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Inleiding

Klasniveau (micro)

Deze brochure is gebaseerd op een
overzichtsstudie naar de resultaten van
onderwijs‐eﬀec viteitsonderzoek, en de
betekenis daarvan voor de rijksoverheid. De
kernvragen bij onderwijs‐eﬀec viteitsonderzoek
zijn “wat werkt”, welke veranderbare factoren
hebben invloed op onderwijspresta es en de
vervolgvraag “waarom” die factoren werken.
Met kennis over onderwijseﬀec viteit worden
zowel resultaten van empirisch onderzoek
bedoeld (wat werkt?) als gefundeerde
interpreta es daarvan (waarom werkt het?). Het
accent ligt op factoren die veranderbaar zijn
door het beleid, de school of de leerkracht en
die invloed hebben op cogni eve presta es in
basisvakken. Het verband tussen deze factoren
en presta e‐me ngen wordt weergegeven als
“eﬀectgroo e”. Als ondergrens voor
“onderwijskundige betekenis” wordt vaak een
eﬀectgroo e van .25 aangehouden.

abc

Schoolniveau (meso)

We geven eerst een overzicht van de relevante
factoren op drie niveaus (tabel 1):
1. De klas (micro‐niveau)
2. De school (meso‐niveau)
3. Het onderwijsbestel als geheel (macro‐niveau)

Vervolgens presenteren we voor elk van de
niveaus de resultaten van de factoren, zoals die
in empirisch onderzoek gedeﬁnieerd zijn (resp.
tabel 2, tabel 3 en tabel 4). De volgorde is niet
toevallig. De meest direct werkzame factoren
vinden we in het klaslokaal, gevolgd door de
factoren op schoolniveau en vervolgens die op
stelselniveau.

Stelselniveau (macro)
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Tabel 1. Wat bevordert de kwaliteit van het onderwijs? Factoren op micro‐meso‐ en macroniveau
Goed opgeleide leerkrachten

Genoeg jd en gelegenheid voor leren in basisvakken

Gestructureerd onderwijs (didac ek)

Ondersteunend klassenmanagement en ordentelijk klimaat

Adequate evalua e en feedback

De organisa e van de school is ondersteunend voor eﬀec eve instruc e
De school legt verantwoording af over behaalde resultaten en gebruikt deze om een presta egerichte focus te
hebben
De school maakt goed gebruik van evalua e en feedbackprocessen (lerende organisa e)
De schoolorganisa e is eﬃciënt in leiderschapsfunc es (onderwijskundig leiderschap) en is zuinig met
voortdurende verandering (transforma ef leiderschap)
Schoolleiding waarborgt sociale veiligheid en gebruikt formele regels voor de handhaving van een ordelijk
schoolklimaat

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten, ac ef recruteringsbeleid

Een kwalita ef hoogstaande lerarenopleiding (veel aandacht voor leerstofgebonden didac sche kennis)

Een goed uitgelijnd curriculum
Het laten aﬂeggen van verantwoording door scholen op basis van presta e‐indicatoren en toezicht door de
Inspec e
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Micro‐niveau
De belangrijkste factoren (de factoren met de
hoogste eﬀectgroo es: zie schema hieronder)
zijn goede leraren, voldoende jd en
gelegenheid om vakinhoudelijke kennis te
verwerven en directe instruc e van deze kennis
en van de vakspeciﬁeke leerstrategieën en meta‐
cogni e. Met “goede leraren” bedoelen we
leraren die in staat zijn hun pedagogisch‐
didac sche vaardigheden goed te integreren
met vakinhoudelijke kennis. In het Engels wordt
dit aangeduid met de term “pedagogical content
knowledge”. Omdat hierover geen resultaten uit
meta‐analyses bekend zijn, is de eﬀectgroo e
niet vermeld.
Directe instruc e

Op male eﬀecten kunnen we pas verwachten
als aan enkele belangrijke voorwaarden is
voldaan: de erkenning van het belang van
vakgerichte kennis, didac sch goed geschoolde
leerkrachten, forma eve en summa eve
toetsing en feedback.

dat deze factoren werken, maar is er ook een
verklaring waarom ze werken.
Het onderzoek leert ook wat minder goed werkt.
De voornaamste bron van ineﬀec viteit op het
microniveau is onvoldoende gestructureerd
‘open’ onderwijs, waarbij te snel een beroep
wordt gedaan op zelfregula e.

