd en energie. het 

onderwijs is erg aan het veranderen, de inzet van digitale middelen zal een grote invloed krijgen op het 

curriculum van de scholen. we willen leerlingen voorbereiden op beroepen waarvan we het bestaan op dit 

moment nog niet weten. de jongste generatie zal geconfronteerd worden met problemen waar we nu nog 

niets van weten. dat geeft een grote druk op de inrichting en het aanbod op de scholen. 

 De invoer van passend onderwijs.  ik ben bezorgd over de ontwikkeling. ik voorzie dat er van mijn lesgevende 

collega's te veel verwacht gaat worden. mijn zorg in eerste instantie is dat er te veel geld gaat zitten in 

overhead en een etalage vol expertiser met gedwongen winkelbering in het nieuwe swv en te grote klassen 

met te veel problematieken. 

 De invoering van passen onderwijs. ik ben blij met deze ontwikkelingen, hoewel ik mij ernstig zorgen maak 

over de financiën. 

 De kwaliteit en opbrengsten van passend onderwijs op ambitieniveau houden in een periode van onbalans 

privé-werk van medewerkers mede in relatie tot consequenties van ontgroening/krimp.  geeft enerzijds 



 

ruimte voor creativiteit en anderzijds zorg om 1. welzijn van medewerkers 2. ambitieniveau te kunnen blijven 

waarmaken. 

 De kwaliteit van de leekracht staat weer centraal. daar ben ik erg blij mee. 

 De ontwikkeling naar groepsplannen 

 De ontwikkelingen op het gebied van ogw (opbrengstgericht werken). enerzijds positief omdat met dezelfde 

middelen hogere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. gevaar zit er in dat de nadruk eenzijdig op de 

meetbare opbrengsten komt te liggen, waardoor verschraling van het onderwijs plaats vindt. ter horst heeft 

gezegd dat werkelijke kwaliteit van onderwijs datgene is wat overblijft als kinderen alles kwijt zijn wat 

meetbaar is. die notie houden we er graag in. 

 De zorg om mijn financiën rond te krijgen: door bezuinigingen vanuit overheid, wegvallen subsidies, 

terugloop leerlingaantallen. daar ben ik uiteraard niet blij mee 

 Digatilaal onderwijs, goede ontwikkeling voor individueel onderwijs. tiz: talant in zicht als een programma 

voor beroepskeuze en interresse in de onderbouw - mooie ontwikkeling 

 Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het onderwijs is het streven naar passend onderwijs. 

onderwijs beter afstemmen op de behoefte en de mogelijkheden van het kind. daarnaast is het 

opbrengstgericht onderwijs momenteel belangrijk. dit is een positieve ontwikkeling. het vraagt veel energie 

en motivatie van de leerkrachten! wij vragen ons af of wij wel voldoende middelen in deze tijd van 

bezuinigingen ontvangen voor deze nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. 

 Eindtoets basisonderwijs. ik ben er niet blij mee. 

 Er worden teveel adhoc beslissingen genomen, eerst kleinere klassen en nu moeten we in het kader van de 

bezuinigingen weer naar grotere klassen. de regering bepaald welke vakken er gegeven moeten worden. 

 Er worden teveel adhoc beslissingen genomen, eerst kleinere klassen en nu moeten we in het kader van de 

bezuinigingen weer naar grotere klassen. de regering bepaald welke vakken er gegeven moeten worden. 

 Financieel > er wordt bezuinigd op het onderwijs. de bekostiging is niet voldoen en met minder personeel 

moet het werk worden gedaan. de klassen worden groter > zorgelijke ontwikkeling. 

 Fixatie op rekenen en taal, dat is een jammerlijke ontwikkeling. een basisschool moet kinderen 

basisvaardigheden aanbieden voor een leven in de toekomst. daar hoort veel meer bij! 

 Goed 

 Grotere klassen en meer toetsen en onderwijs op maat dit is een goede zaak 

 Grotere klassen..ben daar niet echt blij mee 

 Handelingsgericht en ontwikkelingsgericht werken. ik ben hier blij mee omdat het op een verantwoorde wijze 

gericht is op het verhogen van de prestaties. 

 Handelingsgericht werken. ik ben er blij mee. het gaat uit van het kind en samen verder komen in de 

ontwikkeling. 

 Handelingsgericht werken. intentie om nog meer te kijken wat een individueel kind nodig heeft, ouders en 

kinderen daar ook meer bij te betrekken spreekt me aan. kijken vanuit kansen ipv uit problemen. maar de 

weg waarlangs, veel administratie op veel terreinen, heel veel vastleggen in overzichten, plannen, roosters 

enz. is bijna niet werkbaar. de leerkrachten moeten hun plezier in les geven kunnen behouden en dat lukt 

met de vele dingen die "moeten" niet zo makkelijk meer. vooral in combinatie met alle andere dingen die in 

relatie staan tot het onderwijs, maar ten koste kunnen kunnen gaan van het lesgeven aan een groep. 

 Het geven van passend onderwijs aan kinderen. ja mits er financiering op de juiste manier en stimuleren 

tegenover staat goed personeelsbeleid, nascholing etc. ja mee eens omdat daar het onderwijs van kinderen 

van afhangt 

 Het gevraagde niveau van kleuters wordt te hoog. ben daar niet blij mee. mogen ze ook nog lerend spelen? 

 Het hele gedoe rond passend onderwijs. onduidelijkheid en teveel rugzakken binnen bepaalde groepen. 

 Het opzetten van passend onderwijs. m.i. te veel een bezuinigingsmaatregel reguliere basisscholen zijn 

onvoldoende geoutilleerd om dit te kunnen doen 

 Het passend onderwijs. er is nog veel onzeker over het passend onderwijs. volgens mij is er net besloten dat 

het wel door gaat maar ik hoop zonder bezuinigingen. het is op zich een goed concept. scholen die meer 

verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen en ze 'pasend onderwijs' te bieden. maar mijn zorg is dat er op 

dit moment klassen van 30-35 op de basisschool zitten en dan passend onderwijs te veel vraagt van de 

leerkrachten. daarnaast is mijn zorg dat als er dan 'moeilijkere' kinderen op het basisonderwijs geholpen 

worden de doorstroom naar het voortgezet onderwijs dan toch spaak loopt want die scholen (in ieder geval in 

onze omgeving) kijken alleen maar naar uitstroom resultaten. 



 

 Hgw 

 Hgw en opbrengstgericht werken hgw: hier ben ik blij mee opbrengstgericht werken: hier ben ik gedeeltelijk 

blij mee 

 Hgw heel positief 

 Hgw ogw --> we moeten niet alleen deken in resultaten. het gaat om mensen 

 Ict positieve ontwikkeling 

 Ik ben 25 jaar schooldirecteur geweest , maar sinds 1997 gepensioneerd. 

 Inhoudelijk: passend onderwijs en aandacht voor opbrengstgericht werken. postieve ontwikkelingenj!  m.b.t. 

de faciliteiten: meer doen met minder geld. het wordt steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. 

 Inpassing passend onderwijs. 

 Invoering passend onderwijs en de daling van het aantal leerlingen.  daling van het aantal leerlingen is een 

feit. invoering passend onderwijs heeft goede en minder goede kanten. 

 Invoering passend onderwijs. ik ondersteun de gedachte van waaruit dit beleid tot stand is gekomen maar 

maak me wel zorgen om de praktische uitwerking ervan. 

 Invoering van passend onderwijs. ik vind het oude wijn in een nieuwe zak waarbij de veel gevraagd wordt 

van de professionaliteit van de leerkracht en steeds meer op het bordje van de leerkracht van het reguliere 

onderwijs komt te liggen.  een professionaliseringslag in het onderwijs juich ik van harte toe, maar kan ook 

op een andere manier georganiseerd worden 

 Inzet digitale leermiddelen; positief omdat het past bij deze tijd en ontwikkelingen 

 Kinderen les geven op het thempo van henzelf 

 Klassenvergroting,niet blij! 

 Kwaliteitsverbetering 

 Ogw. ben er niet altijd blij mee. 

 Ogw/hgw prima ontwikkeling. heel goed om meer te focussen op leerdoel en resultaat. 

 Omgaan met steeds minder geld 

 Onderwijs nog beter afstemmen op de leerlingen. in feite is dit goedm, maar het wordt steeds moeilijker met 

steeds meer leerlingen met meer problemen die in het gewone onderwijs moeten bllijven. 

 Onderwijs op maat. het kind centraal stellen. als team werken we daar hard aan en zijn enthousiast. 

 Onderwijskundig: passend onderwijs  achterliggende gedachten zijn goed, maar wat ik al zo vaak mis bij 

allereli verneiuwingen in het onderwijs, de bedenkers hebben te weinig zicht, ervaring met hoe het er 

daadwerkelijk aan toe gaat in een school, klas. "men heeft te weinig met de poten in de klei gestaan."  

passend onderwijs kan goed uitpakken, maar dan moeten er nog heel veel andere dingen ook vernaderen. 

passend onderwijs in een groep van 30 leerlingen?.........passend onderwijs met alleen maar de bezuinigingen 

van vandaag? ik hou mijn hart vast voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerkrachten die het uit moeten 

voeren 

 Ontgroening van de samenleving en daardoor de krimpende basisvoorzieningen - vooral op het platteland. 

daar ben ik helemaal niet blij mee. maar dat is eigenlijk de ontwikkeling om het onderwijs. voor de vraag in 

het onderwijs zou ik de ontwikkelingen resultaatgericht werken / taal-rekenen / passend onderwijs willen 

noemen.met die ontwikkelingen ben ik wel content 

 Opbrengst gericht werken 

 Opbrengst gericht werken 

 Opbrengst gericht werken. goede ontwikkeling 

 Opbrengst gericht werken. hoge verwachtingen levert betere prestaties. dit is een positieve ontwikkeling 

 Opbrengst gericht werken. ik ben hier erg blij mee. 

 Opbrengst gericht werken. we zijn er blij mee. er wordt steeds meer uitgegaan van de onderwijsbehoeften 

van verschillende lln 

 Opbrengstgericht werken 

 Opbrengstgericht werken 

 Opbrengstgericht werken goede ontwikkeling 

 Opbrengstgericht werken in combinatie met handelingsgericht werken. ja, ik ben hier blij mee. 

 Opbrengstgericht werken op zich goed, maar het gaat ten koste van aandacht voor creatieve vakken 

 Opbrengstgericht werken, passend onderwijs, een-zorg route. ik ben blij met de ontwikkelingen, maar vergt 

veel van leerkrachten die in steeds grotere klassen moeten werken. 

 Opbrengstgericht werken, vormgegeven door arangementen 



 

 Opbrengstgericht werken. daar ben ik blij mee, hoewel er in de kleutergroepen wel heel erg veel wordt 

gevraagd. 

 Opbrengstgericht werken. dit heeft voor- en nadelen. 

 Opbrengstgericht werken. goede zaak, immers het vraagt om het maximale uit het kind te halen. daar zul je 

dus je uitdagende onderwijs op af moeten stemmen. ben er dus blij mee. 

 Opbrengstgericht werken. ik ben daar blij mee maar de defintie van opbrengst gericht werken die door het 

ministerie van onderwijs wordt gehanteerd is wel erg smal. er zijn meer opbrengsten dan rekenen en taal. 

 Opbrengstgericht werken. ik ben daar blij mee. 

 Opbrengstgericht werken. op zich is het een goede ontwikkeling maar het mag niet ten koste gaan van het 

welbevinden van de leerling. 

 Opbrengstgericht werken. wel blij mee, want op de juiste wijze mee omgaan kan ook tot meer excellentie 

leiden op de werkvloer. 

 Opbrengstgericht werken: ik waardeer die zeer om dat het goede instrumenten biedt om de resultaten van de 

leerlingen te verbeteren 

 Organisatorisch hebben wij te maken met de krimp, waardoor wij m.n. jonge leerkrachten moeten ontslaan. 

daarmee zijn we niet blij. onderwijskundig zijn we bezig met de 1-zorgroute, waardoor we alle leerlingen in 

beeld krijgen en waardoor de resultaten omhoog gaan. daarmee ben ik blij. 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs   niet blij opbrengstgericht werken   blij 

 Passend onderwijs de visie is te waarderen: de uitwerking is verschrikkelijk. 

 Passend onderwijs en  daaruit voortkomend het weken met groepsplannen en onderwijs perspecitieven.  ik 

denk dat het een goede ontwikkeling is, waardoor kinderen meer op hun eigen niveau aangesproken kunnen 

worden. qua administratie is het zeker een belasting voor de leerkrachten. wij zijn nog zoekende naar formats 

die als rollend model gebruikt kunnen worden. 

 Passend onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. niet blij. teveel leerlingen moeten blijven in het 

onderwijs. terwijl er minder geld beschikbaar is. de klassen worden steeds groter. 

 Passend onderwijs en de bezuinigingen 

 Passend onderwijs en opbrengstgericht onderwijs. prima ontwikkeling 

 Passend onderwijs en opbrengstgericht werken, prima ontwikkeling 

 Passend onderwijs en opbrengstgericht werken. deze ontwikkelingen worden te weinig vanuit hte rijk 

gefaciliteert. ik heb soms het gevoel voor een volle albert heijn te staan, met maar één euro in mijn broek. 

passend ondwerwijs en opbrengstgericht werken juich ik toe, maar dan moet die ambitie ook daadwerkelijke 

voldoende gefaciliteert kunnen worden. 

 Passend onderwijs ik ben blij met de manier waarop mijn stichting er uitvoering aan geeft.  ik ben huiverig 

m.b.t. de competenties van leraren m.b.t. de expertise die van ze gevraagd zou kunnen gaan worden als het 

gaat om zeer specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. ik vertrouw niet helemaal op de financiele ruimte 

die er binnen de stichting gerealiseerd kan worden m.b.t. de inzet van co-teachers / plus-leraren om die 

expertise op het noodzakelijke niveau te brengen. 

 Passend onderwijs ik ben niet blij met de bezuinigingen die gepaard gaan met de stelselwijziging. 

 Passend onderwijs in beginsel niet ontevreden met deze ontwikkelingen. echter het met een jaar verlengen 

van de huidige samenwerkingsverbanden heeft tot financiële tegenvallers geleid. 

 Passend onderwijs in combinatie met opbrengstgericht werken. goed om aandacht te hebben voor resultaten 

in een toch wat 'zachte' sector. belangrijk is wel de balans tussen vorming en kennisontwikkeling. een kind is 

meer dan zijn cognitie. passend onderwijs is op zich goed, in de zin van elk kind een passende onderwijsplek 

te bieden, die zo mogelijk thuisnabij is. wat de uitvoering belemmert en de idealen 'verduistert', is de 

bijkomende onzekerheid over toekomstige financiering. dat maakt het lastig om een gedegen strategisch 

beleid hierop te formuleren. 



 

 Passend onderwijs is voor ons heel belangrijk. dit heeft negatief effect op de financiën maar wel een positieve 

uitdaging om het onderwijs nog beter vorm te geven zodat de minder sterke leerlingen beter tot hun recht 

komen. 

 Passend onderwijs op zich vind ik goed dat er een passend aanbod komt voor alle leerlingen. er mogen geen 

kinderen tussen wal en schip vallen. de onzekerheid hoe alles gestalte gaat krijgen brengt veel te weeg bij de 

leerkrachten. 

 Passend onderwijs realiseren hier op de werkvloer. als voorloper op dit gebied hebben wij een pluszorggroep 

in de school gestart, juist omdat we het belangrijk vinden dat er kindnabij onderwijs gegeven wordt. passend 

onderwijs voor alle kinderen, ja daar word ik wel gelukkig van. wat de gevolgen van het landelijke beleid zijn, 

kan ik niet overzien. tot nu toe ervaar ik alle landelijke ontwikkelingen als verkapte bezuinigingen en wat dat 

betreft proeft het bitter. 

 Passend onderwijs wettelijke eisen vertalen naar de werkvloer; als idee prima, maar de uitwerking zal wel 

neerkomen op een bezuinigingsoperatie voor met name basisonderwijs. 

 Passend onderwijs, bezuinigingen.  met beide niet blij. 

 Passend onderwijs, financiële tekorten 

 Passend onderwijs, goed bezuinigingen, niet goed i.v.m. invoering passend onderwijs krimp leerlingen, niet 

leuk, maar we moeten er mee om gaan. geeft wel druk op de organisatie. 

 Passend onderwijs, heb hier dubbele gevoelens over 

 Passend onderwijs, niet blij, maar ook niet ongelukkig. het is ontwikkeling die er is en waar ik vanuit mijn 

professie om ga. 

 Passend onderwijs.   aansluiting vve (zorg en welzijn) en basisschool (onderwijs). 

 Passend onderwijs.  passend onderwijs op zich is een groot goed en een mooie kans. echter zoals het nu 

gecombineerd wordt met extreme bezuinigingen (waaronder ook de enorme stille bezuinigingen) is de kans 

dat het faalt bijzonder groot, zonde! 

 Passend onderwijs. algemeen positieve waardering; bestuurlijk echter te complex. 

 Passend onderwijs. ben er blij mee, maar niet die ondersteuningspunt van/voor de basisscholen. het 

opnemen van kinderen met beperkingen op school is altijd situationeel en thuisnabij. 

 Passend onderwijs. dat zal een grote zorg worden. 

 Passend onderwijs. dit is een ingrijpende verandering met veel goede punten, maar ook met veel 

onduidelijkheden. 

 Passend onderwijs. het is een goede zaak, maar moet wel haalbaar blijven voor de mensen op de werkvloer 

 Passend onderwijs. het is goed om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen, 

maar achter de ontwikkeling passend onderwijs zit een bezuiniging. de bezuiniging  heeft ons bij deze 

ontwikkeling gebracht, voor zover ik weet heb ik in heel mijn onderwijscarriere (32 jaar) altijd al gezocht naar 

passend onderwijs voor de mij toevertrouwde kinderen. het is dus ook een beetje een miskenning van al mijn 

inspanningen. 

 Passend onderwijs. het is goed om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen, 

maar achter de ontwikkeling passend onderwijs zit een bezuiniging. de bezuiniging  heeft ons bij deze 

ontwikkeling gebracht, voor zover ik weet heb ik in heel mijn onderwijscarriere (32 jaar) altijd al gezocht naar 

passend onderwijs voor de mij toevertrouwde kinderen. het is dus ook een beetje een miskenning van al mijn 

inspanningen. 

 Passend onderwijs. ik ben er wel blij mee, maar vraag me af of iedereen het passend onderwijs aan kan! 

 Passend onderwijs. ik waardeer deze ontwikkeling deels. alle kinderen hebben recht op regulier onderwijs. 

 Passend onderwijs. ik waardeer het idee om alle kinderen binnen boord te houden, toch zie ik ook de 

werkdruk voor mijn werknemers stijgen. er zouden eigenlijk voorwaarden aan verbonden moeten worden ... 

kleinere klassen of meer handen in de klas. 

 Passend onderwijs. is een goede ontwikkeling, mits er voldoende financiële middelen zijn. 

 Passend onderwijs. nee niet direct blij mee. ik vraag me af of het po voldoende geequipeerd is om deze 

taakverzwaring aan te kunnen. bovendien worden klassen groter. natuurlijk moeten we denken in 

onderwijsarrangementen voor elk kind, maar wel met de juiste toerusting. 

 Passend onderwijs. niet blij ! er moet weer meer worden gedaan tegen minder kosten ! de werkvloer krijgt er 

problemen bij waar we nu nog totaal geen vat op hebben. 

 Passend onderwijs. op zich is het goed dat kinderen uit de buurt ook naar een school in de buurt kunnen. in 

de praktijk werkt dat niet altijd. vooral kinderen met gedragsproblemen hebben veel invloed op het veilige 



 

klassenklimaat. andere leerlingen voelen zich daardoor niet veilig in de groep en meestal gaat er onevenredig 

veel tijd en energie naar het kind met het gedragsprobleem 

 Passend onderwijs. op zich prima wat gedachte betreft maar moeilijk uitvoerbaar. te weinig tijd en geld. 

 Passend onderwijs. passend onderwijs is een mooi streven, indien de scholen binnen 1 gemeente met elkaar 

gaan samenwerken. zo kan elke school zijn of haar expertiese uitwerken. jammer is wel dat er eigenlijk 

weinig tegenover staat. 

 Passend onderwijs....................niet blij 

 Passend onderwijs: heb veel vragen en maak me zorgen. zijn alle leerlingen hier bij gebaat?? overzien we de 

consequenties voor de leerkrachten en hun werkdruk????? 

 Passend onderwjs 

 Professionalisering van de leerkrachten 

 Reken- en taalbeleid en de daarmee samenhangende verscherpte exameneisen. 

 Samenwerken met stagiaires van pabo binnen het onderwijs. ik werk ook op de pabo 

 Scholen afrekenen op hun opbrengsten. dat waardeer ik niet aangezien de inspectie met zeer grote regelmaat 

de maat verandert en de score die behaald moet worden. daarbij zorgt het dat ouders cijfers gaan vergelijken 

waardoor er niet wordt gekeken naar wat je voor kinderen met mindere capaciteiten of handicaps hebt 

betekend door ze jaren lang op te vangen en gepast onderwijs te bieden. 

 School verkennen en ontwikkeling verder uitbouwen (bas+) ben pas sinds augustus 2012 op deze school 

werkzaam 

 Sluipende bezuinigingen en vergrijzing van het personeelsbestand. de personeelskosten worden steeds hoger 

en jonge talenten kun je niet aannemen aangezien de financien niet toereikend zijn 

 Sturen op cognitieve capaciteiten en gedrag middels nieuw en eigen ontwikkelde methodiek. erg prettig 

 Uitvoering geven aan de wet passend onderwijs. 

 Veranderingen omtrent de zorgleerlingen 

 Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen 

 Vernieuwing van het vmbo onderwijs met name techniek breed. vind dat een goede beslissing 

 Versterking van de deskundigheid van leerkrachten en directeuren is een speerpunt (passend in ons 

strategisch beleidsplan). krimp is een ontwikkeling waar wij volop mee geconfronteerd worden (regio zeeland) 

passend onderwijs is een ontwikkeling waar vele kansen liggen, maar het gevoerde beleid maakt uitvoering 

hiervan niet eenvoudig. 

 Volledig aanzet om te komen tot echt passend onderwijs voor een zo breed mogelijk aangeboden 

schoolpubliek... 

 Vormgeven aan passend onderwijs terwijl de klassen (veel) groter worden. 

 Werken volgens dim. ben ik blij mee, geeft duidelijkheid. nadeel is dat de inspectie je er op afrekent en daar 

ben ik minder blij mee. 

 Wij krijgen steeds meer te maken met verkapte bezuinigingen. dat betekent b.v. bezuiniging op 

managementgelden , maar het management is al smal waardoor de klassen groter worden, ook ontstaat er 

steeds een grotere kloof tussen de reële kosten en het geen je als schoolleider daadwerkelijk moet uitgeven. 

je geeft steeds meer aan salariskosten uit en de vergoedingen nemen niet toe, ook ontstaat er steeds een 

tekort aan gelden voor het onderhoud van het gebouw. enerhieprijzen gaan omhoog btw gaat omhoog de 

vergoedingen niet. kortom weer grotere klassen. verder dreigt er krimp , er komen minder kinderen. het 

baart me zorgen en ben er dus absoluut niet blij mee 

 X 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 1: dat de rol verandert wordt wel herkend, maar de toenemende autonomie van scholen gaat gepaard met 

een hogere en gedetailleerde verantwoordingslast achteraf en het tussentijds aanscherpen van eisen. wat aan 

de voorkant verdwijnt wordt aan de achterkant weer binnengehaald. 2: talentontwikkeling in brede zin 

positief. beperkt uitgelegd als nadruk op basisvaardigheden negatief. 13: aandacht voor meetbare resultaten 

wordt positief geduid. onderwijs als instrument voor economische groei niet (verschraling). 14: zie 1. 15: 

prima om de nadruk te leggen op het belang van basisvaardigheden in het po. leerlingvolgsystemen bieden 

goede mogelijkheden om onderwijs aan te passen en hogere rendementen te realiseren door andere 

werkwijzen.  de grens moet daar liggen waar leertijd ten gunste van basisvaardigheden ten koste gaat van 

andere vaardigheden en vorming van kinderen.  de indruk bestaat dat  m.b.t. basisvaardigheden uitgegaan 

moet worden van goed – beter – best. scholen/besturen moeten de mogelijkheid blijven houden te kiezen 

voor goed = goed, zodat resterende tijd besteed kan worden aan die kwaliteitsaspecten die minder in cijfers 

zijn uit te drukken, maar wel waarneembaar zijn (burgerschapsvorming/levensbeschouwelijke- en 

kunstzinnige  vorming etc.) de integrale benadering wordt node gemist. 16. positief, maar met genoemde 

nuances 22. negatief, omdat de toenemende vraag mede ontstaat omdat scholen aan de grenzen van hun 

mogelijkheden zitten 23: positief, mits de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft en dat vraagt om een 

adequate basisfinanciering vanuit de overheid. 24. zie 15. 25. doel van de stelselwijziging is helder en daar 

kun je niet negatief over zijn. of de stelselwijziging echter gaat leiden tot minder bureaucratie en meer zorg 

voor leerlingen is, gezien de ervaringen tot op heden in regionaal bestuurlijk overleg, twijfelachtig. de 

schaalgrootte van de nieuwe samenwerkingsverbanden leidt mogelijk tot hogere in plaats van lagere 

overhead. vandaar ‘weet niet’ 27. ontwikkeling van ouderbetrokkenheid wordt positief geduid, alleen dat 

hoeft de overheid niet door middel van beleid te organiseren. vandaar negatief. 30: ja, er is geld beschikbaar 

gekomen(prestatiebox), maar daar staan zoveel bezuinigingen tegenover dat het effect nihil is. 

 ? 

 Aandacht voor de taak van de docent: strakker en strenger sturen op meer en optimaal ingevulde contacttijd 

met leerlingen/studenten als hunb feitelijke en primaire taak. taakbelasting meten aan de hand van 

daadwerkelijke verzorgde contacttijd en het taakbeleid (taken rondom het primaire onderwijsproces) minder 

belangrijk maken. 

 Aandacht voor digitaal pesten 

 Aandacht voor opbrengst werken en handelingsgericht werken. 

 Aandachtspunt: laten we terug gaan naar de basic. wat moet een leerkracht kunnen en kennen? wat is 

zijn/haar taak. goed onderwijs geven, kinderen iets leren! en al het andere wat er bij komt, wat indirect in 

verbinding staat met een school, moet verzorgd gaan worden voor daartoe opgeleiden. ieder zijn vakgebied! 

voorbeeld: aan de tandarts vragen we ook niet of hij haptonomie toe wil leren passen want dan gaan zijn 

patiënten meer ontspannen naar de tandarts. 

 Aansluitend op de actualiteit: pestbeleid. 

 Aardig compleet 

 Belangrijk is de aandacht voor kernvakken en veel overbodige ballast uit de school weren. veel 

maatschappelijke instellingen  willen het onderwijs gebruiken, waardoor het gevaar bestaat dat de scholen 

niet meer toekomen aan de kern van het vak. 

 Bij veel ontwikkelingen zijn de keuze varianten beperkend van aard; achter de stellingname staat een punt. ik 

had vaak de behoefte aan een komma en het voegwoord 'mits' of 'behalve'....... 

 De laatste vraag raakt de kern van de ontwikkelingen in het p.o. hoewel we niet weten welke kennis, 

vaardigheden, inzichten en attitudes kinderen nodig hebben in hun later leven wordt er gekozen veel tijd en 

energie te steken in de cognitieve ontwikkeling van kinderen. elke andere vorm van ontwikkeling bijv op 

sociaal of creatief terrein en zelfs op spiritueel terrein blijft onderbelicht. de overwaardering voor de 

cognitieve ontwikkeling komt nog eens tot uiting in de controle hierop (zgn opbrengstgericht werken; alsof er 

niet meer opbrengsten zijn te benoemen dan leerprestaties op kennisniveau). overwaardering van cognitie 

leidt tot een verarmde samenleving en diskwalificatie van mensen die niet aan de standaarden hiervoor kunne 

voldoen. in welk onderwijsbeleidsstuk wordt gesproken over 'geluk' van kinderen, over 'liefde voor mens en 

natuur'? 



 

 De meeste ontwikkelingen zijn aan de orde gekomen. er ontbreekt echter de expliciete aandacht voor het 

vormende karakter van het onderwijs. alleen aandacht voor kennis, kunde en economisch rendement werkt 

verschraling in de hand. onderwijs en de plaats die het inneemt in onze samenleving verdient meer. 

 De ontwikkeling van maatschappelijke problemen doorte voeren naar verplichte vakken in het primair 

onderwijs baart mij zorgen. bij de wortels aanpakken blijft een goed streven maar het delegeren naar het bo 

is erg kort door de bocht en een verzwaring van het reeds bestaande programma waarin al verzwaring ligt 

door de toenemende eisen van inspectie en de minister van onderwijs. 

 De steeds groter wordende groepen 

 De strengere eisen en het verhogen van de ambities lopen niet in de pas met de bekostiging. vaak doe je aan 

een pilot mee om zowel de doelen te halen, maar zeker om zo de al lopende ontwikkelingen te financieren. de 

verwachtingen zijn hoog, maar de kosten dekken de ambities niet meer. 

 De toenemende mate van onvoorspelbaarheid van politieke besluiten is m.i. een belangrijke ontwikkeling die 

een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. daaraan gekoppeld is het ondoorzichtige 

bezuinigingsbeleid een extra complicerende factor. 

 De zgn. stille bezuinigingen in de lumpsum financiering treffen het onderwijs 'keihard' vooral als het gaat om 

formatie en exploitatie. in de exploitatie zijn de vergoedingen voor bijvoorbeeld 'energie' flink onder de maat. 

er moet geld bij. dit geld kun je dan niet uitgeven aan het onderwijs.  verder veroorzaakt de krimp verlies 

van onderwijskwaliteit. met name op het platteland in de kleine kernen. 

 Decentralisatie wordt door de overheid vervangen door verantwoordingsplicht. dit is dus schijn 

decentralisatie. vasthouden aan de nullijn is ontkennen van de waardering van de leerkracht; schijn 

waardering (lb + excellentie gaat ten koste van de dagelijkse bedrijfsvoering). geen/onvoldoende 

inflatiecorrectie geeft feitelijk aan dat we met minder geld meer moeten; schijn autonomie. 

 Een aantal vragen vind ik suggestief. het ene gedeelte vind ik dan wel van toepassing en het andere niet. de 

meeste ontwikkelingen zijn wel aangegeven. 

 Er blijft, in tegenstelling tot wat in het verleden altijd werd aangekondigd, nog steeds veel papierwerk bij 

schooldirecties liggen. het digitaal aanleveren aan verschillende instanties kan vele malen effectiever 

 Er moet echt meer aandacht komen voor de financiële situatie waarin veel schoolbesturen op dit moment 

verkeren. 

 Er zou bij de ontwikkelingen nog meer geluisterd en overlegd moeten worden met de "werkvloer". er wordt 

teveel gepraat en besloten door mensen die denken vanuit totaal andere kaders dan de groepsleerkracht. die 

loopt in deze tijd op het puntje van de tenen. mooi voorbeeld; aanpassing van de kerndoelen inzake 

seksualitiet en seksuele diversiteit (brief van de minister van 5 oktober 2012). gaat natuurlijk niet werken op 

deze manier. de politici denken dat het nu geregeld is, onderwijs moet het maar oppakken. erg frustrerend en 

we voelen ons niet serieus genomen. 

 Financiële armslag van besturen moet echt veel ruimer, mn op personele inzet/meer handen in de klas/meer 

differentiaties/specialismen. 

 G.b. 

 Geef het onderwijs de rust om het passend onderwijs handen en voeten te geven en laat de bezuiniging 

zitten. en zorg voor passend onderwijs ook binnen het voortgezet onderwijs. 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Goede vragen. 

 Het is best lastig antwoorden te geven. het is vaak niet zwart of wit. elk voordeel heeft ook weer een nadeel. 

er wordt de laatste tijd veel van kinderen maar ook van leerkrachten gevraagd. 

 Het is best lastig antwoorden te geven. het is vaak niet zwart of wit. elk voordeel heeft ook weer een nadeel. 

er wordt de laatste tijd veel van kinderen maar ook van leerkrachten gevraagd. 

 Het is nu al een aantal jaren meer met minder, de grens is bereikt. ik ben (en sta bekend als) rasoptimist, 

maar heb steeds meer moeite om met mijn huidge budget in kansen te denken. de overheid riskeert dat ze 

de goede mensen, de peilers kwijt gaan raken aan andere (of ondersteunende) sectoren. 

 Het opleidingsniveau van de schoolbesturen wordt steeds belangrijker. veelal zijn dit vrijwilligers die niet 

terzake deskundig zijn. door het steeds verder leggen van verantwoordelijkheid bij de scholen (terugtredende 



 

overheid) is het de vraag of hier ook niet bepaalde eisen aan gesteld zouden moeten worden. voorbeelden 

hebben we in de media voldoende gezien. 

 Ik blijf er tegenaan lopen dat ambities in de brede zin van het (onderwijs)woord niet of maar ten dele 

gerealiseerd kunnen worden, omdat de finaciën echt tekort schieten, vooral de materiële vergoedingen zijn 

ver beneden de maat. je kunt niet blijven putten uit reserves of personele baten om een school materieel in 

orde te houden. daarnaast verontrust het mij in hoge mate dat het onderwijs voor wat betreft de 

bezuinigingen drie keer wordt geschoren: door het rijk, de provincie en de gemeente. verder raken we 

talentvolle generatie jonge leerkrachten kwijt door de krimp: daar zou beleid vanuit den haag op moeten 

worden gezet. 

 Ik heb het idee dat opbrengstgericht werken, meer aandacht voor taal en rekenen, ontwikkeling van sociaal-

emotionele vorming e.d. ten koste gaat van de creatieve vakken. ik vind het jammer dat daar niet naar wordt 

gevraagd. 

 Ik heb niks gemist. 

 Ik herken me in veel ontwikkelingen en het is frustrerend hoe vaak ik er negatief over ben. het geeft stof tot 

nadenken. zijn we wel op de goede manier bezig met het onderwijs. zo is er meer dan alleen prestaties op 

reken en taalgebied. uitermate belangrijk is de sociaal em. ontwikkeling en we hebben meer vakmensen 

nodig die met hun handen kunnen werken. de negatieve sfeer hierom heen moet veranderen. ouders pompen 

veel geld in hun kind om ze maar naar de havo of hoger te laten gaan. 

 Ik maak me zorgen om de groepsgrootte in het basisonderwijs afgezet tegen het behalen van kwaliteit en het 

inbedden van ondersteuning aan zorgleerlingen. 

 Ik merk dat ik als directeur anders reageer, dan als ouder. ik heb deze enquete ingevuld met de pet van 

directeur op. 

 Invloed van de overheid is te groot en lijkt gebaseerd op wantrouwen. onderwijsveld zelf kan efficiënter 

omgaan met de middelen. bezuinigen, daar waar investering nodig is, staat ontwikkeling in de weg. 

 Ja er zal zeker financieel meer moeten worden gedaan om al de doelen en ingezette projecten ook te laten 

slagen anders slaan we de plank weer volkomen mis. 

 Ja, er is redelijk veel subsidie geweest voor de professionaliseren van onderwijsorganisatie in het po. toen dit 

grotendeels was gerealiseerd, werd deze subsidie voor bovenschools management afgeschaft en drukken 

deze kosten op de scholen. schande! 

 Jammer dat er geen ruimte is om elk antwoord toe te lichten. het antwoord lijkt hierdoor glas hard te zijn, 

terwijl er nuances zijn aan te brengen en vooral waarom ik of iemand anders die deze vragenlijst invult tot 

een bepaald antwoord is gekomen. maar het typeert de overheid. in plaats van causale lussen maken en echt 

in gesprek met onderwijsveld laat men zich leiden door conclusies die getrokken worden uit niet toegelichte 

antwoorden. 

