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1. Inleiding
Termen als ‘beter presteren’ en ‘opbrengstgericht werken’ zijn de buzzwords van het huidige
onderwijsbeleid. Door opbrengstgericht(er) te werken wordt het maximale uit kinderen gehaald en
worden zodoende de prestaties van de school verbeterd.
Het halen van zo hoog mogelijke leeropbrengsten vormt sinds jaar en dag een basisdoelstelling
van het onderwijs. Dit is voor scholen geen nieuw fenomeen, maar dat betekent niet dat deze doelstelling ook altijd wordt gehaald. In deze publicatie kijken we naar mogelijkheden om onze
processen zodanig te verbeteren dat er méér uit het onderwijs, méér uit leerlingen wordt gehaald.
Daarbij komen vragen aan bod als:
•

Hebben we de resultaten van ons onderwijs voldoende in beeld en om welke resultaten gaat het
eigenlijk?

•

Benutten we die resultaten door op de juiste niveaus en op de juiste wijze sturing te geven?

•

Hebben we ons onderwijs zodanig georganiseerd dat we de best mogelijke omgeving hebben
gecreëerd voor het behalen van leerresultaten?

•

Zijn onze docenten zodanig toegerust dat zij het beste uit hun leerlingen kunnen halen?

Wat is werken aan opbrengsten?
Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hanteren in hun publicaties een compacte
definitie van opbrengstgericht werken: ‘Het gezamenlijk systematisch en doelgericht werken aan
het maximaliseren van leerlingprestaties.’ De Onder-

Opbrengstgericht werken is het
bieden van effectief onderwijs op
basis van data, met als doel het
maximale uit elke leerling te halen.

wijsraad (2008)1 geeft een vergelijkbare
definitie: ‘De mate waarin een school concrete
doelstellingen op basis van de leerlingpopulatie
formuleert en waarbij alle betrokken partijen er
gericht aan werken deze doelstellingen te bereiken.’
Daarbij definieert de Onderwijsraad ook het begrip

‘opbrengst’. In enge zin is opbrengst volgens haar ‘de realisering van hetgeen in kerndoelen,
standaarden, examenprogramma’s en kwalificatiedossiers is omschreven, zowel in cognitieve zin
als inzake de ontwikkeling van sociale vaardig-heden’. In ruimere zin betreft opbrengst ‘al hetgeen
scholen aan deze wettelijke vereisten toevoegen en realiseren’.
In deze publicatie sluiten we aan bij de definities van opbrengstgericht werken zoals het ministerie
van OCW, de inspectie en de Onderwijsraad die hanteren. Wij missen binnen die definities echter
het element ‘datasturing’. Datasturing is in onze visie een cruciaal onderdeel van opbrengstgericht
werken. In de volgende hoofdstukken laten we dat zien. Dit leidt tot de volgende, aangescherpte

1

Onderwijsraad, Partners in onderwijsopbrengst. Naar een sterkere opbrengstgerichtheid in het primair en voortgezet
onderwijs, Den Haag: Onderwijsraad, 2008.
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definitie: opbrengstgericht werken is het bieden van effectief onderwijs op basis van data met als doel
het maximale uit elke leerling te halen.

Impuls rijksoverheid
De Nederlandse overheid geeft – in samenwerking met de VO-raad – een belangrijk impuls aan
opbrengstgericht werken door hier middelen voor uit te trekken, een aantal beleidsmaatregelen
door te voeren en het toezicht te verscherpen. Een belangrijk fundament hiervoor werd gelegd in
2006, toen de Onderwijsraad zijn advies Naar meer evidence-based onderwijs2 publiceerde. Eén van
de aanbevelingen uit dat advies luidt dat er meer en stelselmatig kennis opgebouwd dient te worden
over de effectiviteit van nieuwe onderwijsmethoden en

Opbrengstgericht werken gaat uit
van programma’s en aanpakken
die evidence-based zijn.

