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1 Inleiding 
 

 

 

 

1.1 Doel van het onderzoek 

 

In Nederland wordt via ‘Vensters voor Verantwoording’ gewerkt aan interne en externe verant-

woording van en in scholen. Nadat het voortgezet onderwijs al eerder was gestart, is nu ook het 

primair onderwijs voorbereidingen aan het treffen voor de invoering van ‘Vensters’. Het betreft 

een systeem dat scholen moet ondersteunen bij hun beleid, bij opbrengstgericht werken en bij 

het afleggen van verantwoording. Dit gebeurt door de online presentatie van informatie, geba-

seerd op cijfermatige gegevens van DUO, de Inspectie van het onderwijs en de school zelf. 

Informatie voor intern gebruik in de school wordt online gepresenteerd in een zogeheten ‘mana-

gementvenster’ (gericht op kwaliteitsverbetering en opbrengstgericht werken), terwijl extern 

gerichte informatie online wordt gepresenteerd in een ‘schoolvenster’, ook het ‘horizontale 

venster’ genoemd. 

 

Stichting Kennisnet heeft het ITS opdracht gegeven voor een onderzoek naar indicatoren waar-

van het wenselijk is dat zij worden opgenomen in ‘Vensters voor Verantwoording’ voor het 

(voortgezet) speciaal onderwijs. Het uitgangspunt voor deze ‘vensters’ wordt gevormd door de 

indicatorenset voor het primair onderwijs, Vensters PO, die nog in ontwikkeling is. Uit het on-

derzoek moet blijken in hoeverre deze set bruikbaar is voor het speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs (SO en VSO). Daarnaast bestaat er een indicatorenset voor het voortgezet onderwijs, 

Vensters VO. In het voortgezet onderwijs zijn de ‘vensters’ al operationeel. De Vensters PO 

vormen een eigenstandige ontwikkeling, al is deze geïnspireerd door Vensters VO. De indicato-

ren voor het primair onderwijs wijken op tal van punten af van de indicatoren voor het voortge-

zet onderwijs.  

 

 

1.2 Leeswijzer 

 

Dit onderzoeksrapport vormt de verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd om tot 

een eerste lijst met indicatoren te komen. Deze rapportage levert een beargumenteerde uitwer-

king van de indicatoren waarvan het mogelijk en wenselijk wordt geacht dat deze in ‘Vensters 

voor Verantwoording voor het V(SO)’ worden opgenomen. 

 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de onderzoeksvragen, de onderzoeksopzet en de deelname aan 

het onderzoek. In hoofdstuk 3 gaan we in op de uitkomsten van de literatuurstudie. In hoofdstuk 

4 presenteren wij het overzicht met indicatoren. Dit wordt voorafgegaan door een aantal aan-

dachtspunten. Dit overzicht van indicatoren en aandachtspunten is tevens als afzonderlijk do-

cument opgeleverd, zodat dit kan worden gebruikt bij de veldraadplegingen. In hoofdstuk 5 

vatten we een en ander kort samen en geven we een korte beschouwing. 
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2 Onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek 
 

 

 

 

2.1 Onderzoeksvragen 

 

In het ‘Startdocument contourenschets indicatoren Speciaal onderwijs (SO en VSO)’ van okto-

ber 2012, dat Stichting Kennisnet bij het offerteverzoek heeft gevoegd, zijn de vragen voor het 

onderzoek gespecificeerd. De hoofdvraag voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:  

 

Welke indicatoren uit ‘Vensters voor Verantwoording PO’ zijn geschikt om te gebrui-

ken voor het (V)SO, en aan welke nieuwe indicatoren is nog behoefte? 

 

Hieraan zijn drie subvragen toegevoegd die van belang zijn in verband met specifieke kenmer-

ken van het (V)SO: 

• Welke verschillen in informatiebehoefte zijn er tussen het SO en het VSO? 

• Welke verschillen in informatiebehoefte zijn er tussen de vier clusters in het speciaal onder-

wijs?  

• Welke verschillen in informatiebehoefte zijn er tussen het schoolniveau en het bestuursni-

veau? 

 

 

2.2 Onderzoeksopzet en deelname aan het onderzoek 

 

Om de gestelde vragen te beantwoorden, is voor een onderzoeksopzet gekozen die de volgende 

drie fasen omvatte: 

• literatuurstudie; 

• raadpleging van inhoudelijk experts; 

• raadpleging van interne belanghebbenden (in het onderwijsveld). 

 

Literatuurstudie 

 

Ter verantwoording van de op te stellen lijst met indicatoren is gezocht naar relevante nationale 

en internationale literatuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de zoeksystemen Picarta, Google 

Scholar en Scopus. Om relevante internationale publicaties te vinden, zijn de volgende zoek-

termen gebruikt: ‘school accountability’, ‘school performance indicators’, ‘school quality indi-

cators’, ‘data feedback’ en ‘data-driven decision making’, in combinatie met ‘special educatio-

nal needs’, ‘special schools’ of ‘special education’. Ook is aanvullende literatuur gezocht via 

verwijzingen in de bestudeerde literatuur. De literatuurstudie leverde een overzicht op van 

relevante factoren en van mogelijke indicatoren. Ook kwam daaruit informatie over belangrijke 

randvoorwaarden naar voren. 
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Raadpleging van inhoudelijk experts 

 

De tweede stap in het onderzoek bestond uit het houden van gestructureerde vraaggesprekken 

met inhoudelijk experts vanuit de vier verschillende clusters in het speciaal onderwijs. Deze 

gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een vooraf aan de experts toegezonden overzicht van 

indicatoren. Voor het genoemde overzicht vormde de indicatorenlijst van Vensters PO het uit-

gangspunt. Dit is aangevuld op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie. Met het oog op 

het VSO is tevens nagegaan welke indicatoren uit Vensters VO relevante toevoegingen vorm-

den. De experts is verzocht per indicator te beoordelen in hoeverre deze relevant is, welke aan-

dachtspunten (zowel algemeen als clusterspecifiek) daarbij van belang zijn en of hierbij onder-

scheid moet worden gemaakt tussen SO en VSO en tussen bestuursniveau en schoolniveau. De 

experts die aan de vraaggesprekken hebben meegewerkt, zijn respectievelijk verbonden aan 

Bartiméus (cluster 1), Koninklijke Visio (cluster 1), Kentalis (cluster 2) en LECSO (cluster 3 en 

4). 

  

Raadpleging van interne belanghebbenden 

 

De derde stap in het onderzoek omvatte een raadpleging van een aantal belanghebbenden uit het 

onderwijsveld, oftewel interne belanghebbenden. Daaronder worden bestuurders en schooldi-

recteuren verstaan. De eerder opgestelde lijst met mogelijke indicatoren is naar aanleiding van 

de gesprekken met de inhoudelijk experts waar nodig aangepast en vervolgens voorafgaand aan 

het gesprek naar de deelnemers gezonden.  

 

Er is met in totaal dertien personen gesproken. De gesprekken zijn deels telefonisch, deels ‘face 

to face’ gevoerd. Doordat een aantal deelnemers meer dan één functie vervulde, is niet in alle 

gevallen een duidelijke scheiding gemaakt tussen experts, bestuurders en schoolleiders. In de 

bijlage is een overzicht opgenomen van de deelnemers aan de vraaggesprekken.  
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3 Achtergrond en theoretisch kader 
 

 

 

 

3.1 Inleiding  

 

Zoals eerder is aangegeven, vormen de Vensters PO de basis voor de set indicatoren die wordt 

voorgesteld voor het (V)SO. Hierop gaan we in dit hoofdstuk nader in. Er is echter ook een 

literatuurstudie uitgevoerd om tot een onderbouwing van de indicatorenset te komen en even-

tuele toevoegingen voor te stellen. De verbinding van de bestaande set die de basis vormt voor 

verantwoording in het primair onderwijs en de uitkomsten van de literatuurstudie moet leiden 

tot een weloverwogen lijst met indicatoren. Deze lijst vormt daarna het startpunt voor de vraag-

gesprekken met experts en interne belanghebbenden.  

 

 

3.2 Het streven naar kwaliteit en het afleggen van verantwoording 

 

Het speciaal onderwijs maakt een proces van verandering door. Een aantal jaren geleden uitte de 

Inspectie van het onderwijs kritiek op de kwaliteit van het speciaal onderwijs (Inspectie van het 

onderwijs, 2007, 2008, 2009). De kritiek richtte zich onder meer op een tekortschietende ver-

antwoording van de leerresultaten, die samenhing met onvoldoende opbrengstgerichtheid van 

scholen. Daarna is onder verantwoordelijkheid van de toenmalige WEC-Raad een systematisch 

proces van kwaliteitsverbetering gestart. Er is landelijk met het onderwijsveld een ‘Kwaliteits-

norm Speciaal onderwijs’ ontwikkeld en recent vastgesteld (LECSO, 2012). Deze vormt een 

handreiking voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen de school. Daarbij 

is rekening gehouden met het waarderingskader van de Inspectie van het onderwijs en met van 

toepassing zijnde ISO-normen. De Kwaliteitsnorm kan scholen helpen om hun interne primaire 

en secundaire processen helder en doelmatig in te richten. In een aparte Leeswijzer (LECSO, 

2011) worden alle indicatoren nader uitgewerkt. De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs omvat 

zes domeinen: beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners, reflectie. Elk domein is 

opgebouwd rond een aantal kwaliteitseisen met betrekking tot werkprocessen binnen de school. 