 Kwaliteitsbevordering en opbrengstgericht werken wordt door de overheid gestimuleerd, terwijl de financiele 

middelen minder worden. er wordt op deze manier van het onderwijzend personeel een hoge prestatie 

verwacht. 

 N.v.t. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 



 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee dank u wel. 

 Nee geen 

 Nee niet dat ik weet.. 

 Nee, alles is denk ik, genoemd 

 Nee, geen opmerkingen 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee. 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Nvt 

 Nvt 

 Nvt 

 Ontslagbeleid biedt besturen weinig ruimte, door bestaande regels/cao-afspraken.  participatiefonds houdt 

geen rekening met lumpsum, gevolg is dat een hoog percentage van de inkomsten besteed moet worden aan 

personeel. concreet het bestuur is niet vrij om geld volgens eigen beleid in te zetten. innovatie mogelijkheden 

zijn daardoor beperkt. 

 Ontwikkelingen kloppen wel. mis niets 

 Oog voor identiteitsgebonden onderwijs. een school is meer dan de optelsom van scores... 



 

 Over de rol van de inspectie:  vaak is er op grond van de indicatoren al een oordeel; de inspectie stelt dat 

oordeel niet bij op grond van eigen waarnemingen.   sommige doelstellingen zijn bedenkelijk geformuleerd: je 

kunt nog zo sterk het onderwijs verbeteren om hogere examenresultaten te halen... als cevo vervolgens het 

normgemiddelde onveranderlijk houdt, dan gaat het gemiddelde resultaat ook niet omhoog. dat werkt 

analoog aan een verhoging van de intelligentie (= prestaties op intelligentieonderzoek). de intelligentie kan 

best toenemen, maar als het gemiddelde iq van 100 per definitie geldt voor de gemiddelde intelligentie dan 

komt het gemiddelde iq dus nooit hoger dan 100. 

 Passend onderwijs 

 Sommige onderwerpen bevatten meer aspecten, waardoor het lastig is om het negatief of positief te duiden. 

aandacht voor taal en rekenen op het mbo vind ik positief. het is belangrijk dat iedereen een bepaalde 

basisvaardigheid op het gebied van taal/communicatie en rekenen heeft. maar minder leerlingen naar 

beroepsopleidingen heeft duidelijk negatieve aspecten. het is belangrijk om goede vakmensen op te leiden, 

zodat die niet uit het buitenland gehaald hoeven worden. dit geldt ook voor ontwikkeling 25. naar mijn 

mening is de hele toetscultuur in een overspannen sfeer beland. we leiden meer op voor de toets, dan voor 

de ontwikkeling van de persoon. maar het rekening houden met de arbeidsmarkt in het opleidingenaanbod is 

natuurlijk positief. voorbeeld bij ns waar mbo-ers on the job worden opgeleid, met bijbehorende 

baangarantie, is m.i. good practice. 

 Subsidies voor techniek 

 Te lange problematische vragen en moeilijk om dan een juist antwoord te geven. 

 Teruglopende financiële middelen 

 Tiz = talent ontwikkelings progrmma in de onderbouw vo scholen 

 Toenemende druk op het principe van vrijheid van inrichting van het onderwijs o.a. door een aantal van de 

genoemde 31 ontwikkelingen . ik vindt dit principe een groot goed. we moeten er voor waken dat de overheid 

door regelgeving voorschrijvend gaat optreden en daarmee op de stoel van het bestuur gaat zitten. 

 Veel ontwikkelingen zijn gestoeld op goede ambities, maar als de middelen voortdurend minder worden, 

wordt de werkdruk steeds hoger en het resultaat stukken minder. 

 Veel stellingen houden verband met elkaar. uitgangspunt is vooralsnog dat elke verandering geen geld mag 

kosten en als verborgen agenda zelfs geld moet opleveren. dat is niet de juiste insteek voor het veranderen 

van onderwijs en zeker niet het creëren van draagvlak. te veel wordt op het bordje van de school gelegd. 

terwijl we juist meer insteken op de basale kernvakken. er wordt te weinig stelling genomen. onderwijs 

accepteert veel ondanks de wetenschap dat het niet gaat lukken op de ingeslagen weg, klakkeloos. 

 Vergrijzing van het personeel 

 Vond ik genoeg 

 



 

Ouders primair onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .1 digitalisering van boeken, blij mee 

 ? 

 ? 

 ?????????? 

 Aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind, lesstof daarop aanpassen 

 Adaptief onderwijs en dus kindgericht werken en natuurlijk ben ik daar blij mee, want zo kun je elk kind op 

zijn/haar niveau onderwijs bieden. 

 Afschaffing studiebeurs niet blij 

 Afschaffing van de studiefinanciering. nee niet blij mee, duurt nog wel 10 jaar voordat ze eventueel aan toe 

zou zijn en weet niet of ze gaat studeren maar evengoed niet blij mee. 

 Alles mbt passend onderwijs. vind deze ontwikkeling niet goed en ben blij dat onze dochter al op sbo zit 

 Anti pesten 

 Belangrijk is de ontwikkeling rondom de studiebeurs, zoals het nu lijkt wordt het studeren weer voor de rijken 

en de armere mensen moeten of een lening afsluiten of niet gaan studeren 

 Bezuinigingen 

 Bezuinigingen 

 Bezuinigingen , grotere gecombineerde klassen  geen goede ontwikkeling 

 Bezuinigingen . gezien de krimp in onze regio speelt het momenteel.  passend onderwijs. vraag me af of het 

zo goed te implementeren is als de bedoeling is... 

 Bezuinigingen in het speciaal onderwijs zodat er meer rugzakkinderen in 'gewone' klassen komen. ik ben van 

mening dat ieder kind tot zijn recht moet komen. als een kind beter gedijt in het speciaal onderwijs, dan 

moet je het kind dat kunnen blijven bieden in de westerse maatschappij. wij hebben een hoogbegaafd kind op 

een 'normale' school, maar deze kan geen extra aandacht krijgen omdat er teveel pdd-nossers bij hem in de 

klas zitten. dus nee, ik ben er zeker niet blij mee. 

 Bezuinigingen, daar ben ik niet blij mee! 

 Bezuinigingen, niet blij mee...... 

 Bij mijn dochter op school dat er een huiswerkklas is gekomen. en ja ik ben er blij mee 

 Cito toets vanaf volgend jaar naar later tijdstip. 

 Cognitieve vaardigheden aanleren. ik vind dat er teveel nadruk ligt op leren van taal, rekenen. er zou meer 

nadruk moeten komen op de creatieve en sociale vaardigheden van kinderen. ik vind het echt belachelijk dat 

kinderen van de kleuterklassen al citotoetsen krijgen. laat de kinderen toch lekker spelen. 

 Computers 

 Continue rooster 

 Dat de jeugd met zin naar school gaat en daar ben ik blij mee! 

 Dat er aandacht word besteed aan de kinderen die wat meer moeite met dingen hebben 

 Dat er een hoop digitaal gebeurt, dit is niet altijd even makkelijk er word vanuit gegaan dat iedereen over 

internet, digitale camera enz beschikt 

 Dat er meer aandacht is om de basis van rekenen, schrijven en lezen goed voor elkaar te krijger. goede 

ontwikkeling! 

 Dat er niet alleen op kinderen met een achterstand wordt gelet maar dat ze nu ook kijken naar kinderen die 

verder zijn .... en deze ook meer begeleiding geven. 

 Dat er op de basisschool naar de capaciteiten per individu wordt gekeken 

 Dat er voor iedere leerling passend onderwijs wordt gegeven. dus leerlingen die niet goed meekomen op een 

lager niveau laten meedoen en leerlingen die erg goed zijn extra uitdagende opdrachten geven. zo kan er 

toch klassikaal les gegeven worden, maar kan ieder op zijn eigen niveau de opdrachten maken. 

 Dat ieder lesstof krijgt aangeboden op zijn niveau en hulp als dit nodig is. daar ben ik zeer blij mee. 

 Dat in de toekomst de studiefinanciering wordt afgeschaft. geen goede ontwikkeling want dan krijg je weer 

dat alleen de kinderen van rijke ouders kunnen studeren. 

 Dat je in de toekomst moet betalen voor de boeken en studeren, en dat is een slechte zaak 



 

 Dat kinderen zelfstandiger zijn in het leren 

 De belangrijkste ontwikkeling is de grote klassen in het basisonderwijs.  beiden dochters zitten in klassen met 

meer dan 30 kinderen. ik zou dit liever anders zien, echter beiden kinderen ondervinden hier weinig of geen 

hinder van. e.e.a. is direct gevolg van de bezuinigingen op het onderwijs. wat van groot belang is bij deze 

grote klassen is wel dat er kwalitatief goede leerkrachten voor de klas staan. ervaring leert dat de grote van 

de klas dan niet echt een probleem hoedt te zijn, echter deze leerkrachten liggen niet voor het oprapen 

helaas. 

 De bezuinigingen op aangepast onderwijs. de leerkracht moet tegenwoordig meer en meer in de klas zelf 

oppakken en moet een duizendpoot worden. hij/ zij moet kunnen omgaan met de "top"leerlingen, die extra 

programma's hebben, maar ook met de leerlingen die het reguliere programma niet/ nauwelijks kunnen 

volgen, met hun programma's en alles wat daar tussenin zit. het lijkt mij een onmogelijke opgave voor een 

leerkracht om alle facetten even goed te kunnen doen. 

 De bezuinigingen op speciaal onderwijs waar ik helemaal niet blij mee ben 

 De bezuinigingen waardoor grotere klassen en minder aandacht voor de individuele problemen van kinderen. 

 De bezuinigingen. grote klassen en weinig leraren.  en daar ben ik helemaal niet blij mee. 

 De constante verandering van lesmethode en meer interactief onderwijs in de scholen. vind ik een slechte 

zaak, want het niveau daalt en computers doden de geest van leerlingen. 

 De digi borden dit vind ik een prima ontwikkeling 

 De groeps-groote van de klas. 

 De introductie van het digibord en internet. kinderen raken al vroeg wijs met het gebruik van een computer 

en ze leren snel en makkelijk informatie op te zoeken. 

 De kinderen worden al veel vroeger voorbereid op de middelbare school. mijn zoontje moest bijv. in groep 7 

al een agenda bijhouden en nu in groep 8 hebben ze al veel huiswerk en toetsen. verder zijn ze nu op de drie 

basisscholen in delfgauw bezig met andere schooltijden, alle vijf dagen van 8.30 tot 14.00 maar tegen de tijd 

dat dat ingevoerd gaat worden zit jelle al op de middelbare school. 

 De overgang van de basisschool naar de middelbare school. 

 De wereld in getallen. een nieuwe rekenmethode. ja, ik ben er blij mee 

 Digitaal onderwijs en aandacht voor individuele kind heel blij mee 

 Digitalisering van het onderwijs. wel blij omdat kinderen leren omgaan met de voor- en nadelen van de 

digitale wereld. als het sociale aspect (gevaar van digitalisering) van school en van kinderen onderling ook 

belangrijk blijft. 

 Digitalisering van onderwijs. goede ontwikkeling, waarin zoveel mogelijk moet worden geïnvesteerd. het is 

belangrijk om met de tijd mee te gaan en het biedt veel meer didactische mogelijkheden dan klassiek analoog 

onderwijs. 

 Door de bezuinigingen veel te grote groepen, en kinderen minder snel doorverwijzen naar het speciaal 

onderwijs, zo komt men slecht tot passend onderwijs. dus ik ben er niet blij mee. 

 Door de crisis worden er leraren van de hand gedaan en dit gaat ten kosten van de kwaliteit ben er niet blij 

mee. 

 Door krimp steeds grotere klassen en daardoor minder persoonlijke aandacht/begeleiding van het kind. 

 Eisen en prestige worden hoger en belangrijker. ben hier niet helemaal blij mee. kinderen moeten ook 

kinderen blijven.. 

 Er moet meer geleerd worden in een kortere tijd. ben er niet blij mee. 

 Er wordt meer aandacht geschonken aan kinderen die meer- of hoogbegaafd of minderbegaafd zijn. 

 Focus op verplichte toetsing. ik ben hier niet blij mee. 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee wat er zich ontwikkelt 

 Geen idee welke kant het uitgaat met het onderwijs. we wachten het allemaal maar even rustig af. 

 Groepsgrootte negatief   niveau leerkrachten  negatief oog voor individu negatief 

 Grote combi klas door de bezuinigingen, mijn zoon zit nu in een combi 7/8 met 32 leerlingen. met name 

omdat hij in groep 8 zit ben ik hier minder blij mee, toch een zeer belangrijk jaar dit. 

 Grote klassen, minder aandacht per kind, kortere lesdagen ben ik minder blij mee. 



 

 Grotere klassen- slechte ontwikkeling minder geld voor speciale leerkrachten: muziek, zwemmen etc. - 

slechte ontwikkeling minder geld voor kinderen met speciale aandacht: logopedie, mrt, etc. - slechte 

ontwikkeling 

 Het kennisniveau in nederland lijkt steeds verder omlaag te gaan, zorgwekkend voor een kenniseconomie als 

die van nederland 

 Het plan van samen-op-weg school zijn. ik ben daar niet zo blij mee. het is een pure bezuinigingsmaatregel 

en er staat bijna niets tegenover. de kinderen hebben hun eigen onderwijsbehoefte, denk aan kinderen die 

meer of juist minder aankunnen. daar wil je aan tegemoet komen, maar dan worden ook nog de groepen 

groter. kortom: maatregelen die vanachter het bureau worden bedacht.... 

 Het weer vergroten van de groepen met meer leerlingen en minder uren leerkrachten. dit waardeer ik juist 

niet.. 

 Iedereen naar het reguliere onderwijs. niet blij mee: klassen worden groter, niet genoeg aandacht meer voor 

individuele behoeften van kinderen, zowel onder 'gemiddeld' als boven 'gemiddeld.' resultaat geen enkele 

leerling haalt zijn/haar niveau. 

 Ik ervaar in het reguliere onderwijs dat er vooral naar de prestaties van de kinderen wordt gekeken, omdat 

de school graag een goede uitstroom wil naar het voortgezet onderwijs. hierdoor is er minder oog voor de 

emotionele ontwikkeling van het kind. voor ons is dit zelfs reden geweest om de kinderen naar een andere 

basisschool over te plaatsen 

 Ik heb geen idee. 

 Ik heb meer uitleg nodig wat er bedoelt wordt. 

 Ik vind dat kinderen te snel wijs gemaakt worden 

 Ik vind de scholen te groot worden met wei nig individuele aandacht per kind, ben ik uiteraard niet blij mee 

 Ik zie dat de klassen groter worden en dat er meer kinderen (met een rugzakje) in de klassen deelnemen. dit 

gaat m.i. soms ten koste van de aandacht en de rust in de klassen. de individuele aandacht aan de kinderen 

van de leerkracht wordt daardoor onevenwichtig verdeeld: meer naar de rugzakkinderen en minder naar de 

overige. 

 Kortingen op de onderwijsgelden 

 Leermethode. de school speelt hier goed op in en begeleidt mijn kinderen goed. dus ben er blij mee. 

 Leren omgaan met kinderen en leren lezen en rekenen 

 Meer info via internet. huiswerk, schoolgesprekken enz. fijn en overzichtelijk. we krijgen geen papieren info 

meer. 

 Meer leerlingen stromen door naar hogere opleidingen wat gunstig is voor het gemiddelde opleidingsnivo. 

over het algemeen is dat een gunstige ontwikkeling. 

 Meer onderwijs wat specifiek op ons kind gericht is, daar zijn we blij mee. 

 Meer toetsen, blij mee digitalisering, blij mee grotere klassen, niet blij mee 

 Meer zelfstandig leren werken  daar ben ik blij mee 

 Mijn zoon zit op een montersorrischool en dat principe spreekt mij erg aan, de persoonlijke aandacht, 

gemengde klassen en de aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling. 

 Nieuwe tijden, we denken wel dat het beter is voor de kinderen en voor ons 

 Onze oudste dochter gaat volgend jaar naar middelbaar onderwijs dus de ontwikkelingen in de cito vind ik 

belangrijk en dat scholen in de toekomst moeten aangeven wat ze met 'probleem kinderen'doen 

 Ook kinderen die minder goed kunnen leren laten instromen op het reguliere onderwijs. ben ik niet blij mee 

 Passend onderwijs. ik ben hier niet zo blij mee, ik vind de bezuinigingen verschrikkelijk. vooral voor kinderen 

die extra hulp nodig hebben 

 Regelmatig uitjes, vrije dagen en op een hele andere manier rekenen bv als vroeger. ben er niet echt blij mee 

 Te grote klassen, niet blij mee 

 Teruglopende leerlingen aantallen; hierdoor moeten scholen soms impopulaire maatregelen nemen. 

 Veel te grote klassen heel erg druk moeilijk voor docenten hun aandacht te geven aan zoveel kinderen 

 Vind het zo  goed,zoals het nu gaat 

 Voor ons is dat de overgang naar continu onderwijs, en daar zijn wij blij mee 

 Weet niet 

 Zou niet zo snel weten maar de school waar onze dochter op zit is prima 



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 bij de opties 'nee, dat herken ik niet' had ook de keuze positief of negatief als onderscheid moeten gelden. 2. 

bij sommige vragen herkende ik de ontwikkeling wel en sta er in principe heel positief tegenover, alleen pakt 

deze in de praktijk bij onze basisschool verkeerd uit. wat moet je dan antwoorden....... 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 De door mij genoemde ontwikkeling kwam ik niet tegen. is wel van belang vind ik. daarnaast: investeren in 

ambitie en excellentie is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van de zwakkere schakels. 

 De kinderen moeten ook met plezier naar een goede school gaan, met goede leraren die ze echt wat willen 

leren ,dan krijg je goede studenten en een goede start op de arbeidsmarkt. ze hebben meer aan leraren die 

met passie voor de klas staan dan leraren die druk zijn met de "randzaken"van het onderwijs. 

 Er word gezegd dat ze het doel van kinderen voorop stellen, maar uit alles blijkt dat er niet naar de kinderen 

gekeken wordt maar wat de volwassen willen. 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee. ik vind de woorkeuze erg moeilijk en heb sommige vragen/stellingen niet goed kunnen begrijpen. 

 Geen ontbrekende ontwikkelingen, een groot aantal herken ik niet! 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Het belangrijkste....er word verl meer gedaan aan pestgedrag en weerbaar mken 

 Ik hou me niet zo bezig met het beleid van de school. ze doen het volgens mij prima, zijn goed bezig met het 

bijscholen van leraren als dat nodig is en zijn voortdurend aan het kijken of er betere methoden zijn. wat de 

overheid hier allemaal voor inbreng in heeft weet ik niet. 

 Ik mis nuanceringen, t.a.v. bijvoorbeeld: ouderbetrokkenheid, inspectie controle, op basis van cito- scores. 

indeling op niveaus, wat steeds jonger moet gebeuren. 

 Ik vind het goed dat er meer aandacht komt voor de individu. het moet echter wel mogelijk blijven dat 

kinderen bijv. naar speciaal onderwijs gaan. het is een te grote belasting voor leerkrachten om dit op het 

basisonderwijs te laten gebeuren. dit gaat nl. ook ten kostte van de goede leerlingen. verder vind ik de 

verplichte voldoendes voor wiskunde e.d. onzin. je hebt het niet voor alles nodig en de 1 is beter in dit vak en 

de ander voor een ander vak. mocht je deze vakken dus niet zo goed kunnen ben je de klos. het zou prettig 

zijn als er bijv. ook havo scholen zouden zijn, waar je ook leert met je handen te werken. dat je niet verplicht 

naar het vmbo hoeft. zo houden we toch mensen die handenarbeid verrichten, maar met een hoger niveau. 

met de ontwikkeling die er nu is, komen we straks handen te kort bij het handwerk 

 Ik vind het zo jammer dat er niet net zo veel aandacht gaat naar de emotionele ontwikkeling van kinderen. 

als ze lekker in hun vel zitten, presteren ze ook beter. ik zou willen dat er veel meer aandacht is voor 

groepsvorming in de klassen, zodat kinderen zich veilig voelen op school. volgens mij zou dit prioriteit 1 

moeten zijn, en daarna pas de leervakken. ook zie ik een trend van leerkrachten die totaal geen overwicht 

hebben, en kinderen die zelf de dienst uitmaken in de klas. zeer verontrustend. 



 

 Ik werk zelf in een integraal kindcentrum, ik vind dat ook een mooie ontwikkeling: alles voor ouders en 

kinderen onder één dak van 7:00 uur tot 19:00 uur. gevestigd zijn in het gebouw:, kinderopvang, 

bibliotheek, basisschool, logopedie en oudergroepen. 

 Kostenplaatje voor de ouders wordt steeds groter. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee geen opmerkingen 

 Nee hoor 

 Nee zou het niet weten ! 

 Nee, ik zou het niet weten 

 Samentrekken van verschillende kleinere klassen tot één klas in krimpregio's hierdoor minder aandacht voor 

kinderen met een rugzakje 

 Toename van niet nederlands sprekende leerlingen en aanname van anders gelovigen op bv prostestant of 

christelijke scholen. hieraan zou paal en perk worden gesteld. er zijn mensen die met een bepaalde 

geloofsovertuiging voor openbaar onderwijs zouden moeten kiezen en niet voor de school het dichtst in de 

buurt. helemaal als zij niet achter de geloofsovertuiging van de school staan. 

 Verloedering van de lesstof, het niveau van de lesstof daalt en wordt aangepast aan de leerlingen, in plaats 

van leerlingen uit te dagen om op een hoger niveau te komen. 

 X 

 Zeer zeker de bezuinigingen in het speciaal onderwijs, als ze dat gaan doorvoeren komt het belang van goed 

onderwijs voor alle kinderen in het gedrang. de kinderen die eigenlijk op het speciaal onderwijs thuis horen 

verzuipen in het gewone onderwijs en de kinderen in het gewone onderwijs krijgen minder aandacht omdat er 

meer aandacht uit gaat naar de zorgleerlingen. klassen worden steeds groter en voller en leerkrachten krijgen 

steeds minder tijd om aandacht te geven aan het individuele kind. 

 



 

Docenten voortgezet onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .- passend onderwijs: hier ben ik niet blij mee. ik werk met lwoo-leerlingen en ben bang dat deze tekort 

komen in de nieuwe situatie - reken- en taalbeleid: de lwoo-leerlingen zullen moeite hebben met de eisen. ik 

vind het zeer vreemd dat álle vmbo-ers aan dezelfde eisen moeten voldoen, terwijl ze 

 ? 

 Activerende werkvormen voor de leerlingen 

 Afschaffen verplichte ckv 

 Betere aansluiting op bedrijfsleven, ivm met arbo en veiligheid 

 Bezuiniging: meer werk in eigen tijd digitaal: meer werk dan het oplevert 

 Bezuinigingen die een hoge druk leggen op bestuurders en schoolleiders met als gevol grotere klassen, meer 

werkdruk enz 

 Bezuinigingen in het kunstonderwijs. ik ben hier helemaal niet blij mee. 

 Bezuinigingen, daar ben ik niet blij mee, zoals het afschaffen van de studiebeurs 

 Bezuinigingen, dus minder werk door het laten vervallen van vakken. vervelend voor leerling en voor 

docenten. 

 Bezuinigingen, er kan niet zoveel meer, dat is jammer. 

 Bezuinigingen. dat is niet goed: minder uren les, grotere klassen! 

 Centrale examens in het mbo 

 Context benadering voor mijn vak, niet blij mee, alles weer overhoop, veel extra werk 

 Daling niveau leerlingen 

 Dat scholen steeds meer hun oren laten hangen naar de ouders en steeds meer gericht zijn op 

klantenbinding. dat vind ik zorgelijk, het gaat nl. om onderwijs. 

 De (zorgwekkende) ontwikkelingen i.v.m. de bezuinigingen. door de toenemende klassengrootte en de 

instroom van leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen komen de "normale" leerlingen in de 

knel en krijgen niet meer de aandacht die zij verdienen. ook de ontwikkelingen die ten koste gaan van de 

creatieve vakken -ik ben docent beeldende vorming- en ten bate zijn  van o.m. wiskunde vind ik verre van 

geruststellend. 

 De bezuinigingsronde, die elke school treft. scholen moeten zelf meer pensioenpremie betalen en dat gaat ten 

koste van het aantal docenten en /of er komen grotere klassen. slechte ontwikkeling 

 De digitalisering. ik vind het een goede ontwikkeling. 

 De extra aandacht aan het reken- en taalonderwijs in het onderwijs. gedeeltelijk wel, alleen wordt de 

belasting voor de leerlingen die het al moeilijk hebben veel zwaarder. 

 De grote uniformiteit. ik ben hier niet blij mee. 

 De ict-ontwikkeling. ik ben er wel blij mee maar ik vind dat het af en toe ontzettend snel gaat 

 De invoering van de kernvakken. ik ben er deels blij mee 

 De invoering van vensters voor verantwoording, een systeem voor kwaliteitsbeleid. 

 De nadruk die er wordt gelegd op vakkennis in plaats van vaardigheden. 

 De ontwikkeling voor speciaal onderwijs, zou meer moeten zijn 

 De relatief zwaardere eisen die aan de leerlingen voorgezet onderwijs gesteld worden. denk dat dit een goede 

zaak is. 

 De weg terug naar basisvakken als rekenen en taal. ik ben er blij mee, want het was dringend nodig dat er 

aan basisvaardigheden gewerkt werd. ik kom veel leerlingen tegen in 4 vmbo die niet meer uit het hoofd 

kunnen rekenen en niet normaal kunnen schrijven. 

 Diditalisering 

 Differentiatie, wel blij mee 

 Differtentiatie binnen klassenverband. neen, ik ben het daar helemaal niet mee eens. 

 Digitale leermiddelen 

 Digitale leerstof / elo 

 Digitalisering 

 Digitalisering en het werken met competenties of toch maar weer niet met competenties 



 

 Digitalisering van de lessen, lesmateriaal, elo's (electronische leer omgeving) waar alle gegevens op kunnen. 

 Digitalisering van het onderwijs i-pad smartboard geen boeken meer etc.het is geheel anders maar de 

mogelijkheden zijn bijna onbegrenst. 

 Digitalisering van lesmethoden 

 Digitalisering van lesstof. kostenbesparend, snel aanpasbaar aan actualiteit, meer differentiatie en zieke 

leerlingen kunnen toch bij blijven. 

 Digitalisering, ik ben er blij mee. 

 Digitalisering. ben er wel blij mee, maar moet het persoonlijk contact met de leerling niet in de weg staan. 

 Digitalisering. fijn. 

 Digitalisering. prima ontwikkeling 

 Digitalisering/ invoering laptopklassen e.d. hier ben ik niet onverdeeld positief over. 

 Digitalisering; goede zaak. 

 Dit is mijn tweede jaar voor de klas en ik vind dat docenten veel moeten doen in weinig tijd, dus het kost veel 

vrije tijd. ben ik niet blij mee. 

 Door een burnout ben ik nu al 9 maanden niet actief en niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

 Een teruggang naar de waardering van kennis 

 Elo/smart-active boards 

 Exameneisen die zijn aangescherpt. ik ben er blij mee. 

 Functiemix, waardeer ik wel, maar het blijkt niet helemaal eerlijk te verlopen. er bestaat een oneerlijke 

concurrentie die de sfeer niet positiefe beïnvloedt. 

 Gebruik van digitale leermiddelen ik ben er niet blij. er wordt veel van verwacht, maar levert weinig op 

 Geen 

 Geen idee 

 Grotere klassen en reorganiseringen 

 Herziening van het examenprogramma. dit brengt met zich mee dat we nu in een overgangsfase zitten 

waardoor het stofaanbod overladen is. 

 Het bestaat al even, maar de 1040-uren maatregel begint nu meer en meer door te werken. hierdoor gaat de 

school soms krampachtig om met uren de uitvallen. dit verhoogt voor docenten de werkdruk 

 Het gebruik van digitaal lesmateriaal via de elo. 

 Het gebruik van het whiteboard, waarmee je beeld van internet kunt halen 

 Het gebruik van ict in de klas: social media en het gebruik van laptops, tablets enz. ik zou het jammer vinden 

als de leerlingen daardoor nog minder gaan schrijven. het zou mooi zijn jet beste van twee werelden te 

verenigen. de ontwikkeling tegenhouden heeft geen zin en zal niet lukken. 

 Het invoeren van de nieuwe scheikunde in de havo bovenbouw. ik heb hier nog niet veel informatie over 

ontvangen, dus ik weet niet precies of ik er blij mee ben. 

 Het niet willen aanpakken van het te grote management en alles wat daar als kostenpost om heen zit. 

buitengewoon schadelijk voor het echte 'onderwijs'. 

 Het onderwijs techniek breed. ik ben hier niet blij mee omdat de vakken versnipperd worden aangeboden. 

leerlingen leren niet genoeg over de inhoud van een vak, ander gevolg:er ontbreken straks de nodige 

motorische vaardigheden 

 Het ontwikkelen van taalbeleid geeft mij een goede mogelijkheid om mijn kwaliteiten voor de school in te 

zetten. 

 Het wetsvoorstel tot het afschaffen van ckv per 2014/2015 en het daarvoor in de plaats een andere vorm van 

verplichting tot culturele vorming binnen het onderwijs maken. ik ben hier niet blij mee, omdat daarmee alle 

afgelopen investeringen in het vak ckv van de afgelopen 14 jaar weg worden gegooid. bovendien is er door 

de minister niet een gekeken naar het advies dat de kunstvakken hebben gedaan in juni, waar uitgebreid 

argumenten in naar voren komen tot het verbeteren van de kunstvakken en ook het vak ckv. bovendien 

komen hiermee 1500 ckv-docenten 'op straat' te staan. 

 Hogere werkdruk. negatieve ontwikkeling. 

 Ict 

 Ict 

 Ict - leren op maar. ik ben er wel blij mee, maar besef me dat het nog wel een tijd duurt voordat het echt 

werkt. 



 

 Ict gebruik; verworvenheid van deze tijd waar we volgens mij toch pas in de begintijd van staan. tablets 

mogen nog niet gebruikt worden bij ons op school; agenda's nog in papieren vorm e.d. ik sta hier, als oudere 

docent, toch heel positief tegenover. 

 Ict gericht werken 

 Ik ben niet blij met passend onderwijs. 

 Ik houd me veel bezig met ontwikkelen van binnen het digitaal werken met mijn lesmethode. daarnaast 

verdiep ik me in het concept "the flipped classroom". verder houd ik me ook bezig met differentiatie. allemaal 

voor mij zeer uitdagende ontwikkelingen. 

 Inkorten zomervakantie 

 Invoering passend onderwijs - zowel positief als negatief  sprake van kortere vakanties- negatief 

 Invoering van ict in het onderwijs 

 Inzet ipads. 

 Itc --> goede ontwikkelingen. krijgen de leerlingen in hun werk later ook veel mee te maken. 

 Leerlginggericht onderwijs. voor de leerling ben ik er blij mee, maar voor de docent kan het belastend zijn. 

 Maatles, opbrengstgericht leren, gedifferentieerd onderwijs. ik ben daar zeer blij mee. dit lijkt me een 

arbeidsintensieve, maar zeer nuttige ontwikkeling. 

 Meer aandacht voor individuele kwaliteit van leerlingen: er wordt bij elkaar gekeken en van elkaar geleerd. 

dat was voorheen nooit het geval maar deze ontwikkeling is gaande. 

 Meer met minder middelen. taal en rekenen 

 Nederlands 

 Nieuwe examenregeleing voor het vmbo beroepsgericht 

 Nieuwe natuurkunde, ik vind het positief dat de didactiek weer eens bekeken wordt, maar uiteindelijk is het 

denk ik een wassen neus 

 Nullijn. negatief, kwaliteit is aan het evrslechteren en zal verder versleschteren 

 Nvt 

 Onderwijs in combi met ict 

 Onderwijs op maat. prima, maar de middelen om dit te realiseren moeten wel geboden worden. onderwijs 

moet verbetert worden, echter is er geen geld beschikbaar. dit gaat hem dus dan gewoon niet worden. weer 

een ad hoc beslissing vanuit den haag. 

 Ontwikkeling van professionele ruimte. ja, dat vind ik een uitstekende ontwikkeling 

 Ontwikkeling, die ik zie plaats vinden, is de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs. er wordt teveel 

bezuinigd op onderwijs. geen geld voor voldoende materiaal, geen geld voor voldoende docenten, geen geld 

voor onderhoud schoolgebouwen. te grote klassen, docenten draaien teveel uren en moeten te lang werken 

met verouderd materiaal. 

 Ontwikkelingen op het gebied van rekenen en taal. ben ik blij mee, omdat het niveau de afgelopen decennia 

flink gedaald is. tijd voor een boost! 

 Opbrengstgericht leren, zie dit als positief, dwingt tot analyse van de toetsresultaten, daardoor 

kwaliteitsimpuls 

 Overdadig gebruik van computers/tablets 

 Passend onderwijs wordt ingevoerd: de kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen komen nu 

in het regulier onderwijs terecht, vaak met extra subsidie. deze maatregel is deels goed: sommige kinderen 

kunnen met wat extra aandacht en zorg prima functioneren in het reguliere onderwijs, wat vaak voor de 

leerling zelf ook prettig is. hij raakt daarmee zijn 'bijzondere' status kwijt en voelt zich wellicht meer normaal, 

omdat hij naar een 'normale' school gaat. echter is er ook een keerzijde. ik bemerk dat er ook een aantal 

zorgleerlingen in mijn klassen zitten die meer en meer gespecialiseerde hulp nodig hebben dan wij als school 

en docenten kunnen leveren. deze leerlingen krijgen m.i. niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben, 

simpelweg omdat ik in de les geen extra aandacht aan ze kan besteden zonder de andere leerlingen daarmee 

tekort te doen. de aanwezigheid van leerlingen met een dermate grote zorgvraag beperkt mijn capaciteit, 

omdat zij een groot gedeelte van mijn aandacht opeisen, wat ervoor zorgt dat ik andere leerlingen tekort doe, 

of omgekeerd: zij krijgen zelf niet de aandacht en zorg wat ze nodig hebben. 

 Passend onderwijs, nog niet duidelijk hoe dit zich gaat ontwikkelen. 

 Passend onderwijs. ben daar geheel niet blij mee. 



 

 Passend onderwijs. ik vind het goed om zorg te integreren in de klas. ik zie op tegen verkeerde keuzen. 

klassen zitten al vol. ass, auditief gehandicapt, adhd etc zit al bij elkaar in het regulier onderwijs. ik ben bang 

dat de 'gewone' leerling vergeten wordt. 

 Speciaal onderwijs zo veel mogelijk onderbrengen in regulier onderwijs 

 Steeds meer digitaal gebeurd i.p.v. klassikaal op zich een voordeel dat je individueel meer aansluiting op het 

niveau van de leerling kan vinden anderzijds minder  groepsgevoel ieder is voor zich bezig 

 Steeds meer werkdruk, waar mee ik niet blij ben. er is weinig ruimte en tijd voor eigen ontwikkeling, maar er 

moet meer en meer in dezelfde tijd 

 Uren norm, niet blij mee klassen grote, niet blij mee extra faciliteiten bijscholing schoolleiding, blij mee cito 

toets?? ken nog niet de gevolgen ervan 

 Urennorm, niet helemaal mee eens 

 Vakintegratie.blij mee 

 Verandering in examens vmbo beroepsgericht, proffesionalisering van het lob. aandacht voor vaardigheden 

binnenhet tl/gl gebied deze ontwikkelingen zijn positief. 

 Veranderingen 

 Verzakelijking, bezuiniging. met beide niet gelukkig. de werkdruk stijgt, klassen worden steeds groter en er 

wordt toch verwacht dat dezelfde of betere resultaten worden behaald. 

 Werken met i pad, dat waardeer ik wel 

 Werken met meer techniek als ipad en beeldmateriaal. 