De tabel hieronder vermeldt ook wat de
conceptuele basis is van elke factor. Dankzij
achterliggende theorieën weten we niet alleen

Tabel 2. Eﬀectgroo e en conceptuele basis van eﬀec viteitsbevorderende factoren op micro‐niveau
Conceptuele basis

Ineffectieve
tegenhanger

‐

Didac sche analyse

Rela vering van het belang
van vakgebonden kennis

Gelegenheid om te leren
(OTL)

0.3

Een goed uitgelijnd
curriculum

De mythe van inhoudsloze
vaardigheden

Klassenmanagement van
eﬀec eve leer jd

0.2

Directe instruc e

0.5

Typering
Leraren die vakinhoudelijke en
pedagogische kennis integreren

Vakspeciﬁeke leerstrategieën en
meta‐cogni e

Effectgrootte

0.4

Carroll model (afstemmen
leer jd op onderwijsbehoe e)
Cogni eve
informa everwerkingstheorie

‘Open’, ongeleide instruc e

Doelstellingstaxonomieën,
Cogni eve informa everwerkingstheorie

Ordelijk klimaat

0.3

Formele regulering; theorie
over de bureaucra e

Ontbreken van regels en orde;

Evalua e en feedback

0.2

Cyberne sch principe

An ‐toets lobby
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‘over‐permissive’

Meso‐niveau
Ook op het schoolniveau is winst te behalen
voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar de
factoren die het grootste verschil maken, zeggen
eigenlijk vooral iets over het microniveau.
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de
school om de op male condi es te scheppen en
te waarborgen voor goed onderwijs op
microniveau. Dit komt tot uitdrukking in het
zorgen voor voldoende leer jd en ‘opportunity’
om vakgerichte kennis te verwerven en een s jl
van leiding geven die de autonomie van
leerkrachten respecteert, maar ook taakgericht
ondersteunt. Ook zorgdragen voor een ordelijk
klimaat en sociale veiligheid zijn van groot
belang. Algemene organisa efactoren leggen
minder gewicht in de schaal.
Enkele niet‐ of minder eﬀec eve benaderingen
op mesoniveau zijn gebrek aan taakgerichte
focus, overaccentuering van secundaire
organisa e‐condi es en niet‐essen ële func es
van leraren, zoals het doen van onderzoek en
deelname aan netwerken.

Ondersteuning primaire proces

Tabel 3. Eﬀectgroo e en conceptuele basis van factoren op mesoniveau
Typering
Aggrega es van condi es op
klasniveau (OTL,
schoolcurriculum, leer jd,
huiswerk en
presta egerichtheid)

Effectgrootte

0.3

Conceptuele basis

Ineffectieve
tegenhanger

Professionele bureaucra e;
leerkrachtautonomie;
ra oneel geleide school

Autocra sch leiderschap,
laissez faire beleid

Directe ondersteuning van het

Model van onderwijskundig

primaire proces

leiderschap en de lerende

(instruc egericht leiderschap,

0.2

organisa e, waarin evalua e en

duidelijke schoolregels,

feedback het centrale

taakgerichte samenwerking)

mechanisme zijn

Accent op secundaire condi es
en niet essen ële taakaspecten
van leraren (zoals onderzoek, en
deelname aan netwerken)

Organisa e‐factoren gericht op
het welzijn van leerkrachten en
het onderhouden van externe
rela es; transac oneel

0.1

De school als open systeem
en als sociale
werkgemeenschap

Overaccentuering die ten koste
gaat van de aandacht voor het
primaire proces

leiderschap
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Macro‐niveau
Op macroniveau is de kennisbasis van “systeem‐
eﬀec viteit”, minder substan eel omdat
daarnaar In vergelijking met het micro‐ en
mesoniveau minder reviewstudies zijn verricht.
In de afzonderlijke onderzoeken naar eﬀec eve
factoren op macroniveau zijn de eﬀectgroo es
meestal klein tot zeer klein. Desondanks zijn
deze wel van belang, omdat zij betrekking
hebben op grote aantallen eenheden (in dit
geval gehele lee ijdsgroepen van leerlingen in
een land). Op basis van de beschikbare studies
blijkt dan dat de overheid het beste invloed kan
uitoefenen op het verbeteren en handhaven van
de kwaliteit van onderwijs door het formuleren
van duidelijke onderwijsdoelstellingen, zorg te
dragen voor een goed uitgelijnd systeem van
(landelijke en verplichte) examens en toetsen en
scholen verantwoording te laten aﬂeggen over
hun presta es aan de Onderwijsinspec e. Last
but not least is het ook van belang dat de
overheid zorgt voor een lerarenopleiding van
hoog niveau, waarin leraren vooral worden
opgeleid om les te geven alsmede dat de

marktwerking in de onderwijsdienstverlening en
‐ondersteuning wordt gereguleerd.
Ineﬀec eve factoren op het macroniveau zijn
erosie van checks & balances bij het
func oneren van het georganiseerde
onderwijsveld, bijvoorbeeld door het in twijfel
trekken van de eindtoets en het centraal
examen, en overproduc e van diensten en
netwerken gericht op innova e, scholing en
begeleiding.