Deze kwaliteitseisen kan de school benutten om de werkprocessen goed in te richten. De Kwali-

teitsnorm biedt daarmee vooral procesindicatoren. Bij het inrichten van Vensters voor Ver-

antwoording gaat het echter vooral om resultaatindicatoren die bij voorkeur cijfermatig zijn te 

vertalen. Er is weliswaar op een aantal punten inhoudelijke overlap tussen de kwaliteitsnorm en 

vensterindicatoren, maar de insteek is dusdanig anders dat een directe overname van indicatoren 

niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor het uitgebreide overzicht van kwaliteitsindicatoren dat 

Siméa heeft opgesteld ter verhoging van de kwaliteit van het onderwijs in cluster 2 (Siméa, 

2012).  

 

De ‘Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speci-

aal onderwijs’ (2012) bepaalt dat het (V)SO opbrengstgerichter dient te gaan werken. Van elke 

leerling wordt daarom korte tijd na binnenkomst een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat 

aangeeft welk uitstroomniveau wordt nagestreefd. Met dit ontwikkelingsperspectief voor ogen 

handelen de leraar en anderen die bij het onderwijs betrokken zijn, planmatig en opbrengstge-
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richt om de leerling een optimaal eindresultaat te laten behalen. In aansluiting op het ontwikke-

lingsperspectief kent het voortgezet speciaal onderwijs drie uitstroomprofielen die zijn gericht 

op verschillende typen leerlingen en met eigen kerndoelen en referentieniveaus: 

• het uitstroomprofiel vervolgonderwijs; 

• het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel; 

• het uitstroomprofiel dagbesteding. 

 

De genoemde Wet op de expertisecentra maakt een scherper onderscheid dan tot nu toe vaak 

gehanteerd werd, tussen het SO (leerlingen tot veertien jaar) en het VSO (leerlingen vanaf 

twaalf jaar). Een school voor voortgezet speciaal onderwijs mag voortaan zelf examens afnemen 

en het diploma uitreiken, maar er kan ook worden samengewerkt met een school voor regulier 

voortgezet onderwijs. Wie geen regulier diploma verwerft, krijgt na het verlaten van het VSO 

een landelijk getuigschrift. Dit gaat vergezeld van een overgangsdocument of een onderwijs-

kundig rapport. Een andere belangrijke verandering voor het (V)SO is de invoering van Passend 

onderwijs, waarbij meer samenwerking moet worden gezocht met het regulier onderwijs.  

 

Zowel in Nederland als internationaal neemt de aandacht voor het afleggen van verantwoording 

(‘accountability’) door scholen toe. Sahlberg (2010) brengt daar het bezwaar tegen in dat ver-

antwoording veelal op toetsresultaten is gebaseerd en zo ten koste gaat van de positie van zwak-

kere leerlingen. Daarom pleit hij voor ‘intelligent accountability’, waarin zowel interne als ex-

terne verantwoording is opgenomen en waarbij ook leerlingen en ouders worden betrokken. Met 

het zoeken naar aansluiting bij Vensters voor Verantwoording sluit het (V)SO zich aan bij de 

trend naar het afleggen van verantwoording. Daarbij ligt het voor de hand de aanbeveling van 

Sahlberg over te nemen en de verantwoording niet voornamelijk te baseren op toetsresultaten. 

Interne verantwoording kan schoolverbeterprocessen ondersteunen, doordat op basis daarvan 

kan worden vastgesteld welke veranderingen noodzakelijk zijn en welke effecten veranderpro-

cessen hebben opgeleverd (vgl. Reezigt & Creemers, 2005).  

 

 

3.3 Het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs 

 

Recent is het Toezichtkader 2012 vastgesteld voor het (V)SO. Dit bevat twee waarderingska-

ders: een voor het speciaal onderwijs en een voor het voortgezet speciaal onderwijs. Gezien de 

aard van het VSO is een beperkt aantal extra indicatoren opgenomen (stages, mentoren, onge-

oorloofd verzuim, uitstroomprofiel, schoolexamen). Verder komen de indicatoren tussen beide 

kaders overeen. Het waarderingskader is niet clusterspecifiek. Bij het kwaliteitsonderzoek van 

de school, dat om de vier jaar wordt uitgevoerd of vaker als er tekortkomingen worden ver-

moed, hanteert de inspectie het waarderingskader. Binnen dit waarderingskader is een aantal 

indicatoren aangewezen als kernindicator, omdat ze verband houden met de mate van op-

brengstgerichtheid van de school. 

 

De inspectie benadrukt dat in het nieuwe toezicht voor het (V)SO de opbrengsten en het ontwik-

kelingsperspectief meer centraal komen te staan. De inspectie gaat uit van risicogericht toezicht 

waarbij scholen die zwak presteren tijdig worden gesignaleerd. Jaarlijks wordt daartoe een risi-

coanalyse verricht, mede op basis van opbrengstgegevens. Onder opbrengsten worden de resul-

taten van de leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling verstaan. Voorbeelden hiervan zijn 

uitstroom- en IQ-gegevens en informatie over de bestendigheid van plaatsing van uitgestroomde 
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leerlingen
1
. De inspectie gaat na of de uitstroom past bij de leerlingenpopulatie van een school 

en of dat afwijkt van het uitstroompatroon van het gemiddelde van andere scholen met een ver-

gelijkbare populatie. Deze relatieve vergelijking speelt een rol bij het signaleren van risicoscho-

len. Omdat een absolute uitstroomnorm nog ontbreekt voor het (V)SO, stelt de inspectie: ‘zijn 

in het speciaal onderwijs (voorlopig) niet de opbrengsten leidend, maar de vraag of een school 

voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief bepaalt, de leerling volgt in zijn/haar ontwik-

keling en naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes maakt voor het vervolg. Verder moet het 

ontwikkelingsperspectief functioneel zijn voor de inrichting van het dagelijks onderwijs dat de 

leerling krijgt. Ook aspecten van het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg spelen een rol bij 

het bepalen van het toezichtarrangement.’ (p. 15 in de Brochure ‘Toezichtkader 2012’). 

 

 

3.4 Vensters PO en Vensters VO 

 

Het voortgezet onderwijs is als eerste met een indicatorenset gekomen op basis waarvan intern 

en extern verantwoording kan worden afgelegd door scholen (zie figuur 3.1).  

 

 

Figuur 3.1 – Vensters voor Verantwoording in het voortgezet onderwijs 
 

Algemeen Onderwijsbeleid Bedrijfsvoering 

Deze school Schoolplan Financiën 

Marktaandeel en voedingsgebied Zorgplan Schoolkosten 

Aantal leerlingen Samenwerking Personeel 

Profiel- en sectorkeuze Onderwijstijd Ziekteverzuim 

 Kenmerken leerlingen Scholing personeel 

  Leerlingenaantal / personeel 

Resultaten Kwaliteit Praktijkonderwijs 

Slaagpercentage Tevredenheid leerlingen Behaalde diploma’s /  

(branche)certificaten 

Examencijfers Tevredenheid ouders Plaatsing leerlingen 

Doorstroom en uitstroom Basisschool, vervolgopleiding, werk Bestendigheid plaatsing 

Tussentijds van school Schoolklimaat en veiligheid  

 Externe evaluaties  

 
 
In een ‘technisch’ document zijn alle indicatoren uitvoerig gedefinieerd en geoperationaliseerd 

(Van Nes, 2010). Hierin wordt onder meer aangegeven of een indicator geschikt is voor bench-

marking, wat de databron is en of het om een centrale (zoals examencijfers, slaagpercentage) of 

decentrale indicator gaat. Bij een decentrale indicator zorgt de school zelf voor de gegevens 

(zoals onderwijstijd en tevredenheid van leerlingen en ouders) en is daarmee verantwoordelijk 

voor de deugdelijkheid daarvan.  

 
                                                      
1
 In een presentatie van het nieuwe toezichtkader door de inspectie worden de volgende vier indicatoren voor 

SO en VSO (risicomodel) genoemd: 1) Het percentage einduitstroom naar regulier versus speciaal onderwijs; 

2) De hoogte van de einduitstroom in relatie tot de hoogte van het IQ; 3) Het percentage met een te lage be-

stendigheid; 4) Het percentage tussentijdse uitstroom dat naar regulier onderwijs uitstroomt. 
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Na het voortgezet onderwijs is ook het primair onderwijs van start gegaan met het ontwikkelen 

van ‘vensters’. Deze zijn zowel voor het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs be-

stemd. Er zijn veldraadplegingen geweest, waarna een voorstel met indicatoren aan een expert-

groep is voorgelegd. In het eerste overzicht zijn de voor het primair onderwijs voorgestelde 

indicatoren in zes thema’s geordend (PO-Raad, 2012): algemene indicatoren; strategie en on-

derwijsbeleid; personeel en organisatie; financiën; kwaliteit en resultaten; stakeholders en kwa-

liteit. Deze lijst met voorlopige indicatoren vormde het uitgangspunt voor de raadpleging van de 

experts en de interne belanghebbenden in het (V)SO. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is 

er verder gewerkt aan Vensters PO. Dit heeft geleid tot een iets andere indicatorenset, die tevens 

anders is geordend2. De indeling in thema’s is losgelaten. In plaats daarvan worden vier blokken 

onderscheiden (zie figuur 3.2): centrale versus decentrale indicatoren en indicatoren voor beide 

vensters versus indicatoren die alleen voor het managementvenster – dus uitsluitend voor inter-

ne verantwoording – zijn bestemd.  