 Wiskunde d, dit vak bestaat al een paar jaar, voor mij een uitdaging om dit vak aan leerlingen te geven, het 

is een aanvulling van mijn vak als wiskundeleraar 

 Zelfstandig leren, is een positieve ontwikeling 

 Zelfstandig werken en leerpleinen ben er niet blij mee, voor leerlingen die concentratie problemen hebben is 

dit niet goed. 

 Zorgen voor goede examencijfers / rendement. 

 Zwaardere examennormen is noodzakelijk verandering profielen tweede fase: anw, ckv niet langer verplicht is 

positief wanneer uren ten goede komen van ne, en wi, want voor die vakken mag je maar 1x 5 halen 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 . 

 Algemeen: omdat scholen afhankelijk zijn van lumpsum gelden, en de schoolresultaten steeds meer in het 

nieuws komen, zullen scholen in de toekomst allen op elkaar gaan lijken. dalton en montesorrischolen komen 

daardoor in de problemen. ik pleit voor scholen die zelf bepalen hoe ze met de gelden omgaan en geen 

externe informatie over studieresultaten naar buiten hoeven te brengen. 

 Computer/ict gebruik van leerlingen 

 Daling kennisniveau 

 De aansluiting po-vo en de relatie met de wet meijerink komt in deze vragenlijwst onvoldoende aan bod. 

 De digitalisering in het onderwijs. werken met ipads, laptops etc. 

 De uitermate slechte ontwikkeling dat de klassen als maar groter worden door alle bezuinigingen en er geen 

aandacht meer is voor de individuele leerling. 

 Digitalisering ontbreekt. ouders verwachten meer van een school die met laptops of digitale werkboeken 

werkt. het is een investering die wellicht te weinig rendement maakt - er zijn alweer scholen die de laptops 

weer afgeschaft hebben en terug zijn gegaan naar boeken. digitaal toetsen verdient ook de nodige aandacht - 

kan de werkdruk voor de docent verlagen. 

 Er moet ingezet worden op een volledige terugkeur van de mavo en deze moet ook losgekoppeld worden van 

het vmbo!toelanting tot havo moet scherper gesteld worden. 

 Er wordt te weinig gekeken welk rendement een school uit een leerling haalt en hoe dat gebeurt. dus 

waarmee komt hij/zij binnen en waarmee vertrekt de llerling en hoe is dat gedaan. nu wordt er puur 

cijfermatig aan het eind afgerekend op uitstroom en verschil se en ce. het proces wordt niet meegewogen. dit 

resulteert in een gemiddelde dat niets zeget over de inspanningen die school en leerlingen leveren. 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen opmerkingen 

 Geen verdere opmerkingen 

 Het inkorten van de zomervakantie is uitermate waardeloos!!! 

 Het is jammer, dat de overheid wel de beste voornemens heeft met het onderwijs, maar niet eerst zorgt voor 

een sterke basis, die het onderwijs nodig heeft om al deze ontwikkelingen ook vorm te geven. de overheid 

loopt voor de muziek uit. 

 Ik mis zorgbeleid voor "oudere"docenten met name in de "probleemgebieden"van het land 

 Ik miste gewoon de opmerking in de antwoorden dat ik hierin soms neutraal sta 

 Ik vind wel dat het enthousiasme van de leraar als persoon soms in het gedrang komt, mede door regels en 

tijdgebrek. meer aandacht voor leerlingen dieniet goed meekomen en veel meer praktijkgerichte opeidingen. 

 Ik zou het als docent fijn vinden als de leerlingen niet alleen maar uitgedaagd worden om te excelleren en te 

presteren, maar ook om kind te blijven en creatief te zijn. zodat er een betere balans is tussen wat het kind 

kan, wat het zou willen en wat het kind moet leren. kinderen moeten tegenwoordig zoveel, dat er soms maar 

weinig tijd overblijft om 'out of the box' te leren denken. 

 Lastig om sommige vragen te beantwoorden. goed dat er overleg is, maar de resultaten zijn soms 

bedroevend.  overbelasting wordt gebagatelliseerd door politiek, besturen en directies. bezuinigingen komen 

allemaal op het bordje van leerlingen en docenten. het is misschien een manier van geforceerde doorstroom 

van het onderwijs de komende 4 jaar is de doorstroom minimaal en stijgen de loonkosten door afschaffing 

van pensionering op 62 jaar. dat geeft nog een hoop zuur. scholen profileren zich te vaak graag ten koste van 

de kerntaak. 

 Leren op maar zat er niet echt bij. 

 Managementontwikkeling is niet goed. weinig aandacht voor de werkvloer. doordrukken van nieuwe dingen, 

zonde de consequenties te beschouwen. 



 

 Manager zouden een deel van hun 'werktijd' bevoegd les moeten geven. dan weten ze eindelijk eens 

waarover ze spreken. 

 Meer werkdruk door grotere klassen. 

 Met name de efficiency heeft te lijden onder het verminderde budget. dat speelt een zeer grote rol bij het 

verzorgen van goed onderwijs. 

 Natuurlijk geldt voor een aantal ontwikkelingen dat deze zinvol zijn. het is echter vreemd dat ik nergens iets 

zie over het laten afnemen van de werkdruk onder de leeraren (en oop). er moet nageschoold worden, maar 

door de urennorm is het uitvallen van lessen niet mogelijk, kortom je moet wel op cursus, maar mag ook niet 

gaan als je dit wil. alle extra taken vragen veel van docenten, hiervoor is geen vergoeding, voor een hbo'er 

verdient een docent erg weinig. het slaat natuurlijk nergens op dat het afnemen van vakantiedagen (zonder 

enige financiele compensatie) de werkdruk verlaagt. je moet gewoon meer werken voor hetzelfde geld, en dat 

zonder dat je, als je er behoefte aan hebt, een keer vrij kunt krijgen. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee, volgens mij is dit een heel complete opsomming. 

 Nee. 

 Neen 

 Neen 

 Neen 



 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Niet dat ik weet. 

 Nvt 

 Nvt 

 Opmars van digitale leermiddelen of de hype er omheen het feit dat elke nieuwe minister of staatssecretaris 

zich moet laten gelden met nog meer regels voor het onderwijs en nog minder geld. 

 Steeds meer maatschappelijke issues worden over de schutting naar het onderwijs gegooid, waardoor taak-

/lesoverbelasting of verwaarlozong van andere vakken op de loer ligt 

 Toenemende digitalisering 

 Vaak is een idee aardig maar door de bezuinigingen is het resultaat vaak negatief. overvolle klassen, geen 

geld voor extra zorg aan leerlingen, enorme druk op docenten, oneerlijke verdeling van evt 

salarisverhogingen, scheef groei en onvrede onderling. geen geld voor onderhoud gebouwen, cultuur en uitjes 

worden wegbezuinigd. zelfs ministers behandelen docenten niet met het respect dat ze verdienen. cultuur in 

de klas wordt steeds negatiever. een prachtig vak wordt door nota bene onze volksvertegenwoordiging zo 

systematisch om zeep geholpen. 

 Verandering in profielen 2e fase voortgezet onderwijs 

 Veranderingen in het besturen en toezicht houden, dit is professioneler geworden. 

 Voldoen aan contacttijd 

 Wat me opvalt is dat het veel over organisatie gaat, geld, effectiviteit. mijn belang gaat uit naar de leerling, 

hoe kan die beter renderen en in welk klimaat? niet iedere vernieuwing is een verbetering geweest. er is een 

managerscultuur ontstaan waarbij ik wel eens het idee heb dat de organisatie belangrijker gemaakt wordt 

dan het primaire proces, gewoon eens lekker lesgeven. 

 Weet ik zo niet 

 Zie inleiding 

 Zie mijn eerste opmerking over het inkorten van de zomervakantie. 

 Zorg op maat 

 



 

Directie/bestuur voortgezet onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 Aandacht voor opbrengstgericht werken. ik ben het eens met het feit dat dit aspect scherper in beeld komt, 

maar ben ongelukkig met het feit dat die focus tegelijk te eenzijdig dreigt te worden. 

 Als directeur binnen het vmbo vind ik de aanpassing van de examenprogramma's zowel in het vmbo als in het 

mbo van wezenlijk belang. ik vind het een goede zaak. omdat al die smalle opleidingen niet passen bij de 

vraag naar breed inzetbare mensen in de maatschappij. handiger zou natuurlijk zijn geweest als eerst de 

programma's van het mbo bekend zouden zijn geweest zodat het vmbo het voorbereidende traject beter 

vorm kan geven. 

 Bezuinigingen doorvoeren door terug lopende bekostiging. zeer slechte zaak. 

 Bezuinigingen en invoering passend onderwijs 

 Bezuinigingen, er kan niet zoveel meer, dat is jammer. 

 Bezuinigingen, ontwikkeling passend onderwijs, huisvestingsproblematiek, lerarentekort en kwaliteit instroom 

van de lerarenopleiding. 

 Bezuinigingen. ben ik niet blij mee :) 

 Bezuinigingen. dat is niet goed: minder uren les, grotere klassen! 

 Bezuinigingen: 56 miljoen kasschuif 2010-2013; geen compensatie btw van 19% naar 21%; toenemende 

overheidsbemoeizucht via het bestuursakkoord vo-raad; schrappen vakken anw en ckv; reken entaaltoetsen. 

met al deze intwikkelingen ben ik niet blij. geen nieuwe cao entreerexht is fataal voor kwaliteitsbeleid en 

gesprekcyclus (functioneringsgesprekken en beoordeljngsgesprekken). 

 Dat en naast veel aandacht voor cijfers, prestaties en talent ook stemmen opgaan dat alleen 'grote mensen' 

die lasten kunnen dragen. we zullen dus in het onderwijs balans moeten zien te houden en de druk weerstaan 

om steeds maar mee te gaan met 'scoren'. 

 Dat is waarschijnlijk passend onderwijs. ik ben er niet heel blij mee, maar begrijp wel dat de overheid de 

kosten voor het speciaal onderwijs en de rugzakjes onder controle wil krijgen. er moet op havo/ vwo echter 

nog heel veel gebeuren om docenten hier 'klaar voor te stomen'. ik ben bang dat er veel geld zal blijven 

hangen in de bureacratie van de samenwerkingsverbanden en dat komt dan niet echt ten goede aan het 

onderwijs. 

 De aandacht voor de aansluiting van het vmbo met het mbo. 

 De allerbelangrijkste is de zeer snel verslechterende relatie tussen lasten- en batenontwikkeling. scholen die 

in 2010 nog goed kostendekkend te organiseren waren komen, ondanks zware bezuinigende ingrepen, nu 

structureel tekort. dit houdt een existentiële bedreiging in voor veel scholen en schaadt de onderwijskwaliteit. 

ook voor 2013 voorzien we een verslechtering met omstreeks 2,5%. vanzelfsprekend ben ik met deze 

ontwikkeling niet blij. 

 De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is de toegenomen aandacht voor de kernvakken. het is goed dat 

daar aandacht voor is, maar laat het niet ten koste gaan van de vormende taak van he funderend onderwijs. 

in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar worden kinderen volwassen. samen met de ouders heeft het onderwijs 

een belangrijke taak m.b.t. de opvoeding en vorming om als volwassene verantwoordelijkheid te kunnen 

dragen in de maatschappij. 

 De bezuinigingen/ niet gecompenseerd krijgen van stijgende kosten. duidelijk niet blij mee 

 De bezuinigingsronde, die elke school treft. scholen moeten zelf meer pensioenpremie betalen en dat gaat ten 

koste van het aantal docenten en /of er komen grotere klassen. slechte ontwikkeling 

 De discrepantie tussen je ambities, die van de overheid, het maatwerk dat ouders eisen , de werkdruk die dit 

oplevert en de bekostiging van de overheid. 

 De economisering van het onderwijs, de eenzijdige nadruk op de zogenaamde kernvakken en de druk om 

alles in meetbare en afrekenbare getallen te willen uitdrukken. ik ben daar absoluut niet blij mee, want het 

miskent dat veel niet meetbaar, dat onderwijs een brede vormende taak heeft en dat eenzijdige nadruk op 

rekenen en taal juist geen verbetering van de resultaten op die gebiedne laat zien. 

 De herijking van de organisatie van het middelbaar onderwijs. ik heb het gevoel dat de grote 

scholengemeenschappen niet meer passen bij de tijd en dat kleinschalige eenheden weer van belang worden 

geacht. ik ben hier blij mee, ook als wordt dat nog niet massaal ondersteund door het ministerie. daarnaast is 



 

de voortdurende aanslag op de financien die beschikbaar komen voor het onderwijs een grote zorg voor mij. 

ik kan niet blij  zijn met de keuzes die gemaakt worden. 

 De invoering van het passend onderwijs (pason) vergt zeer veel tijd en energie en dat voor een ontwikkeling 

die gedoemd is te mislukken (mede door de grote tekorten bij de samenwerkignsverbanden als gevolg van de 

verevening). hiedoor voelt het als extra zwaar. door pason wordt de specifieke vakkundigheid bij het speciaal 

onderwijs ondergraven en die deskundigheid kan niet gemist worden. de veronderstelling dat die 

deskundigheid opgebouwd kan wordne bij het reguliere vo is volstrekt misplaatst zolang de werkdruk in het 

vo als hoog wordt ervaren en zolang er geen middelen zijn om het vmbo/pro-onderwijs beter te facliteren. 

 De invoering van individuele ontwikkelingsplannen, die zijn afgestemd op de passie en talenten van de 

leerling. 

 De invoering van vensters voor verantwoording, een systeem voor kwaliteitsbeleid. 

 De nadruk die wordt gelegd op kwaliteitsverbetering: referentieniveaus, verschil se_ce, kernvakken in het ce, 

lerarenregister, horizontale verantwoording, onderwijsrendement. 

 De nog steeds voortschrijdende schaalvergroting, waarvan iedereen wel roept dat die teruggedraaid moet 

worden, maar het gebeurt niet echt. kleinere schaal is hard nodig. 

 De onbetrouwbaarheid van de overheid, de sluipende bezuinigingen die de financiele positie van de vo-

scholen verder uitholt, waardoor scholen steeds meer moeite hebben de kwaliteit van het onderwijs te 

waarborgen. daar staat tegenover dat in de sector steeds meer de noodzaak wordt gezien om de 

productiviteit van het onderwijsproces te verbeteren en het onderwijs meer op maat te maken. 

gepersonaliseerd onderwijs, gebruik makend van nieuwe technologieen kan ons helpen het huidige 

inefficiente jaarklassensysteem los te laten. "meer met minder" zou de gezamenlijke agenda van overheid en 

sector kunnen zijn, maar dat vraagt om wederzijds vertrouwen. van twee kanten schort het daar aan. 

 De overheid stelt terecht kwaliteitseisen aan het onderwijs, maar denkt dit te kunnen doen door te 

beknibbelen op de geldmiddelen. dat is een ontwikkeling die niet het beoogde resultaat zal opleveren. 

 De steeds benauwdere financiele situatie die nieuwe ontwikkleingen smoort. 

 De toenemende rol van digitale media. en daar ben ik blij mee. stimuleer ik ook. 

 De vernieuwing van het vmbo en de aansluiting op het mbo daar ben ik blij mee 

 De voortdurende druk van de politiek om allerlei politieke beleidsuitgangspunten te introduceren bij scholen 

en daarbij de onderwijskundige en financiele gevolgen uit het oog verliezen. verder de (stille) ombuigingen 

waarmee het vo wordt geconfronteerd terwijl de taakstellingen niet verminderd worden. dus hetzelfde doen 

(onder steeds grotere controle door de onderwijsinspectie) met significant minder middelen. 

 Differentiatie, passend onderwijs. 

 Differentiatie, wel blij mee 

 Digitalisering afhankelijk van het gebruik, wel een goede ontwikkeling 

 Digitalisering en onderwijs op maat 

 Digitalisering geeft kansen maar ook zorgen 

 Digitalisering van lesmethoden 

 Digitalisering: ik ben hier blij mee teamontwikkeling: ik ben hier blij mee 

 Door een burnout ben ik nu al 9 maanden niet actief en niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

 Doorlopende leerlijnen en resultaatgericht werken. ik ben daar blij mee, omdat het ons terug brengt naar de 

corebusiness. als het gemiddelde niveau beter op orde is hoop ik dat we een volgende stap kunnen zetten 

naar verbreding en verdieping van het onderwijs. 

 Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo opbrengst gericht werken 

 Een nieuw kabinet, wat tal van onzekerheden met zich meebrengt. wat gebeurt er met de urennorm, met 

burgerschapsvorming, de maatschappelijke stage? hoeveel van het werk dat we de afgelopen jaren hebben 

gedaan kan richting cilindrisch archief? 

 Efficiency, verantwoording, bezuiniging 

 Enorme verscherping van het toezicht en regeldruk. ongenuanceerde discussie over het onderwijs in het 

publieke debat. daar ben ik niet blij mee. 

 Er is een nieuwe minister. ben ik blij mee. bezuiniging op passend onderwijs is verdwenen. ben ik ook blij 

mee. er wordt flink bezuinigd, op lumpsum en arbeidsvoorwaarden (nullijn). ben ik niet blij mee. 

 Er zijn veschillende ontwikkelingen: passen onderwijs in vo (niet zo blij vanwege de ingebakken 

bezuinigingen; onder het mom van decentralisatie de problemen over de bekostiging van zorgleerlingen 

afwentelen op de scholen), functiemix (op zich een goede ontwikkeling, maar ook hier grote onduidelijkheid 



 

over de financiering naar de toekomst toe) en onderwijskwaliteit (middels vensters voor verantwoording is 

het vo bezig om zelf de leiding te nemen over hoe de kwalitiet van het onderwijs gewaardeerd wordt en hoe 

dit ook in het kader van governance zichtbaar wordt gemaakt, goede ontwikkeling). 

 Financiële problemen 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Herhuisvesting bestuursakkoord 

 Het passend onderwijs. kan heel goed zijn voor de leerlingen! maar wat dat voor ons gaat betekenen en de 

gevolgen voor de scholen is niet duidelijk. 

 Ict inzetten en aansluiten bij ontwikkelingen in de 21e eeuw. het is lastig omdat de financiele middelen 

hiervoor ontbreken en uitgeverijen nog te weinig op de markt brengen 

 Ict leermiddelen 

 Ict-ontwikkelingen, gebruik van digitale methodes, veranderingen in de 2e fase havo/vwo bovenbouw. de ict-

ontwikkelingen juich ik toe. de veranderingen van de 2e fase tpt nu toe is oké, maar het weghalen van de 

vakken ckv en anw zou niet moeten gebeuren. 

 Ik merk dat allerlei subsidies afgeschaft worden of afgebouwd worden. ik vind dat dit uiteindelijk gaat ten 

koste van onderwijsontwikkeling of gericht ondersteuning van leerlingen in een onderwijssituatie. het zal u 

niet verbazen dat ik hier niet blij mee ben. 

 Indivuduele ontwikkelingsplannen voor praktijkschoolleerlingen. dit is een ontwikkeling waarover veel 

onduidelijkheid bestaat. de inspectie controleert, maar lijkt in haar oordeel de lat verschillend te hanteren.  

het is op zichzelf een goede ontwikkeling, mits de scholen met hun deskundigheid dit voor een belangrijk deel 

zelf vorm mogen geven 

 Invoering passend onderwijs / zorgen m.b.t. de consequenties, zowel inhoudelijk als financieel / regionale 

aanpak is goed krimp deelnemeraantal en vergrijzend personeelsbestand i.c.m. toenemende lastendruk o.a. 

door uitblijven compensatie maatregelen overheid en effecten van overige regelgeving (taal en rekenen, 

passend onderwijs) trekken een sterke wissel op personeel en organisatie en vormen zo een risico. niet blij 

mee dat de overheid haar ogen lijkt tesluiten voor de cumulatieve effecten van haar beleid op de 

onderwijskwaliteit. 

 Invoering passend onderwijs. blij met invoering.  onduidelijkheid totaalpakket afspraken en oppakken rol van 

deelnemers 

 Invoering van ict in het onderwijs 

 Ja 

 Krimp en beperkte financiën onderwijs 

 Kwaliteitsverbetering versus teruglopende financiele middelen 

 Maatles, opbrengstgericht leren, gedifferentieerd onderwijs. ik ben daar zeer blij mee. dit lijkt me een 

arbeidsintensieve, maar zeer nuttige ontwikkeling. 

 Meer nadruk op kernvakken. dit is in principe goed, maar het schiet op sommige punten te ver door 

 Meer opbrengst gericht werken en het bewuster werken naar een einddoel met onze praktijkleerlingen. 

 Meer resultaatgericht werken, bevordering deskundigheid docenten: ben ik blij mee bezuinigingen van allerlei 

aard, verdwijnen van maatschappelijke stage: niet blij mee 

 Met steeds minder middelen steeds meer moeten doen....(taal- en rekenbeleid bijvoorbeeld) en uiteraard ben 

ik daar niet blij mee! 

 Minder lesboeken en meer werken met een laptop met digitale les- en studiematerialen. 

 Nadruk op kernvakken (nederlands, engels en wiskunde) en opbrengstgericht werken (en afrekenen). zoals 

bij alles is er op zich veel voor te zeggen om hier aandacht voor te hebben, het dreigt echter door te schieten. 

 Negatieve financiele ontwikkelingen (bezuinigingen, stijgende personele lasten e.d.) vormen een enorm 

probleem en zetten onderwijskwaliteit onder druk 

 Nieuwe bekostiging, ben benieuwd en bezorgd. 

 Onderwijskundige ontwikkeling afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen. hoogwaardig 

personeelsbeleid. 

 Ontwikkeling rond de financiele positie bestuursakkoord vo 

 Ontwikkeling van professionele ruimte. ja, dat vind ik een uitstekende ontwikkeling 

 Ontwikkelingen op het gebied van rekenen en taal. ben ik blij mee, omdat het niveau de afgelopen decennia 

flink gedaald is. tijd voor een boost! 



 

 Opbrengstgericht werken. mijn waardering is een genuanceerde: de prestatiebox stimuleert ons onszelf en 

onze leerlingen tot betere prestaties te brengen, en dat is een goede zaak. de wijze waarop de streefdoelen 

zijn omschreven is uitdagend en voor onderwijsbegrippen redelijk helder, ook dat waardeer ik positief. ik 

denk wel dat we doorschieten met het streven de beste 20% van het vwo op een hoger plan te brengen. die 

20% zit naar mijn inschatting al op een hoog plan. 

 Overdadig gebruik van computers/tablets 

 Passend onderwijs 

 Passend onderwijs en de uitvoering van de reken- en taaltoetsen. 

 Passend onderwijs is voor onze organisatie voor speciaal onderwijs de belangrijkste ontwikkeling op dit 

moment. voor de zorgleerlingen in het reguliere onderwijs ben ik er blij mee, maar voor educare, onze 

organisatie, vind ik het een bedreiging. ik vrees voor rustige leerlingen met internaliserende problematiek. zij 

vallen niet op en zouden in het reguliere onderwijs wel eens veel tekort kunnen komen, temeer omdat de 

aandacht erg zal uitgaan naar de leerlingen met externaliserende problematiek. 

 Passend onderwijs positief: het geeft aan de ene kant de prikkel om voor alle llen een passende plek te 

vinden. het maakt dat scholen beter met elkaar moeten afstemmen en procedures beter bespreken. negatief: 

meer werk en daarnaast minder inkomsten in de scholen, belastend voor docenten en medeleerlingen waar 

het gaat om lln met gedragsproblematiek. irritatie: de suggestie dat er vanuit het onderwijs voor iedere ll een 

oplossing is, waar het totaal van de omstandigheden rondom een leerling al duidelijk maakt dat je eigenlijk 

niets kunt doen 

 Passend onderwijs. ben blij met de ontwikkeling, zeer bezorgd over de financiële beperkingen bij de 

realisatie. 

 Passend onderwijs. ben ik blij mee, al vraagt het veel wijsheid om te weten wat je wel of niet in je school 

moet willen doen. 

 Passend onderwijs. ik ben er niet blij mee. 

 Passend onderwijs. inhoudelijk een uitdagende ontwikkeling. de ermee gepaard gaande bezuinigingen, zonder 

een grondige analyse vooraf, plaatst de scholen voor een onnodig zware opgave. 

 Passend onderwijs. inhoudelijk vind ik dit een goede ontwikkeling. echter gezien de beperkte financiële 

middelen die de vo-scholen ter beschikking staan: o.a. voor opleiding van docenten; de bureaucratisering die 

de invoering met zich meebrengt, ben ik bang dat het eindresultaat: passend onderwijs voor elke leerling, 

niet haalbaar is. 

 Passend onderwijs. nee. 

 Passend onderwijs; goed eontwikkeling maar gezien de diversiteit aan belangen binnen het 

samenwerkingsverband een spannende / onzekere tijd voor het speciaal onderwijs. het is moeilijk in te 

schatten hoe het bestuur van het samenwekingsverband in de toekomst de middelen gaat verdelen waarbij 

de expertise voor de specilae doelgroepen kinderen, de goede aandacht die r nu is, niet ten koste gat van de 

aanwezige expertise / de huidige aandacht voor de kinderen die deze nodig hebben. 

 Professionalisering van de sector. daarmee bedoel ik: reultaatgerichtheid in alle facetten, bewustwording van 

verantwoordleijkheid als docent (goed presterende leerlingen zijn geen secundaire arbeidsvoorwaarde, maar 

een opdracht), het lerarenregister, etcetera. 

 Reken en taalonderwijs: ik sta hier neutraal in. 

 Rekenonderwijs en taal onderwijs in het algemeen en rekenonderwijs voor de basisberoepsgerichte leerweg in 

het bijzonder. door de wetgeving schat ik in dat veel leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg het 2f 

niveau niet gaan halen en dus niet kunnen deelnemen aan het examen....... ik maak me hier zeer grote 

zorgen over en ik vind het bijzonder verdrietig dat de minister in deze niet naar het werkveld luistert. 

 Steeds meer aandacht voor rekenen/taal/kernvakken (op zich prima) verdringt de andere (bredere) opdracht 

van het onderwijs: ook persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming zijn van belang. steeds meer 

maatschappelijke (niet-onderwijs) taken worden op het bordje van scholen gelegd, terwijl de bekostiging 

(relatief) afneemt. 

 Steeds meer opbrengstgericht werken: positief en blij mee passed onderwijs: qua gedachte goed, maar maak 

mij zorgen over de uitvoering 

 Steeds meer voor minder. niet blij mee 

 Steeds verdere bezuinigingen, geen interesse overheid in onderwijs, onmogelijke wetgeving nieuwe wet op de 

onderwijstijd. daardoor een steeds groter wordend tekort aan gemotiveerde, bevoegde en bekwame 

docenten. 



 

 Talentontwikkeling. daar ben ik blij mee. 

 Ten eerste de totale herijking van het vmbo en ten tweede de basis bekostiging die tekort schiet. wat het 

eerste betreft is het een ongelooflijk boeiend onderwerp waar heel veel energie in gaat zitten. eenrgie waar ik 

qwarm vban wordt want het gaat over leerlingen en hun leren/ontwikkelen. frustrerend is dat de 

beleidsmakers dan als een broedse kip op documenten zitten en denken dat ze het vmbo van buiten af 

opnieuw kunnen gaan stroomlijnen. het tweede punt is een probleem van grote orde. de bezuinigingen 

maken nu zaken kapot die heel moeilijk meer te herstellen zijn. ewr gaan scholen door het ijs zakken en dat 

maakt weer dat het vertrouwen in het onderwijs niet toeneemt. 

 Teruggang in basale financiering bij toenemende maatschappelijke eisen 

 Uren norm, niet blij mee klassen grote, niet blij mee extra faciliteiten bijscholing schoolleiding, blij mee cito 

toets?? ken nog niet de gevolgen ervan 

 Verschuiving naar aandacht voor prestaties met een sterk cognitieve insteek. 

 Zorg voor kwaliteit, daar ben ik erg blij mee 

 Zwaardere examennormen is noodzakelijk verandering profielen tweede fase: anw, ckv niet langer verplicht is 

positief wanneer uren ten goede komen van ne, en wi, want voor die vakken mag je maar 1x 5 halen 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 -- 

 .2 opmerkingen:  1.vraag vijf is moeilijk te beantwoorden (door de redactie van de vraag) 2. het principe van 

passend onderwijs is goed, maar het financiele kader niet 

 ? 

 De antwoorden bij de genoemde ontwikkelingen geven geen ruimte voor nuancering. mijn insteek is dat het 

gros van alle kinderen op alle niveua's een meer praktisch ingestelde leerstijl heeft. ook havo-vwo-leerlingen 

leren door te doen. mavo leerlingen en een toenemend aantal havo leerlingen maakt slecht voorbereid de 

overstap naar het mbo. waarom geen beroepsgerichte progamma's in het havo. dan kan tl worden 

opgeheven/vervangen door gl. voeg havo en mbo meer samen. uiteindelijk leiden beiden toe naar het hbo. 

 De overheid zou er goed aan doen om met onderwijssectoren een lange termijn agenda op te stellen en 

vervolgens het onderwijs de ruimte (tijd, geld, regelruimte en vertrouwen) te geven (=garanderen, onder 

gezamenlijk afgesproken randvoorwaarden) zodat echte innovaties een kans krijgen. grensverleggende 

vernieuwingen in het bedrijfsleven kennen ook een lange doorlooptijd. het onderwijs wordt soms binnen een 

kabinetsperiode en vaak in opeenvolgende kabinetsperiodes geconfronteerd met tegenstrijdige opdrachten. 

 De overstap po vo - steeds meer nadruk op cito. 

 De rol van ouders in het onderwijs:  vergroting betrokkenheid is goed, maar de ouder-consument die soms 

juridisch zaken probeert af te dwingen wordt voor scholen een probleem. grootschaligheid:  heeft 

aantoonbaar geleid tot misstanden: het onderwijs moet weer kleinschaliger georganiseerd worden. 

 De snelheid van veranderingen in het onderwijs gaan sneller dan organisaties ze kunnnvormgeven. nieuw 

beleid haalt bestaande implementaties in waardoor afwachtende houding gaat ontstaan. treffend voorbeeld 

was (onder andere) de aangekondigde bezuiininging in het passend onderwijs. heeft grote gevolgen gehad 

voor de (interne) organisatie bij de scholen. nu die bezuiniging van de baan is, is het afwachten wat er nu 

wellicht boven het hoofd hangt. 

 De toenemende invloed van ict op het onderwijs en het beleid dat een school hierop voert. 

 De uitermate slechte ontwikkeling dat de klassen als maar groter worden door alle bezuinigingen en er geen 

aandacht meer is voor de individuele leerling. 

 De voorgestructureerde antwoorden geven naar mijn idee te weinig ruimte voor belangrijke nuanceringen. 

 De vragen/stellingen omvatten meerdere sectoren van het onderwijs.  ik heb gepoogd om een en ander 

vanuit mijn rol in het vo in te vullen. ook dan moet ik helaas constateren dat het beroepsonderwijs (vmbo) 

opnieuw erg weinig aandacht krijgt. het gebrek aan aandacht voor de 'ambachtseconomie' (naast de 

kenniseconomie) stoort me in hoge mate.  veelal gaat u uit van generieke ontwikkelingen, regionale 

inkleuring en scholen met heldere en stevig profielen komen onvoldoende aan bod. 

 Een aantal onderwijsontwikkelingen werden aangemoedigd door subsidies te verstrekken. met veel gemak 

worden deze ook weer ingetrokken. men staat er te weinig bij stil dat scholen hiervoor intussen grote 

inspanningen hebben verricht, denk bijv aan maatschappelijke stage. onderwijsorganisaties krijgen vanuit de 

maatschappij veel taken opgelegd en voor een deel is dit terecht. er zijn echter ook vraagstukken die vragen 

om een brede maatschappelijke visie e/o gedragsverandering in de samenleving. de draagkracht van scholen 

is niet oneindig. 

 Een aantal stellingen herken ik en beschouw ik als positief. bijvoorbeeld de invoering van passend onderwijs. 

een gelijktijdige beperkte bezuiniging zou naar mijn mening ook nog passen. echter, wat er nu gebeurt is 

buiten alle proporties. daarnaast is er ook nog sprake van de verevening. dat effect is voor sommige regio´s 

in nederland desastreus voor de kwaliteit van zowel het speciaal als het regulier onderwijs. hierdooris de 

invoering van passend onderwijs bij voorbaat al gedoemd te mislukken. 

 Een enkele keer dacht ik: ik mis de gelegenheid mijn antwoord toe te lichten. er was een ontwikkeling waarbij 

ik dacht: ik herken hem, ik vind het niet goed dat we het zo doen, maar zo lang we financieel zo krap 

gehouden worden, kan men van ons niet verwachten dat we dat probleem aanpakken. 

 Een ontwikkeling die u als 32e had kunnen opvoeren is: regering en parlement zijn in de achterliggende 

decennia van jaar tot jaar steeds verder verwijderd geraakt van de realiteit van de onderwijspraktijk, als 

gevolg waarvan het onderwijs in toenemende mate wel verantwoordelijk is voor zijn opdracht, maar niet de 



 

daarbij benodigde bevoegdheden en financiële ruimte geeft. en/of: in toenemende mate bepalen populisme 

en wantrouwen de politieke onderwijsagenda. 

 Er is een ontwikkeling om qua onderwijs inhoud scholen voor te schrijven waar ze aandacht aan moeten 

geven en op welke manier. het gaat dan om zaken als burgerschap, seksuele diversiteit etc. dat vind ik geen 

goede ontwikkeling. dat is niet de taak van de overheid. de overheid mag toetsen op deugdelijkheid, niet op 

de inkleuring van het onderwijs. dat is de vrijheid van de school en de ouders die de school ondersteunen. 

 Er is te veel de neiging om de prestatiecultuur als zaligmakend te zien, terwijl het onderwijs nóg een 

belangrijke taak heeft: sociale vorming etc. die taak blijft helaas onderbelicht, terwijl die taak zeer belangrijk 

is om ongewenste maatschappelijke verschijnselen (discriminatie, criminaliteit, radicaal denken, terreur) te 

bestrijden. 

 Er moet ruimte blijven voor bezinning op het bestaan (filosofie, godsdienst, geschiedenis, cultuuronderwijs en 

anw). kwaliteit van de docent moet worden verbeterd. kwaliteit van schoolgebouwen en voorzieningen 

moeten worden verbeterd. leerlingen moeten de beschikking krijgen over een "device" (tablet, laptop) en 

over digitale methodes.  positief zijn de aanscherping van de examennormen en de controle op resultaten. 

 Er zijn vragen die voor mij een beetje dubbel zijn. b.v. de eisen verhogen bij de laagste vormen van mbo is 

een struikelblok voor cognitief zwakke leerlingen, maar die wel heel goed met de handen kunnen werken.  dat 

er naarmate het niveau hoger wordt de eisen ook steeds strakker en hoger worden vind ik wél goed. het lijkt 

er nu namelijk op dat wanneer je maar ijverig bent en vaak genoeg een werkstuk opnieuw inlevert je de 

opleiding hoe dan ook kunt behalen (op hbo niveau b.v.). dit heb ik ervaren als ouder van 4 kinderen op hbo 

en universitair niveau. ik ben van mening dat daar best hoge en strenge eisen mogen zijn. 

 Fusietoets, stichtingsgrondslagen voor het vormen van nieuwe scholen en doelstellingen rpo evalueren. 

 Geen 

 Geen 

 Geen aanvullingen. 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Geen zaken gemist 

 Geen. 

 Helaas is het invullen van antwoorden op een ontwikkeling lastig indien deze ontwikkeling door het ontbreken 

van flankerend ( lees financieel) beleid nagenoeg onmogeliojk wordt gemaakt. 

 Het beleid van de overheid zoals de rekentoetsen in het vmbo creeert haar eigen drop outs. dat is al 

begonnen door het opgheffen van het zogenaamde a niveau. leerlingen met gouden handen moeten door de 

centrale molen van centrale examens waar veel leerlingen gewoon niet aan kunnen voldoen. de rekentoets 

voor de bbl leerlingen zal dit alleen nog maar verder versterken. een psychologische wreedheid voor deze 

leerlingen. 