-aanpakken alvorens deze worden ingevoerd.
Methoden en aanpakken dienen evidence-based zijn.
Dat wil zeggen dat zij hun werkzaamheid
bewezen hebben in de praktijk, iets wat moet blijken
uit empirisch onderzoek. Het thema opbrengstgericht

werken sluit logisch op dit principe aan. Het spreekt vanzelf dat opbrengstgericht werken uitgaat
van programma’s en aanpakken die evidence-based zijn.
In 2011 publiceert het ministerie van OCW de actieplannen Basis voor presteren voor het basisonderwijs en Beter presteren voor het voortgezet onderwijs.3 Het centrale uitgangspunt in het
actieplan Beter presteren is dat opbrengstgericht werken tot aantoonbaar betere prestaties leidt.
Vastgesteld wordt dat nog te weinig scholen opbrengstgericht werken in praktijk brengen. Als doelstelling formuleert OCW dat dit in 2015 het geval is voor vijftig procent van de scholen en in 2018
voor negentig procent. Het ministerie ziet de schoolleider daarbij als een belangrijk aangrijpingspunt: opbrengstgericht leiderschap moet meer worden gewaardeerd en gestimuleerd; de schoolleider speelt een belangrijke rol bij opbrengstgericht werken.
Het Bestuursakkoord dat het ministerie van OCW en de VO-raad in november 2011 sluiten, bevat
afspraken over de prestatiedoelen van scholen en de financiering die OCW hiervoor beschikbaar
stelt. De doelen van dit akkoord zijn: hogere prestaties van leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. De afspraken sluiten aan
bij wat er in scholen al gebeurt aan kwaliteitsverbetering en professionalisering. Door er geld,
ondersteuning en monitoring aan te verbinden kunnen scholen de nodige versnelling en verdieping
realiseren.
De middelen die het ministerie op basis het Bestuursakkoord voor de uitvoering van de afspraken
uittrekt, worden op basis van een bedrag per leerling aan de scholen beschikbaar gesteld via de
Prestatiebox. De scholen verschaffen vervolgens inzicht in de leerprestaties, zodat er waar nodig
kan worden bijgestuurd.

2
3

Onderwijsraad, Naar meer evidence-based onderwijs. Den Haag, Onderwijsraad, 2006.
De actieplannen Basis voor presteren voor primair onderwijs en Beter presteren voor het voortgezet onderwijs
werden op 23 mei 2011 door het Nederlandse ministerie van OCW aangeboden aan de Tweede Kamer.
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In het kader van opbrengstgericht werken vraagt het ministerie de scholen de vorderingen van leerlingen in alle vakken systematisch te volgen en die informatie te gebruiken om het maximale uit
hun leerlingen te halen. Er wordt daarbij extra accent gelegd op de kernvakken Nederlands, Engels
en rekenen/wiskunde. Het gebruik van een leerlingvolgsysteem wordt wettelijk verankerd. En aan
het eind van de onderbouw doen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs met ingang van schooljaar 2015-2016 een toets voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Deze
diagnostisch bedoelde toets moet worden gezien als ontbrekende schakel tussen de eindtoets
basisonderwijs en het eindexamen voortgezet onderwijs. Deze ontwikkeling sluit aan bij het
wettelijk vastgelegde referentiekader taal en rekenen, invoering van een rekentoets als onderdeel
van het eindexamen, de aangescherpte slaag/zakregeling en herziening van de eindexamens.

Indicatoren
De Inspectie van het Onderwijs kijkt binnen het domein opbrengsten primair naar het rendement
van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw, het gemiddeld cijfer voor het centraal
examen, het gemiddeld verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen en de leerresultaten van de leerlingen. De opbrengsten worden gerelateerd aan het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht. Naast deze ‘leeropbrengsten’ kijkt de
inspectie ook naar de ‘sociale opbrengsten’.
De indicatoren die de inspectie op dit moment nog – een vernieuwingsslag is gaande – in het kader
van opbrengstgericht werken hanteert, zijn de volgende (Onderwijsverslag 2011-2012):
•

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures
voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