 

 

Figuur 3.2 – Vensters voor Verantwoording in het primair onderwijs; versie december 2012 
 

Centrale indicatoren 

voor het horizontale en managementvenster 

Decentrale indicatoren 

voor het horizontale en managementvenster 

Aantal leerlingen Resultaten leerlingvolgsysteem en tussentijdse resultaten 

Algemene gegevens school Voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen 

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom Oudertevredenheid 

Financiële kengetallen bestuur Leerlingtevredenheid  

Uitstroom naar VO per schooltype Schoolklimaat en veiligheid 

Uitstroom VO na drie jaar (Onderwijskundig) profiel van de school 

Toezichtarrangement Inspectie Onderwijstijd en schooltijden 

Score op waarderingskader Inspectie Organisatie en groepering onderwijsproces 

Marktaandeel en voedingsgebied Schoolondersteuningsprofiel 

Kenmerken personeel (neutraal beschrijvend) (Kwaliteit van de) kwaliteitszorg 

Schooladvies type vervolgonderwijs Leraren- en schoolleidersregister 

Eindresultaten (eindtoets) Leerwinst* 

Baten school uit sponsoring en ouderbijdrage  

Aanvullende centrale indicatoren 

alleen voor het managementvenster 

Aanvullende decentrale indicatoren 

alleen voor het managementvenster 

Financiële baten en lasten per leerling Medewerkerstevredenheid 

Prognose aantal leerlingen Uitvoeren gesprekkencyclus* 

Lasten  

Ziekteverzuim  

Huisvesting*  

 
Toelichting: Lijst met indicatoren van december 2012. Indicatoren voorzien van een * worden gezien als wens 

voor de toekomst, uit te werken na 2015. 

 
                                                      
2
 De bijgestelde indicatorenset voor het PO kwam pas beschikbaar toen de vraaggesprekken met experts en 

interne belanghebbenden in het (voortgezet) speciaal onderwijs waren afgerond.  
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Oomens e.a. (2012) onderzochten hoe groot de behoefte in het primair onderwijs is aan Vensters 

PO. Uit hun onderzoek bleek dat scholen en besturen vooral behoefte hebben aan het manage-

mentvenster. Daarbij wordt met name de mogelijkheid tot ‘benchmarking’ aantrekkelijk gevon-

den. Dit, zo is de verwachting, zou tot relevante sturingsinformatie kunnen leiden die kan bij-

dragen aan kwaliteitsverbetering, professionalisering en opbrengstgericht werken. In scholen 

waar al een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem operationeel is, is de behoefte aan ‘ven-

sters’ kleiner dan in scholen waar dat niet het geval is. Ook het horizontale venster wordt in het 

algemeen als nuttig gezien, maar men vindt dit minder belangrijk dan het managementvenster. 

Voor het primair onderwijs is ook een schoolkeuzevenster voorzien. Daarover is het veld min-

der enthousiast, omdat het gevoel leeft dat ouders hun keuze voor een school vaak niet op objec-

tieve informatie baseren. Daarbij wordt tevens aangegeven dat er bij het speciaal basisonderwijs 

en het speciaal onderwijs weinig of helemaal geen keuzemogelijkheid is. De aan de scholen en 

besturen voorgelegde indicatoren voor het managementvenster worden alle door een ruime 

meerderheid van belang gevonden. Het meest relevant vindt men indicatoren met betrekking tot 

eindopbrengsten, het oordeel van de Inspectie van het onderwijs, uitstroom naar het voortgezet 

onderwijs, tevredenheid van ouders, onderwijstijd, schoolklimaat en veiligheid, tevredenheid 

van medewerkers, leerlingenaantallen en tevredenheid van leerlingen.  

 

 

3.5 Indicatoren van de kwaliteit van scholen 

 

Veel van de in het kader van de literatuurstudie geraadpleegde literatuur richt zich op kwaliteits-

indicatoren. Daarbij gaat het doorgaans om algemene indicatoren en niet om indicatoren die 

specifiek voor het speciaal onderwijs gelden. Bovendien verwijst het begrip special educational 

needs in de internationale literatuur vooral naar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

het regulier onderwijs. De literatuur levert dan ook geen pasklare indicatorensets voor het speci-

aal onderwijs.  

 

Het rapport Monitoring School Quality van het Department of Education in de Verenigde Staten 

(Mayer, Mullens, Moore, & Ralph, 2001) geeft een goed overzicht van (algemene) indicatoren 

die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, in die zin dat zij voorwaarden scheppen 

voor betere leerprestaties. Deze dertien indicatoren worden gepresenteerd in figuur 3.3. De 

auteurs lichten elke indicator toe in hun publicatie. Daarnaast delen zij de indicatoren in drie 

categorieën in, op grond van de kwaliteit van de data die kunnen worden gebruikt om de indica-

tor te vullen. Indicatoren waarvoor betrouwbare (‘harde’) gegevens beschikbaar zijn, zijn de 

vakinhoudelijke vaardigheid van de leerkracht (‘academic skills’), het aantal jaren onderwijser-

varing van de leerkracht, de groepsgrootte en de vooropleiding / bevoegdheid van de leerkracht 

(‘teacher assignment’). De laatstgenoemde indicator verwijst onder meer naar het al dan niet 

bevoegd zijn voor het vak dat de leerkracht geeft. Indicatoren van gemiddelde kwaliteit betref-

fen de discipline op school, de academische omgeving. de professionele ontwikkeling van de 

leerkracht, technologie, onderwijsinhouden. Voor de resterende vier indicatoren zijn volgens de 

auteurs alleen data van beperkte kwaliteit beschikbaar. Het betreft het schoolleiderschap, de 

doelen, de professionele gemeenschap en het pedagogisch handelen.  
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Figuur 3.3 – Kwaliteitsindicatoren die samenhangen met leerlingprestaties 

 

Schoolcontext

• schoolleiderschap

• doelen

• professionele gemeenschap

• discipline op school

• prestatiegerichte omgeving

Leraren

• vakinhoudelijke vaardigheid

• vooropleiding / bevoegdheid

• onderwijservaring

• professionele ontwikkeling

Klassen

• onderwijsinhouden

• pedagogisch handelen

• technologie

• groepsgrootte

LEERLINGPRESTATIES

 
 

Bron: Mayer e.a. (2001); vertaling: auteurs 

 

 

Ehren en Swanborn (2012) geven een overzicht van gebieden die in systemen voor verantwoor-

ding kunnen worden opgenomen, bronnen die daarover gegevens kunnen leveren en de manier 

waarop daarbij drempelwaarden kunnen worden gekozen (zie figuur 3.4). 

 

 

Figuur 3.4 – Maten in systemen voor verantwoording in het onderwijs 
 

Te evalueren gebied Bronnen Drempelwaarden 

Cognitieve resultaten Externe gestandaardiseerde  

toetsen 

Doelen m.b.t. (verbeteringen in) 

leerlingprestaties en m.b.t. de positie 

in vergelijking met andere scholen 

   

Niet-cognitieve resultaten 

(schooluitval, verzuim,  

diploma’s, doubleren) 

Gegevens van de school  

(o.a. zelf-evaluatie) 

Minimum- of maximumwaarden die 

acceptabel worden gevonden 

   

Onderwijspraktijk 

(onderwijs, schoolklimaat etc.) 

Oordelen van de Inspectie 

van het onderwijs 

Minimumscore bij een aantal stan-

daarden van de Inspectie 

   
 
Bron: Ehren & Swanborn (2012); bewerking en vertaling: auteurs 

 

 

Marsh, Pane en Hamilton (2006) noemen verschillende bronnen die informatie kunnen leveren 

voor besluitvormingsprocessen in de school. Daarbij onderscheiden zij vier soorten gegevens: 

• informatie over de ‘input’, zoals kenmerken van de leerlingenpopulatie; 

• procesinformatie, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs; 

• informatie over resultaten, zoals uitval en toetsresultaten; 

• informatie over tevredenheid van leraren, leerlingen, ouders.  
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Deze auteurs deden onderzoek naar het gebruik van beschikbare data door schoolleiders en 

leraren. Toetsresultaten bleken de meeste systematische aandacht te krijgen. Daarnaast werden 

ook andere resultaten op leerlingniveau relatief veel gebruikt, waaronder informatie over ver-

zuim, doubleren en uitval. Er was ook enige belangstelling voor gegevens over de tevredenheid 

van leraren, leerlingen en ouders. Procesinformatie werd echter minder frequent geraadpleegd.  

 

 

3.6 Randvoorwaarden 

 

Sahlberg (2010) noemt verschillende randvoorwaarden die van belang zijn voor een optimaal 

gebruik van gegevens in verband met interne verantwoording. Zo moeten de gegevens door de 

gebruikers in de school als relevant worden beschouwd, moeten zij de gekozen wijze van verge-

lijking onderschrijven, de informatie juist kunnen interpreteren en over de juiste kennis be-

schikken om daar iets mee te doen. Schoolleiders moeten een onderzoekende houding hebben 

en met data kunnen omgaan (Earl & Katz, 2006). Zij moeten bovendien duidelijk voor ogen 

hebben hoe zij data kunnen gebruiken voor schoolverbetering (Earl & Fullan, 2003). Ook moet 

de informatie in een ‘niet-bedreigende context’ worden gepresenteerd (Geijsel, Krüger & Slee-

gers, 2010).  