 Het gemak waarmee de overheid het onderwijs opzadelt met opdrachten gekoppeld aan subsidies en het 

gemak waarmee deze weer worden geschrapt. als voorbeelden noem ik de maatschappelijke stage en 

passend onderwijs. ik vind dat de overheid minder of niet met subsidies moet werken. het is op deze manier 

lastig om een consistent beleid te maken. 

 Ict leermiddelenbeleid 

 Ik mis de ontwikkeling in de functiedifferentiatie en de beloningsstructuur. ik beoordeel die zeer negatief. 

 Ik signaleer dat de overheid in toenemende mate ageert op prikkels vanuit de maatschappij, zonder dat bij 

bepaling van nieuw beleid er sprake is van een heldere en herkenbare visie. dit komt het oncerwijsveld niet 

ten goede. 

 Ik vond sommige stellingen moeilijk te beoordelen, omdat ze 'dubbel' waren; er werd naar meerdere zake 

tegelijk gevraagd. voorbeeld: stelling 5, dat er een vo-raad er is vind ik goed, dat er ook nog andere 

organisaties zijn niet. of soms herken ik de ontwikkeling wel, maar heb ik er niet direct een mening over. dat 

kon ik niet kwijt. verder denk ik dat de meeste ontwikkelingen wel langsgekomen zijn. 

 Ik zou graag de stellingen nog eens na kunnen lezen. kan ik ze als ik straks het interview heb afgesloten, nog 

eens ergens nalezen? 

 Ja 

 Managementontwikkeling is niet goed. weinig aandacht voor de werkvloer. doordrukken van nieuwe dingen, 

zonde de consequenties te beschouwen. 



 

 Mijn antwoord op de eerste vraag is mogelijk niet goed opgeslagen. het betreft de conjuncturele wijziging van 

beleid door opeenvolgende ministers en kabinetten. investeringen op scholen worden daardoor regelmatig 

teniet gedaan doordat onderwerpen van de politieke agenda worden afgehaald. een voorbeeld is de discussie 

over het afvoeren van de maatschappelijke stage. dit soort veranderingen vormen een aanzienlijke 

kostenpost voor scholen. 

 Nederland wil voor ee dubbeltje op de eerste rang zitten. goede rendementen en % weinig bnp besteden. op 

deze wijze is een vergelijking met andere landen niet eerlijk/mogelijk. rendement van een zweden en een % 

investering op niveau slowakije. tel je zegeningen of investeer in ruimere mate, we leiden onze jeugd op, dat 

is onze toekomst. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee ik zie de kernpunten wer wel uit naar voren komen. jammer is dat er geen ruimte is om enig argument 

vor de score te geven. 

 Nee, de belangrijkste ontwikkelingen hebben de revue gepasseerd. 

 Nee, ik geloof dat alle ontwikkelingen aan de orde geweest zijn. 

 Nee, in de meeste voorgelegde ontwikkelingen herken ik me. 

 Nee, volgens mij is dit een heel complete opsomming. 

 Nee, zie de allereerste beginopmerking................... 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee. 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen. 

 Nvt 

 Nvt 

 Omdat de mogelijkheid tot nuanceren van de antwoorden ontbreekt, heb ik bij een aantal vragen gekozen 

voor "weet niet". het gevaar van de enquête is dat de gegevens straks als "de mening van" worden 

gepresenteerd, terwijl veel zaken naar mijn idee genuanceerd liggen. 

 Onderwijs heeft te lijden onder de waan van de ( politieke ) dag. voorbeeld hiervan is de ergerlijke discussie 

en besluitvorming rond de onderwijstijd. een breed gedragen advies van de commissie dijsselbloem is van de 



 

ene op de andere dag van tafel geveegd. daarmee is het onderwijs een slechte dienst bewezen. het ministerie 

zal meer zijn best moeten doen om de kamer te overtuigen van door het onderwijs gesteunde adviezen. 

 Ontwikkeling van adequate onderwijshuisvesting en binnenmilieu ontwikkeling van schoolleiderschap 

grilligheid van de politieke besluitvorming t.a.v. onderwijs 

 Ook of zelf in deze enquete komen er vragen voor die uitgaan van vooronderstellingen die niet of nauwelijke 

een fundament kennen. succes. 

 Opmerking: er zijn heel waardevolle opbrengsten van het onderwijs die niet in cijfers uit te drukken zijn. die 

opbrengsten blijven onbesproken. dit kan te maken hebben met de doelgroep waarvoor ik werk, nl 

praktijkonderwijs. in alle ontwikkelingen wordt erg uitgegaan van maakbaarheid, alsof je alles zou kunnen 

bereiken als je maar hard genoeg je best doet. in mijn school wordt keihard gewerkt en we bereiken in kleine 

stappen crusiale dingen met leerlingen. en ook vaak niet door omstandigheden waar wij als school niets aan 

kunnen veranderen. dan frustreert soms enorm, want ondanks het uiblijven van'meetbare opbrengsten' doen 

we nuttig werk. 

 Probleem met de stellingen is dat het gros van de geschetste ontwikkelingen niet verkeerd zijn c.q. wenselijk 

zijn, echter het probleem ontstaat wanneer dit niet gepaard gaat met daarbij behorend budget en/of 

regelruimte danwel een redelijke normering. de enquete laat hierbij te weinig ruimte om echt op het 

onderwerp in te gaan. 

 Tegenstelling invoering functiemix en en het coachen van docenten middels popgesprekken 

 Veel te sterke nadruk op kwantitatieve controles (bijv. onderwijstijd) en steeds minder voor de inhoudelijke 

kant 

 Verandering in profielen 2e fase voortgezet onderwijs 

 Veranderingen in het besturen en toezicht houden, dit is professioneler geworden. 

 X 

 Zie inleiding 

 Zoeken naar nieuwe (ict)leermiddelen 

 



 

Ouders voortgezet onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 - 

 .1 grotere klassen en clustervorming op het middelbaar onderwijs in de onderbouw, hierdoor erg grote 

klassen ! ik waardeer dit niet, maar mijn kind heeft er geen moeite mee. 

 .1 toename van zelf thuis leren met pc. bijv woordjes engels leren met wrts 

 ? 

 Aangescherpte exameneisen. blij mee: student moet meer presteren voor zijn of haar diploma! 

 Aanpassing exameneisen. daar ben ik niet blij mee 

 Afschaffing studie finaciering 

 Afschaffing studiebeurs, welke door een lening wordt vervangen. ik ben hier niet blij mee, het onderwijs 

wordt veel te duur voor kinderen van ouders die wat minder verdienen. 

 Als mijn zoon over een paar jaar gaat studeren, is het dan nog wel te betalen of is het alleen nog maar voor 

de rijken weggelegd dit is een slechte ontwikkeling!!!!!!!!!!! 

 Beide kinderen examenjaar. exameneisen aangescherpt. (mag geen onvoldoende halen voor bepaalde 

vakken). niet blij mee. 

 Bezuinigingen in het onderwijs 

 Bezuinigingen. ik ben er niet blij mee, omdat hierdoor de mogelijkheden voor ontwikkeling van mijn kind 

worden beperkt. komende vergrijzing. ben ik deels wel blij mee, omdat hierdoor de kansen op een baan, ook 

als docent in het onderwijs, voor mijn kind stijgt. 

 Cito-toets in tweeën. eenvoudig en moeilijker. niet blij omdat het een tweedeling geeft en m.i. ook onnodig 

is. 

 Competentie gericht leren 

 Dat de studiefinanciering gaat wijzigen 

 Dat die zijn diploma haal 

 Dat er veel aandacht gegeven wordt over de ontwikkelingen op school via hun website. ik kan precies volgen 

hoe mijn zoon funcioneert op school. daar ben ik wel blij mee. 

 Dat er weer toesten worden afgenomen over spelling en basisrekenen 

 Dat het boekengeldd weer terug komt 

 Dat het goed gaat 

 Dat ieder kind en jongere onderwijs op maat kan krijgen 

 Dat is verschillend, ik heb drie kinderen, voor elk is een andere ontwikkeling belangrijk:  - de strengere eisen 

bij havo voor de drie basisvakken (nederlands, engels en wiskunde) - steeds meer scholen noemen vmbo-t 

weer mavo (imagoproblemen) - op het basisonderwijs zitten steeds meer rugzakkinderen door het project 

'samen weer naar school', waardoor er meer en meer kinderen niet op hun plek zitten. 

 Dat kinderen begeleid worden op hun niveau 

 Dat kinderen mogen leren 

 Dat met de ipad boeken worden vervangen 

 Dat mijn zoon het onderwijs krijgt wat hij nodig heeft en dat krijgt hij nu en daar ben ik blij mee 

 Dat veel middelbare scholen geprivatiseerd worden en en niet voldoende geld meekrijgen om behoorlijk 

onderwijs te geven. leerkrachten worden te vaak aangenomen terwijl ze niet voldoende gekwalificeerd zijn 

beide zaken zijn niet goed 

 De computers 

 De digitalisering. het gebruik van laptop en digiboards. 

 De digitalisering. moeilijk te zeggen. vind het niet altijd prettig dat alles online staat en dat je alles online 

moet zoeken 

 De exameneisen waardoor al een jaar eerder dan het daadwerkelijke examenjaar delen van eindcijfers 

vaststaan en waardoor er een tweedeling in waardering van vakken is gekomen.  gezien de resultaten van 

mijn kind tot nu toe vind ik het een goede ontwikkeling. 



 

 De financiering van de vervolgstudie. op zich is de financiering van onderwijs afhankelijk van de 

overheidsfinanciën dus is het logisch dat er nu een stapje terug wordt gedaan. ook het inbouwen van 

incentives om zo snel mogelijk (met een maximum aantal jaren) een studie af te ronden juich ik toe. 

 De hogere exameneisen die er inmiddels zijn, waarbij resultaten van de schoolperioden minder of niets meer 

waard zijn. ik heb hier gemengde gevoelens over. enerzijds is het goed dat er van de leerling ook echt kennis 

wordt gevraagd en dus goed leren, anderzijds kan een vak als wiskunde, als je daar totaal geen gevoel voor 

hebt, fataal worden. nu is er tegenwoordig ook een 'laag' niveau wiskunde (c), maar in hoeverre wordt daar 

op een examen vwo rekening mee gehouden. als je een hoogbegaafd kind hebt met een talenknobbel, maar 

totaal geen wiskundig inzicht - '' je denkt te moeilijk" wordt er gezegd, maar hoe verander je dat?- en de 

wiskundedocent constateert ook dat je kind echt niet verder komt dan wiskunde c, kan het moeilijk worden 

om uiteindelijk je diploma te halen, zeker als resultaten uit het verleden niet meetellen! 

 De inhoudelijke verbetering van de lesstof en het beter aansluiten van de stof op de dagelijkse praktijk. daar 

ben ik blij mee. 

 De leerlingen stimuleren zelfstandig te werken en daar ben ik blij mee 

 De quantiteit van lesgeven 

 De regels rond het eindexamen voor de vakken engels, nederlands en wiskunde. en het feit dat wiskunde een 

verplicht vak is geworden. ik ben benieuwd hoe kinderen die dyslecties zijn en niet goed in wiskunde zich hier 

doorheen gaan worstelen. en waarom wiskunde als verplicht vak? 

 De urennorm. 

 Digitaal onderwijs, netbook i.p.v. boeken. ik weet nog niet of ik er blij mee ben, het is nog een proef. het 

heeft denk ik voor- en nadelen... 

 Er is steeds minder geld beschikbaar voor goed onderwijs. dat is geen goede ontwikkeling! 

 Er wordt te veel bezuinigd in het onderwijs. dit zorgt onder meer voor grotere groepen en minder 

tijd/aandacht voor het individuele kind. ik vind dit een slechte zaak. 

 Er wordt uitgegaan van een zelfstandigheid die jongeren nog niet hebben.  voor scholing komt steeds m 

 Geen antwoord 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen mening 

 Goed  les krijgen. en de laptop voor school zou meer gebruikt moeten worden ipv de schoolboeken 

 Goed niveau van onderwijs 

 Gratis verstrekking van boeken.  proberen beter onderwijs te verzorgen 

 Groter wordende klassen. niet fijn. 

 Grotere klassen door bezuinigingen. niet goed 

 Heb 1 op basis en 1 op middelbaar onderwijs. bij ons gaat de basis school waarschijnlijk sluiten en dat is de 

belangrijkste ontwikkeling, en ik ben er absoluut niet blij mee. vind het verschrikkelijk. 

 Het gemiddelde cijfer dat de kinderen nu moeten halen om over te gaan ligt erg hoog. met alleen 6en kom je 

er niet. en 6 was altijd voldoende om over te gaan, maar nu niet meer.  ik ben het daar niet mee eens 

 Het in de derde van het vwo al kiezen voor een examen dat over 3 jaar is. dat betekent dus drie jaar 

examenstress. 

 Het tekort aan lesuren welke worden gegeven, door bijv. tekort aan leraren of financiële tekorten bij scholen. 

hierdoor hebben de kinderen veel tussenuren en hebben niet de kans deze uren in te halen. verder de 

toekomstige stufiefinanciëring. er komt onderscheid in de studenten die wel of niet kunnen gaan studeren 

omdat de ouders wel of geen genoeg geld hebben. 



 

 Het veel zelfstandig doen terwijl ze daar nog niet aan toe zijn rekenmachine`s worden te pas en te onpas 

gebruikt, hoofdrekenen, wordt je niet slechter van, en onderwijzers met hun naam en jij aan spreken gewoon 

meneer en mevrouw 

 Het veranderen van passend onderwijs, verandering van rugzakje en begeleiding. nieuwe normen bij 

eindexamen en onderwijskundige aanpak verandert 

 Hogere exameneisen. wiskunde voor iedere leerling. niet blij. 

 Ik ben er blij mee 

 Ik heb een kind op de basisschool en 1 op de middelbare. welke ontwikkeling aan de gang zijn is mij niet 

geheel duidelijk. wel zo ik graag ontwikkeling zien in de lesmethodes mn op het basisonderwijs vak rekenen. 

de methode op de middelbare betreft ouderportaal spreekt mij erg aan 

 Individualisatie, het kind staat te veel centraal. negatieve ontwikkeling! 

 Internationalisering goede zaak 

 Is nog geen 

 Ja 

 Kwalitatief onderwijs wat ook betaalbaar is 

 Kwaliteit verhogen 

 Meer aandacht voor de individuele behoefte van een kind en daar ben ik blij mee 

 Meer digitaal lesmateriaal 

 Meer nadruk op exacte vakken, oa opgeschriefde exameneisen wiskunde. ik ben daar niet blij mee. voor goed 

burgerschap is meer nodig dan de betavakken en economische kennis. 

 Meer zelfstandigheid bij de leerlingen neerleggen, verantwoordelijkheid 

 Mijn oudste zoon heeft asperger, aandoening in autistisch spectrum. zelf heb ik dat ook in lichtere mate. itt 

mijn schooltijd heeft hij nu op school en daarbuiten veel en goede begeleiding. die diagnose is al op 8j leeftijd 

bij hem gesteld, ik was 44. heel goed!! 

 Minder uren op school, lager niveau van opgenomen lesstof, waardoor het uiteindelijke resultaat achterblijft. 

ik ben daar niet blij mee (normen worden wel iets verhoogd, maar daar moet ook tussentijds op gestuurd 

worden). 

 Niet eens 

 Niet goed, veel verschillende onderwerpen maar weinig diepte. positief, meer controle ouders dmv schoolsite 

om  de voortuitgang op school goed bij te houden. 

 Onpersoonlijkheid 

 Opmerking nav vorige vraag: ik heb kinderen op het basisonderwijs (1) én op het voortgezet onderwijs (2). 

ontwikkelingen: jeugd wordt steeds onhandelbaarder (niet blij mee), agressie neemt toe van kinderen en 

ouders (niet blij mee), er is steeds minder geld voor randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld het schoonhouden 

van de toiletten (niet blij mee), de inbreng van ouders wordt steeds groter bij de basisschool (heeft voor- en 

nadelen), scholen wordt steeds groter (niet blij mee), veranderingen in lesmethoden volgen elkaar steeds 

sneller op (niet blij mee), steeds minder mannelijke leskrachten (voor- en nadelen) 

 Overheid bezuinigt hier op 

 Pc gebruik daar ben ik blij mee 

 Profielwerkstukken, er wordt weer meer klassikaal onderwijs gegeven. positief gewaardeerd. 

 Respect voor elkaar. persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling. op de school waar mijn zoon zit is daar 

aandacht voor. 

 Schaalvergroting en daar ben ik niet blij mee 

 Steeds meer projectmatig werken. meer zelf uitzoeken. ben ik niet blij mee 

 Studie financiering staat weer ter discussie, ben hier niet blij mee 

 Studiefinanciering 

 Trage vernieuwing en dara ben ik niet blij mee. 

 Veel uitval . niet blij mee 

 Veranderingen examens, verplicht nederlands en wiskunde 

 Vernieuwing met de computers. de ontwikkelingen zijn prima, kinderen van nu zijn anders dan wij toen. 

stilstand is achteruitgang 

 We zijn er niet blij mee  volgens ons gaat het nivo waarop de kinderen leskrijgen steeds verder omlaag 

 Weet niet 



 

 Wel de norm uren, dat ze niet veel tussen uren hebben. ik ben er blij mee zodat ik weet dat ze ook echt de 

uren krijgen die ze nodig hebben 

 Zelf boeken betalen volgend jaar geen ov meer 

 Zelfstandig leren 

 Zelfstandigheid, prima 

 Zelfstudie; soms niet blij ermee, dit vergt veel zelfdiscipline 

 Zie momenteel weinig positieve veranderingen 

 Zlef leren en niet via contactonderwijs 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 Aandacht voor staatsinrichting, democratie, burgerschap, ethiek en aandacht voor levensbeschouwing, kunst, 

cultuur dreigt vrijwel geheel te verdwijnen. verder ontbreekt in het onderwijjs de aandacht voor 

duurzaamheid en milieu. dat is bepaald schadelijk! bij efiiciënt werken hoort goede studiekeuzebegeleiding. 

scholen worden daar niet op beoordeeld en zetten zich  er daardoor ook nauwelijiks voor in. ik vind dat de 

uitval onder eerstejaars per school moet worden gepubliceerd als onderdeel van de kwaliteitskaart. 

 Aantal leerlingen in een klas is te hoog 

 Ben helemaal niet op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs. 

 Dat er bepaalde niveuas in taal en rekenen moet worden gehaald snap ik, maar er zijn kinderen die een 

dyslexie of discalci hebben en dan niet aan deze norm kunnen voldoen, en daardoor geen vervolgopleiding 

kunnen volgen zoals het er nu voor staat, want er is nog geen uitzondering voor de leerlingen op de regel. 

 De meeste voorstellen herken ik niet of nauwelijks. ik vind het huidige leerstelsel niet wat het moet zijn, 

weinig op de praktijkgericht. daarnaast worden wij nog steeds in hokjes geplaatst en dat is al helemaal niet 

meer van deze tijd. iemand die geen wiskunde kent of kan rekenen kan geen opleiding hbo/wo volgen, en 

andersom die dat wel kent en de talen beheert ook niet... met cetera... 

 De ontwikkelingen en invloeden van de vergaande digitalisering 

 Een opmerking over de bijlessen en huiswerkbegeleiding, deze worden nu vaker door ouder ingekocht omdat 

hun kind wel een havo of vwo diploma "moet" halen en het vmbo nog steeds een slecht imago heeft. het 

vmbo is voor een hele grote groep kinderen juist de goede plek om tot ontwikkeling te komen. kinderen van 

het vmbo komenvaak beschadigd van de basisschool, omdat daar het klassikale nivo vaak havo is waardoor 

zij achterop raken en een negatief beeld over zichzelf ontwikkelen met alle gevolgen van dien. uiteindelijk 

kom je dan ook maar" op het vmbo terwijl dit een prima plek is. 

 Er moet naar mijn mening nog sterker naar onder maat presterende scholen gekeken worden en deze 

resultaten moet ook publiek toegankelijk zijn. 

 Er worden stellingen genoemd waarvan ik de intentie herken maar waarvan ik van mening ben dat het 

genoemde gevolg niet tot stand is gekomen. ik kan niet aangeven hoe ik denk over een ontwikkeling die in 

mijn ogen niet bestaat. 

 Er wordt nog steeds te veel (nieuw) beleid los gelaten op de scholen. telkens moeten zij zich weer aanpassen. 

dat is niet bepaald efficient en kost veel te veel uren van betrokkenen. maak keuzes en houdt je daar een 

aantal jaren aan, ook als het incidenteel niet goed gaat. 

 Er wordt vanaf het primair onderwerp alleen gekeken naar de toets en leerprestaties van de kinderen, 

sommige scholen laten de kinderen daardoor structureel  te hoog plaatsen op het voortgezet onderwijs. er 

moet meer naar het individu gekeken. 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen opmerking 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Grootschalige achterstand in rekenen en nederlandse taal op het middelbaar onderwijs geeft aan dat de 

manier van onderwijs die nu op de basisscholen gegeven wordt niet toereikend is. dit moet door de overheid 

worden opgelost. 

 Het prestatiegericht raken van de opleidingen, wat ik deels als negatief beschouw. leerlingen die moeilijk 

leren, moeten steeds meer op de tenen lopen, terwijl hun waarde als mens daarin ondergeschikt begint te 

raken 

 Het zijn geïsoleerde vraagstellingen waarbij ik geen samenhang met andere ontwikkelingen of aspecten kon 

duiden 

 Ik heb geen opmerking 



 

 Ik herken bijna geen ontwikkeling en vind het ook erg specifiek, waardoor je er als ouder bijna niet vanaf kan 

weten 

 Ik vind het heel typisch dat de laatste nieuwe rekenmethode veel achterstand opleverd. hierdoor komt er dus 

een vervolg in het voorgezetonderwijs. waarom wordt er niet gekeken waarom er een achterstand is, ipv we 

gaan op de middelbare verder. 

 Ik vind het jammer dat er steeds meer gekeken wordt naar de scores van m.n. lagere scholen als leerlingen 

naar de middelbare school gaat. als een leerkracht van groep 8 anders denkt dan dat uit de cito-score blijkt, 

vind ik jammer.  ik vind het wel goed dat er voor docenten die les gaan geven wat hogere eisen gesteld 

worden. af en  toe is dat m.i. nl. nuttig erg hoog, dus strengere toelatingseisen en tussentijdse toetsen prima. 

 Innovatiever en productiever het onderwijs 

 Ja, hoe zit het met internationalisering. het onderwijs hoort voor te lopen op ontwikkelingen in het werkveld 

en economie. belangrijke ontwikkelingen vinden in het buitenland plaats. in hoeverre kunnen scholen hun 

lesaanbod hieraan aanpassen en welke concrete stappen vinden hier plaats vanuit de overheid? te denken 

valt hier aan chinese taal, oriëntaalse culturen, communicatie met multinationale organisaties of globalisering 

in het algemeen.  aangezien vele processen die met automatisering en informatica te maken hebben, sneller 

door studenten en leerlingen worden opgepakt dan door leraren en docenten, zou er verwacht worden dat 

docenten vaak de rol van facilitator of procesbegeleider op zich gaan nemen om het potentieel dat in de jeugd 

zit optimaal vrij te maken en verder te ontwikkelen. in hoeverre worden docenten hiertoe gestimuleerd en 

krijgen leerlingen de kans om deze ontwikkelroute te lopen? in hoeverre is er ruimte voor nieuwe ideeën 

vanuit de markt of via instellingen uit het maatschappelijke middenveld om daadwerkelijk innovatie vanuit 

deze jonge generatie te stimuleren? 

 Maatschappelijke ontwikkelingen zoals agressie 

 Meer huiswerkbegeleiding, of een uur huiswerk les op school inplannen zodat het thuis wat minder druk op 

komt te staan 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 



 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee geen verdere opmerkingen. 

 Nee het is jammer dat er zoveel regels komen en dat de kinderen al zo vroeg moeten presteren 

 Nee hoor 

 Nee niet echt 

 Neen 

 Poeh, ik vond het al een zeer uitgebreide, hoewel van dubbels voorziene, lijst. 

 Veel plannen en veranderingen zijn goed, maar bij de invoering ontbreekt het `doorpakken`. mijn kinderen 

zitten op twee ex-amarantis scholen met betrokken docenten, maar het beleid en de structuur is niet 

verandert. ouders worden op papier meer gehoord, maar echte communicatie en uitwisseling met school vind 

niet plaats. het wordt vaak ingedeeld in `functioneren en niet functioneren`, maar bij wie kunnen ouders 

terecht als directie niet goed communiceert en niet open staat voor vragende en meedenken van ouders die 

zich zorgen maken om hun kinderen en om school. mr leden worden `klein` gehouden en hebben moeite om 

cijfers en beleid op tafel te krijgen. veel goede bedoelingen, maar op de werkvloer toepassen en controleren 

gebeurt te weinig. 

 Wanneer wordt den haag echt voor 50% gesaneerd en wordt het beleid echt meer aan de eigen 

verantwoordelijkheid van de sector overgelaten? geen woorden maar daden, weg met de regeldruk, 

bureaucratie en allerlei adviesorganen. 

 Wat ik het meest mis in de ontwikkeling van het onderwijs (met name in de eerste groepen van het 

basisonderwijs) is het feit dat het kind kind is en kind moet kunnen zijn. waar is nog tijd voor spelen? op die 

manier wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind ernstig tegen gegaan. vervolgens moeten er 

allerlei kunstgrepen worden toegepast/gehanteerd om toch tot een goede sociaal-emotionele ontwikkeling te 

komen. daarnaast neemt bij een sterke individualisering het egoïsme van het kind toe. via een oplossing als 

maatschappelijke stage moet dit weer recht gebreid worden. 

 Zou het zo niet weten 

 



 

Docenten middelbaar beroepsonderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .- verkorting van de opleidinsduur van 4 jaar naar 3 jaar voor diverse mbi opleidingen - verhoging van het 

aantal klokuren les van 850 naar 1000 per leerjaar. 

 Aansluiten op de beroepspraktijk ik vind het heel belangrijk dat studenten goed beslagen ten ijs komen als zij 

gaan werken na afronden van de opleiding 

 Afschaffing van het competentiegericht onderwijs in mbo blij mee omdat het nooit goed is 

uitgewerkt/doorgevoerd 

 Al de los vaste contracten, slechte zaak 

 Alles op de pc, zelf geen kennis meer, diploma's stellen niet veel meer voor, men akn en weet niet veel meer 

 Begeleiding en digitalisering. heel goed meer mogelijkheden om individueel te werken binnen een groep. 

 Beroepsgenerieke eisen 

 Besparingen 

 Bezuinigingen in het speciaal onderwijs gaan niet door 

 Competentie gericht leren 

 Competentie gericht onderwijs, het vakgebied overstijgend, zodat jongeren zich op basaal niveau ontwikkelen 

tot individuen met een gezonde dosis verantwoordelijkheidsbesef jegens de wereld om hen heen.  ik vind dat 

een goede zaak; scholen worden hiermee weer de plaatsen waar de hiaten in opvoeding van het thuisfront 

gecompenseerd kunnen worden. 

 Competentie gericht werken; toetsen in de praktijk dat waarder ik zeker; meer werkelijkheidsgericht toetsen 

 Competentiegericht leren 

 Competentiegericht leren. 

 Competentieonderwijs implementeren 

 Dat leerlingen zelfstandig projectmatig leren werken. ik ben daar blij mee, omdat je de leelingen voorbereid 

op het bedrijfsleven. 

 De bekostigingsstructuur gaat veranderen en dus ook nu de duur van de opleidingen. we moeten nu een 

vierjarige opleiding omvormen tot een driejarige. 

 De bezuiniging waardoor de klassen groter worden ondanks toename van leerlingaantallen en de toename 

van so/passend onderwijs binnen de reguliere klas niet blij mee 

 De centrale examens nederlands in het mbo. ik vind het een zeer belangrijke ontwikkeling in de volledige 

leerlijn van po, via vo, naar mob en later hbo. ik be het hier mee eens. 

 De erkenning dat individuen verschillende niveaus hebben en verschillend leren. ben ik het mee eens. 

 De klassen worden weer groter. dat is zeker geen goede zaak. 

 De leerlingen in het mbo worden getoetst op nederlands en rekenen. daardoor zullen veel slachtoffers vallen 

en hebben minder mensen kans om hun diploma te halen. erg jammer 

 De nog steeds verder gaande bureaucratie en de daarbi behorende groei van de laag niet werkers op de 

werkvloer uiteraard ben ik als onderwijsman hier helemaal niet blij mee omdat dit een schaalvergroting met 

zich mee brengt omdat bovengenoemde zaken ten koste gaan van de mensen op de werkvloer er is geen 

extra geld dus 

 De ontwikkeling naar een intergraal curriculum, het zgn. 'field sensitive' learning: academische kennis en 

praktijk kennis wordt intergraal gedoceerd aan de studenten. daar ben ik blij mee omdat je een student 

'oplevert' die veel meer in staat is vruchtbaar in de praktijk te functioneren. 

 De onzekerheid over de financiele toestand van de studenten 

 De verplichte examens voor nederlands en rekenen 

 De verplichte reken en taaltoets op 2f voor mbo niv 1. ben ik niet blij mee omdat voor veel niveau 1 

leerlingen dit niveau helemaal niet haalbaar is 

 Digitaal lesmateriaal 

 Digitaal werken 

 Digitale leeromgeving ik waardeer het positief 

 Digitale tijdperk 

 Digitale wereld 



 

 Digitalisering 

 Door bezuinigingen grotere groepen, dat is een slechte ontwikkeling m.i. 

 E-learning en daar ben ik blij mee 

 Elektrische leeromgeving, digitale lesmateriaal 

 Examineren in de praktijk 

 Focus op vakmanschap en de ontwikkeling van centrale examens nederlandse taal en rekenen in het vo en 

mbo. 

 Geen idee 

 Gelet op het vele schrijfwerk ben ik er niet blij mee; ook de ongemotiveerdheid bij leerlingen 

 Het cgo en ik waarder deze ontwikkeling niet zo goed omdat dit door iedere docent op verschillende wijze 

wordt gehanteerd. 

 Het nieuwe werken. goede ontwikkeling, kan de werkdruk verlagen. 

 Het omschakelen naar cgo onderwijs 

 Het totstandkomen van nieuwe kwalificatiedossiers + het op hoger niveau tillen van mvt, nederlands, rekenen 

en burgerschap door landelijke examens (mbo) 

 Het vinden van een beter evenwicht tussen competentiegericht onderwijs en het onderwijs waarbij het gaat 

om het vergaren van kennis. 

 Het vrij laten van de vakanties 

 Ict toepassingen 

 Ict. docenten hebben te weinig scholing om dit goed in te zetten in de lessen. 

 Ict.absoluut niet blij mee. 

 Ik ben parttime docent aan educatie van volwassenen en ben niet goed op de hoogte van ontwikkelingen 

binnen het onderwijs. het afschaffen van de langstudeerboete is wel belangrijk. 

 Ik werk in het mbo. momentel het belangrijkste is de invoering van het landelijk examen voor de avo-vakken 

 In het mbo gaat vanaf volgend jaar de resultaten van nedrlands en rekenen een medebepaler zijn voor het 

verkrijgen van een diploma.  enerzijds een goede ontwikkeling (nederlandse jongeren geruiken de 

nederlandse taal slecht en zijn onvoldoende in staat te kunnen rekenen. anderzijds is het een slechte 

ontwikkeling. een mbo-student vertrekt zonder diploma , terwijl hij/zij een prima kracht is en op 

beroepsbekwaam niveau zeer goed kan presteren. 

 Individueel leren; niet helemaal blij 

 Intensivering opleidingen mbo. opleidingen worden verkort, studenten moeten meer uren onderwijs volgen 

ten kosten van de uren stage. hier ben ik niet blij mee 

 Lerarensalarissen. blij met verhoging. 

 Lesgeven en bpv bezoek 

 Mbo 2015 niet blij mee. te veel uren maken en minder bpv. niet passend bij een beroepsopleiding 

 Meer aandacht aan nederlandse taal. ben ik zeer blij mee. 

 Meer eisen aan het niveau van  taal en rekenen gesteld. daar ben ik blij mee. 

 Meer ict positief 

 Meer werk verrichten in minder uren. ben ik niet blij mee. de werkdruk wordt erg hoog. 

 Nee ben het niet allemaal warderen! 

 Nieuwe normen voor het middelbaar beroepsonderwijs. examens nederlands, engels, rekenen. wel blij maar 

ik ben bang dat een hoop jongeren niet aan de normen kunnen voldoen. 

 Nog meer overleg met het bedrijfsleven over de invulling van het onderwijs op mbo niveau. dit is een zeer 

goede ontwikkeling echter het is jammer dat er vanuit de overheid allerlei bepalende maatregelen komen die 

dit dwarsbomen. zoals veel meer les geven op school terwijl een beroepsopleiding juist veel meer in de 

praktijk zou moeten plaatsvinden. eisen aan nederlands engels en rekenen die voor veel niveau niet haalbaar 

zullen zijn mits er op het basisonderwijs en vmbo onderwijs veel meer aandacht aan wordt gegeven. 

 Onderwijs gaat steeds meer bestaan uit vergaderen over bijzaken. lesgeven is absoluut niet meer belangrijk. 

ik vind dat een slechte zaak. 

 Onderwijsvernieuwing, competentie gericht onderwijs. 

 Op dit moment is het flexwerken in het onderwijs een belangrijke ontwikkeling. docenten hebben geen 

lokalen meer, geven nauwelijks meer lessen in lokalen maar in zogenaamde meanders. docenten en 

studenten lopen door elkaar heen. docenten krijgen een laptop die ze mee naar huis moeten nemen. de 

bedoeling is natuurlijk dat je ook thuis werkt. er zijn veel boventalligen en de zittende docenten moeten 



 

overuren draaien. het is duidelijk dat ik hier niet blij mee ben. ook het nieuwe leren (competentie gericht 

leren) werkt niet overal. de omslag van het klassieke leren naar open lokalen en veel zelfstandig werken 

werkt niet overal naar behoren. 

 Opwaarderen en inhoudelijke scholing docenten = een goede zaak 

 Passend onderwijs en hoe dat verder gaat, ik weet niet of ik erblij mee moet zijn, in het mbo is dat allemaal 

erg onzeker. 

 Praktijkonderwijs mbo 

 Professionaliteit van onderwijs. kwaliteitsverbeteringsgericht. 

 Professionele ontwikkkeling in het onderwijs; ben daar zeer content mee 

 Resultaat verantwoordelijke teams ik kan de verandering wel waarderen als de kaders duidelijk zijn en er 

hierdoor minder overhead nodig is. 

 Schoolverzuim. belangrijk 

 Steeds meer gebruik van de techniek, dus studenten met ipads en laptops, interactieve lessen, leeromgeving 

op het web, snelle interactie mogelijkheden met studievragen, enz. 

 Steeds meer ict, het onderwijs wordt individualistischer. dat is een slechte ontwikkeling. 

 Taalbeleid, extra uren taal en rekenen, 

 Te weinig waardering vanuit politiek. niet blij mee 

 Terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. dat is een prima ontwikkeling. 

 Toenemende bureaucratie. ik ervaar dit als zeer negatief. 

 Verborgen bezuinigingen, onder het mom van investeren, door de overheid op het onderwijs. niet blij mee 

 Verhogen normen taal en rekenen. dat werd tijd! 

 Verkortingen van opleiding in het mbo van 4 naar 3 jaar. voor een aantal opleiding vind ik goed. 

 Vermindering geldstroom volwassenenonderwijs waardoor de inzet gaat veranderen naar jeugdonerwijs. ik 

ben hier niet blij mee 

 Via het competentiegerichte onderwijs naar ket kwalificatiedossier, met daarbij behorende administraties, 

taak van docent wordt in mbo meer begeleider en administrateur dan docent 

 Weet ik niet 

 Werkend op een roc gaan we nu van competentie gericht onderwijs naar beroepsgericht onderwijs. dit vind ik 

een heel goede ontwikkeling. 