Verantwoording aﬂeggen

Tabel 4. Eﬀectgroo e en conceptuele basis van
factoren op macroniveau
Typering
Vrije schoolkeuze &
priva sering

Autonomie

Accountability
(verantwoording aﬂeggen)

Indruk van effect
geen eﬀect

geen tot zeer klein eﬀect

Conceptuele basis
Economische theorie,
marktwerking
Minder regeldruk, meer
responsiviteit
Public choice theorie,

klein eﬀect

presta eprikkel, theorie over
curriculum‐alignment

‘New public
management’ (combina e

Immunisering tegen externe
evalua e
Geen of ‘zachte’ opbrengstme ngen.

klein eﬀect

Func onele decentralisa e

autonomie en accountability)

Stelsels met geïntegreerd
voortgezet onderwijs

Ineffectieve
tegenhanger

An ‐opbrengstgerichtheid en verheﬃng
van middelen en processen tot doelen

Frequent gesignaleerd
eﬀect

Nadelen van vroege selec e;

Sterk gestra ﬁceerde stelsels met vroege

onvoldoende mogelijkheden tot

selec e en beperkte doorstroming tussen

doorstroming tussen school categorieën

school categorieën
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Drie vormen van sturing
Het overzicht van factoren op micro‐, meso‐ en
macroniveau maakt duidelijk dat vooral de leerkracht de
sleutels in handen hee voor onderwijsverbetering. De
schoolleiding ondersteunt de leerkracht hierbij en de
overheid doet hetzelfde, rechtstreeks of via ondersteuning
op schoolniveau. Het doel daarvan zou moeten zijn:
verhoging van het niveau van presta es en vermindering
van ongelijkheid. Het is van groot belang om de
doelstelling van de verbetering van presta eniveaus en het
tegengaan van ongelijkheid te onderscheiden van een
agenda die vooral gericht is op modernisering en
innova e. Wanneer de innova e‐agenda bewezen
ineﬀec eve onderwijsstrategieën propageert gaat dit ten
koste van verbetering.
De overheid kan drie vormen van sturing toepassen:
doelsturing, adap eve sturing en rou nesturing. De
verschillende vormen van sturing kunnen we zien als
alterna eve beleidsscenario’s. Deze scenario’s zijn op te
va en als stuurmaatregelen op systeemniveau (he omen)
naar de lagere niveaus.
Doelsturing (investeer in bevoegde leraren die lesgeven)
Doelsturing wil zeggen dat de overheid invloed uitoefent
op de doelen die het onderwijs zou moeten nastreven.
Onderzoek maakt duidelijk dat een antwoord op
tegenvallende onderwijspresta es in basisvakken begint
met duidelijkheid van prioriteiten. Daarvoor is mogelijk wel
debat nodig over die prioriteiten (vakgericht onderwijs en
"brede" vorming). Dit mogelijk ondersteund door een
representa ef onderzoek naar onderwijsconcepten, die op
deze prioriteiten verschillen. Als de prioriteit van het
vakgerichte onderwijs wordt herbeves gd, is de conclusie
dat er voldoende jd voor wordt ingeruimd en dat er
voldoende leraren zijn die goed zijn toegerust om het
vakgerichte onderwijs op een eﬀec eve wijze te geven.
Het scenario om dit te bereiken is gericht op
arbeidsvoorwaarden, rekrutering en opleiding van leraren.
De overheid zou kunnen overwegen om meer invloed uit
te oefenen op de inhoud van de curricula voor de
lerarenopleiding.