 

Marsh e.a. (2006) wijzen erop dat beschikbare informatie pas dan kennis wordt die tot hande-

lingen kan leiden, als de gebruikers van de informatie deze synthetiseren, beoordelen, prioritei-

ten stellen en de waarde van mogelijke oplossingen inschatten. Deze auteurs noemen de vol-

gende factoren die het gebruik van data bij het nemen van beslissingen beïnvloeden: 

• de toegankelijkheid van de data; 

• de kwaliteit van de data (feitelijk of in de perceptie van de gebruikers); 

• de motivatie om data te gebruiken; 

• de actualiteit van de gegevens; 

• de omvang van de staf en de ondersteuning; 

• de druk van het curriculum; 

• tijdgebrek; 

• de organisatiecultuur en leiderschap; 

• de mate waarin er ervaring is met verantwoording. 

 

Schildkamp en Teddlie (2008) noemen behoefte aan informatie een belangrijke voorwaarde bij 

de implementatie van systemen om de prestaties van scholen te meten. De kans dat een derge-

lijk systeem wordt gebruikt, is groter als het aansluit bij de informatiebehoefte. Bovendien 

vraagt de implementatie van het systeem om training en ondersteuning, zodat gebruikers leren 

om de data op de juiste wijze te gebruiken en te interpreteren. Ook is het van belang dat de 

schoolleider het gebruik van het systeem en de professionele ontwikkeling van de leraren in het 

algemeen stimuleert. Als de schoolleider niet is geïnteresseerd in terugkoppeling of niet van 

plan is daar gebruik van te maken, heeft het weinig zin om evaluatiegegevens te verzamelen. 

Schildkamp en Visscher (2010) bevestigen het hiervoor genoemde op basis van een aantal ge-

valsstudies die zij hebben uitgevoerd.  

 

In een ander onderzoek zijn vraaggesprekken met schoolleiders gevoerd over het gebruik van 

‘school performance feedback systems’ (Verhaeghe, Vanhoof, Valcke, & Van Petegem, 2010). 

Daaruit kwamen vier clusters van factoren naar voren die het gebruik van dergelijke systemen 
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beïnvloeden: context (wordt van de school verwacht dat een dergelijk systeem wordt gebruikt 

en waarvoor wordt het gebruikt?), school en gebruiker (motivatie voor het gebruik, eerdere 

ervaringen, vaardigheden, aard van de terugkoppeling), het systeem (is de terugkoppeling rele-

vant, niet-bedreigend en aansluitend bij de actuele informatiebehoefte?) en de ondersteuning. 

De schoolleiders bleken niet op systematische wijze gebruik te maken van de terugkoppeling 

door het systeem. Dit werd deels verklaard door gebrek aan tijd, vaardigheden en ondersteu-

ning. 

  

 

3.7 Conclusie 

 

Uit de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat scholen eerder behoefte hebben aan intern 

bruikbare managementinformatie dan aan externe verantwoording. Dergelijke informatie, de 

informatiesystemen en de implementatie van het geheel moeten aan een aantal randvoorwaarden 

voldoen. Zo moet de informatie als relevant en niet-bedreigend worden ervaren, moeten de ge-

bruikers voldoende vaardig zijn in het interpreteren ervan en moet er hierbij voldoende onder-

steuning zijn. Er is in de literatuur nauwelijks informatie te vinden die specifiek op het speciaal 

onderwijs is toegespitst. Publicaties gaan vooral in op algemene kwaliteitsindicatoren.  

 

Op grond van de literatuurstudie kunnen de indicatoren uit Vensters PO worden overgenomen. 

Hieraan kunnen de volgende indicatoren worden toegevoegd:  

• bekwaamheden van leraren (vgl. Mayer e.a., 2001); 

• de inzet van informatie- en communicatietechnologie in de school (vgl. Mayer e.a., 2001); 

• medewerkerstevredenheid (vgl. Marsh e.a., 2006); 

• belangrijke ketenpartners (waarderingskader (V)SO van de Inspectie van het onderwijs). 

 

De indicatoren ‘bekwaamheden van leraren’ en ‘medewerkerstevredenheid’, die in de eerste lijst 

met indicatoren voor het primair onderwijs ontbraken, zijn inmiddels aan het overzicht van 

indicatoren voor het PO toegevoegd. 
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4 Naar een instrument: een eerste set indicatoren 
 

 

 

 

4.1 Inleiding 

 

Zoals in het voorafgaande al is aangegeven, is de lijst met indicatoren uit Vensters PO aan de 

experts voorgelegd, nadat deze was aangevuld met enkele indicatoren die uit de literatuurstudie 

naar voren kwamen. Het gaat daarbij om de lijst die bij de start van het onderzoek beschikbaar 

was. Na de raadpleging van de experts werden enkele wijzigingen doorgevoerd en werd de lijst 

voorgelegd aan de bestuurders en schoolleiders. De gesprekken leidden tot de toevoeging van 

nog enkele indicatoren. Daarnaast werden in enkele gevallen twijfels uitgesproken over de 

zinvolheid van een indicator. In paragraaf 4.2 presenteren we een aantal aandachtspunten dat uit 

de gesprekken naar voren kwam. Deze kunnen relevant zijn voor de verdere wisseling van ge-

dachten met het onderwijsveld over de indicatoren en over hun plek in de Vensters (V)SO.  

 

Na afronding van het onderzoek bleek dat er inmiddels een bijgestelde versie van de lijst met 

indicatoren voor Vensters PO was. De opdrachtgever van het onderzoek heeft verzocht hier qua 

presentatie van het overzicht voor het (V)SO bij aan te sluiten. Enkele indicatoren in de lijst 

voor het (V)SO zijn inmiddels voor het primair onderwijs geschrapt. Ook zijn er enkele indica-

toren die voor het PO pas na 2015 worden uitgewerkt. Het volledige overzicht van mogelijke 

indicatoren voor Vensters (V)SO is in paragraaf 4.3 opgenomen. Paragraaf 4.4 biedt een verge-

lijking met (de nieuwe lijst voor het) PO en VO. 

 

 

4.2 Aandachtspunten bij de meningsvorming over indicatoren 

 

Afspiegeling  

 

Het uitgangspunt voor de hier gepresenteerde indicatoren zijn de indicatoren voor het primair 

onderwijs, die op hun beurt zijn geïnspireerd door indicatoren voor het voortgezet onderwijs. 

Indicatoren die in de ene onderwijssector passend zijn, zijn dat echter niet zonder meer voor een 

andere sector met geheel eigen kenmerken. Dat vraagt een kritische blik. Aan de andere kant is 

het natuurlijk praktisch als eenzelfde indicatorenset in principe voor het hele onderwijsveld 

geldt. 

 

Aandachtspunt: Is de indicator voldoende op maat te maken voor het speciaal onderwijs? Doet 

de indicator recht aan de grote variëteit in de leerlingenpopulatie en de specifieke onderwijsar-

rangementen die het hart van het speciaal onderwijs vormen? 

 

Zicht op effectiviteit van de school 

 

Speciaal onderwijs is afhankelijk van een groot aantal systeem- en leerlingfactoren, bijvoor-

beeld het beleid van het samenwerkingsverband en het overheidsbeleid, het tijdstip waarop leer-
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lingen instromen en soms al weer snel tussentijds uitstromen, de belemmeringen voor het leren 

die de leerling met zich meebrengt (gedrag, intelligentie, concentratie, auditieve of visuele 

beperking). Met het oog op het extern verantwoorden is het dan ook de vraag in hoeverre een 

indicator een verschijnsel weergeeft waarop de school zelf invloed heeft.  

 

Aandachtspunt: In welke mate zegt de indicator iets over de invloed van de school op het resul-

taat? Is het ouders en andere geïnteresseerden duidelijk hoe de gepresenteerde uitkomst geïn-

terpreteerd dient te worden? 

 

Schaalniveau  

 

Sommige scholen zijn beperkt van omvang en kennen toch een ruime variatie in leerlingen en 

hun mogelijkheden. Deze verschillen kunnen zo aanzienlijk zijn dat het schetsen van een alge-

meen beeld ontoereikend en eerder misleidend is. Dat werpt de vraag op of de individuele 

school dan nog de juiste eenheid van rapportage is en of dat eerder gedacht dient te worden aan 

het rapporteren op het niveau van een groep scholen onder een bestuur of zelfs aan een heel 

cluster (1 of 2). 

 

Aandachtspunt: Biedt de indicator ook een goede graadmeter voor kleinere scholen met een 

heterogene leerlingenpopulatie? 

 

Objectief en cijfermatig 

 

Het verdient de voorkeur dat een indicator uitgedrukt wordt in een getal dan wel in duidelijk 

omlijnde categorieën. Hierdoor is benchmarking mogelijk. Bij de afgeronde eerste verkenning is 

gebleken dat het lang niet altijd mogelijk is tot een eenduidig getal te komen. En als het al mo-

gelijk is, dan moet een dergelijk gegeven gedifferentieerd worden naar bepaalde doelgroepen, 

omdat een gemiddelde weinig zeggend is. Als het niet mogelijk is uitkomsten te kwantificeren, 

kan teruggegrepen worden naar een beknopte, zakelijke beschrijving. Bij beschrijvingen door de 

school zelf dient gewaakt te worden voor ‘pr-achtige presentaties’.  