 Workshopsgewijs leren 

 X 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 Bedrijfsleven betrekken bij examinering mbo 

 Dat scholen zelf de financiële broek op moeten houden, althans dat zelf moeten indelen. bureaucratie rondom 

de organisatie van de lessen, maakt dat leerkrachten/docenten veel tijd kwijt zijn aan de 

randwerkzaamheden en minder met het primaire werk: lesgeven/doceren. dit is een negatieve ontwikkeling. 

leerkrachten moeten lesgeven en directies van scholen moeten commerciëler worden en daar ook de vrijheid 

in krijgen. hoezo budgetgeld uit moeten geven aan computers als je die al hebt en eigenlijk het geld wilt 

gebruiken voor software. dat laatste kan dan niet omdat het budget niet als zodanig is omschreven. hoezo 

budget opmaken, terwijl je die investering nu niet wilt doen en daarmee het risico lopen dat je het geld het 

volgende jaar niet krijgt. belachelijk! er moet een andere mindset komen op dit gebied, dat zal ook veel geld 

schelen en dat kan dan weer in lesgeven en methoden gestopt worden! 

 De bureaucratie, regelgeving en bijbehorende taken (bijvoorbeeld t.a.v. absentieregistratie en 

leerlingvolgsystemen) vragen steeds meer tijd, waardoor de tijd die je aan de leerling wilt besteden 

(aandacht) steeds minder wordt. de werkdruk wordt steeds hoger. 

 De controle op de uitgaven van mbo's en hbo's, bijvoorbeeld omdat deze onderwijsinstellingen veel te veel 

geld aan nieuwe gebouwen hebben uitgegeven waardoor ze in financiële problemen zijn gekomen mogen niet 

tot consequentie hebben dat er op de werkvloer bezuinigd wordt. de leerlingen/studenten en docenten/niet 

onderwijzend personeel mogen niet de dupe worden van falende schoolbesturen. 

 De enquête is niet bijzonder gericht op het mbo. de verscherpte aandacht voor taal/rekenen/wiskunde herken 

ik wel. de geplande centrale examens voor taal/rekenen en wiskunde vergen nu al veel extra tijd. dit gaat ten 

koste van aandacht (minder tijd) voor technische vakken waar een technische mbo-opleiding voor bedoeld is. 

 De overheid zegt zich terug te trekken maar legt steeds meer regels op. de inspectie zegt op grote lijnen en 

op basis van gegevens te controleren maar inspecteren bij tijd en wijle op de vierkante milimeter en verleizen 

daarmee het totale beeld van een school/ opleiding 

 De salarissen van leraren staan al een paar jaar stil op 0, de klassen worden groter en de druk op docenten 

ook. 

 De vragenlijst al eerder ingevuld, en weet de vragen zo niet meer. wat ik heel graag zou willen, wat jullie 

mee mogen nemen naar de onderzoekers is de enorme werkdruk. elk schooljaar wordt deze weer hoger. 

grotere klassen, meer problemen, meer lesuren, en minder formatie. fulltime werken in het onderwijs wordt 

haast onmogelijk gemaakt. 

 E-learning 

 Een ontkenning in een stelling is erg lastig te beoordelen. vind ik het positief dat iets niet is gelukt of juist 

negatief ... lastig antwoord op te geven. 

 Geen 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Goede doorstroom van vmbo-mbo-hbo 

 Het is duidelijk dat er geld bespaard moet worden, maar het lijkt wel alsof de docenten altijd de sluitpost zijn 

in dit verhaal. voor hetzelfde salaris moeten we ieder jaar meer gaan doen, met minder mogelijkheden. dit is 

zo jammer, zowel voor de studenten als voor de docenten. 

 Het is jammer dat geld in toenemende mate een rol speelt bij de beleidsbepaling in het onderwijs. dit leidt tot 

toenemende werkdruk bij de docenten. ook de invoering van het vrije jaartaakmodel speelt hierin een 

belangrijke rol. steeds minder uren beschikbaar voor het zelfde werk. 

 Ik vind de dreigende verdwijning van anw slecht, evenals de invoering van reken en taaltoets op het mbo. 

positief is de invoering van het lerarenregister. 

 In het bestuur van onderwijsinstellingen zitten vaak bestuurders die nauwelijks iets met onderwijs van doen 

hebben. beslissingen worden genomen zonder de mensen die het uitvoeren - de docenten dus - te 

raadplegen. beslissingen zijn meestal top-down. 

 Kan zo niks bedenken 



 

 Laten we gewoon onze tijd aan lesgeven besteden en niet, zoals nu voor meer dan 50% aan het organiseren 

van het opnieuw uitvinden van het wiel. dat is namelijk al heel lang geleden uitgevonden. en in de bijna 40 

jaar dat ik in het onderwijs zit heeft men mij gedwongen om steeds opnieuw te proberen een beter wiel uit te 

vinden, maar dat kan niet. onderwijs geven is kennis overdragen. niet meer en niet minder. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee geen opmerkingen 

 Nee, er ontbreekt niets 

 Nee, ik denk dat de meest actuele en belangrijke onderwerpen zijn belicht. 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Niet 

 Onderwijsinnovatie 

 Papieren kwaliteit is niet hetzelfde als kwaliteit in de praktijk 

 Steeds meer ict in het onderwijs 

 Vernieuwingen  worden ingevoerd , maar de onderwijsorganisatie is daar veelal niet op toegerust 

 Vraag 14 onduidelijk 

 Vraag 16 en 17 zijn m.i. in tegenspraak met elkaar. 

 Waarborg een goede kwaliteit van de opleidingen, als het proces goed is hoeft er veel minder gecontroleerd 

te worden. 

 We zijn en blijven druk bezig om het onderwijs te ontwikkelen, maar we blijven tegen dezelfde problemen 

aan lopen. vaak is er grote bureaucratie als het aankomt op hulp aan de individuele leerling die op dát 

moment hulp nodig heeft. dat is na al mijn jaren onderwijs nog weinig veranderd, ondanks alle instanties ect 

die uit de grons zijn gestampt. 



 

 Weinig controle spijbelen ziekmeldingen etc, ook zijn veel ouders niet geinteresseerd (genoeg) iun hun kind 

of zijn resultaten, vaak komen ouders niet opdagen op ouderavonden. daarnaast is het maken van huiswerk 

ook een belangrijke ontwikkeling, er wordt weinig meer thuis gedaan en zoveel mogelijk op school, omdat er 

thuis gewoon niks aan gedaan wordt. daarnaast wordt gebruik van computers steeds meer en meer, en wordt 

er meer gefacebookt en gehyved op school dan dat er daadfwerkelijk geleerd wordt. 

 X 

 



 

Directie/bestuur middelbaar beroepsonderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 -mbo 2015: focus op vakmanschap -> verkorting opleidingen prima, maar te veel aandacht voor algemene 

vakken  (nederlands, rekenen, vreemde talen) binnen het mbo dat wordt een knelpunt voor de studenten met 

als gevolg veel uitval -profesionalisering van kwaliteit van personeel, o.a. profesioneel statuut -> goede 

ontwikkeling -bedrijfsgericht opleiden -> te hogen en te strenge iivo norm 

 .- een ontwikkeling naar meer kennis en vaardigheden, in het bijzonder taal&rekenen, vanuit het idee dat 

meer lesgeven 'vanzelf' leidt tot betere prestaties op het gebied van taal&rekenen. voor de zwakkere 

studenten, niveau 1 en 2, zal dit een groot struikelblok worden. ik voorzie veel ongediplomeerden op die 

niveaus en in de toekomst een roep om vakmensen (die wellicht niet voldoen aan dit hogere 

opleidingsniveau); - als vervolg op bovenstaande voorzie ik dat de bbl opleidingen zullen krimpen en scholen 

gevraagd worden meer vakopleidingen (zonder algemeen vormend) aan te bieden of dat de opleiding 

verdwijnt naar bedrijfsscholen of scholen van samenwerkingsverbanden (zonder roc wellicht); - dezelfde 

trend van opwarderen (in het bijzonder in kennis) zie ik bij de leraar. veel aandacht voor hoger opleiden, 

richting master niveau, met veel aandacht voor de kennis. het vakbekwame, de pedagogisch en didactische 

vaardigheden van leraar zijn, worden daarbij vergeten. daarnaast ontstaat een nieuwe tweedeling in het mbo, 

zij-instromers uit het werkveld kunnen voor een deel het master-niveau niet bereiken. leraren vanuit de nlo's 

en universiteiten kunnen dit wel. meer kennis wordt beloond met een hoger salaris waardoor deze tweedeling 

meer zichtbaar zal worden. - de vrijheid van de onderwijsinstituten / -besturen zal verminderd worden. ik 

verwacht meer direkt ingrijpen van de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om aanbod onderwijs (macro-

doelmatigheid) en examineren. 

 Aansluiting beroepenveld.   goede zaak! 

 Aansluiting van het mbo onderwijs op de regionale bedrijvigheid. samenwerkingen versterken tussen de 

bedrijven en het onderwijs bijvoorbeeld voor de topsectoren. dit is een enorm belangrijke ontwikkeling voor 

zowel het mbo als de versterking van de economische kracht van nederland zeker ook vanuit internationaal 

perspectief.  een goede en belanrgijke ontwikkeling waar geld en (wettelijke) ruimte (weghalen 

belemmerende regelgeving)  voor vrijgemaakt zou moeten worden. 

 Actieplan focus op vakmanschap en leraar 2020. op zich wel blij mee, maar alles loopt weer uit de pas wat 

betreft uitvoering, besluitvorming en beschikbaarheid van informatie. als ik zo zou werken op mijn school 

liepen de studenten gillend weg. de school moet in dit speelveld zelf zorgen voor rust, samenhang en hogere 

maatschappelijke waardering: politiek werkt hierin niet mee. 

 Actieplan focus op vakmanschap. de basis op orde de lat omhoog. een verbetering van de kwaliteit van het 

mbo 

 Belangrijkste ontwikkeling is ict en onderwijs met aandacht voor het juist toepassen van ict in het didactische 

arsenaal. 

 Belangrijkste punt is da afnemende rijksbijdrage. jaar in jaar uit wordt het minder. en daar ben ik niet blij 

mee. 

 Bezuiniging a.g.v. regeerakkord bedreigend voor praktijkleren. dat is het fundament van het groene 

onderwijs. 

 De belangrijkste ontwikkeling in het beroepsonderwijs is verbreden en versnellen, tegelijkertijd moet het 

beter aansluiten op de vraag in de regio. 

 De implementatie van alle maatregelen uit 'focus op vakmanschap". implementatie verloopt in een te hoog 

tempo. verkorting studieduur en indikking kwalificatiestructuur beoordeel ik als positief. bemoeienis met 

macrodoelmatigheid lijkt mij niet doelmatig. 

 De interactie tussen het onderwijs en bedrijfsleven, die steeds meer gaan samenwerken. dit vind ik een 

goede ontwikkeling 

 De nog steeds verder gaande bureaucratie en de daarbi behorende groei van de laag niet werkers op de 

werkvloer uiteraard ben ik als onderwijsman hier helemaal niet blij mee omdat dit een schaalvergroting met 

zich mee brengt omdat bovengenoemde zaken ten koste gaan van de mensen op de werkvloer er is geen 

extra geld dus 



 

 De ontwikkeling naar een intergraal curriculum, het zgn. 'field sensitive' learning: academische kennis en 

praktijk kennis wordt intergraal gedoceerd aan de studenten. daar ben ik blij mee omdat je een student 

'oplevert' die veel meer in staat is vruchtbaar in de praktijk te functioneren. 

 De verkorting van de niveau 4 opleidingen en dus de notitie focus op vakmanschap. weet nog niet of ik er wel 

of niet blij van wordt. de consequenties kan ik op dit moment nog niet overzien. 

 Demografische krimp gecombineerd met teruglopende belangstelling voor vmbo en mbo gecombineerd met 

de implicaties van focus op vakmanschap. 

 Discussie of het mbo niveau 4 terug moet naar 3 jaar of niet. voor de opleiding mediavormgeven vind ik dat 

een slechte zaak. 

 Flexibiliseren / leerprocesgericht onderwijs geven aan studenten. hiervoor is de focus op vakmanschap bij 

docenten belangrijk, maar niet alleen gericht op het vakgebied maar ook op pedagogisch / didactische 

aspecten en vooral ook op ict gebruik en daarbij aansluiten op de huidige jeugd 

 Flexibilisering van beroepsopleidingen in combinatie met minder middelen tgv inensivering en inkorting 

(gematigd blij mee) 

 Focus op vakmanschap 

 Focus op vakmanschap er zijn goede en slechter maatregelen bij. generieke maatregelen voor een pluriforme 

sector schieten in een groot aantal gevallen hun doel voorbij 

 Focus op vakmanschap er zitten goede aspecten in (vereenvoudiging dossiers, professionalisering docenten), 

maar ook mindere (intensivering, avo-isering). ook de sterke beperking van de mogelijkheden voor studenten 

om door te leren op een hoger niveau waardeer ik niet. 

 Focus op vakmanschap. geeft heel veel onrust en werkdruk binnen de organisatie. 

 Focus op vakmanschap: waardering laag...we hebben de zaken aardig op orde op dit moment en nu komt er 

weer een grote verandering aan 

 Het streven om alles, maar dan ook echt alles, te moeten verantwoorden voor de inspectie. 

 In de sector mbo waarin ik werk is dat de uitwerking van focus op vakmanschap. op zich een goede 

ontwikkeling maar dan moeten wel de randvoorwaarden (financien, invoeringstermijn enz) 

 In decmber komen de nieuwe kwalificatiedossiers voor het mbo-onderwijs dat wordt spannend 

 Invoeren centrale examinering in het mbo voor taal, rekenen en engels. ik ben er niet blij mee. de aandacht 

verschuift daardoor teveel van het beroepsspecifieke naar het algemene en laat weer zien, dat ambtenaren 

en bewindslieden zelden een mbo-achtergrond hebben en slechts kunnen denken in vo-termen. 

 Invoering focus op vakmanschap, m.n. inkorten 4 jarige opleidingen en bekostiging. beoogde resultaat is 

goed, invoeringstraject is te snel en zeer rommelig 

 Kaalslag van het vakmanschap . niet blij 

 Krimp en effecten van een snel wisselen overheidsbeleid. jammer, de bestuurlijke agenda moet meer gericht 

zijn op onderijsvisie en goed leerklimaat. 

 Onderwijsvernieuwing, competentie gericht onderwijs. 

 Passend onderwijs, ben ik niet blij mee.  ouderparticipatie, vind ik een goede ontwikkeling. 

 Rekenen, talen 

 Steeds meer ict, het onderwijs wordt individualistischer. dat is een slechte ontwikkeling. 

 Strengere overheidsmaatregelen, minder flexibel kunnen handelen. slechte ontwikkelingen. aandacht voor 

taal en rekenen op zich goed, ook hier slaat het te veel door 

 Sturen op resultaten / opbrengstgericht werken / professionalisering / rendement van het stelsel verhogen. 

een prima ontwikkeling die zorgt voor transparantie wat betreft het niveau en diplomawaarde. als 

kanttekening het risico dat er te weinig aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. het 

afleveren van zelfredzame belastingbetalers die de democratie dienen en de maatschappij draaiende houden 

kan en mag niet op de achtergrond raken. 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 De constante verandering in het mbo onderwijs. negatief 

 De noodzakelijke informatie / de informatiebehoefte en de actualiteit van deze informatie ontbreekt naar mijn 

mening in de vragenset. als de overheid meer gaat sturen op rendement en innovatie van de instellingen dan 

hebben de instellingen behoefte aan indicatoren die in overleg met de overheid moeten worden vastgesteld. 

ik weet dat duo diverse projecten uitvoert. het volgen van een jongere tot en met de eerste baan / een 

succesvolle entree in de maatschappij staat nog in de kinderschoenen.  tevens ontbreekt maatwerk in de 

school/terugdringen vsv (zorg) in vo en mbo, differentiatie in de klas in het vo en mbo, en het terugdringen 

van het aantal opleidingen (mbo en hbo) naar mijn mening in de vragenset. 

 De ontwikkelingen op zich zijn herkenbaar, maar een beoordeling positief of negatief is lastig te geven. voor 

de uitwerking/uitvoering bepaalt uiteindelijk het oordeel. 

 E-learning 

 Een aantal ontwikkelingen lopen door elkaar ho, vo mbo, hetgeen het benatwoorden van de vragen niet 

makkelijker maakt. immers bij het een kun je voor zijn, terwijl je bij de ander tegen bent. 

 Geen 

 Geen aanvullingen 

 Het gebruik van moderne ict op scholen loopt nog altijd achter bij de ontwikkelingen , dit verdient extra 

stimulatie en en is te weinig aandacht voor sociale media op school. m.n op adequate wijze leren omgaan met 

alle gevolgen ervan etc. 

 Het mbo is afhankelijk van stagemogelijkheden bij het bedrijfsleven. in tijden van laagconjunctuur kunnen 

een groeiend aantal leerlingen niet afstuderen door het ontbreken van stageplaatsen. 

 Het onderwijs wordt uitgeknepen. zolang de politiek dat niet ziet zal het ten koste gaan van de kwaliteit. 

 Ik mis een aantal hoogtepunten van focus op vakmanschap. 

 Ik mis focus op vakmanschap in het mbo 

 Ik mis heel specifiek de invoering van focus op vakmanschap binnen mbo waarbij er 1 saus over het hele mbo 

gegoten wordt als het gaat om verdeling uren tussen praktijk en school en vasthouden aan stringente 

urennormen. daarmee laat het ministerie zien geen verstand te hebben van de verschillende type leerders, 

niet te weten dat te halen urennormen niets zeggen over het rendement van het gegeven onderwijs en 

voorbij te gaan dat een groep leerlingen niet leert dankzij de school, maar ondanks de school. 

 Ik mis: relatieversterking bedrijfsleven beroepsonderwijs modernisering van de term onderwijstijd (inzet ict, 

rol en toegevoegde waarde van instructeurs in m.n. het bereopsonderwijs) vermindering van de bureaucratie 

en de inmiddels doorgeschoten bureaucratische afstemming met duo en handtekeningen-jacht 

profesionalisering van de onderwijsinspectie (niet alleen "afvinken", maar ook een professioneel oordeel 

kunnen en mogen geven) 

 Ik vind de keuze tussen bolletje 2 en 3 te groot en niet altijd helder. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Niet echt 

 Onderwijs wordt erg geleid door cijfers. inspectie laat zich hier sterk door leiden. 

 Onderwijsinnovatie 

 Proportioneel toezicht, talentontwikkeling, autonomie van scholen en 'afrekenen' op opbrengsten. hoe beloon 

je de goed presterende scholen zonder het gelijke monniken gelijke kappen principe toe te passen. 



 

 Steeds meer ict in het onderwijs 

 Zie vooral opmerking bij de introductievraag: dat weegt mij veel zwaarder dan welke ontwikkeling dan ook in 

de vragen. 

 



 

Studenten middelbaar beroepsonderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 ? 

 Afschaffing van studiefinanciering en ov . ben er niet blij mee !!! veel jongeren zullen niet meer verder gaan 

leren omdat ze niet in de schuld willen staan of omdat het gewoonweg niet te betalen is. 

 Belangrijk dat je goed les en uitleg krijgt op een leuke manier, niet zo saai. 

 Ben ik blij mee 

 Ben tevreden 

 Beter kwaliteit docenten 

 Dat de basisbeurs word afgeschaft en nee daar ben ik niet blij mee leren word weer voor de rijkenlui dat is 

geen goede zaak. 

 Dat de studiefinanciering nu automatisch een lening wordt. daar ben ik niet blij mee 

 Dat den haag de basisbeurs wil afschaffen, ik ben hier totaal niet blij mee en maak me ernstige zorgen. 

 Dat er meer via de computer /internet kan en daar ben ik best blij mee want je kan alles thuis versturen naar 

school. 

 Dat er zo bezuinigd wordt op het onderwijs. dat de boete afgeschaft is. 

 Dat het financieel zo slecht gaat bij het roc zadkine daar zit ik op school 

 Dat het onderwijs wordt gedigitaliseerd... ja heel blij, dat is ook mijn vakrichting. 

 Dat ik door kan leren 

 Dat ik kan worden wat ik wil. 

 Dat ik leer hoe ik met mijn clienten om moet gaan en dat vind ik heel belangrijk. en ben hier enorm blij mee. 

 Dat ik nu de opleiding die ik volg kan afmaken 

 Dat ik veel leer dan op de andere school 

 Dat je 10 jaar over je studie kunt doen zonder de studieschuld terug te betalen i.p.v. 5 jaar. hier ben ik erg 

blij mee omdat 5 jaar vrij kort was. 

 Dat je met een goede opleiding verder komt 

 De belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs is de leraren van nu die veranderen steeds meer er is een 

groot verschil tussen de leraren van nu en van toen, daar word ik wel wat vrolijker van. 

 De financieëring 

 De kl....... bezuinegingen 

 De onderwijsvorm cgo, hier ben ik juist niet blij mee. 

 De veranderingen in studiefinanciering en ov reisrecht. daar ben ik beslist niet blij mee 

 De voortgang van de studiefinanciering en eventuele boetes 

 Deze opleiding is voor mij belangerijk omdat ik mezelf wil ontwikkelen. 

 Die moet nog komen. nog veel slechten opleidingen. niet blij mee. 

 Er is te weinig sturing, feedbach, tijd en inzet vanuit de docenten 

 Ervaren leerkrachten, ja ik ben er blij mee 

 Gedoe met studiefinanciering, daar zijn mijn ouders niet blij mee. 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee. 

 Groeinde markt op kaperzaak iik ben daar erg blij me 

 Handhaving of verbetering van het lesniveau. hier ben ik blij mee omdat dit helpt bij mijn verdere 

ontwikkeling 

 Het behalen van mijn diploma. 

 Het is wel rommelig. om de week veranderende roosters 



 

 Ik doe een bbl opleiding, dus ik zit maar 1 dag in de week op school. door de overheid wordt rekenen, 

nederland en engels verplicht, omdat dit voor iedereen verplicht is, vervallen de voor mij belangrijke lessen. 

niet blij mee dus! 

 Ik leer zo veel bij 

 Ik loop nu stage en dat past goed bij het onderwijs 

 Ja 

 Kosten en studiefinanciering 

 Langstudeeer boetes   daar ben ik niet blij mee 

 Leren gaat meer geld kosten,alleen de rijkere  kunnen doorleren in de toekomst 

 Leren hoe met mensen omgaan enngoede opleiding 

 Meer aandacht en structuur 

 Meer praktijkuren 

 Niets 

 Of ze de studiebeurs gaan veranderen in een lening of niet. voor mij komt dat niet goed uit als het een lening 

wordt. 

 Op dit moment is voor mij de belangrijkste ontwikkeling dat er bij mijn opleiding aan het roc docenten weg 

moeten omdat de opleiding die ik volg, een technische opleiding (engineer), steeds minder aanwas heeft en 

er dus ontslagen vallen. heel jammer, want dat heeft volgens mij negatieve gevolgen voor de kwaliteit van 

het onderwijs dat ik vol 

 Ov.  nee 

 Probleem gestuurd onderwijs 

 Steeds minder klassikaal werken. nee, minder controle op voortgang van leerling 

 Studie kosten 

 Studiefinanciering 

 Studiefinanciering. weet  niet. 

 Theorie en praktijk proberen ze goed op elkaar aan te laten sluiten. als dat goed uitpakt op je werk/stage 

adres is dat fijn. anders raakt het kant nog wal... 

 Veel wisseling van leerkrachten niet blij mee lessen vallen uit of worden helemaal niet meer gegeven 

 Verandering van de studiefinanciering 

 Video college's, dat je thuis kan volgen of tablets die worden gebruikt in het onderwijs. 

 Voor mij geen belangrijke ontwikkeling 

 Wat ik zelf meemaak, is dat door bezuinigingen leerlingen een zmok school in de klas zitten bij leerlinken met 

een lzk indicatie. hier ben ik absoluut niet blij mee. ( ik heb lzk) en zmok is te druk in mijn klas.. 

 Wat mij heel erg opvalt is dat je zelf heel veel moet regelen en overal achter aan moet. ik zit dit jaar in een 

stage jaar, ik ben 2 dagen in de week op school maar moet wel volledig schoolgeld betalen?!?! op zijn minst 

een beetje vreemd. natuurlijk begrijp ik ook wel dat mbo voornamelijk zelfstudie is maar het wordt aardig 

onbetaalbaar voor jan met de pet zoals mijn vader altijd zegt. 

 Weet ik niet 

 Weet ik niet 

 Weet ik niet. 

 Weet niet 

 Weet niet 

 Weiziging van het reisproduct en de studiefinanciering, hier ben ik helemaal niet tevreden over omdat ik dan 

moet stoppen met studeren omdat ik het anders niet kan betalen en ook geen financiele steun kan krijgen 

thuis. 

 Zelfstandig studeren, scholen zijn gericht op de grote groep en minder op de individu. jammer want ook voor 

de individu die niet met deze groep mee kan komen wordt weinig gedaan 

 Zelfstandig zijn en zelfredzaam. ik red mij prima, maar dat zal wellicht niet voor iedereen gelden. 

 Zou ut niet weten, krijg les zonder lesuitval goed toch 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 ? 

 De steeds hogere kosten voor onderwijs die ouders moeten dragen, zodat straks studeren/leren alleen voor 

'rijke' kinderen is. 

 Er komen steeds meer leerlingen met rugzakjes welke extra ondersteuning nodig hebben. hier wordt te 

weinig rekening mee gehouden. ook de nieuwe onderwijsvorm cgo vind ik niet van de grond gekomen. de 

opleiding welke ik volg is hier totaal niet beter door geworden en ook het op eigen tempo door kunnen 

werken en leren op school gaat hier gewoon niet bij door de manier van lessen. 

 Er ontbreekt niets in deze enquete 

 Er ontbreekt niks en ik heb ook geen andere opmerkingen 

 Er ontbreekt niks. scholen moeten beter met het bedrijfsleven afstemmen, wat er gevraagd wordt. iedereen 

gaat tegenwoordig sport en beweging doen, terwijl de technische sector mensen nodig heeft. we hebben toch 

geen 100000 gymleraren nodig? 

 Er zou verschil moeten komen tussen het beroepsonderwijs voor jonge studenten en het beroepsonderwijs 

voor her intreders/volwassenen. deze groepen worden over een kam geschoren en dat is niet in alle gevallen 

goed of wenselijk. bijvoorbeeld op het kennis gebied van taal/rekenen en maatschappij leer. 

 Geen idee 

 Het onderwijs is zo slecht speciaal bij het roc het is een grote corrupte bende, het zou allemaal op de schop 

moeten en op nieuw moeten worden opgezet. ik denk dat ze eens bij de buren in de keuken moeten kijken 

neem belgië of engeland zouden ze wat van kunnen leren. 

 Het zou in deze sector ook handig zijn als leerkrachten getoetst worden op hun kennis en overdracht. 

misschien om het jaar? dit moet dan door onafhankelijke mensen worden gedaan die weten hoe 

kennisoverdracht werkt. verder zou het fijn zijn als de school/leerkrachten echt het beste voor de 

leerlingen/studenten willen, en dan zou de klas dit kunnen beoordelen, naast de onafhankelijke beoordeling. 

 Ik ervaar het als vrij negatief dat de overheid zich zo met de school bemoeid. op zich is dit heel belangrijk 

maar er zijn grenzen. bij mij op de opleiding zijn dingen verplicht vanuit de overheid die totaal niets met onze 

opleiding te maken hebben. 

 Ik houd me daar niet mee bezig. ik ben dan ook niet op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 Ik vind dat de studiefinanciering omhoog mag. verder vind ik dat er een goede ontwikkeling is. 

 Ik vind het goed dat er leraren beter worden opgeleid maar vind het niet goed dat daardoor meer leerlingen 

in 1 klas worden geduwd 

 Ik vond de vragen wel heel erg moeilijk... 

 Ik wil heel graag verder met mijn studie maar dat kan niet door alle bezuinegingen. en het roc amsterdam 

niet mee wil werken , erg jammer 

 Ja er zijn ook kinderen die minder goed mee kunnen en die worden met al deze regels onder de grond getrapt 

en geen rekening mee gehouden we moeten steeds hogere cijfers halen ik vind dat schandalig let erop dat 

jullie niet te ver doordraven deze groep loopt net alles mis let op met deze kinderen ik vind het gewoon zielig 

ze kunnen dadelijk niet meer worden wat ze willen en worden weer in een apart hokje gestopt.en wiens 

schuld is dit?????????? 

 Klachten over (roc ) worden niet in behandeling genomen. het lijkt wel of zij een alleenrecht hebben. 

 Leraren horen verstand te hebben van de zaken die ze willen doorgeven aan de leerlingen.. ik had een leraar 

fotografie, die niks van fotografie bakte.. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 



 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee maar ik vind de vragen wel erg moeilijk geformuleerd voor een 17 jarige.. kon het niet in wat normaler 

nederlands, de helft begreep ik gewoon weg niet. 

 Nee. 

 Niet zo gauw 

 Nn 

 School is afstandelijker geworden 

 Studiefinanciering 

 Van veel ontwikkelingen wist ik niks. 

 Volgens mij niet 

 Weet ik niet 

 Weet niet 

 



 

Docenten hoger onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .e learning. blij mee! 

 Activerende werkvormen, stimulerend onderwijs is goed voor studenten, als de uitwerking slecht is, heeft het 

juist een erg slechte werking en leren ze niets 

 Afschaffen basisbeurs niet blij mee 

 Allochtonen 

 Als het waar is dat nederlands, engels en rekenen meer aandacht krijgen bij toekomstige onderwijzers, is dat 

natuurlijk goed. als docent in het hbo heb ik gezien dat studenten daar steeds slechter in zijn. ik heb echter 

ook de opkomst van pgo gezien, waar de nadruk ligt op toepassen. m.i. moet er eerst geleerd worden, zodat 

daarna het geleerde toegepast kan worden. op het moment zie ik dat het voor studenten steeds moelijker 

wordt studieboeken te raadplegen. dit vind ik uiteraard verkeerd. 

 Bachelor college aan div. universiteiten. ja. 

 Bezuinigingen, en die waardeer ik negatief. 

 Bezuinigingen, verkleining van teams, grotere onderwijslast voor docenten, daar ben ik niet blij mee 

 Bezuinigingen. het is noodzakelijk, maar zorgt er voor dat er weinig doorstroom is in bestaande functies en er 

geen nieuwe mensen aangenomen kunnen worden wat de kwaliteit van onderwijs beschadigd. 

 Bezuinigingen. toenemende werkdruk gaat ten koste van kwaliteit. 

 Borging van het hbo niveau 

 Competentiegericht onderwijs, wel blij mee, so 

 Continuiteit 

 Dat alle werkzaamheden in steeds minder uren moeten gebeuren. maar je moet wel dezelfde kwaliteit 

leveren.\ 

 Dat de 'langstudeerboete' is afgeschaft en dat het zal worden omgezet in een lening ik denk dat het goed is 

om studenten te stimuleren niet langer te studeren dan nodig is en dat ook zij zich bewust zijn van de te 

maken en gemaakte kosten die gepaard gaan met studeren en wat hun eigen invloed daarop is. 

 De afkalvende waardering voor de taken als docent. 

 De andere financiering van het hbo onderwijs. studenten voltijd moeten straks gaan lenen om hun studie te 

kunnen betalen, de grote afname van het aantal deeltijd studenten en intern zijn er enorme budgetaire 

overschrijdingen waardoor de kwaliteit van het onderwijs serieus in het gedrag komt. met geen van 

bovenstaande zaken ben ik blij. ik denk dat het gebrek aan geld in relatie tot de eisen (bv de 

contacturennorm) de kwaliteit van het onderwijs het meest bedreigen 

 De belangrijkste ontwikkeling in ons eigen onderwijs, is verplichte aanwezigheid tijdens de lessen. ik 

waardeer dit omdat het (hopelijk) het rendement verhoogt. aan de andere kant worden studenten meer en 

meer als scholieren zonder eigen verantwoordelijkheidsgevoel behandeld, waar ik mijn vraagtekens bij heb. 

 De digitalisering  maar dit moet niet in plaats komen van oude vaardigheden, maar een toevoeging worden. 

dan ben ik er zeer blij mee 

 De enorme werkdruk die de laatste jaren is toegenomen (passend onderwijs, grotere klassen, veel meer 

administratie) 

 De langstudeerboete. ik ben er heel erg blij mee, want het forceert studenten om serieuzer om te gaan met 

studiekeuze en studeren. helaas is het niet goed ingevoerd - het was te onverwacht! 

 De maatregelen om studenten sneller en efficienter te laten studeren en ze bewust te maken van de kosten 

(harde knip, langstudeerboete, leenstelsel). ik ben hier in principe voorstander van. 

 De nadruk op het kort studeren (ik doceer in het universitair onderwijs). ik vind dat gevaarlijk. juist de ruimte 

voor studenten om ook naast hun studie zich te ontwikkelen en in te zetten voor alternatieve initiatieven 

helpt hen een breder beeld van de samenleving te ontwikkelen en hun capaciteiten te versterken. 

 De te grote toestroom van studenten in het wo. een negatieve ontwikkeling, omdat het de kwaliteit van het 

onderwijs verslechterd 

 De werkdruk vanuit de werkgevers van de studenten 

 Digitalisering - prima, geeft veel xtra mogelijkheden, maar is ook een valkuil voor vervlakking en effe een 

videootje erin gooien ipv zelf toegespitst aanbieden 



 

 Digitalisering van het onderwijs. liever zou ik het geld besteed zien aan kleinere klassen aangezien 

digitalisering de kwaliteit van het leerproces bij de leerling niet verbetert. het wordt misschien wel leuker voor 

docent en leerling, maar dit geld kan beter besteed worden aan de zorg (of die kleinere klassen. in duitsland 

wordt niet zoveel geld hieraan besteed en de kwaliteit van het onderwijs is zeker niet slechter. 

 Digitalisering, erg blij mee 

 Digitalisering, web-based leren. ben er blij mee, geeft meer standaardisatie en innovatie, verhoogt kwaliteit 

 Digitalisering. ik ben daar blij mee, het maakt deel uit van de maatschappij. 

 Dititalisering. lijkt me een prima ontwikkeling. 

 E-learning: goede ontwikkeling 

 Er wodrt steeds gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden; ik juich deze ontwikkeling toe 

 Er wordt aangestuurd op eigen verantwoordelijkheid. vind ik een goede zaak. 

 Er wordt te weinig aandacht gegeven aan het leren van rekenen en feiten. niet blij mee. 

 Even geen nieuwe ontwikkelingen 

 Formaliseren van beoordelingen van vaardigheden - goed omdat de beoordeling eenduidiger en transparanter 

wordt, maar ook negatief, omdat je een vaardigheid lastig kunt vangen in een beoordelingscriteria en 

subjectiviteit nooit helemaal is uit te sluiten (terwijl die illusie nu wel wordt gecreeerd) 

 Gerommel in de politiek over allerlei financiële zaken die het voor onderwijs en studenten erg onoverzichtelijk 

maken. 

 Groot digitaal aanbod van materialen. 

 Hbo onderwijs wordt meer aandacht en specifieke toetsing gevraagd in de eindexamen fase. dit is een goede 

ontwikkeling er garandeert beter het eindniveau. 

 Hbo opleidingen staan onderdruk door bezuinigingen. 

 Heb daar wat minder zicht op omdat ik gastdocent ben 

 Het afleggen van verantwoordelijkheid aan externe partijen in combinatie met het verhogen van 

kwaliteitseisen. 

 Het coachen. ja, daar ben ik op zich blij mee, meer eigen verantwoordelijkheid creeeren. maar het schiet 

soms door, ook kennis hieronder valt, en dat vind ik een slechte zaak. 