•

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

•

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

•

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

•

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

In de praktijk hanteert de inspectie in haar toezichthoudende functie de volgende zeven kenmerken
waaraan zij afmeet of een school opbrengstgericht werkt:
•

duidelijke doelen stellen

•

zorgen dat leraren weten wat ze hun leerlingen moeten leren

•

het onderwijs afstemmen op wat leerlingen nodig hebben om te presteren

•

problemen analyseren van leerlingen die de doelen niet halen

•

problemen verhelpen door een goede leerlingzorg

•

jaarlijks nagaan hoe groepen leerlingen en de school als geheel presteren

•

snel verbeteren als prestaties tegenvallen
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Onderwijsonderzoek
De begrippen opbrengstgericht werken en datagestuurd onderwijs komen niet uit de lucht vallen.
Ook in andere landen doen deze concepten al langer opgeld. In het laatste decennium van de vorige
eeuw ontstond er in de Angelsaksische landen weerstand tegen het invoeren van onderwijsvernieuwingen waarvan de opbrengst niet duidelijk was. Men ging aan de hand van toetsresultaten
kijken wat er moest gebeuren (datasturing). Vervolgens moesten er programma’s en methoden
worden ingezet waarmee aantoonbaar goede resultaten konden worden geboekt (‘evidence-based’).
De Canadese onderwijssocioloog Michael Fullan was in die periode nauw betrokken bij het Britse
onderwijsbeleid. Hij adviseerde de Britse regering om hogere standaarden aan te leggen en strenger toe te zien op de staatsscholen. Met spectaculaire resultaten tot gevolg. De kern van de aanpak
van Fullan (2003) is het verspreiden van kennis over effectief onderwijs op alle niveaus. Volgens
hem zeggen toetsgegevens niet alleen iets over de leerling, maar ook over het onderwijsleerklimaat
van de school (zijn we voldoende ambitieus, besteden we voldoende tijd aan de basisvaardigheden?),
over de kwaliteit van de in gebruik zijnde

Toetsgegevens zeggen niet alleen iets
over de leerling, maar ook over het
onderwijsleerklimaat, over de kwaliteit
van de in gebruik zijnde methoden en
de instructie en of de interventies ook
werken voor risicoleerlingen.

methoden, over de kwaliteit van instructie en of
de interventies ook werken voor risicoleerlingen.
Op al deze niveaus zijn interventies mogelijk.
Andere belangrijke onderwijsonderzoekers die
mede handen en voeten hebben gegeven aan
opbrengstgericht werken of elementen daaruit,
zijn John Hattie met zijn nadruk op prestatiefeedback, Edwin Locke en Gary Latham met hun

pleidooi voor het stellen van specifiek en uitdagend geformuleerde doelen (goal setting theory) en
Robert Marzano, die vooral de kwaliteit van het primaire proces benadrukt.
Hattie (2009) concludeert in zijn metastudie Visible learning, waarin hij het effect van allerlei
factoren op leerprestaties van leerlingen nagaat, dat prestatiefeedback en het stellen van heldere
doelen zeer belangrijke elementen zijn.
De goal setting theory van Locke en Latham (1990, 2002) biedt een model waarin specifiek
geformuleerde, uitdagende taken de basis vormen. Degenen die de taken moeten uitvoeren, moeten
er zelf perspectief in zien. Dit leidt vervolgens tot prestaties, die voorzien moeten worden van
adequate feedback en passende waardering. Dit geeft de taakuitvoerders vervolgens een voldaan en
betrokken gevoel, en de ambitie om wederom te worden uitgedaagd.
Marzano (2003) ontwikkelde op basis van een grote verscheidenheid aan onderzoeksresultaten een
instructiestrategie die vijf dimensies van leren onderscheidt: het ontwikkelen van een positieve
houding ten opzichte van het eigen leren, leren om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en
integreren, leren om kennis en vaardigheden uit te breiden en te verfijnen, leren om het geleerde
betekenisvol te gebruiken en het ontwikkelen van productieve leer- en denkgewoontes.
Met elkaar vormen het stellen van specifieke en uitdagende doelen, de kracht van prestatiefeedback
en de kwaliteit van het primaire proces wezenlijke elementen van opbrengstgericht werken.
Daaraan gaat het verzamelen van data vooraf.
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Datagestuurd onderwijs: de vier D’s
Essentieel aan opbrengstgericht werken is een cyclische aanpak, die start met het verzamelen van
data.
Data zijn in hoofdzaak de onderwijsresultaten die de school met de leerlingen bereikt en die voor
een groot deel worden bepaald door kerndoelen en examenprogramma’s – de resultaten dus
waarop leerlingen uiteindelijk worden afgerekend. Die resultaten worden gegenereerd door toetsen,
door beginmetingen en volgsystemen, en ten slotte door de eindexamens. Maar ook de resultaten
van tussentijdse proeven, of het nou een schriftelijke repetitie, een debat of spreekbeurt betreft,
leveren data op. Data kunnen bestaan uit simpele cijfers, maar ook andersoortige beoordelingen of
zelfs de resultaten van leerlingvragenlijsten kunnen data opleveren.
Het selecteren van relevante data vormt, zoals gezegd, de eerste stap binnen de cyclische aanpak.
De CED-Groep heeft hiervoor het 4D-model ontwikkeld: data – duiden – doelen – doen. Dit model
maakt deel uit van het Onderwijscontinuüm, een aanpak die uitgaat van een beperkt aantal onderwijsarrangementen waarmee passend onderwijs voor elke leerling kan worden gerealiseerd.
In schema ziet het 4D-model er als volgt uit:

Opbrengstgericht werken in 4D

Inhoud

Proces

Toetsing / LVS

Data

Onderwijsleerproces
- Leerstofaanbod in
• leergebieden
• kerndoelen
• subdoelen
• leerlijnen / tussendoelen
- Klassenmanagement
- Leertijd
- Didactisch handelen
- Pedagogisch handelen
- Schoolklimaat

Leerstandaard

Type arrangement

Gevorderd (±25%)

Talentarrangement
Verdiept arrangement

Voldoende (±50%)

Basisarrangement

Minimum (±15%)

Intensief arrangement

< Minimum (±10%)

Zeer intensief arrangement
Zeer intensief arr. + Zorg

Opbrengsten op
leerlingniveau

Opbrengsten op
school- en
klassenniveau

Opbrengsten op
regionaal en
schoolniveau

Teamleider/docent

Directie

Bestuurder

Duiden

25%
75%

Vergelijken met standaarden

90%

100%

Doen
Wijs toe aan juiste arrangement,
uitgaande van het ontwikkelingsperspectief, passend bij de leerroute
die past bij het uitstroomprofiel
dat past bij de uitstroombestemming

Aansturing
leerlingzorg

Doelen
Aansturing
onderwijsprofiel

(Verbeterplan)

Onderwijscontinuüm CED-Groep®
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dekkend netwerk
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In de 4D-aanpak werkt u datagestuurd en opbrengstgericht aan de verbetering van de prestaties
van zowel de professionals als de leerlingen. Op basis van feitelijke informatie (data) maakt u
scherpe analyses (duiden). Vanuit de analyse stelt u doelen. Daarna gaat u aan de slag (doen) om
– op basis van feiten en heldere doelen – een aantoonbare verbeterslag te bewerkstelligen.
In het Onderwijscontinuüm van de CED-Groep gaan we ervan uit dat in een klas maximaal drie
subgroepen te onderscheiden zijn die met evenzoveel arrangementen bediend kunnen worden.
•

Voor de grootste groep leerlingen (‘de middenmoot’) voldoet het basisarrangement. Dit is zo
ingericht dat het grootste deel van de leerlingen ermee uit de voeten kan.

•

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en toekunnen met minder instructie en
verwerkingstijd is er het talentarrangement.

•

Voor leerlingen die juist behoefte hebben aan meer instructie en verwerkingstijd is er het
intensieve arrangement.