 

Aandachtspunt: Laat de indicator zich in een getal uitdrukken en moet hierbij naar doelgroepen 

gedifferentieerd worden? Of is er een andere, eenduidige concretisering mogelijk? 

 

Opleveren van gegevens 

 

Een ideale indicator maakt rechtstreeks gebruik van gegevens die centraal opgeslagen zijn (bij-

voorbeeld bij DUO of de Inspectie van het onderwijs) of die op bestuurlijk of op schoolniveau 

opgeslagen zijn in eigen systemen (leerlingenadministratie, leerlingvolgsysteem, ziekteverzuim-

cijfers, managementinformatie e.d.). Het pasklaar uit kunnen lezen van bestaande gegevens 

zorgt voor een minimale werklast van de school. 

 

Aandachtspunt: In hoeverre kan voor deze indicator direct gebruik gemaakt worden van be-

staande informatiesystemen? 
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

Er staan in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs tal van ontwikkelingen op stapel, zoals 

budgetfinanciering, onderwijsarrangementen (licht, medium, intensief), de verdere invulling van 

Passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden, toetsen die aangepast zijn voor het speciaal 

onderwijs, de knip tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast staan 

sommige ideeën en plannen nog in de kinderschoenen, zoals het bepalen van de leerwinst en het 

meer opbrengstgericht gaan werken. 

 

Aandachtspunt: In hoeverre is deze indicator toekomstbestendig? Kan deze indicator meegroei-

en met toekomstige ontwikkelingen? 

 

Vensters en meer 

 

De Vensters voor Verantwoording staan niet op zich. Wat is de relatie tussen deze vensters en 

de schoolgids en de instrumenten die binnen de school al benut worden om te sturen (kwaliteits-

zorg, ‘balanced score card’, managementinformatiesystemen)? 

 

Aandachtspunt: Wat is de meerwaarde van de Vensters ten opzichte van andere, reeds aanwezi-

ge stuur- en verantwoordingsinstrumenten? Hoe verhoudt het managementvenster zich ten op-

zichte van het horizontale venster?  

 

 

4.3 Het overzicht van indicatoren 

 

De in de gesprekken voorgelegde indicatoren waren over zes thema’s verdeeld: 

• algemene indicatoren; 

• strategie en onderwijsbeleid; 

• personeel en organisatie; 

• financiën; 

• kwaliteit en resultaten; 

• kwaliteit en stakeholders. 

 

Zoals aangegeven, is de thematische indeling in de nieuwe lijst voor Vensters PO losgelaten (zie 

paragraaf 3.4) en is gekozen voor een indeling in vier blokken, waarbij de vraag of het om een 

centrale of decentrale indicator gaat een belangrijke rol speelt. Deze indeling is overgenomen 

voor de indicatoren voor het (V)SO (zie figuur 4.1). Vervolgens worden de 42 indicatoren ge-

presenteerd, met per indicator eventuele relevante verschillen tussen clusters en/of tussen SO en 

VSO en overige aandachtspunten. Het merendeel wordt zowel voor het horizontale als het ma-

nagementvenster geschikt geacht, al kan de hoeveelheid informatie tussen beide vensters wel 

verschillen. Enkele indicatoren worden alleen geschikt geacht voor intern gebruik, te presente-

ren in het managementvenster. Dit wordt bij de desbetreffende indicator aangegeven. Bovendien 

zijn deze indicatoren herkenbaar aan de blauwe balk. 
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Figuur 4.1 – Indicatoren voor Vensters (V)SO 
 

Centrale indicatoren 

voor het horizontale en managementvenster 

Decentrale indicatoren 

voor het horizontale en managementvenster 

 

1. Algemene schoolgegevens 

2. Aantal leerlingen 

3. Marktaandeel en voedingsgebied 

4. Leerlingdoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom 

5. Kenmerken personeel 

6. Financiële kengetallen bestuur 

7. Baten school uit sponsoring en ouderbijdrage 

8. Eindresultaten 

9. Schooladvies type vervolgonderwijs 

10. Uitstroom naar vervolgonderwijs per schooltype 

11. Toezichtarrangement Inspectie van het onderwijs 

12. Score op waarderingskader Inspectie van het 

 onderwijs 

13. Positie leerlingen na drie jaar (‘bestendigheid’) 

 

 

 

20. Voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen 

21. (Onderwijskundig) profiel van de school 

22. Schoolondersteuningsprofiel 

23. Onderwijstijd en schooltijden 

24. Organisatie en groepering onderwijsproces 

25. Resultaten leerlingvolgsysteem en tussentijdse 

 resultaten 

26. Leerlingtevredenheid 

27. Oudertevredenheid 

28. Schoolklimaat en veiligheid 

29. Leerwinst ** 

 

Nieuwe indicatoren: 

30. Ontwikkelingsperspectief 

31. Bekwaamheden leraren* 

32 Stages in het VSO 

33. Inzet van ICT in de school 

34. Samenwerking met ouders 

35. Belangrijke ketenpartners 

36. Kwaliteitszorg * 

 

Vervallen bij Vensters PO: 

37. Sociale opbrengsten 

38. Opbrengstgericht werken 

 

Aanvullende centrale indicatoren 

alleen voor het managementvenster 

Aanvullende decentrale indicatoren 

alleen voor het managementvenster 

 

14. Prognose aantal leerlingen 

15. Ziekteverzuim 

16. Lasten 

17. Financiële baten en lasten per leerling 

18. Huisvesting ** 

 

Vervallen bij Vensters PO: 

19. Leerlingverzuim 

 

 

39. Medewerkerstevredenheid 

40. Uitvoering gesprekkencyclus ** 

 

Vervallen bij Vensters PO: 

41. Professionaliserings- en scholingsuitgaven 

42. Aantal klachten 

 

 

 
Toelichting: Nieuwe indicatoren zijn toegevoegd op basis van de literatuurstudie en/of de gesprekken. 

Nieuwe indicatoren die ook in de nieuwe lijst voor het PO zijn opgenomen, zijn te herkennen aan een *. 

De indicatoren die zijn gemarkeerd door ** worden voor het PO naar verwachting pas na 2015 uitge-

werkt. De ‘vervallen’ indicatoren zijn wel in de gesprekken aan bod gekomen, maar zijn in de lijst voor 

het PO inmiddels geschrapt. 
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Centrale indicatoren voor het horizontale en managementvenster 

 

1. Algemene schoolgegevens  Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Contactgegevens: NAW, telefoon, e-mail 

 Schooltype: SO, VSO, SO/VSO en doelgroep(en)  

 Denominatie 

 Naam schoolbestuur en aantal scholen daaronder 

 Naam / namen van samenwerkingsverband(en) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 3 en 4: Namen van samenwerkingsverbanden waarin de school 

deelneemt 

 Cluster 4: Instellingen waarmee convenantafspraken bestaan (waardoor 

instroom zonder indicatie) 

 VSO: Apart gehuisvest of in hetzelfde gebouw als het SO 

Aandachtspunten 

 
 Onderwijsinspectie hanteert soms andere onderwijseenheden dan de school 

zelf 

 

 

2. Aantal leerlingen  Centraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Aantal leerlingen op bepaalde teldatum en/of aantal leerlingen dat per 

schooljaar gebruik maakt van bepaalde onderwijsarrangementen 

 Gemiddelde verblijfsduur  

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1: minder belangrijk voor bekostiging en het aantal is al jaren stabiel; 

scholen van geringe omvang 

 Cluster 2: aantallen onderscheiden naar doelgroepen 

Aandachtspunten 

 
 Bij sommige leerlingen is verblijfsduur kort, dus alleen het aantal leerlingen 

zegt niet zoveel 

 In verschillende registratiesystemen worden verschillende definities gebruikt  

 

 

3. Marktaandeel en voedingsgebied  Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Herkomst van de leerlingen, naar regio, naar samenwerkingsverband  

(‘eigen’ of ander verband) 

 Eventueel cijfers over meer jaren presenteren 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1 en 2: deze indicator is minder relevant, zou kunnen vervallen 

Aandachtspunten 

 
 Cluster 1 en 2 werken landelijk / bovenregionaal 

 Cluster 4: sommige scholen hebben een landelijk voedingsgebied 
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4. Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom  Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens Onderscheiden naar doelgroep / leerlingprofiel (+ ijkdatum): 

 Instroom: a) direct, b) uit regulier onderwijs, c) uit SO 

 Tussentijdse uitstroom: a) regulier onderwijs, b) ander cluster 

 Uitstroom SO: a) naar regulier onderwijs, b) naar VSO  

 Uitstroom VSO: a) naar regulier VO (specificeren niveau),  

b) arbeidsmarkt, c) dagbesteding 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1: de door- en uitstroom betreft jaarlijks gering aantal leerlingen, 

soms geen (vereist uitleg voor buitenwacht) 

 Cluster 2: aanzienlijke tussentijdse uitstroom naar regulier onderwijs; is 

succesgraadmeter van de school, maar leerlingen met meer problematiek 

blijven en bepalen eindniveau 

 Cluster 1 en 2: leeuwendeel leerlingen met visuele of auditieve handicap 

gaat naar regulier onderwijs met ambulante onderwijskundige begeleiding;  

ratio speciaal onderwijs : ambulante ondersteuning is daarom veelzeggend. 