 Het hele gebeuren om de kwaliteit van het hbo onderwijs. er worden steeds meer eisen gesteld aan het 

borgen van het eindniveau en het afstuderen. het worsdt bureaucratischer. ik vind dit geen goede 

ontwikkeling. het wekt de suggestie dat het eerder niet goed was. en het gaat er meer om of je de 

administratie op orde hebt. dit extra werk gaat uiteindelijk juist ten koste van de kwaliteit want een dag heeft 

maar 24 uur. 

 Het implementeren van actieveleerelementen. dit is mijns inziens een goede ontwikkeling omdat zo alle 

leerlingen meer participeren in de les. 

 Het lijkt of er afdelingen naar een andere locatie moeten verhuizen. ik ben daar niet blij mee 

 Het niveau van de studenten daalt 

 Hoger niveau van rekenen en taal. ik ben er blij mee, maar omdat ik op een pabo werkzaam ben, ben ik ook 

degene die de tekorten bij studenten mag wegwerken. 

 Ik ben blij met de scherpere controle door de overheid van het hbo onderwijs. strengere controle oa op 

afstudeeronderzoeken. 

 Ik ben ontevreden over de verantwoording die over alles en nog wat moet worden afgelegd door middel van 

allerlei systemen die een doel worden in plaats van een middel. de kwaliteit wordt daardoor negatief 

beïnvloed. vrijheid geeft ruimte om maatwerk en kwaliteit te leveren. bovendien wordt er teveel formatie in 

het managen van controlesystemen gebruikt die de primaire onderwijsraad dan minder heeft. 

 Ik heb de indruk dat het wetenschappelijk onderwijs, in een streven een nominaal studietempo af te dwingen, 

steeds "schoolser" wordt, en tegelijk meer studenten voortijdig stranden. het lijkt positief om studenten die 

evident niet op een opleiding thuishoren door gebrek aan talent en motivatie zo zo nek mogelijk te laten 

stoppen. ik zie echter ook de frustraties bij studenten, welke zij ook overbrengen op medestudenten en 

tutoren/docenten als ze na een mislukt eerste jaar aan een andere studie beginnen en tegen heug en meug 

opnieuw met de basiskennis moeten beginnen. ik weet ook niet zo snel wat ik hiermee aan moet, maar ik zie 

hier al wel de kiem in voor een tweede ontsporing als ook de tweedekans studie slecht begint. 

 Ik neem geen ontwikkelingen waar. 



 

 Ik werk nog deeltijd (0,2) in het wetenschappelijk onderwijs 9voor het overige ben ik formeel met pensioen). 

de belangrijkste ontwikkelingen daar die ik waarneem betreffen de toenemende invloed van het management 

op de vorm maar daardoor ook de inhoud van het onderwijs. 

 In het wetenschappelijk onderwijs wordt veel meer gebruik gemaakt van project onderwijs, waarbij leerlingen 

in groepen zelf aan de slag gaan om zich stof eigen te maken. dit is heel anders dan voorheen, toen er veel 

meer hoorcolleges werden gegeven. 

 In universitair onderwijs ligt de nadruk te veel op onderzoek; de kloof tussen theorie en parktijk wordt 

daarmee steeds groter. 

 Inkrimping van budgetten. niet blij mee, kwaliteit van voorbereiden gaat achteruit. 

 Intrekken langstudeerboete. ja, daar ben ik blij mee, was een oneerlijke regeling omdat het ook gold voor 

studenten die al bezig waren met hun studie. was wel een goede regeling geweest als deze had gegolden 

voor de nieuwe instroom. 

 Invoering blended learning 

 Invoering van laptops/netbooks/tablets op lagere scholen, ben er niet blij mee (onzinnig te veel afleiding voor 

kinderen en vooral een dure investering). 

 Invoering van passend onderwijs 

 Inzet van nieuwe / digitale media 

 Kwaliteitsachteruitgang van zowel leerlingen als docenten. 

 Kwaliteitseisen op het gebied van onderzoeksvaardigheden in het hbo. 

 Meer aandacht voor inhoud, vakkennis. en daar ben ik blij mee. 

 Meer aandacht voor studietempo. blij ermee 

 Meer contacturen. niet blij mee. 

 Meer digitaal gaan 

 Meer pgo's. hier ben ik niet heel blij mee. 

 Minder geld voor hoger onderwijs is een hele slechte zaak 

 Nadruk op persoonlijke ontwikkeling. mooi 

 Nieuw curriculum. wel blij mee 

 Nog steeds de uitholling van docentenfuncties. veel minder geld naar de onderwijsuitvoering vergeleken met 

de managementfuncties! evenredig daaraan de onderwaardering van de onderwijsfuncties. steeds grotere 

kloof. managers hebben geen idee wat het geven van onderwijs betekent voor een docent, 

 Onderwijs versus  regelgeving 

 Ontplooing studenten 

 Ontwikkelingen op gebeid van toetsing. zeer belangrijk. 

 Op dit moment is de belangrijkste ontwikkeling nog steeds het omgaan met groepen en individuele leerlingen. 

ik denk dat alles een beetje is doorgeslagen. gewoon kennis vergaren, niet steeds willen begrijpen waarom 

jantje opf pietje niet mee doet. ouwe lullen mening misschien maar ik heb met veel plezier op school gezeten 

en veel geleerd. vast niet minder plezier dan mijn kleindochter 

 Passend onderwijs gemengde gevoelens 

 Passend onderwijs, daar ben ik niet blij mee. het lijkt me op termijn een toename van probleemgedrag in de 

hand werken 

 Prestatieafspraken tussen universiteiten en rijksoverheid; invoering passend onderwijs 

 Prestatiebeloning deze wijze van beloning waardeer ik niet zo 

 Projecten. daar ben ik geen voorstander van omdat naar mijn mening de studenten te weinig basiskennis 

meekrijgen. 

 Research-driven onderwijs: in het wetenschappelijk onderwijs worden onderzoek en onderwijs meer op elkaar 

betrokken. vind ik positief. 

 Resultaatgericht werken. goed 

 Schaalvergroting - helemaal niet blij mee !!! 

 Schaalvergroting, ben ik niet blij mee 

 Steeds grotere klassen en ter compensatie nog meer werkdruk door allerlei kwaliteitsactivitwiten voor 

docenten. ik vind dat een zeer slechte ontwikkeling. steek alle investeringen in kleinere klassen zodat de 

docent tijd heeft om kwaliteit te leveren en weer plezier krijgt in zijn werk. dan groeit betrokkenheid op alle 

niveaus en daarmee onmiddellijk ook de kwaliteit. pressie met bonussen werkt nergens kwaliteit verhogend 

dus ook niet in het onderwijs. 



 

 Streng toezicht op afstudeerniveau. is een goede zaak. 

 Strenge controle op de kwaliteit van het onderwijs. op zich goed, maar het brengt wel veel administratieve 

rompslomp met zich mee 

 Strengere regels voor studenten: op tijd klaar zijn, bewaking van diplomakwaliteit, opkomende selectie bij de 

poort.  daar ben ik blij mee omdat het de vrijblijvendheid van studeren vermindert en aangeeft dat je er wel 

iets voor moet doen om een diploma te verdienen. tegelijkertijd zijn veel regels zo streng dat er 

onrechtvaardige toestanden uit voortvloeien: bijv stapelen van opleidingen wordt wel erg moeilijk gemaakt en 

dat is juist voor kinderen uit lagere milieus vaak de manier om hogerop te komen. 

 Striktere regels rondom studiefinanciering (langstudeerboete, nu dan wel afgeschaft). op zich vind ik dit een 

goede ontwikkeling omdat studenten nu wel worden gedwongen beter na te denken over hun studie (keuze) 

en ook gemotiveerder zijn om snel af te studeren. maar ook worden er wel veel studenten de dupe van 

omdat ze net pech hebben. 

 Studiefinanciering niet blij mee. de nieuwe maatregelen belemmeren het doorstuderen voor jongeren uit 

lagere sociale milieus. 

 Tijdsdruk op wo studenten om snel af te studeren. ik ben er niet zo blij mee omdat het nu een beetje lijkt 

door te schieten naar de negatieve kant. 

 Urennorm - ben er niet blij mee 

 Verandering studiefinanciering niet blij mee 

 Veranderingen in collegegeld(langstudeerboete ja/nee, afschaffen studiefinanciering) 

 Verhoging kwaliteit en formaliseren van regels mbt niveau 

 Wijziging van de studiefinanciering. 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 ? 

 Andere geldstroom binnen instellingen meer naar de onderwijsuitvoering minder naar diensten en veel minder 

naar managers. managers zijn maar heel beperkt nodig. docenten sturen zichzelf aan met een teamleider uit 

eigen gelederen. 

 Bureaucratisering, angst bij managers voor accreditatie, management alleen financieel gedreven 

 De gevolgen van de toekomstige studiefinanciering in hbo en wo: kan iedereen met dezelfde talenten maar 

een verschillende achtergrond nog studeren in de toekomst 

 De omvang van klassen. de demografische krimp leidt tot samenvoeging van kleinere klassen tot 

megagroepen in het po. maar ook in het vo en hbo zijn klassen veelal structureel te groot. ik ben erg 

benieuwd naar een gedegen studie of pilot naar klassen met maximaal 25 leerlingen. daarmee los je volgens 

mij ineens heel veel dure problemen op: de kwaliteit gaat omhoog. de docent kan immers meer tijd besteden 

aan de inhoud. hij kan meer differentiëren en rekening houden met individuele leerstijlen dus minder uitval 

en minder persoonlijke begeleiding nodig. de docent heeft ruimte om zichzelf te ontwikkelen en omdat er 

aandacht is voor het individu zijn leerlingen gemotiveerder en ouders meer betrokken. 

 De plicht dat 80% van hbo docenten een master moeten hebben. vind ik geen goede ontwikkeling omdat 

theoretisch onderwijs niet hetzelfde is als praktisch en praktijkgericht onderwijs. 

 De stellingen zijn allemaal zwart/wit - de ideeen zijn mischien positief maar de uitwerking daarvan zijn vaak 

een stuk minder doordacht, zoals het passend onderwijs, etc. als nederland een kennisland wil blijven dan 

moet er wel degelijk in de basis (en niet allen in 'top sectoren') geinvesteerd worden. 

 Door allerlei ontwikkelingen (hoe goed sommige ook zijn) wordt de druk op de docenten steeds hoger. door 

afroming, prestatieafspraken enzovoorts moeten minder mensen meer werk doen. daardooor komt de echte 

kwaliteit: studenten goed begeleiden onder druk te staan. 

 E-learning 

 Een duidelijk eindniveau van de bassischool per vak, zodat het voortgezet onderwijs op een duidelijk punt 

verder kan 

 Even geen nadere opmerkingen. 

 Geen 

 Geen 

 Geen 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Grote bezuinigingen zijn fataal voor nederland. verder te weinig mobiliteit bij lang zittende docenten. 

 Het kost naar mijn ervaring erg veel moeite om de bureaucratisering van onderwijsinstellingen te 

verminderen en het vak toe te vertrouwen aan de docenten. 

 Het probleem is dat sommige dezelfde ontwikkelingen negatief of positief kunnen uitwerken, zodat het 

moeilijk is een eenduidig antwoord te geven 

 Het toezicht/de governance kan en moet beter, om calamiteiten te voorkomen, maar vooral om het onderwijs 

op een hoger plan te brengen. 

 Ik heb geen verdere opmerkingen. 

 Ik zie soms een discrepantie in de ontwikkelingen. enerzijds minder overheidsbemoeienis, anderzijds meer. 

wat mij opvalt: er moet meer controle komen w.b. financieen organisatie. vastleggen, wie wat mag verdienen 

(zeker in hogere regionen!!). hoeveel geld gaat werkelijk naar onderwijs zelf?   en gerichter controle, niet 

alleen op resultaten, maar ook meetellen wat een school doet, om leerlingen met lager niveau te begeleiden.      

papierwerk. w.b. kennisbasis, is op zich goed, maar ondewijs gaat daar nu teveel op af. vaardigheden en 

bewustwordingsprocessen zijn minstens zo belangrijk. 

 In het hoger onderwijs is er minder geld voor onderzoek gekomen. dit betekent ook dat er minder 

onderzoekers kunnen worden aangenomen voor innovatief onderzoek en het geven van onderwijs aan 

studenten. 

 Ja meer aandacht en uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen. zowel op sociaal als psychisch terrein 



 

 Ja, die van de langstudeerboete dan wel de studie-lening 

 Jammer dat er als je nee antwoordt geen mogelijkheid is om aan te geven of je de ontwikkeling positief of 

negatief vindt. 

 Kan die nu niet benoemen 

 Maatregelen om studietempo te bevorderen, invoering van bachelor college (major + keuzepakketten) 

 Naar mijn idee is het geheel uitputtend. wellicht aandacht voor ict 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee, de lijs is vrijwel compleet. 

 Nee. 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Neen. 

 Nvt 

 Ontwikkelingen m.b.t. het universitair onderwijs komen nauwelijks aan bod in deze vragenlijst. 

 Redement wordt teveel gelijkgesteld aan kwaliteit. kwalitatief goed onderwijs heeft eerder een negatief 

gevolg voor het rendement. dat betekent echter wel dat de student of scholier beter geholpen wordt. hij mag 

een bv op een hoger niveau proberen dan zijn cito toets rechtvaardigd (vooral voor jongens belangrijk) of 

studenten in het hbo komen tot de ontdekking dat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. de keuze 

voor onderwijs of beroep moet op veel te jonge leeftijd worden gemaakt en later, als je beter weet wat je wilt 

of kunt wordt doorstuderen of een andere studie oppakken bijna onmogelijk gemaakt door bv het instellings 

collegegeld te moeten betalen. daarnaast wordt er in de (te) grote hbo instellingen te veel geld onttrokken 

aan het primaire proces. op papier kloppen de verhoudingen wel, maar besturen, schoolleidingen en cvb's 

benoemen veel zaken als primair proces die eigenlijk bij onderwijsondersteuning horen. 



 

 Tjonge wat een hoop ambtelijke taal. basisschool moet kinderen leren rekenen en lezen en schrijven en de 

middelbare school moet zich toeleggen op het geven van een degelijke opleiding die past bij het niveau van 

de leerling. ambachten worden ondergewaardeerd, we hebben ook goede vakmensen nodig. 

 Toenemende werkdruk door bezuinigingen. 

 Vats niet 

 Veel van mijn antwoorden konden eigenlijk niet zonder toelichting worden gegeven. de antwoorden die ik nu 

namelijk moest geven strookten niet altijd  met het antwoord dat ik zelf zou hebben geformuleerd 

 Wat weinig aan bod komt is dat hbo/wostudenten steeds vaker op een internationale arbeidsmarkt 

terchtkomen en of ze daar mee kunnen lijken we niet zo belangrijk te vinden. niet dat ze niet mee kunnen, 

integendeel, maar de vraag wordt te weinig gesteld en in onderwijseiseen vertaald. 

 X 

 



 

Directie/bestuur hoger onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .- zaken die ons bezig houden zijn niet zozeer ontwikkelingen in het onderwijs, maar ontwikkelingen in de 

sector en maatschappij, waar we als hbo aansluiting bij zoeken 

 Aandacht voor toetsing en gerealiseerd niveau. 

 Bezuinigingen op studiefinanciering en bekostigde studenten - niet blij mee 

 De digitalisering. goede ontwikkeling 

 De maatschappelijke en interne bevraging van de kwaliteit van het onderwijs 

 De overkill aan toetsen en verantwoording en de onbeheersbaarheid en onbetaalbaarheid van het hele circus. 

laten we investeren in maatschappelijk vertrouwen en toekomstige kwaliteit. 

 De steeds verder gaande bemoeienis van de overheid met de inhoud van het onderwijs in het hbo door 

steeds meer detailregels op te leggen via de onderwijsinspectie waar het belang van de student niet mee is 

gediend. omdat er ook minder geld beschikbaar is heeft dat direct gevolgen voor de hoveelheid contacturen. 

ik heb daar grote moeite mee. 

 Digitalisering 

 Door steeds verder gaande digitalisering wordt wereldwijd steeds meer kwalitatief goede informatie 

beschikbaar. in tegenstelling tot de tijd waar het huidige onderwijs ontstaan is betekend dat dat de functie 

van onderwijs niet langer is 'kennis verzamelen, beschikbaar stellen en overdragen'. begeleiding en 

ontwikkeling van de hele persoon i.p.v. cognitieve ontwikkeling moet en kan het hoofddoel zijn. deze 

ontwikkeling gaat te traag. daar ben ik niet blij mee. 

 Flexibilisering van leerrouyutes in het hbo 

 Focus op cognitieve vakken rekenen en taal, inclusief centrale toetsing 

 Focus op meetbare resultaten. onderwijsinstellingen gedragen zich als commerciële ondernemingen.  wat mij 

betreft geen goede ontwikkeling. hart voor student is belangrijker dan "service aan de klant". 

 Herorientatie beroepskolom 

 Het accomoderen van bezuinigingen met behoud van kwaliteit en diversiteit 

 Ik werk in het hbo-kunstonderwijs. zeer ernstig voor ons onderwijs zijn de bezuinigingen. en, het is steeds 

moeilijker in deze maatschappij een baan te krijgen met een opleiding in de beeldende kunst of de muziek of 

theater. 

 Integratie van onderwijs en opvoeding 

 Invoering stamopleidingen binnen bachelor of engineering : goede ontwikkeling steeds meer regelgeving 

vanuit overheid: slechte ontwikkeling 

 Invoering van het sociale leenstelsel voor aanstaande studenten. ik maak me daar zorgen over. hoe is dit te 

rijmen met het streven naar een kenniseconomie? 

 Kwaliteitsverhoging in het hbo. daar ben ik op zich blij mee, zij het dat dit ook leidt tot strakkere regelgeving 

voor goed presterende opleidingen en daardoor meer papierwerk. 

 Meer mogelijkheden voor koppeling onderwijs aan beroepenveld  en ben daar blij mee 

 Op dit moment is de belangrijkste ontwikkeling nog steeds het omgaan met groepen en individuele leerlingen. 

ik denk dat alles een beetje is doorgeslagen. gewoon kennis vergaren, niet steeds willen begrijpen waarom 

jantje opf pietje niet mee doet. ouwe lullen mening misschien maar ik heb met veel plezier op school gezeten 

en veel geleerd. vast niet minder plezier dan mijn kleindochter 

 Orienterende gesprekken bij aanvang studie ter verbetering propedeuserendement. positief 

 Prestatieafspraken tussen universiteiten en rijksoverheid; invoering passend onderwijs 

 Recente overheidsmaatregelen richten zich veelal op studieduurverkorting. men denkt effectiviteit te kunnen 

halen uit tijdsbesparing. ik denk dat het meer over kwaliteit van onderwijs zou moeten gaan. 

 Resultaatgericht werken, nieuwe technologie, aandacht voor kennisontwikkeling. de trend naar 

kennisontwikkeling en onderzoek vind ik een goede koers, de persoonlijke ontwikkeling en differentiatie 

vraagt nog wel aandacht. 

 Scholen richten zich weer meer naar binnen vanuit financiële knelpunten of uit onzekerheid over de nabije 

toekomst. dat is niet goed. inhuur van deskundigheid van buiten, participatie in kennisnetwerken, deelname 

aan conferenties en professionaliseringstrajecten nemen af. sommige bestuurders spreken van muren om de 



 

scholengroep waarvoor zij verantwoordelijk zijn. binnen de muren probeert men kennistransfer te 

optimaliseren met eigen personeel. 

 Tijdsdruk op wo studenten om snel af te studeren. ik ben er niet zo blij mee omdat het nu een beetje lijkt 

door te schieten naar de negatieve kant. 

 Toestsysteem 

 Verantwoording en legitimatie.  ben ik niet blij mee, het voorzien in de gewenste verantwoordingslast kost 

eindeloos veel energie en gaat daarmee ten koste van de inzet ten behoeve van het onderwijs zelf. de 

doorgeslagen aandacht/focus voor zaken rond verantwoording en legitimatie komen voort uit 

maatschappelijke verlegenheid; wij kunnen/willen niet accepteren dat in beperkte zin in onze samenleving er 

wel eens zaken 'mis' kunnen gaan en willen schijn-garanties (nl. het via mechanismes van regelgeving willen 

voorkomen van elk risico). 

 Verbinden van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. goede ontwikkeling. 

 Versterking van het eigen profiel door versterking en behoud van de onderwijskwaliteit 

 Verzakelijking en eficiency winst 

 Verzakelijking en eficiency winst 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 .- sommige vragen waren breed uitgewerkt. niet altijd dus een eenduidig antwoord op te geven. - aantal 

zaken speelt in hbo niet 

 ? 

 De meeste ontwikkelingen zijn ook afgeleid uit krappere budgetten voor het onderwijs. dat vind ik een 

zorgelijke ontwikkeling. ondanks dat er minder geld te besteden is in deze tijden van economische stagnatie 

vind ik dat we moeten blijven investeren in onderwijs (en onderzoek). verder was de eerste vraag niet 

compleet; ik vermoed dat er had moeten staan dat ik in het hoger onderwijs (wo) werk. 

 De overheid heeft geen vertrouwen in de professionalieteit van bestuurders en docenten. controle op controle 

mechanismes worden over het onderwijsveld uitgestort. men wil effeiciënter werken, maar men zorgt juist 

voor allerlei bureaucratische lagen (bij. een reviewcommissie+bureau  instellen om prestatieafpraken te 

boordelen etc.). autonomie wordt alleen met de mond beleden. kennisoverdracht is niet het hoofddoel van 

het onderwijs. kinderen opleiden voor de beroepsbevolking evenmin. want een aantal beroepen waar we bijv, 

vandaag de dag voor opleiden bestaan in de toekomst niet meer. onderwijs dient daarom op te leiden voor 

het leven.  zes centrale toetsen voor de pabo's invoeren is de  doodsteek voor de pabo als hogere 

beroepsopleiding. het leidt tot training voor de toets (zie website 10 voor de leraar) en heeft niets, maar dan 

ook niets te maken met kennisverwerving. 

 De vraagstelling in uw vragenlijst is niet altijd adequaat. in een vraag hanteert u meerdere zinnen. soms ben 

ik het met 1 van die zinnen juist eens en met een andere zin juist niet. hoe moet ik dan scoren? 

 Geen verdere opmerkingen 

 Goede lijst. maar:  a. ik zie ook dat middelen die bestemd waren voor bijvoorbeeld professionalisering, 

leiderschap, inhoudelijke stimulansen onvoldoende geoormerkt en gecontroleerd worden en op scholen (po, 

vo, mbo!, hbo) in het zwarte gat verdwijnen danwel besteed worden aan andere taken. ik zou alle 

stimuleringsgelden en in het verleden op doelen verstrekte toevoegingen aan de lump sum alsnog oormerken 

en laten verantwoorden.  b. ik neem aan de andere kant in het hbo waar dat delen van de lumpsum 

gekoppeld worden aan prestatieafspraken. dat kan wat mij betreft wel met (zie a) doelsubsidies, 

bestemmingstoevoegingen aan het budget maar niet d.m.v. er een hoek uit te snijden.  c. de last van 

verantwoording in het hbo neemt extreme vormen aan: wij krijgen visitaties van nvao, vko, 

reviewcommissies, certiked, hbo-rankings via o.m. sto en wat al niet meer en ondertussen blijft de inspectie 

ook actief. ik pleit voor één systeem van kwaliteitszorg en verantwoording. bijvoorbeeld vierjaarlijks: 

gebaseerd op documentatie, jaarverslagen en een ouderwetse inspectie of visitatie tot op lesniveau. 

 Intensivering onderwijs alleen aandacht voor getallen en te weinig aandacht voor de zachte aspecten te 

weinig aandacht voor bildung 

 Lijkt mij vrij compleet 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Neen 

 Neen 

 Neen 

 Ontwikkelingen m.b.t. het universitair onderwijs komen nauwelijks aan bod in deze vragenlijst. 

 Over het algemeen willen we te veel controleren dmv cijfers. cijfers representeren een 'gemeten' 

werkelijkheid. echter, niet alles wat te meten is, is relevant en niet alles wat relevant is, is te meten.   er zou 

veel meer aandacht moeten zijn voor talentontwikkeling; mijn docent frans moet goed zijn in frans, zijn/haar 

wiskunde niveau doet er niet toe en zou niet mee moeten tellen in de beoordeling. een persoon functioneerd 

beter en is waardevoller wanneer hij/zij doet waar talent en passie liggen.  onderwijs vormgeven vanuit het 

berompen cognitieve doel, de verouderde ideen over kennis en een eng wetenschappelijk georienteerd 

denkkader is een zeer grote bedreiging voor onderwijs. willen beheersen staat lijnrecht tegenover talent, 



 

creativiteit en verdere ontwikkeling van de (professionalisering) van docenten.  er zou veel meer aandacht 

moeten zijn voor een positief pedagogisch klimaat; uitstelgedrag, faalangst, zelfvertrouwen, eigenwaarde, 

conflicthantering, bewustwording, morele ontwikkeling. deze factoren spelen een veel grotere rol in geluk, 

welzijn en productiviteit in deze maatschappij dan de cognitieve vakkennis zoals deze onderwezen wordt. 

 Veel van de genoemde ontwikkelingen lijken uit te gaan van bekostigd onderwijs. ik denk dat er meer 

aandacht besteed moet worden aan onbekostigd onderwijs, en dan met name deeltijdonderwijs in het kader 

van 'een leven lang leren'. dat mis ik hier. 

 Vergrijzing docenten populatie 

 Vergrijzing docenten populatie 

 Voor docenten en begeleiders is het moeilijk om voldoende kansen te bieden en aandacht te geven aan het 

toenemende aantal studenten met een functiebeperking in het ho. begeleiden op maat kost tijd en geld en is 

niet mogelijk als de nadruk steeds meer op rendement en efficiency komt te liggen. . 

 Vragen mbt schaalvergroting die jaren geleden is ingezet en waarvan we nu de balans eens op zouden 

moeten maken. fusies van onderwijsinstellingen in relatie tot borging kwaliteit en identiteit van een opleiding. 

 X 

 



 

Studenten hoger onderwijs 

Wat is voor u op dit moment de belangrijkste ontwikkeling in het onderwijs? Wilt u 

ook aangeven hoe u deze ontwikkeling waardeert? Bent u er blij mee, of juist niet?

 .- ontwikkeling van niveau. betere leraren, betere lesstof, etc. - studiefinanciering die waarschijnlijk omgezet 

wordt in het sociale leenstelsel. zeer nadelig. 

 3e jaars hbo opleiding met veel plezier 

 Afschaffen basisbeurs, zeer ontevreden 

 Afschaffen langstudeerboete, erg blij 

 Afschaffen langstudeerboete. blij mee 

 Afschaffen studiefinanciering, ben er niet blij mee. ik kan het niet zelf betalen, mijn ouders ook niet, dus 

alleen voor rijkeluiskindjes. zeer slechte zaak. 

 Afschaffen studiefinanciering, sociaal leenstelsel, afschaffen gratis ov 

 Afschaffing van basisbeurs, afschaffen gratis reizen voor studenten. voor mij persoonlijk maakt het niet meer 

uit, omdat het nog niet op mij van toepassing is. maar over het algemeen ben ik er niet blij mee: het werpt 

een drempel op om te gaan studeren. 

 Afschaffing van studiefinanciering, langstudeer boete, extra kosten 2 opleiding. 0-lening voor ov chipkaart. 

 Bachelercollege 

 Bezuinigingen in het onderwijs. knap shit omdat ik volgend jaar afstudeer en maar moet zien hoe ik dan een 

baan kan krijgen. 

 Competentiegericht onderwijs, wel goed, zolang niet wordt overdreven 

 Dat de afstudeerboete is afgeschaft 

 Dat de langstudeer boete weg is, ben ik erg blij mee. 

 Dat de langstudeerboete eraf gaat en daar ben ik erg blij mee 

 Dat de langstudeerboete is afgeschaft 

 Dat ik me tot een goed proffesional ontwikkel met de juiste competenties en kwaliteiten. momenteel ben ik 

blij met mijn ontwikkeling 

 Dat nieuwe studenten een lening krijgen en dus geen vergoeding meer van hun studie. volgens mij is dat 

geen goede ontwikkeling, omdat studenten met minder rijke ouders zo minder kansen krijgen. 

 Dat we weer nederlands, wiskunde en rekenen krijgen en uit boeken en niet via pc 

 Dat ze de studiefinanciering eraf willen hebben.   en daar ben ik niet blij mee. 

 De afschaffing van de langstudeerboete en de invoering van het sociale leenstelsel. ik waardeer de 

ontwikkeling dat de overheid studenten meer probeert te motiveren om snel af te studeren. ik denk alleen dat 

de langstudeerboete hier een betere methode voor is dan de studiefinanciering te vervangen voor een sociaal 

leenstelsel. 

 De belangrijkste ontwikkeling vind ik de plannen voor de afschaffing van ckv en dat vind ik een zeer 

negatieve ontwikkeling. 

 De financiering van het onderwijs, wordt het een lening of niet. ik ben absoluut niet blij over de 

onduidelijkheden die gecreerd worden... verder vind ik het onbegrijpelijk dat de overheid bezuinigd op 

onderwijs. 

 De kwaliteit van het onderwijs 

 De kwaliteitswaarborging van het diploma dat je behaalt 

 De langstudeerboete is afgeschaft. 

 De mate van kennis de we krijgen die aansluit op het werkveld. 

 De naamsverandering van mijn opleiding. dit om beter aan te sluiten bij de regelgeving en kwaliteit. 

 De ontwikkelingen rond de studiefinanciering 

 De ov dat wordt in gekort, daar ben ik niet blij mee. 

 De studiefinanciering redelijk 

 Digitale toegankelijkheid tot lesmateriaal 

 Discussie over studiefinaciering 

 Er komen steeds meer studenten bij in nl, ik waardeer dit, omdat er zo ook meer hoogopgeleiden komen in 

nederland 

 Er zijn in de afgelopen jaren, geen merkbare verschillen gevonden qua ontwikkelingen in het onderwijs. 



 

 Financieel. mogelijk dat artsen zelf 14.000/jaar aan hun opleiding mee moeten betalen als ze specialist willen 

worden en de studiefinanciering die mogelijk weggaat. het is erg onzeker en zou erg negatief zijn als het 

daadwerkelijk doorgevoerd wordt. 

 Financiering. ben benieuwd hoe dat gaat lopen met de studiefinanciering in de komende jaren. 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee 

 Geen idee... 

 Heel blij ontwikkeling is kennis 

 Helaas,door de plannen van het kabinet zal het voor de minder financieel draagkrachtigen steeds moeilijker 

worden om te studeren 

 Het aansluiten van stages bij de inhoud van het onderwijs. 

 Het afschaffen va nde lagnstudeerboete 

 Het afschaffen van de studiefinanciering en het invoeren van het sociaal leenstelsel. ik ben daar niet blij mee. 

 Het afschaffen van de studiefinanciering en ov-kaart 

 Het afschaffen van de studiefinanciering. ik vind dit een dom besluit. nu krijgen mensen standaard een 

lening, wat kan leiden tot het afhaken van een studie of dat men er niet eens aan begint. 

 Het eventueel afschaffen van de studiebeurs. niet blij mee, want dan moet je alles lenen en geen ov-kaart 

meer 

 Het overgaan op een sociaal leenstelsel voor studenten. hiermee komt de studiefinanciering te vervallen en 

zijn studenten verplicht in het aangaan van schulden. dit remt de neiging tot studeren voor studenten 

afkomstig uit minder welvarende families. een betere oplossing zou zijn de studiefinanciering in zijn geheel af 

te schaffen en met dit voordeel de collegegelden te verlagen. 

 Het sociaal leenstelsel. niet blij mee. 

 Het stop zetten van de studie beurs welke wordt ingeruild voor een lening. ben hier niet blij mee. 

 Het vele gebruik van internet en blackboard. vooral met blackboard ben ik niet blij, omdat het nog steeds niet 

goed werkt. 

 Ik ben blij met de afschaffing van de langstudeerboete. 

 Ik ben nu wel blij maar alsalles gat veranderen komen leerlingen met minder welgestelde ouders gauw in de 

problemen 

 Ik merk op dit moment geen belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs. er wordt over veel nieuw 

ontwikkelingen gesproken, maar naar mijn weten zijn er in het onderwijs dat ik volg nog geen belangrijke 

ontwikkelingen geweest. 

 Ik volg een 2e hbo studie, ik ben hier nét op tijd mee gestart, als ik later zou beginnen zou mijn studie een 

enorm stuk duurder worden omdat het kabinet niet wil stimuleren om een 2e hbo opleiding te doen. hiermee 

ben ik niet blij, ik mag dus geen vertraging oplopen, gebeurt dit wel, dan kan ik mijn studie niet afmaken. 

 In het hoger beroepsonderwijs wordt er meer gewerkt volgens het competentiegericht onderwijs. als student 

ervaar je zo meer het beroep, en wordt dus beter opgeleid. ik studeer nu aan de fontys pabo, en wil later 

leerkracht basisonderwijs worden, en kan door deze manier van studeren meer werkervaring opdoen. ik ben 

er blij mee dus. 

 Lang studeer boete niet blij mee 

 Langstudeerboete afgeschaft 

 Langstudeerboete, het is goed dat deze wordt afgeschaft 

 Langstudeerboete. deze mag voor mij wel afgeschaft worden.de beperking meerdere studies te volgen vind ik 

wel spijtig dat dit is afgeschaft. 

 Langstuderen 

 Leenstelsel. niet zo blij, het is moeilijker voor studenten. er rust meer druk op hen dus minder zullen gaan 

studeren. 

 Mogelijke afschaffing van de studiebeurs. hier ben ik zeer zeker niet blij mee. 

 Niet doorgaan van de langstudeerboete 

 Onbekend 

 Ontwikkeling van het breder kijken dan alleen naar de school. ook de ontwikkeling van meer en meer moeten 

beschrijven, daar ben ik niet blij mee, kost erg veel tijd. 



 

 Passend onderwijs invoeren. ik heb er weinig vertrouwen in, omdat er geel wat haken en ogen aan zitten en 

deze zijn alleen met geld op te lossen. 

 Project 

 Samenwerken, competentiegericht leren ipv een docent voor de klas die kennis overdraagt. dit waardeer ik 

niet. gaat ten koste van de kennis van studenten. 

 Schaalvergroting en onverschilligheid 

 Sociaal leenstelsel, niet blij mee 

 Sociaal leenstelsel: nee, ik ben er bezorgd over. 

 Steeds meer digitaal! vind ik een belangrijke ontwikkeling 

 Studie financiering en stageplaatsen 

 Studiebeurs 

 Studiekosten 

 Sudiefinanciering: hoe gaat het nu verder, en kan ik mijn opleiding dan nog wel afmaken 

 Technologie; lijkt mij in de meeste gevallen een positieve ontwikkeling. 

 Terugdraaiing van de langstudeerboete. ik weet nog niet wat er voor in de plaats komt en daarom weet ik ook 

niet of ik er wel of niet blij mee ben. 

 Wacht op herexamen 

 Weet niet 

 Zelfstandigheid. ben ik blij mee. 

 Zou het niet weten tja wat ik belangrijk voor me zelf vind is dat ik dit goed afrond en betreft de overheid 

hopen dat er geen boeten komt op de langstuderders 

  



 

We hebben u 31 ontwikkelingen in het onderwijs voorgelegd. Ontbreken er volgens u 

nog belangrijke ontwikkelingen, of heeft u andere opmerkingen over de voorgelegde 

ontwikkelingen?

 - 

 - 

 - 

 / 

 Behoud van een basisschool in kleine dorpen is van essentieel belang voor de leefbaarheid. politiek mag zich 

hier meer mee bemoeien 

 Bezuinigingen op de studiefinanciering met als gevolg een mindere toegankelijkheid van het onderwijs, zeker 

voor specifieke groepen 

 Controle op rechtmatig gebruik van verkregen subsidies 

 De overheid moet meer doen aan het bestrijden van de bureaucratie zodat leerkrachten weer les kunnen 

gaan geven 

 De zorg voor de student met minder vermogende ouders te steunen. het samenwerken met het bedrijfsleven 

aan banden leggen. nu is alles specifiek er zijn te weinig allrounders 

 Er onstaat druk om studenten te makkelijk te laten slagen 

 Financiering 

 Financiering voor de student? 