structurele hervormingen van het onderwijsstelsel. Het
Nederlandse stelsel wordt gekenmerkt door een
combina e van autonomie van scholen en door de
overheid te hanteren ‘checks and balances’, onder meer
door het bestaan van centrale examens en de
onderwijsinspec e. Interna onaal wordt Nederland
geprezen om deze combina e van autonomie en (output)
standaardisa e (vgl. OECD, 2016). Wel zijn er aanleidingen
om het func oneren van het stelsel aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Leidt de bestaande vorm van
delega e naar besturen en bestuursorganisa es wel tot
autonomie aan de basis, de professionele autonomie van
leraren? Wordt output monitoring niet bedreigd door
ontwikkelingen als het vermarkten van de eindtoets
basisonderwijs en het streven naar een ‘examen op maat’?
Het ter discussie stellen van deze onderdelen van het
onderwijsstelsel zou een onderzoek vergen van de
reikwijdte en statuur van een tweede Commissie
Dijsselbloem.
Rou ne sturing (exploiteer curriculum alignment via
examen en voortgangstoetsen)
Rou nesturing hee betrekking op lopend beleid; van
bijstellingen van doelen of structurele hervorming is in dit
scenario geen sprake. Een belangrijk instrument is het
benu en van evalua e en monitoring, enerzijds ter
bevordering van eﬀec eve prak jken en anderzijds ter
voorkomen van ineﬀec viteit en ineﬃciën e. Het in stand
houden en op maliseren van ‘high stakes’
toetsingsmomenten in het funderend onderwijs, in rela e
tot uitlijning van het curriculum zijn belangrijke elementen
in een spaarzaam maar eﬀec ef verbeteringsscenario.
Als het gaat om het bevorderen van eﬀec viteit zijn twee
van de drie scenario’s bescheiden en kapitaliseren ze op
bestaande bevoegdheden en middelen van de overheid
om te sturen. Wat betre de ingesloten boodschappen
over het tegengaan van ineﬀec viteit en ineﬃciën e is het
tweede scenario (adap eve sturing) ingrijpend, omdat het
de bestaande verhoudingen ter discussie stelt. Voor beide
typen scenario’s, de meer bescheidene en de meer
ingrijpende, is de overheid aan zet.

Adap eve sturing (stel de vergaande delega e naar
besturen en bestuursorganisa es ter discussie)
Adap eve sturing kijkt naar de mogelijkheden van
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Vervolgonderzoek
Deze studie naar he omen voor
kwaliteitsverbetering biedt een synthese van het
onderzoek van de afgelopen jaren, maar biedt
ook diverse aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek: fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek, monitoring van
kwaliteit en beleidsgericht evalua eonderzoek.
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
De interna onale onderzoeken PISA en TIMSS beva en
een schat aan gegevens, waarvan nadere analyses veel
kennis kunnen opleveren over de opbrengsten van het
Nederlandse onderwijs. Een permanente service voor het
uitvoeren van secundaire analyses op resultaten van TIMSS
en PISA zou een goede investering zijn.
Een ander belo evol terrein is nader onderzoek naar de
mogelijkheden van onderwijstechnologie en het gebruik
van ar ﬁciële intelligente (AI) in het kader van instruc e‐
eﬀec viteit.

Research en ontwikkeling op het terrein van
kwaliteitsmonitoring
Naast wetenschappelijk onderzoek verdient ook het
monitoren van onderwijskwaliteit de komende jaren extra
aandacht. Daarbij valt te denken aan:
‐ Het onder de aandacht brengen van bestaande
systemen om de kwaliteit van toetsen en examens te
beoordelen en het in opdracht uitvoeren van
beoordelingen van toetsen en examens;
‐ Inventarisa e en kwaliteitsbeoordeling van op
toetsprogramma’s en volgsystemen gebaseerde
programma’s voor schoolzelfevalua e;
‐ Voortgezet onderzoek naar de meetbaarheid van
sociaal‐emo onele vaardigheden;
‐ Herontwerp van kwaliteitskaarten van schoolpresta e‐
indicatoren.

In de derde plaats is er behoe e aan onderzoek naar en
ontwikkeling van directe instruc e op het terrein van
hogere cogni eve vaardigheden en meta‐cogni e. Hierbij
kan worden aangesloten bij lopend promo eonderzoek op
dit terrein.
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Ona ankelijk beleidsgericht evalua eonderzoek
In de derde plaats levert deze studie input op voor
ona ankelijk beleidsgericht evalua eonderzoek, zowel ex
ante als ex post‐evalua es. Deze dienen bij voorkeur te
worden uitgevoerd vanuit een produc viteitsperspec ef,
waarbij naast opbrengsten ook kosten worden vastgesteld.
Mogelijke thema’s zijn:
‐ het func oneren van lerarenopleidingen;
‐ onderzoek naar kosten en baten van bestuurlijke
overhead;
‐ kosten‐baten analyse van prak jkgericht
onderwijsonderzoek.
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