 Cluster 4: aanzienlijk aantal leerlingen blijft relatief korte tijd; relatief veel 

leerlingen stromen in rond elf jaar nadat ze door gedragsproblemen grote 

leerachterstand hebben opgelopen 

Aandachtspunten 

 
 Heldere definities zijn noodzakelijk! 

 Definities stroomgegevens afstemmen met onderwijsinspectie en diverse 

registratiesystemen 

 Cluster 4: de in- en uitstroom wordt mede bepaald door de afspraken in het 

samenwerkingsverband (o.a. kostenaspect) 

 Trend: overgang van SO naar VSO geen automatisme, maar toetsing of 

regulier VO mogelijk is 

 Toekomst: er komen onderwijsarrangementen (licht, medium, intensief) en  

na invoering Passend onderwijs ook tussenvoorzieningen tussen speciaal en 

regulier onderwijs; stroomgegevens dan hieraan aanpassen 

 

5. Kenmerken personeel  Centraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Personeel naar leeftijd en geslacht 

 Personeel differentiëren naar doelgroepen / leerlingprofielen 

 Beschrijving functiegebouw (scala aan functies in (V)SO) 

 Samenstelling commissie van onderzoek / begeleiding 

 Ratio aantal leerlingen : personeel 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 VSO: bij diplomagerichte uitstroom moeten leraren voor examenvakken 

dezelfde bevoegdheid hebben als in regulier voortgezet onderwijs 

Aandachtspunten 

 
 Bij ratio aantal leerlingen : personeel is heldere definitie voorwaarde; welke 

categorieën personeel (bijvoorbeeld ook ambulante begeleiders) neem je wel 

of niet op? Relatie leggen met onderwijsarrangementen (licht, medium, in-

tensief); de ratio zegt iets over de aandacht die leerlingen kunnen ontvangen 

 Tegengeluid bij ratio aantal leerlingen : personeel is dat de overhead een veel 

belangwekkender gegeven is 

 Nabije toekomst: werken met bekwaamheidsdossiers en lerarenregister  

 Voorstel vanuit cluster 2: percentage onvervulde vacatures aangeven 
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6. Financiële kengetallen bestuur Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Overnemen van de gebruikelijke kengetallen (solvabiliteit, rentabiliteit, 

weerstandsvermogen) 

 Feitelijk budget per leerling (niet dat uit BRON), differentiëren naar doel-

groep / leerlingprofielen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Voor cluster 1 en 2 geldt of gaat gelden budgetfinanciering waarbij onder-

wijsarrangementen (licht, medium, intensief) een rol spelen 

 

 

 

7. Baten school uit sponsoring en ouderbijdrage Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Verwijzen naar schoolbeleid op het gebied van sponsoring en ouderbijdrage 

(waarvoor gevraagd en waarvoor ingezet?) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1: De autonome ouderraad int de ouderbijdrage en zoekt daar beste-

ding voor. Gaat buiten de school om 

 Cluster 1: Wat dient men te verstaan onder sponsoring? De scholen maken 

deel uit van een grote zorgorganisatie. Welke gelden reken je waartoe? De 

overkoepelende zorgorganisatie heeft een poot internationalisering die meer 

dan 25 projecten subsidieert. Er zijn ook legaten. Sponsoring is voor cluster 

1 een vaag begrip 

 Cluster 2: Baten uit sponsoring en ouderbijdrage marginaal. De ouderbijdra-

ge wordt vaak gebruikt voor het schoolreisje 

Aandachtspunten 

 
 Weinig animo bij gesprekspartners voor deze indicator; mogelijk wel infor-

matief voor ouders en andere belangstellenden 
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8. Eindresultaten Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  De eindtoets van het Cito (waar van toepassing) of de resultaten van andere 

toetsen die het Cito ontwikkelt voor het (V)SO, differentiëren naar doelgroe-

pen / leerlingprofielen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 2: leerlingen met meervoudige handicaps zijn vaak moeilijk te 

toetsen 

 Cluster 2: de tussentijdse uitstroom van leerlingen naar regulier onderwijs (= 

succesmaat) drukt het eindresultaat van de blijvers  

 Cluster 4: hoe bepaal je de opbrengsten van de kortverblijvers? Het weer 

naar school durven kan al een opbrengst zijn 

 VSO: procentuele verdeling van leerlingen over uitstroomprofielen 

 VSO: aantallen getuigschriften 

 VSO: invulling schoolexamen (zelf of samenwerking regulier vo) en aantal-

len deelnemers 

 VSO cluster 4: sommige leerlingen behalen alleen een of meer deelcertifica-

ten 

Aandachtspunten 

 
 Er is nog veel onduidelijkheid over het verantwoord meten van de onder-

wijsopbrengsten 

 Er is kritiek op de inspectie die het IQ als maatstaf hanteert om de opbreng-

sten te bepalen. Door de handicap bestaat er bij leerlingen in cluster 1 en 2 

een grote discrepantie tussen de performale en verbale intelligentie. Cluster 

3: langdurig zieke kinderen met ernstige handicaps (beademing, motoriek) 

presteren blijvend onder hun intelligentieniveau. Bij leerlingen in cluster 4 is 

het IQ geen goede graadmeter omdat sociaal-emotionele problemen hun ca-

paciteiten dempen; bovendien zijn de IQ-gegevens niet systematisch opge-

slagen 

 

 

9. Schooladvies type vervolgonderwijs Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  SO: Aantal leerlingen met advies van SO a) naar regulier onderwijs  

en b) naar VSO inclusief verwacht uitstroomniveau, koppelen aan doelgroep 

/ leerlingenprofiel 

 VSO:aantal leerlingen met advies regulier VO inclusief niveau, koppelen 

aan doelgroep / leerlingenprofiel 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Men vindt de feitelijke uitstroom weliswaar belangrijker dan het advies, 

maar het zicht krijgen op de juistheid van de adviezen is leerzaam 
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10. Uitstroom naar vervolgonderwijs per schooltype Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  SO: Aantal leerlingen dat van SO gaat a) naar regulier onderwijs  

en b) naar VSO inclusief verwacht uitstroomniveau, koppelen aan  

doelgroep / leerlingenprofiel 

 VSO: Aantal leerlingen dat feitelijk gaat naar het regulier VO inclusief 

niveau, koppelen aan doelgroep / leerlingenprofiel 

 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 4: Het samenwerkingsverband heeft stem in plaatsing van SO naar 

VSO 

Aandachtspunten 

 
 Trend: overgang van SO naar VSO geen automatisme, maar toetsing of 

regulier voortgezet onderwijs mogelijk is 

 

 

11. Toezichtarrangement Inspectie van het onderwijs Centraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Koppelen aan gegevens van de Inspectie van het onderwijs:  

basisarrangement, aangepast arrangement (zwak, zeer zwak), met ijkdatum 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 De inspectie hanteert soms een bepaalde invulling van de eenheid van toe-

zicht die niet overeenkomt met de school waarvoor het venster geldt. Bij één 

en hetzelfde brinnummer kunnen meer locaties behoren 

 

 

12. Score op waarderingskader Inspectie van het onderwijs Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Koppelen aan gegevens van de Inspectie van het onderwijs, met ijkdatum 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 2: Naast de waardering van de inspectie worden ook eigen kwali-

teitsindicatoren gehanteerd die aansluiten bij de aard van het onderwijs in 

cluster 2 

Aandachtspunten 

 
 De inspectie hanteert naast het nieuwe kader ook nog het oude kader; er is 

een overgangsperiode 

 Alle indicatoren van de inspectie opnemen. Kernindicatoren van de inspectie 

kunnen wisselen. School kan dan ook laten zien op welke andere punten ze 

goed is 
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13. Positie leerlingen na drie jaar (‘bestendigheid van plaatsing’) Centraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  SO: feitelijke positie leerlingen na twee jaar 

 VSO: waar leerlingen twee jaar na uitstroom zijn:  

vervolgonderwijs, arbeidsmarkt, dagopvang 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 4: het is buitengewoon lastig te achterhalen waar leerlingen na 

enkele jaren verblijven (eerder bleek de overgrote meerderheid ‘verdwenen’ 

te zijn). Op eigen kracht kan de school dit niet boven water krijgen, nodig 

koppelen aan bestanden van CBS en andere instellingen. Ook ketenpartners 

er bij betrekken. 

Aandachtspunten 

 
 Er wordt opgemerkt dat de Inspectie van het onderwijs voor het reguliere 

onderwijs de bestendigheid niet meer zou meetellen in het toezicht 

 

Aanvullende centrale indicatoren voor het managementvenster 

 

14. Prognose aantal leerlingen  Centraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Twijfel over relevantie indicator, er wordt wel slag geslagen naar te ver-

wachten aantal leerlingen, maar is ‘boterzacht’ i.v.m. vele ongewisse varia-

belen. Leent zich niet voor benchmark 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1 en 2: leerlingenaantal al jaren vrij constant, zou als interne indica-

tor kunnen vervallen 

 Cluster 3 en 4: instroom leerlingen hangt samen met beleid samenwerkings-

verband 

Aandachtspunten 

 
 Toekomstige budgetfinanciering cluster 1 en 2 maken leerling-prognoses 

minder urgent 

 

 

15. Ziekteverzuim  Centraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Frequentie en duur ziekteverzuim personeel 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Niet voor het horizontale (externe) venster 

 Er worden al specifieke registratie- en analysesystemen voor ziekteverzuim 

gebruikt: wat is dan de meerwaarde van dit interne venster?  