 Geen opmerkingen 

 Geen opmerkingen 

 Goed dat er verplichte eindtoetsen taal en rekenen worden gemaakt door de de onderwijsraad om studenten 

aan de pabo te toetsen, hierdoor wordt het eindniveau voor taal en rekenen verhoogd. deze toetsen worden 

dit jaar voor het eerst afgenomen. bij aanvang van de pabo was er al een kennisbasis cito toets, maar er 

komt nu dus ook een eindtoets. hierover is nog veel onduidelijkheid, wat en hoe deze toetsen er uit zien. 

aangezien deze verplicht zijn, en van een (verwacht) hoog niveau zijn, is het erg vervelend voor 

pabostudenten zoals ik, dat er nog geen oefenmateriaal of duidelijkheid rondom deze toets beschikbaar zijn. 

ik wil weten wat mijn rekenniveau is, en/of ik nog extra moet verdiepen / ontwikkelen. er moet duidelijkheid 

worden geschapen door de makers van deze toets. 

 Het aantal studiepunten dat gehaald moet worden in het eerste jaar op universitair niveau neemt toe. dit is 

goed omdat studenten dan beter kiezen. slecht omdat het een remming kan zijn om uberhaupt te gaan 

studeren. 

 Ik merk zowel op het hbo(afgelopen jaren) als op de universiteit(nu) dat er veel zaken geautomatiseerd 

doorgevoerd worden. zoals bijvoorbeeld op het hva de introductie van het sis(student informatie systeem). 

echter de implementatie is zo dramatisch slecht dat het niveau van de school er problemen mee heeft. als 

informatica student is het echt niet aan te zien hoe je op een school leert hoe er geautomatiseerd moet 

worden terwijl in 4 jaar tijd 3 grote implementaties volledig de mist in zijn gegaan. je leert dus ergens iets, 

wat de school zelf al niet voor mekaar krijgt. 

 Ik volg een wo-master aan een business-school, veel ontwikkelingen zijn voor mij niet van toepassing of heb 

ik vanuit deze opleiding geen zicht op. 

 Ja, het afschaffen van o.a. ckv, dit vind ik belachelijk. 

 Langstudeerboete, studiefinanciering, studeren is straks niet meer mogelijk voor mensen met lagere 

inkomens. 

 N.v.t. 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 



 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee 

 Nee, maar volgende keer ook de optie geven: nee, herken ik niet maar vind ik wel positief/negatief 

 Nee, niet zover ik kan zien. 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee. 

 Neen 

 Niets wat mij te binnen schiet 

 Nou ik loop op de inholland en daar is het nog steeds slecht geregeld allemaal , docenten die zomaar niet op 

komen dagen, niet complete opdrachten krijgen en ga zo maar door. 

 Nvt 

 Nvt 

 Studeerboete, verschillende mate waarin scholen beoordelen 

 Volg opleiding archeologie, heb hier weinig mee te maken is een kleinschalige opleiding. 

 Weet niet 

 Weet niet 

 



 

Bijlage 3 Forumdiscussies 

 



 

De controle en afrekening van bestemmingsmiddelen.  
 

 
 

Marko Otten 

14-11-2012 9:48 

  

De discussie over geld is altijd interessant; zie elders op deze site. Ik vraag sinds de 

invoering van de lumpsum in het VO en PO aandacht voor bestemmingsmiddelen en 

subsidies die zijn toegekend om bepaalde problemen en tekortkomingen in het 

onderwijs te tackelen. De verantwoording van de besteding van deze 

bestemmingsmiddelen moet echt beter geregeld worden. Meestal zijn deze middelen 

toegevoegd aan de lumpsum en besturen hoeven ze niet afzonderlijk te verantwoorden. 

Dat leidt tot verkeerde beeldvorming. Het bekende verhaal: middelen voor 

achterstandsbeleid, voor bij- en nascholing op bepaalde competenties, voor meer lessen 

over bepaalde relevant geachte kennisgebieden zouden verdwijnen in nieuwe 

stoeptegels op het schoolplein. Of gestort worden in het zwarte gat in de begroting. 

Financiële anarchie in het onderwijs? Een gedachte is dat oormerken moet terugkeren 

in de toewijzing van nieuwe middelen. De accountant kan ook gevraagd worden om 

terugwerkend (het ontbreken van) adequate uitgaven op reeds toegekende middelen 

aan de kaak te prangen.  

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

14-11-2012 14:26 

 Ook ik vind dat er weer ge-oormerkt geld moet worden verstrekt. Sommige onderdelen 

van onderwijs zoals bv kunst- en cultuuronderwijs zouden op de tocht staan en als 

sluitstuk van de begroting worden gehanteerd als dit niet is ge-oormerkt. Creatief 

boekhouden is een uitdaging, maar sommige deelgebieden moeten we beschermen.  

 Eric  

 

 

 
 

Simone de Bakker 

18-11-2012 21:44 

  

Maar hoe zit het dan met de vrijheid van scholen om hun eigen beleid te bepalen en 

eigen keuzes te maken?  

 

 

 

 

 

  



 

'De grotere aandacht voor professionalisering van docenten is een 
zeer goede ontwikkeling' - eens of oneens? 

 

 
 

Michiel Rutten 

5-11-2012 22:03 

  

In verschillende beleidsmaatregelen vanuit het ministerie, maar ook in het 

onderwijsveld zelf is er de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de kwaliteit 

van de docent. Er is tijd en geld beschikbaar gekomen voor professionalisering.  

  

De manier om het onderwijs op een hoger niveau te brengen, is door de kwaliteit 

van de docenten te verhogen. Eens of oneens? Waarom?   

  

 

 

 jos Arends 

14-11-2012 15:54 

  

Ik ben het met de stelling eens, maar na verworven professionaliteit moeten mensen 

er ook op worden aangesproken en mag je kwaliteit verwachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

De 'kennisintensivering van het onderwijs' - zie jij deze ontwikkeling 
terug in de praktijk? Op welke manier? 

 

 
 

Michiel Rutten 

24-10-2012 17:17 

  

In alle verschillende onderwijssectoren van primair onderwijs tot universiteit is er 

aandacht voor ‘kennis’. Zo zijn er nieuwe beschrijvingen ingevoerd voor wat kinderen 

moeten leren op het gebied van taal en rekenen (referentieniveaus), zijn er 

toelatingstoetsen voor de lerarenopleidingen en wordt er in het hbo gekeken naar 

mogelijke gezamenlijke kennistoetsen.  

  

Zijn de beschreven maatregelen inderdaad te scharen onder de noemer 

'kennisintensivering'? Welke zaken zou jij zelf nog meer onder kennisintensivering 

scharen?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

De kwaliteit van het onderwijs kan wel omhoog. 
 

 
 

Michiel Rutten 

26-10-2012 12:05 

  

De afgelopen jaren is er zowel in het onderwijsbeleid als op scholen en 

onderwijsinstellingen zelf groeiende aandacht geweest voor kwaliteitsbevordering in het 

onderwijs. Dit uit zich bijvoorbeeld in aandacht voor doorlopende leerlijnen, voor 

opbrengstgericht werken en voor de kwaliteit van leraren.  

  

Is er voldoende aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs? Hoe denk jij dat 

kwaliteitsbevordering in het onderwijs het beste bewerkstelligd kan worden? Waar moet 

de focus liggen? Doorlopende leerlijnen? Opbrengstgericht werken? Meer aandacht voor 

de kwaliteit van leraren? Of iets anders?   

  

 

 

 J Bertens 

30-10-2012 20:58 

  

Naar mijn idee is het belangrijk te investeren in de kwaliteit van de leraar/docent. 

Volgens Marzano maakt hij/zij het verschil en ik merk dat ook elke dag als ik bezig ben 

leraren die in de praktijk bezig zijn verder te scholen. Hun gedrevenheid, focus op 

relatie EN kwaliteit (lees: opbrengsten) en enthousiasme maken dat er resultaten 

geboekt worden. Momenteel zijn scholen/besturen/samenwerkingsverbanden (swv's) 

bezig te bepalen wat het ondersteuningsprofiel moet zijn van de verschillende scholen 

binnen de swv's. Er is hierbij niet altijd congruentie tussen de bestuurders en de 

mensen op de werkvloer. Deze discrepantie kan worden weggenomen door 

scholingsplannen uit te werken, maar daarbij moet de leraar wel gehoord worden. 

Zijn/haar enthousiasme mag niet wegebben. Wellicht dat bestuurders het model 

uitgewerkt door Knoster maar eens voor ogen moeten houden. Het is alles of niets en te 

veel bestuuders lopen aan de troepen vooruit......!  

 

 

 

  



 

 Annabel Versteeg 

30-10-2012 23:48 

  

Ook ik vind het belangrijk dat er in de kwaliteit van de docent geïnvesteerd moet 

worden, om 2 redenen; ten eerste om bij te blijven op je vakgebied en ten tweede om 

geen kloof te laten ontstaan tussen de huidige jongere generatie en de oudere 

docenten. In de praktijk is dit toch nog vaak een lastige om dat voor elkaar te krijgen 

bij de werkgever om scholings- of stageverlof te regelen. Jammer genoeg ken ik nu nog 

te veel docenten die ruim 20 jaar in het onderwijs werken en nauwelijks een up-date 

hebben gehad. Voor mij mag er strenger op toegekeken worden hoe schoolbesturen 

hun personeel monitoren en in de gelegenheid stellen om bij te blijven. Hieraan 

gekoppeld de jaarlijkse functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met evt. 

conclusies daaraan verbonden. Want elke organisatie kent de beruchte 

disfunctionerende docent die niet meer wil of kan, juist daar zou een bestuur meer 

vrijheid in handelen moeten krijgen.  

 

 

 

 
 

Simone de Bakker 

31-10-2012 10:00 

  

Bestuurders lopen nu te veel voor de troepen uit zeg je. Eisen zij te veel van docenten? 

Of eisen zij andere dingen dan docenten zelf zouden doen? En mag ik jouw reactie ook 

lezen als een pleidooi voor meer onderling contact tussen bestuur en werkvloer en het 

voeren van 'het goede gesprek' met elkaar? Zijn bestuurders en docenten daar 

voldoende toe bereid/in staat?  

  

 

 

 
 

Simone de Bakker 

31-10-2012 10:01 

  

De in het nieuwe regeerakkoord voorgestelde 'modernisering van de 

arbeidsvoorwaarden' in het onderwijs is dus een goede zaak?  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tipvan TO 

31-10-2012 11:53 

Hoe vakgerichter onderwijs is, hoe groter de noodzaak van het "updaten" van 

leerkracht en lesstof. Het algemeen vormend onderwijs moet niet te snel updaten. 

Laat nu eindelijk een gekozen leermethode en bijbehorende inhoud een aantal jaren 

blijven bestaan. Haal de hickups eruit en vervolmaak de manier van werken ermee. 

Liever dat dan iedere keer weer een nieuwe methode of benadering te omarmen. 

Vernieuwing kost tijd en aandacht en gaat in het begin bijna per definitie ten koste 

van de kwaliteit. Dat moet je dus niet te vaak doen.  

Zoek kwaliteitsverbetering in verbeterde didactische vaardigheden. Help 

leerkrachten om te gaan met veranderingen in de maatschappij en veranderingen bij 

hun leerlingen. Iedereen op elke school weet wat de goede en wat de minder goede 

leerkrachten zijn. Concentreer je daarop! Help minder goede leraren om beter te 

worden in de manier waarop ze met leerlingen en lesstof omgaan. Zorg ervoor dat 

leerkrachten openstaan voor verbetering  

 

 

 
 

Simone de Bakker 

2-11-2012 12:30 

  

Wie moet of kan ervoor zorgen dat leerkrachten open staan voor verbetering? Ligt 

dat bij de docenten zelf? Ligt het bij de opleidingen? Hebben scholen hier een rol in?  

  

 

 

 Roelof Steenhuis 

15-11-2012 15:07 

  

De roep "de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog" is demotiverend voor de 

leerkrachten en scholen die daar keihard aan werken. Uit eigen motivatie of omdat 

de inspectie dit afdwingt. Ik zou eerder willen spreken over: de kwaliteit van het 

onderwijs bewaken.  

  

Eigenlijk is het heel vreemd dat we twijfelen aan de motivatie en inzet van 

leerkrachten die er bewust voor kiezen om in de huidige maatschappij onderwijs te 

bieden. Voor sommigen is het zelfs een roeping. Dat begint al bij de opleiding (wat is 

de mentale instelling van de stagementoren?). Daarna de eerste stappen in de 

school (door wie en hoe worden de starters begeleid en geïnspireerd?). Hoe is de 

cultuur in de scholen? Kortom: stompen schoolculturen leerkrachten af of zijn ze 

écht ongemotiveerd om zichzelf zodanig te ontwikkelen dat het werk leuker wordt en 

de leerlingen erop vooruitgaan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'De overheid zou op landelijk niveau maatregelen moeten treffen om 
problemen door bevolkingskrimp op te lossen.' 
 

 
 

Michiel Rutten 

9-11-2012 21:44 

  

In een aantal gebieden is er sprake van krimp, met name omdat er minder kinderen 

geboren worden. Op deze krimpproblematiek wordt op landelijk niveau weinig regie 

gevoerd; de oplossing wordt vooral overgelaten aan regio’s die allemaal op hun eigen 

manier oplossingen zoeken.  

  

Is het wenselijk om de krimpproblematiek op landelijk niveau aan te pakken, zodat 

regio's kunnen profiteren van oplossingen die zich in de praktijk bewezen hebben? Of 

zijn de problemen in elke regio zo anders dat het goed is dat iedereen het op zijn eigen 

manier oplost?   

  

 

 

 
 

Ad Vis 

12-11-2012 10:23 

  

De problematiek is per regio erg verschillend. Belangrijk is vooral dat de betreffende 

regio's met elkaar in contact komen c.q. blijven om te leren van elkaar. De enige taak 

voor de overheid is mogelijk het faciliteren van netwerkvorming, etc.  

 

 

 

 
 

Daniel Mager 

12-11-2012 15:08 

  

Dank voor je reactie. Hoe zie je dat faciliteren van de netwerkvorming voor je? Wat 

zou de overheid daarin volgens jou kunnen betekenen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De toenemende aandacht voor het rendement van onderwijs is goed 
voor onze economie. 
 

 
 

Michiel Rutten 

26-10-2012 12:07 

  

De afgelopen jaren wordt onderwijs vooral gezien als een instrument: om de 

economische groei te stimuleren. Hierdoor is er in toenemende mate aandacht voor het 

rendement van onderwijs. Dit uit zich in aandacht voor verhoging van citoscores en 

PISA scores, maar ook in toenemende gerichtheid op de relevantie van opleidingen voor 

de arbeidsmarkt in het middelbaar-en hoger beroepsonderwijs en in het 

wetenschappelijk onderwijs.  

  

Zijn rendementen en relevantie voor de arbeidsmarkt de belangrijkste criteria om 

opleidingen te beoordelen? Of raken met een dergelijke kijk andere belangrijke 

aspecten ondergesneeuwd? Waarom wel/ niet?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 21:02 

Ja, met name het mbo en hbo mag zich meer toespitsen op de vraag die vanuit de 

arbeidsmarkt wordt gesteld. Goed opgeleid personeel, welke functie dan ook , moet een 

marktcomforme opleiding krijgen.  

Specifieke kennis kan dan vanuit die startpositie binnen de bedrijven worden 

verworven. Aansluiten bij elkaar en inspelen op elkaar.( opleidingen-bedrijfsleven) 

Wetenschappelijk onderwijs mag daarin een uitzondering maken. Naast marktgerichte 

kennisopbouw mag er ook een onderzoekende tak blijven bestaan. Juist uit onderzoek 

komen vaak terreinen opengelegd waarmee verder kan worden ontwikkeld. Hierop kan 

door bedrijfsleven weer worden ingesprongen. Niet alle soorten onderzoek moeten 

persé binnen korte tijd "bruikbaar "zijn.   

Eric   

    

 

 

 jos Arends 

14-11-2012 16:00 

  

Rendement hoeft niet alleen gericht te zijn op de arbeidsmarkt. Regelmatig vaststellen 

of doelen zijn gehaald is een goede zaak. Denk hierbij ook aan 

resultaatverantwoordelijk management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De toenemende nadruk op algemeen vormend onderwijs baart me 
zorgen 

 

 
 

Michiel Rutten 

26-10-2012 12:04 

  

 

In toenemende mate ligt er nadruk op algemeen vormend onderwijs. Dat uit zich 

bijvoorbeeld in het feit dat een steeds grotere groep leerlingen naar havo en vwo gaat 

in plaats van naar het beroepsonderwijs (vmbo). Ook op beroepsopleidingen spelen 

algemeen vormende vakken een steeds grotere rol (bijvoorbeeld verplichte centrale 

examens taal & rekenen mbo).  

  

Wat vind jij van deze tendens? Algemene vorming is in principe nooit slecht, maar gaat 

er op deze manier geen specifieke kennis en kunde verloren? Is er nu al niet een 

chronisch tekort aan vaklieden in Nederland? Leidt te sterke nadruk op algemeen 

vormend onderwijs tot uitval onder leerlingen die op die gebieden niet mee kunnen?   

   

 

 

 Ton De Korte 

14-11-2012 22:59 

  

In de jaren 70 was meertalig (naast Nederlands ook Duits en Engels) onderwijs en 

rekenen/wiskunde op de LTS en de MTS een normale zaak. Dit resulteerde in een 

soepele natuurlijk doorlopende leerlijn. Ondanks die aandacht voor taal en rekenen lag 

de nadruk vooral op de beroepsgerichte vaklessen. Vanaf midden jaren zeventig is dat 

veranderd, de LTS werd docieler qua vakleer en de algemeen vormende vakken gingen 

overheersen. In de volgende fase werd vakleer geintegreerd met algemeen vormende 

vakken en het resultaat was een nietszeggende mix, noch vakleer, noch algemeen 

vormend. Gevolg er werden geen vakmensen meer afgeleverd maar ook qua taal en 

rekenen stelde het niets meer voor. Nu is er voornamelijk gekozen voor algemeen 

vormende vakken, ten koste van vaklessen, en bestaat er geen technisch onderwijs 

meer. De practisch ingestelde leerling kan dus niet meer uit de voeten met het geboden 

onderwijs en er is een tekort aan goed geschoold technisch personeel. Om Rhinooi Kan 

te parafriseren: "de monteur schrijft nu wel band met een d in plaats van met een t, 

maar het lukt hem niet om die zelfde band goed te repareren". Mooi voorbeeld van de 

doorgeslagen regelgeving: BBL, één dag per week naar school. Verplicht nederlands, 

Engels en Rekenen. Onderzoek toont aan: om niveau op peil te houden heb je 3 uur 

nederlands, 3 uur Engels en 3 uur rekenles nodig. Dus die ene schooldag gaat op aan 

taal en rekenen! Hoe kan je dan nog fatsoenlijk vaklessen geven? Nee, het verder 

verAVOriseren van het MBO is een slechte zaak. De B bij het VMBO kan inmiddels 

geschrapt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'Door de toenemende organisatiegraad van het onderwijsveld kan de 
sector beter meepraten over het onderwijsbeleid' 
 

 
 

Michiel Rutten 

5-11-2012 22:00 

  

Verschillende organisaties treden in toenemende mate op als gesprekspartner van de 

overheid namens het onderwijsveld. Sectororganisaties profileren zich steeds meer 

namens hun eigen onderwijssector (po-raad, vo-raad, mbo-raad). Daarnaast zijn er ook 

nieuwe organisaties zoals de Stichting van het Onderwijs en de Onderwijscoöperatie die 

namens het hele onderwijsveld spreken.  

  

Doordat scholen en onderwijsinstellingen steeds beter georganiseerd zijn in 

sectororganisaties, groeit hun invloed op het onderwijsbeleid. Dat komt de kwaliteit 

ervan ten goede. Of vind jij van niet?   

  

 

 

 

  



 

'Er moet geld bij in het onderwijs' - Eens of oneens? Waarom? 

 

 
 

Michiel Rutten 

6-11-2012 17:01 

  

Onderwijsinstellingen hebben steeds minder financiële armslag. Met dezelfde middelen 

moet meer gedaan worden.  

  

In het nieuwe regeerakkoord wordt per saldo weliswaar niet bezuinigd op onderwijs, 

maar toch staan er tegenover een gelijkblijvend – of op onderdelen dalend- budget 

hogere verwachtingen. Kunnen scholen dat waarmaken? Of moet er geld bij? En zo ja, 

waarvoor dan?   

  

 

 

 

  



 

'Er moet geld bij in het onderwijs'  
 

 G W 

7-11-2012 12:34 

Per saldo ontvangen scholen minder voor meer leerlingen.....  In deze tijd worden alle 

materialen, het personeel en (na)scholing er niet goedkoper op, maar juist veel 

duurder. De overheid moet afspraken nakomen, niet op onderdelen kleine 

bezuinigingen invoeren terwijl aan de andere kant mooi weer wordt gespeeld met 

'leuke' voorstellen.   Kortom, in deze tijd waarin alles duurder wordt, graag meer geld.   

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

8-11-2012 7:59 

 Dat er meer geld bij moet i.v.m. stijging kosten die je niet in de hand hebt...logisch. 

Besteding van de gelden en er creatief mee omgaan was ooit een middel om 

bezuinigingen op te vangen. Nu , in 2012, onderwijs serieus wordt genomen, is 

bijstelling van geldelijke stromen noodzakelijk.Denk aan inflatiecorrectie. 

kostenverhoging etc..Dit geldt trouwens niet alleen voor de middelen en 

schoolinrichtingen. De salarissen staan ook al jaren op de nullijn. Dat mag ook wel weer 

aantrekken. We willen, ( de maatschappij wil) ook goed onderwijs, daar mag ook geld 

voor de werknemers voor worden uitgetrokken. Maak en houdt  het vak, wat geld en 

verdiensten betreft, ook aantrekkelijker. Anders staat straks een vergrijzende 

lerarensectie de jeugd les te geven.  

 Eric  

    

 

 

 caroline Le Large 

8-11-2012 21:33 

  

\Vrijwel alle klassen zijn groter geworden....erg jammer. Er moet geld bij!  

 

 

 

 
 

Michiel Rutten 

9-11-2012 9:36 

  

Is het feit dat klassen groter worden alleen genoeg reden om in deze tijden meer 

overheidsgeld naar onderwijs te sluizen? Kan er niet creatiever met bestaande 

budgetten worden omgegaan? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 J Bertens 

10-11-2012 15:03 

  

Ben ik het wel mee eens. Er wordt altijd wel erg snel geroepen dat er geld bij moet. Met 

creatieve oplossingen en handen uit de mouwen kan het wellicht zonder extra geldelijke 

middelen. Ik heb dat gezien als je (deel)teams zelf verantwoordelijk maakt voor 

middelen. Men gaat dan zoeken naar goedkope oplossingen en houdt veelal geld over. 

Verder zie ik op verschillende plekken dure interim managers zitten... is er niet 

voldoende expertise binnen de eigen organisatie... mensen die veel kunnen en ook 

willen als ze er voor gevraagd worden... kortom: win-win.  

 

 

 

 
 

Ad Vis 

12-11-2012 10:27 

  

Geld blijft altijd een punt van discussie. Goed dat de eerste kamer, bij de behandeling 

van de wet passend onderwijs, via een kamerbreed gedragen motie onderzoek wil laten 

doen naar de financiering van het basisonderwijs.  

  

ook zou er eens goed gekeken moeten worden of de gelden die beheerd worden door 

het Platform Beta Techniek en School aan Zet wel juist worden ingezet.  

    

  

Zou het niet beter zijn als al die miljoenen aan subsidies worden toegevoegd aan het 

lumpsum budget? Wat mij betreft geoormerkt en met een verantwoordingsplicht??  

 

 

 

 jos Arends 

14-11-2012 15:51 

  

Wat mij betreft hoeft er niet altijd meer geld bij. We moeten ook keuzes kunnen en 

willen maken. Loop begrotingen maar eens langs en kijk af alles wat erop staat nu echt 

nodig is  of niet goedkoper kan.  

 

 

 

 
 

Willem Schaaij 

14-11-2012 22:40 

  

zijn we de korting op bestuur en management al vergeten? En geen of veel te geringe 

inflatiecorrectie? Worden alle maatregelen wel vergoed? Risico bij school leggen voor 

ouderschapsverlof .. aardig, maar hoe groot is de vergoeding? Wanner krijgt het PO ook 

recht op echte admin-ondersteuning, conciërge?  

 

 

 

 

 

 



 

 Roelof Steenhuis 

15-11-2012 14:46 

  

Meer geld is altijd goed. Maar waarvoor? ICT, personeel, extra begeleiding, bestuur en 

management, scholing, gebouwen en meubilair, opleiding? Als je alles prioriteit geeft, is 

niks belangrijk. Waar zou nu meer geld in gestoken moeten worden om op lange 

termijn succes te boeken?  

 

 

 

 I Gie 

17-11-2012 13:51 

 

Het onderwijs vergrijst: oudere leerkrachten zijn duurder dan jongere. Scholen krijgen 

dus minder geld en de groepen worden groter. En dan zitten we in een krimpgebied: 

minder leerlingen, dus nog minder inkomsten en meer combinatiegroepen. Er gaat veel 

tijd zitten in administratieve bezigheden. Eeen administratieve kracht zou dus geen 

overbodige luxe zijn. Schoolgebouwen worden ouder, vergen meer onderhoud. De 

gemeenten geven hier steeds minder geld aan uit, dus moet het onderwijs dit zelf 

bekostigen. Materialen worden duurder, ons budget niet ruimer. We willen graag mee 

met de digitalisering: laptops of tablets aanschaffen, maar hebben hier geen geld voor. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan.  

Aan de andere kant denk ik dat er ook nog veel winst te halen is uit betere 

samenwerking, gezamenlijke inkoop, ICT-kosten delen, enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'Er wordt voortdurend een beroep gedaan op de professionele 
autonomie van docenten, terwijl er tegelijkertijd veel regels van 
bovenaf worden opgelegd. Dat gaat niet samen!' 
 

 
 

Michiel Rutten 

6-11-2012 16:59 

  

Er is sprake van een groeiende roep om een beroep op de professionele autonomie van 

docenten. Onderwijsinstellingen en docenten zelf nemen hierin het voortouw. Zo zijn er 

bijvoorbeeld in het hoger beroepsonderwijs pogingen van instellingen om invulling te 

geven aan het begrip ‘professionele ruimte’ (hbo).  

  

Hebben docenten meer professionele autonomie nodig? En zo ja, hoe ziet die er dan 

uit? Gaat het vooral om inhoudelijke vrijheid? Of om de vrijheid om je onderwijs op een 

bepaalde manier in te richten? En op welke manier verantwoorden docenten zich voor 

de keuzes die ze maken?   

  

 

 

 J Bertens 

10-11-2012 15:09 

  

Binnen het onderwijs zou veel gedaan moeten worden aan de professionele autonomie 

van de docenten. Door binnen zelfsturende teams docenten ECHTE vrijheden te geven 

zullen collega's zich minder met handen en voeten gebonden voelen. Vanuit 

Zoetermeer/Den Haag kwamen/komen de notities. Ik noem dat 'management by 

snowflake'..... als de ene notitie binnen is volgt de andere met vaak andere regels en 

wetgeving. Het was in mijn tijd toen ik directeur was om soms gek van te worden.  

  

Het mag duidelijk zijn dat er een algeheel kader is waar onderwijs aan moet voldoen, 

maar geef daarnaast vrijheid zich te  profileren en ondernemerschap/creativiteit aan te 

spreken.  

 

 

 

 

  



 

'Groeiende aandacht voor centrale toetsen is noodzakelijk om 
prestaties te verbeteren' 
 

 
 

Michiel Rutten 

31-10-2012 13:25 

  

De afgelopen jaren is de aandacht voor (centrale) toetsen met name op het gebied van 

taal en rekenen gegroeid. Er zijn plannen gemaakt voor een verplichte centrale 

eindtoets taal en rekenen in het primair en speciaal onderwijs. Voor het voortgezet 

onderwijs gaat het om een (centrale) tussentoets. Voor het mbo zijn in 2011 centraal 

ontwikkelde examens taal en rekenen ingevoerd. In het hbo wordt gesproken over 

‘instellingsoverstijgende voortgangstoetsing’ naast de huidige bestaande toetsing.  

  

Door meer centrale toetsen is het beter mogelijk om de prestaties van leerlingen en 

studenten in de gaten te houden. Zo weten zowel de school/opleiding, als de 

leerling/student zelf beter hoe het staat met de kennis en vaardigheden. Daardoor 

kunnen scholen beter inspelen op bijvoorbeeld kennisachterstand en wordt het mogelijk 

om prestaties te verbeteren. Of is dit een misvatting?  Hoe denk jij erover?    

  

 

 

 
 

Gijsbert van der Beek 

13-11-2012 17:12 

  

Aan de ene kant is de stelling een open deur, immers meten is weten. Maar het grote 

gevaar is dat de scholen gaan teachen to te test en dat de brede vorming tot burgers 

die zich staande houden in de maatschappij verschraalt. Daarnaast heeft ervaring in 

Amerika en Engeland al geleerd dat eenzijdige aandacht op rekenen en taal juist een 

averechts effect heeft. Kortom: verstandige aandacht ok, maar blijf denken vanuit het 

brede vormende kader.  

  

    

  

 Gijsbert van der Beek  

 

 

 

 

  



 

Groeiende vraag/aanbod particuliere voorzieningen 
(huiswerkinstituten, bijles, ‘betere’ opvang) - een goede ontwikkeling? 

 

 
 

Michiel Rutten 

15-11-2012 16:43 

  

Eerder is geconstateerd dat er een stijgende lijn zit in het aantal ‘uitwijkleerlingen’: 

leerlingen die voor (een deel van) hun onderwijs uitwijken naar niet-reguliere 

onderwijsvoorzieningen (bijvoorbeeld huiswerkinstituten, bijles of scholen/studies in het 

buitenland (België). Deze groei heeft de afgelopen vier jaar doorgezet.  

   

Ouders die dat kunnen, zorgen er vaak voor dat hun kinderen ook buiten de reguliere 

onderwijsvoorzieningen terecht kunnen om bijvoorbeeld huiswerk te maken of bijles te 

krijgen.  Maar hoe zit het dan met gezinnen die dat niet kunnen betalen? Zorgt deze 

ontwikkeling voor een groeiende tweedeling in de samenleving?    

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

18-11-2012 8:06 

 Uiteraard geef ik de ouders die dit ondernemen gelijk. Echter gezinnen die dit niet 

kunnen betalen, betalen uiteindelijk de rekening die eigenlijk bij onderwijs hoort te 

liggen. Vóór de stap wordt genomen om externe hulp in te schakelen, moet school er 

alles aan gedaan hebben om in  de behoefte te voorzien.Probeer het probleem tijdig te 

onderkennen en stem je onderwijs erop af. Schandalig als de externe hulp bestaat uit 

hulp die op school ook gegeven had kunnen worden.  

 Eric  

    

 

 

 

  



 

Heeft de toenemende aandacht voor efficiency in het onderwijs een 
negatieve impact op de kwaliteit van onderwijs? 

 

 
 

Michiel Rutten 

15-11-2012 16:42 

  

In het onderwijs is er toenemende aandacht voor het belang van efficiënt werken. In 

verschillende onderwijssectoren zijn er projecten gestart om bij te dragen aan een 

betere koppeling tussen financieel beleid van de school of onderwijsinstelling en keuzes 

die gemaakt worden bij de vormgeving van het onderwijs.  

   

De bezuinigingen zorgen ervoor dat er minder geld beschikbaar is. Een efficiencyslag is 

dus per definitie financieel interessant voor onderwijsinstellingen. De vraag is hoe het 

mogelijk is om een efficiencyslag te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van het 

onderwijs op peil te houden.  Kan dat? En zo ja: wat zijn daarvoor goede maatregelen?    

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

18-11-2012 8:16 

Efficiënt werken kan ook betekenen dat je bewuster omgaat met tijd en middelen. 

Hierdoor verandert soms je wijze van lesgeven. Ik denk dat juist de mentaliteitsomslag 

bij onderwijsgevenden de mate van negatieve impact bepaalt. Het moet niet omdat jij 

niet goed functioneert, maar het werken kan soms anders worden georganiseerd. De 

beleving is dan negatief terwijl de bedoeling positief is. Uiteraard moet er goed worden 

afgestemd welke onderdelen hiervoor in aanmerking komen. Als geld de enige factor is, 

is dat een verkeerde keuze. Als onderwijsverbetering de keuze is...sta ik er achter.  

 Eric  

 

 

 

  



 

'Het is goed dat de overheid meer in gesprek gaat met het 
Onderwijsveld' 
 

 
 

Michiel Rutten 

1-11-2012 15:43 

  

De overheid zoekt naar andere manieren om met het onderwijsveld in gesprek te raken. 

Voorbeelden daarvan zijn de beleidsbenadering rondom passend onderwijs, de 

vormgeving van het beleid rond ouderbetrokkenheid, maar ook een programma als 

School aan Zet.  

  

De overheid zoekt de laatste tijd voor diverse onderwerpen scholen, 

onderwijsinstellingen, ouders en leerlingen meer op. Luistert zij goed genoeg naar wat 

zij te horen krijgt? Is het goed dat voor elk thema een nieuw samenwerkingstraject 

wordt opgestart? Of zou er een meer integraal beleid voor moeten komen?   

  

 

 

 
 

Jenny Klavertje4 

1-11-2012 21:23 

  

Het is belangrijk dat er goed naar het onderwijsveld geluisterd wordt! Er is in het 

verleden echt te weinig geluisterd en er zijn veel te veel veranderingen doorgevoerd te 

snel achter elkaar.  

  

Onderwerp van het gesprek moet dan vooral zijn: Wat is goed voor de kinderen!  

  

(en zeker niet hoeveel kost het?)  

 

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 9:33 

Ik denk dat de link en "voeling" met de werkvloer van essentieel belang is voor het 

afstemmen van veranderingen binnen het onderwijs. Maatschappij vraagt, school levert 

is niet een automatisme. Het is een gemiste kans als school zonder overleg wordt 

ingezet om de vraag die er is, te beantwoorden. Veranderingen zijn altijd bespreekbaar, 

maar doe dit dan ook niet top-down maar samen met...  

 Eric Graauwmans  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Simone de Bakker 

2-11-2012 12:27 

  

Heb je het idee dat de overheid op dit moment goed afstemt en veranderingen 

bespreekt? Spreekt zij met de goede partijden? Voel je je in dat 'gesprek' goed 

vertegenwoordigd? Of gebeurt het nu nog te veel top-down?  

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 16:36 

Ik vind het op dit moment ( en ook al enige tijd) erg jammer dat onderwijs wordt 

gemeten met opbrengsten van "kale" cito-gegevens. Dat je kunt verbeteren en ook 

veranderen , dat is een goed en nobel streven. Maar door dit éénzijdig te bepalen dmv 

cijfers is een verschraling van je onderwijs. Sommige onderedelen en vaardighede zijn 

niet makkelijk te meten en somsook onnodig om deze te meten.  

Deze ingeslagen weg ( steeds maar meten. vastleggen, keiharde cijfers) is ingeslagen 

ooit, door wie? Maar is nu moeilijk om te buigen.  

 Eric  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 17:47 

 oei oei...te snel....lees ....onderdelen....vaardigheden .....soms ook.      

 

 

 
 

Just Hageman 

13-11-2012 18:35 

  

Open deur. In kader van realiseren van passend onderwijs lijkt mij een gesprek tussen 

beleidsmakers en uitvoerders wel bijzonder nuttig.  

  

 Just  

 

 

 

 

  



 

'Incidenten die leiden tot nieuwe regels' - een goede zaak of juist niet? 