Op een school waar de leerlingresultaten overeenkomen met de gestelde standaard, volgt de helft
van de leerlingen het basisarrangement, een kwart volgt het talentarrangement, en het resterende
kwart volgt het intensieve arrangement. Zo’n evenwichtige verdeling (25% – 50% – 25%) noemen we
een normaalverdeling.
Dit beeld zal niet voor elke klas gelijk zijn; er zullen ook klassen zijn met een groter aantal sterke of
juist zwakke leerlingen. Wat houdt dat in voor de standaard?
Als we uitgaan van een klas met meer zwakke leerlingen, dan kan gewoon worden vastgehouden
aan de standaard. Het wordt dan ambitie om ook met deze klas de standaard te realiseren,
bijvoorbeeld door effectieve elementen uit het intensieve arrangement over te hevelen naar het
basisarrangement.
U kunt ook gaan schuiven met de standaard. In

Het stellen van specifieke en uitdagende
doelen, de kracht van prestatiefeedback
en de kwaliteit van het primaire proces
vormen met elkaar wezenlijke elementen
van opbrengstgericht werken.

deze situatie ligt dat niet voor de hand, maar
er zijn situaties waarin dit wel wenselijk is. Als
bijvoorbeeld een school op een nulmeting over
de hele linie zwak scoort ten opzichte van de
gestelde standaard (bijvoorbeeld de landelijke
norm), dan is het wenselijk om de standaarden

zo aan te passen dat bovengenoemde
‘normaalverdeling’ ontstaat. De standaard die zo gevonden wordt, noemen we de impliciete groepsstandaard. Impliciet, omdat deze standaard nooit expliciet is gesteld, maar weergeeft wat op een
school op een gegeven moment de gangbare prestaties zijn. Vervolgens vormt deze impliciete
standaard het uitgangspunt voor het formuleren van ambities die de lat hoger leggen.

Duiden, doelen, doen en… passend onderwijs
Met het kijken naar en eventueel ordenen van de data, bent u al op weg naar de volgende stap: het
duiden. Het duiden van data die een proefwerk over een geleerd hoofdstuk oplevert, verloopt anders
dan het duiden van uitslagen op een landelijk genormeerde toets. In dit laatste geval is er sprake
van een landelijke referentiegroep en kunnen de uitslagen worden afgezet tegen een landelijke
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standaard en dat geeft de duiding een speciale dimensie. Over data en het duiden daarvan gaat
hoofdstuk 2.
Nadat de data zijn geduid, worden de doelen geformuleerd. Dit gebeurt op verschillende niveaus:
op schoolniveau, sectieniveau en docentniveau. De school kan doelen stellen voor een jaarlaag,
een onderwijsniveau of voor de totale populatie. Voor de docent kunnen doelen betrekking hebben
op een leerstofeenheid die hij wil behandelen, maar het kan ook gaan om doelen die de docent met
de klas in een schooljaar wil halen. In alle

We gaan ervan uit dat in een klas maximaal
drie subgroepen te onderscheiden zijn die
met evenzoveel arrangementen bediend
kunnen worden.

gevallen baseert u zich op data en stelt u
zich op grond daarvan de vraag: welke
doelen wil ik halen, welke standaarden
houd ik aan en welk resultaat hoort daarbij?
Over doelen stellen gaat hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 4 gaat over het arrangeren van het onderwijs, het doen. In dit hoofdstuk komt aan de
orde hoe je verzamelde toetsgegevens kunt gebruiken bij het inrichten van het onderwijsaanbod,
gegeven de doelen die je wilt bereiken. We baseren onze werkwijze op die van het Onderwijscontinuüm van de CED-Groep, zoals hierboven besproken, waarbij we een basisarrangement, een
talentarrangement en een intensief arrangement onderscheiden. We geven voorbeelden die
duidelijk maken hoe het hele proces verloopt: van het interpreteren van toetsgegevens tot en met
het stellen van doelen en het arrangeren van het onderwijs.
In hoofdstuk 5 wordt een relatie gelegd tussen opbrengstgericht werken en passend onderwijs en
komen leerlingen met speciale leerbehoeften nadrukkelijker in beeld. Scholen in een regio geven
samen vorm aan passend onderwijs en hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast beschikt elke afzonderlijke school over een onderwijszorgprofiel dat omschrijft welke
onderwijszorg – te onderscheiden in basiszorg, breedtezorg en dieptezorg – een school biedt.
Sluitstuk vormt een begrippenlijst waarin een aantal termen die in deze publicatie voorkomen
nader wordt geduid.
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