 Voorstel vanuit cluster 2: het aantal i.v.m. ziekteverzuim  

uitgevallen lessen aangeven 
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16. Lasten Centraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Onduidelijk wat onder lasten wordt verstaan 

 Kan worden doorgeklikt naar begroting, jaarrekening? 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Geen 

 

 

17. Financiële baten en lasten per leerling Centraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Differentiëren naar arrangement / doelgroep 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1 en 2: naast geld voor onderwijs zijn er nog andere geldstromen 

(zoals zorg, steunfondsen) waarop een beroep gedaan kan worden 

 Cluster 4: hoe verreken je inkomsten uit projecten? En reserves? 

Aandachtspunten 

 
 Heldere formule voor de berekening van het budget per leerling is nodig 

 Geld komt jaar later binnen gebaseerd op aantal leerlingen van vorig jaar, 

actueel aantal leerlingen kan inmiddels (veel) hoger of lager zijn 

 Specificatie per leerling wordt minder interessant als budgetfinanciering 

komt 

 

 

18. Huisvesting (voor PO pas na 2015 uit te werken) Centraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Aantal locaties 

 Leeftijd gebouw 

 Aantal vierkante meters per leerling 

 Voorzieningen, zoals gymlokaal 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Belangrijk of SO en VSO in hetzelfde gebouw zitten en of andere partners in 

hetzelfde gebouw zitten  
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19. Leerlingverzuim (vervallen bij Vensters PO) Centraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Omvang ongeoorloofd verzuim 

 Korte beschrijving beleid van de school 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1 en 2: verzuim komt nauwelijks voor 

 Cluster 3 en 4: wat met op de gang zitten, thuis zitten? 

 

Aandachtspunten 

 
 Heldere definities zijn noodzakelijk!  

 Ongeoorloofd verzuim is aandachtspunt in waarderingskader voor VSO 

van de Inspectie van het onderwijs 

 Wordt decentraal geregistreerd, maar niet op centraal niveau 

 Ook in horizontaal, extern venster opnemen? 

 

 

Decentrale indicatoren voor het horizontale en managementvenster 

 

20. Voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen  Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Buitenschoolse opvang 

 Leerlingenvervoer 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Verschillende meningen: Buitenschoolse opvang verplicht, dus ook voor 

(V)SO; school kan adviserende rol spelen bij leerlingenvervoer.  

 Anderen vinden dat de indicator kan vervallen: Tussenschoolse opvang 

bestaat als zodanig niet, maar is onderdeel van de reguliere werkzaamheden; 

de leraar is de hele dag verantwoordelijk  

 

 

21. (Onderwijskundig) profiel van de school  Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Korte typering orthodidactische en orthopedagogische aanpak 

 Welke arrangementen voor welke doelgroepen / afdelingen? 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1 en 2: minder relevant, zou kunnen vervallen 

 VSO: uitstroomprofielen en mogelijke richtingen (beroepsvoorbereidend) 

aangeven 

Aandachtspunten 

 
 Hangt samen met / overlapt met schoolondersteuningsprofiel (SOP); dat is 

verwarrend; SOP lijkt betere insteek voor (V)SO 
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22. Voorzieningen om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

(Schoolondersteuningsprofiel) 

Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Beschrijving van ondersteuningsaanbod per doelgroep / afdeling 

 Specificatie van extra voorzieningen en materialen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1: lastig te beschrijven i.v.m. grote verschillen tussen leerlingen 

 Cluster 2: specifiek aanbod zoals onderwijs in gebarentaal 

 Cluster 4: voor welke specifieke doelgroepen wordt ++zorg  

geboden?  

 VSO: mentoren 

Aandachtspunten 

 
 Geeft aan voor welke doelgroepen je specialist bent; SOP komt tot stand in 

samenwerking met het samenwerkingsverband 

 

 

23. Onderwijstijd en schooltijden Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Schooltijden 

 Aantal uren onderwijs per jaar (gepland en gerealiseerd) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Geen 

 

 

24. Organisatie en groepering onderwijsproces Decentraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Beschrijving onderwijsarrangementen 

 Wijze van groeperen van leerlingen (naar leeftijd, problematiek, bouwen, 

speciale doelgroepen, afdelingen) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 SO: grote verschillen in groepsgrootte, afhankelijk van aard van de beper-

king; kleinste groepen bij meervoudige handicaps 

 VSO: groepsgrootte zeer wisselend en tijdelijk, mede afhankelijk van be-

langstelling voor uitstroomprofiel 

Aandachtspunten 

 
 Gemiddelde groepsgrootte is (te) globale indicator. Voor SO eventueel per 

doelgroep / leerlingprofiel. Ongeschikt voor VSO. 

 Bekostiging gaat (nog) uit van gefixeerd aantal leerlingen per doelgroep, 

school wijkt in praktijk hiervan af, ‘speelt’ met dit aantal om tot optimale 

groepen te komen 
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25. Resultaten leerlingvolgsysteem en tussentijdse resultaten Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Welk leerlingvolgsysteem wordt gebruikt? 

 Beschrijven hoe de school het leerlingvolgsysteem hanteert,  

welke vervolgacties er zijn 

 Per doelgroep / leerlingenprofiel (tussentijdse) resultaten weergeven: is 

waarschijnlijk nog niet mogelijk 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 2: AURIS / Kentalis ontwikkelen eigen LVS: LVS 2000 (dat in 2013 

NOVA gaat heten); dit is een doorontwikkeling van wat al in cluster 3 was 

gemaakt; daarna ‘cluster 2 proof’ gemaakt  

 Cluster 4: het LVS is niet toegerust om totaalgegevens te leveren; personeel 

is verknocht aan ouder systeem; er is weerstand om tot een bijdetijds sys-

teem te komen 

Aandachtspunten 

 
 Gebruik van genormeerde toetsen is nog niet verplicht 

 Cito werkt aan een LOVS: leerling- en onderwijsvolgsysteem,  

inclusief genormeerde toetsen 

 Voor het opleveren van tussentijdse resultaten zou een vaste  

periode gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld de stand van zaken na vier 

jaar 

 

 

 

26. Leerlingtevredenheid  Decentraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Uitspraken van leerlingen over hun tevredenheid (gemeten) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 2: niet bij alle leerlingen te meten. Lastig bij jonge kinderen en bij 

leerlingen met meervoudige handicaps: weinig zelfreflectie. Naast schrifte-

lijke lijsten zou dit ook via een interviewprotocol kunnen worden gemeten 

 

Aandachtspunten 

 
 Dit wordt als een belangrijke indicator gezien 

 Geen uniformiteit in wijze van meten, geen standaarden, dus (nog) geen 

benchmark mogelijk 
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27. Oudertevredenheid Decentraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Uitspraken van ouders over hun tevredenheid met de school en het onderwijs 

(gemeten) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 4: oudertevredenheid is een van de belangrijkste indicatoren om de 

toegevoegde waarde en effectiviteit van dit cluster te meten. 

 Cluster 4: soms blijven ouders volledig buiten beeld, bijvoorbeeld bij justiti-

ële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg 

 

Aandachtspunten 

 
 Geen uniformiteit in wijze van meten, geen standaarden, dus (nog) geen 

benchmark mogelijk 

 Cluster 4: hebben ouders het gevoel dat de school de hulpvraag begrijpt en 

dat de school daar goed mee bezig is? Ouders willen vooral dat het kind nu 

(eindelijk) goed geholpen wordt met zijn of haar hulpvraag. Het behalen van 

diploma’s en prestaties komen op het tweede plan 

 

 

 

 

28. Schoolklimaat en veiligheid Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Objectieve kenmerken zoals (pest)protocollen, coördinator,  

registratie van incidenten, follow-up 

  
Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 4: veiligheid is speerpunt in dit cluster, met name een veilig pedago-

gisch klimaat 

Aandachtspunten 

 
 Cluster 4: onderscheid maken tussen fysieke veiligheid (‘mes’) en pedagogi-

sche veiligheid 

 Belangrijke indicator voor ouders 

 

 



28 Indicatoren voor Vensters voor Verantwoording (V)SO 

 

29. Leerwinst (voor PO pas na 2015 uit te werken) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Belangrijk (‘toont bestaansreden van het (V)SO aan’), maar er zijn nog zo 

veel vraagtekens dat deze indicator nog niet is in te vullen, laat staan te 

kwantificeren 

 Eventueel: school kan beschrijven hoe ze leerwinst denkt te verwezenlijken 

(maar, zie de indicatoren ‘ontwikkelingsperspectief’ en ‘opbrengstgericht 

werken’) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 2: de afdeling Expertise en Innovatie werkt aan een eigen invulling 

om leerwinst in kaart te brengen 

Aandachtspunten 

 
 Gerelateerd aan ontwikkelingsperspectief en opbrengstgericht werken 

 In het (V)SO vertonen leerlingen een grillige ontwikkeling en zijn er grote 

verschillen, gemiddelden zijn nietszeggend 

 Cluster 2: Groep 6 scoort doorgaans hoger dan groep 8 vanwege tussentijdse 

uitstroom (na groep 6) van betere leerlingen naar regulier onderwijs 

 Inspectie van het onderwijs worstelt ermee; er is nog geen standaard 

 Er is kritiek op het gebruik van IQ door de inspectie, vanwege de aard van de 

leerlingen in het speciaal onderwijs 

 De bijdrage die de school levert aan de leerwinst is moeilijk vast te stellen, 

vanwege allerlei opgelegde afhankelijkheden 

 Spreek liever over onderwijswinst dan leerwinst 

 Cito moet eerst nog aangepaste toetsen ontwikkelen voor (V)SO 

 Hoe zijn de opbrengsten in de tijd te volgen? 