 

 
 

Michiel Rutten 

1-11-2012 15:53 

  

De afgelopen jaren is er veel media-aandacht geweest voor enkele incidenten in het 

onderwijsveld. Voorbeelden hiervan zijn InHolland (hbo) en Amarantis (vo/mbo). Deze 

incidenten hebben geleid tot nieuwe beleidsmaatregelen, die voor het gehele 

onderwijsveld, en niet alleen de getroffen instellingen, van toepassing zijn.  

  

Vormen losse, op zichzelf staande incidenten in het algemeen een goede aanleiding 

voor nieuw, algemeen geldend beleid? Of moeten de door incidenten getroffen 

instellingen apart beoordeeld worden, zodat niet meteen het beleid voor het hele 

onderwijsveld op de schop gaat?   

  

 

 

 
 

Jenny Klavertje4 

1-11-2012 21:19 

  

Ik denk dat het goed is om kaders te scheppen voor het onderwijsveld waarbinnen er 

vrijheid is. Het is wel belangrijk om deze kaders zo te scheppen dat er kwaliteit 

geleverd wordt op alle instellingen.  

  

Helaas ondanks waarschijnlijk aanwezige controles zijn er instellingen waarbij het niet 

goed ging. Het is dan goed om opnieuw de kaders te scheppen en hier ook de controle 

op te richten.  

 

 

 

 
 

Gijsbert van der Beek 

2-11-2012 19:25 

  

Incidenten zouden nooit automatisch tot nieuwe regels moeten leiden, omdat die 

nieuwe regels voor de meeste scholen alleen maar overbodige ballast zijn. Analyseer 

daarom eerst wat nu echt het probleem is en op welke scholen. Kijk daarna of je dat 

met een goed gesprek kunt oplossen. Pas als dat niet lukt alleen voor die scholen een 

nieuwe regel.  

 

 

 

 Roelof Steenhuis 

15-11-2012 14:51 

  

Incidenten zijn de uitzonderingen op de regel. Dat betekent nog niet dat de regel 

verkeerd is. Zodra incidenten een patroon worden is het goed om de regels aan te 

passen met nieuwe beleidsmaatregelen. Maar ook daarna zullen er weer nieuwe 

incidenten opdoemen.   

 

 

 



 

'Invoering van risicogericht toezicht zorgt ervoor dat scholen en 
onderwijsinstellingen zich met name op de "minumumlat" richten' 
 

 
 

Michiel Rutten 

31-10-2012 13:26 

  

Het inspectietoezicht is in de afgelopen jaren steeds meer op basis van risicoanalyses 

gaan werken. De Inspectie gaat niet meer elk jaar bij iedere school kijken, maar kijkt in 

eerste instantie naar de opbrengsten van het onderwijs (cito-scores, 

eindexamenresultaten), en naar (financiële) jaarrapportages, signalen en al bij de 

inspectie bekende informatie. Op basis daarvan besluit zij of het noodzakelijk is om 

daadwerkelijk op de school te kijken. Zij ziet daarmee vooral erop toe dat scholen op 

een beperkt terrein voldoen aan de minimumeisen.  

  

Doordat de inspectie met name op basis van documenten kijkt of scholen aan 

minimumeisen voldoen, en minder zelf op elke school komt, zijn scholen meer geneigd 

om het minimum wel goed genoeg te vinden. Of zie jij dit gevaar helemaal niet?    

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

31-10-2012 21:38 

Ik meen dat iedere leerkracht en ook de kinderen en hun ouders méér willen dan het 

minimum. Juist de extra "belevenissen" maken het onderwijs leuk. Die "lol" moeten we 

er in houden. Onderwijs is meer dan alleen maar kennisoverdracht. Plezier beleven, 

ervaren, proberen en ondervinden zijn essentiële toevoegingen in onderwijs. Gevaar 

voor inzakken en alleen maar aan de minimumeisen voldoen, is volgens mij 

ongegrond.Is eigenlijk ook een negatieve blik op al die mensen die in het onderwijs 

werken. Er gebeurt gewoon veel meer.  

 Eric  

    

    

 

 

 
 

Jenny Klavertje4 

5-11-2012 20:07 

 Ik vraag mij meer af of het gevaar juist uit een andere hoek komt. Door de risico 

analyses kun je als school in de verleiding komen de keuzes zo te maken dat je prima 

uit de risico analyse komt maar dat het niet meer de juiste koers voor de leerlingen is.  

  

Bij ons binnen het SBO hebben wij net een schrijven van de inspectie gekregen dat je 

als SBO als de uitstroom 45% of meer PRO is je als school automatisch uit de 

risicoanalyse komt. Wij krijgen steeds zwakkere kinderen binnen omdat de kinderen die 

wij 5 jaar geleden binnen kregen nu op de bassischool blijven. Nu wordt de keuze: 

moeten wij binnen het sop heftigere grenzen aangeven zodat onze uitstroom weer 

minder dan 45% richting het PRO zal zijn. (en er dus kinderen tussen wal en schip, 

tussen sbo en cluster 3 terecht gaan komen) of gaan wij kijken wat wij aankunnen en 

accepteren wij dat wij dus automatisch uit de risicoanalyse zullen komen....    

 

 

 



 

'Kennistoetsen voor docenten zijn van belang om het  onderwijs te 
kunnen verbeteren' 
 

 
 

Michiel Rutten 

6-11-2012 17:07 

  

Als onderdeel van de ‘professionaliseringsagenda’ is er veel aandacht besteed aan de 

‘kenniskant’ van het leraarsberoep. Dit heeft geleid tot kennistoetsen op de 

lerarenopleidingen en discussies over de inrichting van de nascholing voor docenten.  

  

Zijn kennistoetsen voor docenten een goede manier om het onderwijs te 

professionaliseren? Is het voldoende om het beleid hierop te richten? Moet er vaker 

getoetst worden? Ook na de opleidingsfase van docenten? Of moet de nascholing zich 

op andere zaken concentreren?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

8-11-2012 20:41 

Ja, ik ben blij met kennistoetsen in het onderwijs. Je mag een kennis in de loop der 

jaren uitbouwen, een degelijke basis is echter wel voorwaarde. De tijd van "de meester 

zoekt het wel even op " is voor een hele hoop terreinen taboe. Praktische, parate kennis 

is een voorwaarde. Van leerlingen verwachten we dit ook na onderwijs genoten te 

hebben, waarom dan niet van professionals? Ook nascoling/bijscholing is een onderdeel 

dat aandacht verdiend. Ons onderwijs en onze maatschappij sluiten bij elkaar aan, dus 

moet je aansluiting houden. Scholing draagt daartoe bij, een "tool" voor je vak.  

 Eric  

 

 

 
 

Just Hageman 

13-11-2012 18:28 

  

Lijkt me erg nuttig.  

  

1) vooroordelen de wereld uit dat leraren en docenten niets weten , niets kunnen en 

alleen maar uit het boekje kunnen voorlezen.  

  

2) mochten er gaten in de kennis zitten, reden om je concreet te professionaliseren.  

  

 Just  

 

 

 

 

  



 

Leiden betere basisvaardigheden automatisch tot beter onderwijs? 

 

 
 

Michiel Rutten 

26-10-2012 12:07 

  

De aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs heeft zich met name gericht op 

cognitieve vakken, en daarbinnen op de basisvaardigheden (Nederlandse taal en 

rekenen/ wiskunde). De bredere opdracht van de school (bijvoorbeeld: geschiedenis, 

aardrijkskunde, Frans, burgerschap) krijgt daardoor minder aandacht.  

  

Is er sprake van kwaliteitsbevordering in het onderwijs als de aandacht zich specifiek op 

een aantal deelgebieden (Nederlandse taal, rekenen/ wiskunde) richt, en daarbij andere 

gebieden juist minder aandacht geeft? Is dat voor alle leerlingen bevorderlijk? Waarom 

wel/ niet?   

  

 

 

 Tipvan TO 

31-10-2012 12:12 

Ik vind het een slechte ontwikkeling. Iedereen heeft tegenwoordig verplicht wiskunde 

en mag daar niet eens al te slecht in zijn anders is het diploma onhaalbaar. Onzinnig 

vind ik dat. Alsof je in de rest van je opleiding/leven altijd wiskunde nodig hebt. Ik kan 

er erg boos om worden. Laat iemand de middelbare school afronden met vakken die 

voor hem/haar belangrijk zijn. Over Engels kun je nog twisten, maar voor wiskunde 

geldt zeker dat dat voor zeer veel mensen en vervolgopleidingen totaal irrelevant is. 

Voor een groot deel van de vervolgopleidingen is alleen het onderdeeltje statistiek uit 

de wiskunde relevant en dat komt vanzelf in die vervolgopleiding aan de orde. Strikt 

genomen kun je zelfs prima die vervolgopleiding afronden zonder die statistiek goed te 

beheersen. Uiteindelijk wordt dat pas echt relevant als je onderzoek gaat doen en/of 

onderzoek van anderen moet interpreteren. En voor dat laatste is een basale kennis van 

de statistiek ruim voldoende. Wiskunde verplicht is lariekoek!  

 

 

 
 

M Cat 

31-10-2012 13:55 

 

 

 

 

  



 

'Meer aandacht voor excellentie/ambitie betekent minder aandacht 
voor doorsnee/middelmaat' 
 

 
 

Michiel Rutten 

31-10-2012 13:25 

  

In de afgelopen periode heeft het kabinet ingezet op talentontwikkeling, excellentie en 

een ambitieus studieklimaat. In toenemende mate zijn bijvoorbeeld plusklassen in het 

basisonderwijs of honoursprogramma’s in het hoger onderwijs ingericht.  

  

Het is begrijpelijk dat ambitieuze en excellerende leerlingen/studenten gestimuleerd en 

(nog) beter begeleid worden, maar gaat dat niet ten koste van de 'gewone' leerling of 

de leerling met achterstanden? Waar is de middenweg? Of is dat hier niet de te 

verkiezen weg?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 17:43 

 Alle kinderen moeten op maat worden bediend. Dus hierop mogen géén uitzonderingen 

worden gemaakt. Hou daarbij wel in ogenschouw dat niet alle kinderen op de juiste 

plaatszijn in het onderwijs. Vaak vergen de speciale behoeften van die kinderen een 

speciale school. verwijzing daar naar is vaak een langdureig traject. Tot die tijd dat ze 

naar de juiste school gaan, vergt hun specifieke werkwijze en plan van aanpak veel van 

de organisatie. Ook kinderen in de groep kunnen daardoor niet altijd de aandacht 

krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Praten over minder aandacht is dus wel degelijk 

een issue. Dit betekent niet alleen voor de excellente leerlingen zoals in de stelling is 

aangegeven. Dat we ook de doorsnee kinderen hun aandacht moeten blijven geven is 

duidelijk.  

 Eric  

 

 

 

  



 

Onderwerp: 'Zonder betrokkenheid van ouders geen goed onderwijs' - 
hoe denk jij daarover? 

 

 G W 

15-11-2012 14:19 

  

Ik denk dat ook hier 1 en 1 is 3 van toepassing is.  Als school en ouders op 1 lijn zitten, 

als de ouder betrokken is bij de schoolse zaken  van het (eigen) kind, geeft het een 

meerwaarde en zal de leerling er voordeel van hebben. Extra helpende handen wanneer 

dat nodig of gewenst is, levert veel op voor de school. Klopt, maar ik lees deze stelling 

toch ook anders. Als ouder betrokken zijn bij je kind, dat is belangrijk en daar hoort de 

school ook bij! Dan komen die helpende handen in school vanzelf ook.   

  

School is toch geen veredelde opvang?  

  

Ouders moeten al zoveel....  ????   Het begint toch met ouder zijn, er voor je kind zijn?  

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

18-11-2012 8:09 

Betrokkenheid en veredelde opvang?  Zijn 2 begrippen die niets met elkaar van doen 

hebben. Je bent als school echt niet een verlengstuk van de opvoeding. Wat wel 

belangrijk is, als ouders bewust voor school hebben gekozen, dat zij betrokken zijn. 

Praten over, meedoen, laten merken wat er toe doet.....Dat zijn zaken die voor het kind 

van belang zijn.Betrokkenheid is een must. Het houdt je ook alert.  

 Eric  

 

 

 
 

Simone de Bakker 

18-11-2012 21:45 

  

Geldt alleen dat de ouder betrokken moet zijn, of moet de school de betrokkenheid van 

de ouder ook toelaten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

'Organisatiegraad onderwijsveld leidt tot afnemende autonomie van 
onderwijsinstellingen' 
 

 
 

Michiel Rutten 

1-11-2012 15:46 

  

Door de toenemende invloed van organisaties die namens het onderwijsveld spreken, 

neemt de autonomie van afzonderlijke onderwijsinstellingen af.  

  

Vind je dit een goede ontwikkeling? Of zouden de onderwijsinstellingen juist autonomer 

moeten worden volgens jou?   

  

 

 

 

  



 

'Passend onderwijs: in theorie goed, in de praktijk onuitvoerbaar' 
 

 
 

Michiel Rutten 

31-10-2012 13:24 

  

Na jaren voorbereiding is op 9 oktober 2012 het wetsvoorstel 'Passend Onderwijs' 

goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het doel is alle leerlingen een onderwijsaanbod op 

maat te bieden in een eenvoudiger, transparanter en minder bureaucratisch systeem 

met meer ruimte voor scholen. Het voorstel moet zorgen voor een betere 

samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en tussen scholen, gemeenten en 

jeugdzorg.  

  

De doelen achter het wetsvoorstel Passend Onderwijs zijn goed. Maar het is nog maar 

zeer de vraag of alle verwachtingen kunnen worden waargemaakt, mede gelet op de 

crisistijd en de bezuinigingen die nog steeds worden doorgevoerd (ook in het 

onderwijs). Kunnen de samenwerkende scholen dit aan?   

  

 

 

 W Korevaar 

1-11-2012 8:30 

Het kan zeker goed komen, als de bereidheid er maar is bij de teams en de besturen. 

Wij zijn als basisschool al dertig jaar grotendeels 'zelfvoorzienend' op dit terrein. 

Daardoor is er veel ervaring opgedaan. Mijn grote zorg blijft wel, of deze wet niet een 

verkapte bezuiniging inhoudt op de eigenlijke werkvloer. Dan hebben we echt een 

probleem, want hoe we het draaien of keren: personeel kost geld.  

 

 

 Nicky de  Jong 

2-11-2012 19:55 

  

Passend onderwijs is in de praktijk onuitvoerbaar en wel om de volgende redenen:  

  

- de klassen zijn groot en worden steeds groter als gevolg van de bezuinigingen op 

onderwijs; de grootte van de klassen belemmert dat er maatwerk wordt geleverd  

  

- veel vooral oudere collega's missen de expertise om passend onderwijs in de praktijk 

te brengen;  

  

- bijscholing is vaak niet mogelijk omdat volgens de schoolleiding dit ten koste gaat van 

onderwijstijd;  

  

- de werkdruk neemt steeds toe; de grens is voor veel docenten al bereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Jenny Klavertje4 

4-11-2012 22:15 

  

Als het passend onderwijs wordt ingevoerd met daarbij de bezuiniging zullen er veel 

meer kinderen zijn die juist geen passend onderwijs meer krijgen. De kinderen die het 

'normaal' net redden in de klas krijgen nu minder aandacht door de grotere diversiteit 

in problematieken waar de leerkracht zijn aandacht tussen moet verdelen. En dus zullen 

zij ipv een gemiddelde leerling te zijn waarschijnlijk wegzakken in kennis en kunde.. en 

dan???  

 

 

 

 
 

Ad Vis 

12-11-2012 10:30 

  

Jammer dat de discussie over passend onderwijs zo vaak gaat over geld. De 

uitgangspunten van passend onderwijs worden volgens mij door heel veel 

onderwijsmensen van harte onderschreven. Als we gezamenlijk (dus ook de 

zorgaanbieders) de schouders er onder zetten, moet het een succes kunnen worden.  

 

 

 

 

  



 

'Scholen en burgers hebben behoefte aan een meer sturende of 
richtinggevende overheid' 
 

 
 

Michiel Rutten 

31-10-2012 13:27 

  

De afgelopen periode heeft het terugtreden van de overheid verder doorgezet. Steeds 

meer vraagt de overheid dat scholen en burgers hun zaken zelf organiseren.  

  

Is het goed dat de overheid zoveel verantwoordelijkheid bij scholen en burgers legt om 

het onderwijs vorm te geven? Wat vind jij?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 21:43 

Het is goed dat scholen en dus bijbehorend bestuur ( lees ouders) zelf vorm kunnen 

geven aan hun onderwijs.Hoe je zelf de school  en inhoud vorm geeft, is een 

meerwaarde voor het type school dat je wilt zijn. Voorwaarde is echter wel dat inspectie 

ten alle tijde de eindverantwoordelijkheid neemt door controle uit te oefenen. Op welke 

wijze dit kan gebeuren is vers 2. In principe zou iedereen zelf het onderwijs mogen 

bepalen, vrijheid van onderwijs. Mits voldaan wordt aan de door de inspectie gestelde 

criteria.  

 Eric  

 

 

 

  



 

'Scholen moeten meer samenwerken met private organisaties'  
 

 
 

Michiel Rutten 

5-11-2012 22:08 

  

In verschillende onderwijssectoren is sprake van een groeiend publiek-private 

samenwerking (de ene sector/school is daar veel verder in dan de andere). Bij publiek-

private samenwerking kan gedacht worden aan brede schoolontwikkeling (bijvoorbeeld 

samenwerking met sportinstellingen), maar ook aan samenwerking met het 

bedrijfsleven.  

  

In het (middelbaar) beroepsonderwijs wordt er veel en vaak samengewerkt met het 

bedrijfsleven. Is dit ook een goede ontwikkeling voor andere onderwijssoorten? Met wat 

voor organisaties (bedrijven, kinderopvang, sport, cultuur?) zouden zij dan samen 

kunnen werken? En wat zou het doel van die samenwerking moeten/kunnen zijn?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

8-11-2012 20:47 

Deze ontwikkeling is een juiste als er gericht door de leerlingen voor kan worden 

gekozen. Het moet niet een enige keuze zijn. Er moet een vrijheid blijven om op andere 

wijze je te ontwikkelen. het gevaar voor teveel balang van private instellingen is hun 

invloed op het onderwijs. Natuurlijk is het logisch dat je stuurt, maar jonge mensen 

kunnen zich nog divers ontwikkelen en een te "enge" studie- en studierichting kan hun 

ontplooiing in de weg staan. Het wordt een slechte ontwikkeling als het ptimaire 

onderwijs ten dienste komt van de beroepsopleiding. Samenwerking in het 

beroepsonderwijs tussen school en eventueel bedrijfsleven kan stimulerend 

werken...niks mis mee.  

 Eric  

    

 

 

 
 

Just Hageman 

13-11-2012 18:31 

  

Graag. Samenwerken is dé oplossing om de structuur van onderwijs te veranderen. 

Samen leren ipv ik weet wat goed voor jullie is.  

  

Bedrijven leren van leerlingen en leerlingen leren van bedrijven. Daarnaast zou dit wel 

eens een belangrijke inkomstenbron kunnen worden (materieel of financieel).  

  

 Just  

 

 

 

 

  



 

'Scholen zijn zich onvoldoende bewust van manieren om efficiënt te 
werken' - eens of oneens? 

 

 
 

Michiel Rutten 

13-11-2012 13:24 

  

Hoewel er veel aandacht is voor het belang van efficiënt werken, is dit nog niet 

structureel ingebed in het beleid van scholen en onderwijsinstellingen. 

Onderwijsinstellingen geven het geen prioriteit en houden hier bij het vormgeven van 

hun beleid weinig rekening mee.  

   

Heeft efficiënt werken inderdaad nog te weinig prioriteit? En weten wij eigenlijk wel 

voldoende over wat daadwerkelijk efficiënt is in het onderwijs? Blijkt goedkoop niet ook 

vaak ‘duurkoop’? Is efficiënt dan misschien iets anders dan ‘bezuinigen’?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

14-11-2012 14:21 

Efficiënt werken is niet altijd ( =lees vaak) niet mogelijk. Diverse factoren van buitenaf 

beïnvloeden het proces. Voor, tijdens en ook na lesgeven realiseer je dit wellicht vooraf 

of achteraf, maar soms heb je een proces niet altijd in de hand. Dit is geen vorm van 

onmacht maar een vast gegeven. Je werkt met mensen en niet met machines.  

Als efficiënt werken ook betekent dat er goed met geld wordt omgegaan.....nu dan lust 

ik nog wel een!Er is steeds hard gewerkt in de klassen met minder geld beschikbaar 

hiervoor. Mede dankzij het vrij besteden van gelden kun je creativer omgaan met het 

geld, leuk. maar het werd langzamenrhand steeds minder of hetzelfde bedrag voor een 

groter aantal leerlingen.  

 Eric  

  

 

 

 

  



 

'Steeds vroegere selectie maakt goede leerlingen beter. Maakt het 
minder goede leerlingen niet slechter?' 
 

 
 

Michiel Rutten 

1-11-2012 15:34 

  

Er is sprake van een steeds vroeger beginnende selectie in het primair onderwijs. 

Leerlingen worden al vroeg ingedeeld in niveaugroepen met verschillende leerlijnen.  

  

Wat vind je van deze tendens? Wordt het onderwijs hier als geheel beter van? Of 

profiteren alleen goede leerlingen?   

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 17:58 

Indelen in niveaugroepen is alleen dán  nuttig als er ook in onderwijs tussentijds wordt 

gekeken of de groep waarin het kind zit nog steeds de juiste is. Juist het tussentijds 

wisselen indien nodig, is belangrijk. Belangrijk voor het aanbod van het onderwijs, net 

als het vermogen dit eigen te maken.  Soms moet er te vroeg worden geselecteerd, 

met name bij jonge kleuters geeft dit nog wel eens problemen. Een kleuter kan in korte 

tijd enorme vorderingen maken, maar ook terugvallen op een ouder nivieau. Geef hen 

de tijd om deze fase te doorlopen. Observeren zonder daar consequenties aan te 

verbinden is soms voor het kind beter.Indelen in leerlijnen is voor de ontwikkeling van 

juist deze jonge kinderen niet altijd noodzakelijk. Blijft staan: bij oudere leerlingen is 

indeling in niveaugroepen prima, mits goed geëvalueerd en bijtijds aangepast.  

 Eric.  

    

 

 

 jos Arends 

14-11-2012 15:57 

  

Hier heb ik geen probleem mee, mits minder goede leerlingen voortdurend op hun 

niveau worden uitgedaagd. Laat excellentie maar vroeg beginnen  

 

 

 

 

  



 

'Sturing door prestatieafspraken/bestuursakkoorden met de sector' - 
goed of niet? 

 

 
 

Michiel Rutten 

1-11-2012 15:49 

  

De afgelopen kabinetsperiode is voor het realiseren van kabinetsambities vooral 

gewerkt met prestatieafspraken en/of bestuursakkoorden In deze akkoorden wordt 

veelal gebruik gemaakt van nauwkeurig omschreven cijfermatig bepaalde 

prestatieafspraken (bijvoorbeeld verhogen van de citoscores met 1.9 punt, of afspraken 

over te behalen studierendementen in het hoger onderwijs).  

  

Zijn dergelijke prestatieafspraken, die voor de hele sector gelden, eigenlijk wel te 

hanteren? Moeten instellingen niet juist meer individueel beoordeeld worden?   

  

 

 

 
 

Giel Vaessen 

2-11-2012 9:56 

Hard nodig omdat nu de prestaties en kwaliteiten niet steeds duidelijk zijn. Afrekenen 

op resultaten is een prima zaak. Let wel op dat de criteria waarop beoordeeld wordt wel 

de criteria zijn die de scholen inderdaad aan het denken zetten tot het verbeteren van 

hun kwaliteit (en niet de kwantiteit).  

 

 

 
 

Simone de Bakker 

2-11-2012 12:26 

  

En is dat wat je nu ziet gebeuren? Worden de goede criteria gebruikt?  

  

 

 
 

Eric Graauwmans 

2-11-2012 19:14 

Criteria samenstellen en daarmee aan de slag geeft duidelijkheid.Halen of niet-halen 

van de gestelde doelen heeft als voordeel dat je samen kunt analyseren waarom e.e.a. 

niet of wel gehaald is. Er zijn verschillende doelen.  Met name bij het niet-halen is 

belangrijk te onderzoeken of alle mogelijkheden wel benut zijn. Soms moet je ook 

samen constateren dat de gestelde eis/het gestelde doel, te hoog/te ver lag. Leg de lat 

hoog, maar zeker niet te hoog. Dat is frusterend voor alle betrokkenen.  

Doelen en eisen kun je per groep/jaargang afstemmen. Wat heeft deze groep voor 

niveau, wat willen we en wat heeft de lesgevende nodig om beoogde doel te bereiken. 

Reken elkaar er niet op af.  

 Eric  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Just Hageman 

13-11-2012 18:33 

  

Als we nu eens uitgaan van de gestelde eisen en vervolgens aangeven waarom we ze 

wel of niet gehaald hebben. De inspectie zou dan moeten kijken of de argumenten 

valide zijn. De overheid zal dan deze scholen moeten ondersteunen (scholen aan zet) of 

als good practice moeten belonen.   

  

 Just  

 

 

 

 

  



 

Technisch onderwijs 

 

 whatst abc 

4-11-2012 19:58 

  

Hoe zit het met de basis om techniek voor jonge kinderen aan te bieden?  

  

 

 

 
 

Jenny Klavertje4 

4-11-2012 22:09 

  

Er zijn maar weinig leerkrachten in het basisonderwijs die zelf de techniek onder de knie 

hebben.......  

  

Dus zal dit een vak blijven waar veel te weinig aandacht aan besteed wordt....  

  

HELAAS!!!!  

 

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

8-11-2012 20:50 

Je hoeft zelf niet te kunnen schilderen om van een Monet te genieten! Waarom moet je 

zelf dit onderdeel beheersen terwijl een hoop onderdelen van techniekonderwijs ook 

bestaat uit toepassen van basisvaardigheden die de leerlingen al beheersen? Het vak 

techniek geeft juist impulsen en nodigt uit.  

Yes, you can!  

 Eric  

 

 

 

  



 

'Toenemende profilering van instellingen zorgt voor een beter 
gefundeerde school- of opleidingskeuze' 
 

 
 

Michiel Rutten 

1-11-2012 15:40 

  

Zowel om leerlingen/studenten te werven, als ook om inhoudelijke redenen kiezen 

steeds meer scholen en onderwijsinstellingen ervoor zich (op onderdelen) te profileren. 

In het primair en voortgezet onderwijs gaat het bijvoorbeeld om extra aandacht voor 

sport of cultuur, of een programma als de ‘vreedzame school’. In het hoger onderwijs 

zijn instellingen gevraagd om plannen te maken voor de zwaartepunten waarop ze zich 

met name willen richten.  

  

Scholen, hogescholen en universiteiten profileren zich graag op allerlei verschillende 

punten. Dat kan zowel zijn op de inhoud van het onderwijs, als ook op bijvoorbeeld 

extra activiteiten voor leerlingen of de aantrekkelijkheid van de staf of de omgeving. Is 

elke profilering goed? Of zouden onderwijsinstellingen zich met name moeten richten op 

differentiatie in onderwijsprogramma’s?   

  

 

 

 
 

Giel Vaessen 

2-11-2012 9:52 

Dit is een uitgangspunt dat mij uitermate aanspreekt. De opleidingswereld en het zeer 

verschillende aanbod maakt het voor studenten moeilijk om een goede keuze te maken 

voor hun toekomst. Er is teveel aanbod, de kwaliteit van het aanbod is niet steeds 

eenduidig. De waarde van de opleidingen voor de maatschappij en de toekomst is vaak 

niet duidelijk. Meer profilering en onderscheid is hard nodig. De zwaartepunten kunnen 

beter gecommuniceerd worden naar alle partijen die te maken hebben met onderwijs en 

leren, zowel naar potentiele studenten als ook naar insetllingen en 

beroepsorganisaties.Leren moet leuk zijn, uitdagendzijn maar moet zeer zeker ook 

leiden tot een meerwaarde en tot een verantwoorde beroepskeuze waarmee men 

daadwerkelijk aan de slag kan.  

 

 

 

  



 

Vernieuwing en innovatie komen weinig van de grond - hoe komt dat? 

 

 
 

Michiel Rutten 

13-11-2012 13:15 

  

Een van de doelen van autonomievergroting in het onderwijs was om het onderwijs 

innovatiever en productiever te maken. Die verwachting is niet uitgekomen. 

Vernieuwing en innovatie komen op het grootste deel van de scholen en 

onderwijsinstellingen niet van de grond.  

  

De constatering dat de gewenste vernieuwing en innovatie achterblijft is één ding, de 

vraag is wat de oorzaak hiervan is.  Zijn er oorzaken aan te wijzen? Zo ja, welke dan?    

  

 

 

 
 

Marko Otten 

14-11-2012 10:06 

  

Op veel scholen is er zeker een wil om te innoveren. Aan de hardware-kant zie je dat 

bijvoorbeeld in het PO in de meeste klaslokalen digiborden zijn verschenen. Het VO 

blijft vooreerst hierbij flink achter. Maar hardware laat zich gemakkelijker vervangen 

dan de software die in mensen gehuisvest is en die hun professionele handelen stuurt. 

De digiborden worden lang niet overal optimaal ingezet. En de kinderen moeten de 

mobieltjes en tablets in de tas laten.  

Dan is er ook nog de beleving van het werk. In veel scholen heerst collectieve  

calimero:  docenten vinden dat zij op de gebaande paden al op hun tenen moeten 

lopen. Ze moeten niet denken aan de extra energie die "innovatoren met hun speeltjes" 

van hen vragen. Er is geen tijd of rust voor vernieuwing. En ziet men innovatoren niet 

vaak als de anderen, zij van buiten? Zo ja, dan is dat heel jammer. Vernieuwing zelf 

doen kan veel tijd opleveren en professioneel plezier. Plezier is een factor die we 

misschien niet genoeg najagen? Ieder die een rol pakt bij een innovatieproces kent de 

ervaring dat energie vrijkomt.  

 

 

 

 Roelof Steenhuis 

14-11-2012 11:13 

  

Vernieuwing en innovatie is een spel tussen wensen, moeten, willen en kunnen. Als 

deze vier krachten in balans zijn, zal het lukken om vernieuwing te laten ontstaan. 

Zolang er vernieuwd  moet  worden zonder aandacht te besteden aan visie, kennis en 

motivatie, zal er niets veranderen. De ontwikkeling van de ICT in het onderwijs 

bijvoorbeeld, gaat een stuk trager dan buiten het onderwijs. Omdat er geen geld voor is 

(wensen), niet alle leerkrachten er verstand van hebben (kunnen), methodes blijven 

bestaan met boeken en werkschriften (willen) en de oude manier van werken goed 

wordt gewaardeerd (moeten).   

 

 

 

 

 



 

 Ton De Korte 

14-11-2012 23:18 

  

Vernieuwing en innovatie kost tijd en geld. Tijd is geld, dus het kost veel geld. Met het 

verzelfstandigen en vergroten van de organisatie, heeft de overheid ook 

verhoudingsgewijs steeds minder geld in het onderwijs gestoken.Dit terwijl bestuurders 

dachten: wij zijn groter geworden dus ons salaris moet meegroeien. Gevolg: nog 

minder geld voor het primaire proces. En dus geen geld voor innovatie en vernieuwing. 

Projectpotje(s) leeg (Da Vinci, web2000)? Einde project en dus geen geld om te 

impanteren en door te ontwikkelen. Vernieuwers onder de docenten teleurgesteld en 

deze haken dus af.  

 

 

 

 

  



 

Waar hebben we het eigenlijk over als we het over " onderwijs" 
hebben? 

 

 
 

Kees van Willigen 

8-11-2012 22:43 

  

De discussie en meningen over 1 onderwijs gaan over de vele vormen van onderwijs die 

zo enorm van elkaar verschillen dat het onmogelijk is om over 1 onderwijs te spreken. 

Discussies zouden dus veel meer specifiek moeten worden gevoerd.  

  

 

 

 
 

Michiel Rutten 

9-11-2012 9:18 

  

Hoi Kees,  

  

Goed punt. Over welke vorm van onderwijs zou jij het, vanuit jouw beleving en 

expertise, willen hebben? Welke problemen spelen daar? En aan welke ontwikkeling(en) 

is behoefte?  

  

    

 

 

 

 

  



 

'Zonder betrokkenheid van ouders geen goed onderwijs' - hoe denk jij 
daarover? 

 

 
 

Michiel Rutten 

5-11-2012 22:12 

  

Er is veel aandacht voor de bijdrage die ouders kunnen leveren aan het onderwijs, 

zowel financieel, als ook door inzet van tijd of door betrokkenheid bij de school. Zo is 

door het ministerie bijvoorbeeld beleid ingezet om ouders sterker bij het onderwijs te 

betrekken. Ook scholen zelf doen een steeds groter beroep op ouders.  

  

Is structurele ouderbetrokkenheid inderdaad noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen 

geven? Of hebben scholen en onderwijsinstellingen met name làst van ouders die zich 

overal mee bemoeien? Indien het laatste het geval is:  hoe kun je ouders op een goede 

manier betrekken?    

  

 

 

 
 

Eric Graauwmans 

8-11-2012 21:00 

Betrokkenheid van ouders puur uit financieel oogpunt is een gemiste kans. Je plakt een 

pleister op de wond zonder de wond te dichten....Veel belangrijker is betrokkenheid 

omdat dit vanuit het idee komt dat we samen jonge mensen vormen. School is geen 

verlengstuk van thuis en andersom...Wel belangrijk is van elkaar te weten wat er 

gedaan wordt. Ook elkaars kundigheid is natuurlijk een pré. Dat het ministerie ouders 

wil betrekken en daar zelf beleid voor maakt? vanuit welke optiek? Geld?   

Door ouders structureel samen met leerlingen in het onderwijs te betrekken, versterk je 

de banden.  

Laat ouders zien hoe je met kinderen werkt, wat je in je scholen doet. Uiteindelijk zal 

deze betrokkenheid doorsijpelen in de maatschappij, Hierdoor wordt goed onderwijs 

weer veel belangrijker gevonden dan nu. Vaak is de gedachte "wat brengt het geldelijk 

op" belangrijker dan de ideële gedachte.   

 Eric  

 

 

 caroline Le Large 

8-11-2012 21:36 

  

Ouderlagen zijn heel effectief. Opbouwende kritiek en creatieve ideeën, de tweetalige 

ouderlaag is een bron van inspiratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Albert Vos 

14-11-2012 20:23 

  

Ouders moeten al zoveel!  

  

Zij moeten beiden werken, mantelzorger zijn, sociaal/cultureel bezig zijn, kinderen 

opvoeden, huishouden, gezond leven, sporten, uitgaan, vrijwilligers werk doen, et 

cetera, er blijft dan weinig vrije tijd over!  

  

Ouders goed informeren dat is een 1e insteek, en niet telkens opnieuw informeren over 

zaken die de afgelopen schooljaren de revue hebben gepasseerd!I  

  

Ik ben het eens met Eric om ouders te betrekken of betrokken te laten voelen, laat hen 

eens een keer 1 taak uitvoeren voor een of andere schoolactiviteit of iets dergelijks!  

 

 

 

 G W 

15-11-2012 14:21 

  

Ik denk dat ook hier 1 en 1 is 3 van toepassing is.  Als school en ouders op 1 lijn zitten, 

als de ouder betrokken is bij de schoolse zaken  van het (eigen) kind, geeft het een 

meerwaarde en zal de leerling er voordeel van hebben. Extra helpende handen wanneer 

dat nodig of gewenst is, levert veel op voor de school. Klopt, maar ik lees deze stelling 

toch ook anders. Als ouder betrokken zijn bij je kind, dat is belangrijk en daar hoort de 

school ook bij! Dan komen die helpende handen in school vanzelf ook.  

  

School is toch geen veredelde opvang?  

  

Ouders moeten al zoveel....  ????   Het begint toch met ouder zijn, er voor je kind zijn?  

 

 

 

 