 Vaststellen op welke gebieden leerwinst bepaald gaat worden, bijvoorbeeld 

starten met de kernvakken 

 

 

30. Ontwikkelingsperspectief (nieuwe indicator) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Procedure beschrijven hoe school omgaat met ontwikkelingsperspectief 

(bijvoorbeeld hoe dit wordt vastgesteld, rol ouders, volgen en evalueren, 

bijstellen, relatie tot groepshandelingsplan) 

 VSO: aantallen leerlingen in uitstroomprofiel 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 4: laten zien dat de zachte kant (werken aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, welzijn, weerbaarheid) een belangrijke rol speelt en voor-

waardelijk is voor het leren en het te behalen uitstroomniveau 

 Bij het VSO is het te verwachten uitstroomniveau wel realistisch aan te 

geven; bij SO, zeker bij jonge kinderen, is dit een slag in de lucht 

Aandachtspunten 

 
 Ontwikkelingsperspectief wezenlijk voor (V)SO, maar er is geen optelsom 

van te maken en het lijkt niet te benchmarken 

 Werken met ontwikkelingsperspectief is nog volop in ontwikkeling; invul-

ling van indicator kan deze ontwikkelingen volgen 
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31. Bekwaamheden van leraren  

(nieuwe indicator, ook in nieuwe PO-lijst) 

Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Aantal leraren met master SEN  

 Aantal leraren dat specialistische opleiding heeft gevolgd  

(bijvoorbeeld m.b.t. dyslexie) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 2: Aantal leraren dat de interne opleiding heeft gedaan (o.a. over 

communicatie en gebarentaal) 

Aandachtspunten 

 
 Dit is een nieuwe indicator die is voorgesteld in de gesprekken, overlap met 

indicatoren personeel en professionaliseringsgelden 

 Er komt lerarenregister 

 Cluster 2, Siméa werkt aan bekwaamheidsprofielen 

 Suggestie in interview: bekwaamheden van de schoolleiders opnemen 

 

 

32. Stages in het VSO (nieuwe indicator) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Stagebeleid en aanpak van de school: snuffelstage, vervoer van en naar 

stage, samenwerking met gecertificeerde leerbedrijven, begeleiding 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Alleen VSO 

 Belangrijk vooral bij uitstroomtraject richting arbeidsmarkt 

 

Aandachtspunten 

 
 Aandachtspunt inspectie in het waarderingskader 

 

 

33. Inzet van ICT in de school (nieuwe indicator) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden door leraar en  

leerlingen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 3: ICT is hier al redelijk ingeburgerd 

Aandachtspunten 

 
 Door een gesprekspartner genoemd mede naar aanleiding van de recente 

brief van de staatssecretaris 
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34. Samenwerking met ouders (nieuwe indicator) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Kernachtig beschrijven van het schoolbeleid op dit punt, welke afspraken 

worden gemaakt (overnemen uit schoolgids) 

 Welke activiteiten speciaal voor de ouders als groep worden georganiseerd 

(bijvoorbeeld nadere scholing rond problematiek van hun kind) 

 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Ouders worden als partner gezien 

 Deze nieuwe indicator is aangedragen in de gesprekken; er is overlap met 

enkele andere indicatoren 

 Beschrijving van activiteiten voor ouders mag geen PR-verhaal worden, 

objectief blijven; Vensters = objectief! 

 Door Passend onderwijs hebben ouders steeds minder echt te kiezen en te 

sturen, vooral besturen en het samenwerkingsverband bepalen de leerlingen-

stromen 

 

 

 

35. Belangrijke ketenpartners (nieuwe indicator) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Met welke partijen werkt de school samen en op welk gebied (netwerk) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 1: heel veel partners, beperken tot de belangrijkste; er zijn ook 

contacten met universiteiten en onderzoekscentra; cluster 1 is zelf een  

expertisecentrum 

 Cluster 2: Zorginstellingen, dagbehandeling, diagnostiek, kinderdagverblj-

ven, internaat, kinderarts, universitair medisch centrum, universiteit 

 Cluster 3: andere scholen (praktijkonderwijs enz.), werkgerelateerde instel-

lingen en zorginstellingen (revalidatie, therapie enz.) 

Aandachtspunten 

 
 Nieuwe indicator, voorgesteld in de gesprekken 

 Wat is een ketenpartner? Heldere definitie is voorwaarde 

 Vraag en suggestie: hoe meet je de kwaliteit van de samenwerking van de 

school met het samenwerkingsverband? Als dat uit te drukken is in een cij-

fer, zou door de gegevens van alle vensters op dit punt uit te lezen, een to-

taalscore voor het swv ontstaan 
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36. Kwaliteitszorg (nieuwe indicator, ook in nieuwe PO-lijst) Decentraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Gebruikt de school de vastgestelde kwaliteitsnorm speciaal onderwijs? 

 Is de school (al) gecertificeerd? 

 Welke instrumenten worden gebruikt? 

 Interne audits 

 Resultaten zelfevaluatie, verbeterdoelen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 In gesprekken als belangrijk aangewezen, voor beide vensters 

 

37. Sociale opbrengsten (vervallen bij Vensters PO) Decentraal; horizontaal &  
managementvenster 

Gegevens  Er is nog geen uniforme manier om deze opbrengsten te meten, er zijn wel 

aanzetten 

 Differentiëren naar doelgroepen / leerlingprofielen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Cluster 4: werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk 

om tot leren en presteren te komen 

Aandachtspunten 

 
 Wezenlijke indicator voor (V)SO: sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfred-

zaamheid, zelfverantwoordelijkheid, omgaan met beperkingen. Het gaat hier 

om leergebiedoverstijgende kerndoelen en leerlijnen 

 Burgerschap heeft voor de meeste leerlingen in (V)SO geen prioriteit 

 In leerlingvolgsystemen (bijvoorbeeld Viseon, SCOL) zitten al diverse 

aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

38. Opbrengstgericht werken (vervallen bij Vensters PO) Decentraal; horizontaal &  

managementvenster 

Gegevens  Korte beschrijving van invoering en feitelijke aanpak door de school (plan-

matig werken, leerlijnen, tussendoelen, tussenevaluaties, bespreking in team) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Nieuw aandachtsgebied in waarderingskader van de inspectie 

 Hangt samen met eindresultaten en leerwinst, opbrengstgericht werken is de 

proceskant 

 De invulling van deze indicator dient de in gang zijnde ontwikkelingen op 

dit vlak in het onderwijsveld te volgen 

 Kiezen voor bepaalde domeinen / vakgebieden? 
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Aanvullende decentrale indicatoren alleen voor managementvenster 
 

39. Medewerkerstevredenheid Decentraal; alleen  

managementvenster 

Gegevens  Uitspraken van medewerkers over tevredenheid (gemeten) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Als aanvulling op tevredenheid van leerlingen en ouders.  

Dan is de ‘driehoek’ compleet 

 Geen standaarden, geen uniformiteit 

 Ook opnemen in het externe venster 

 

 

40. Uitvoering gesprekkencyclus  

(voor PO pas na 2015 uit te werken) 

Decentraal; alleen 
managementvenster 

Gegevens  Uitvoering van functioneringsgesprekken 

 Uitvoering van beoordelingsgesprekken 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Gesprekkencyclus is belangrijk 

 

 

 

41. Professionaliserings- en scholingsuitgaven  

(vervallen bij Vensters PO) 

Decentraal; alleen 
managementvenster 

Gegevens  Bestaande budgetten opnemen 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Budget zegt weinig over besteding 

 Suggestie: besteden leraren de tien procent voor professionalisering in hun 

normjaartaak? 
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42. Aantal klachten (vervallen bij Vensters PO) Decentraal; alleen 

managementvenster 

Gegevens  Kernachtig beschrijven van beleid rond klachtenbehandeling,  

registratie, afhandeling (o.a. klachtencommissie voor ouders, arbitrage) 

Specifieke invulling per 

cluster of voor VSO 
 Geen 

Aandachtspunten 

 
 Definiëren wat een klacht is 

 Wat zegt het aantal klachten? Te weinig klachten duidt op een niet transpa-

rante organisatie (‘Een klacht is een kans’) 

 

 

 

4.4 Vergelijking van indicatoren VO – PO – (V)SO 

 

Figuur 4.2 geeft een overzicht van de indicatoren voor de Vensters VO, PO en (V)SO, waarbij 

deze onderwijssectoren naast elkaar worden geplaatst. Omdat Vensters VO er het eerst waren, is 

in de tabel hiermee gestart. Er is verder niet gekeken naar de precieze begripsomschrijvingen 

van elk van de indicatoren. In het voortgezet onderwijs zijn deze vastgelegd en beschreven in 

een basisdocument, terwijl deze voor het primair en het (voortgezet) speciaal onderwijs nog in 

ontwikkeling zijn.  

 

In de tabel is het onderscheid in thema’s, zoals dat bij het VO is gemaakt (algemeen, onderwijs-

beleid, bedrijfsvoering, resultaten, kwaliteit en praktijkonderwijs), losgelaten omdat men in het 

PO en (V)SO nog niet zover is, dan wel omdat die indeling niet meer gehanteerd wordt. Wel is 

aangegeven welke indicatoren (vooral) op basis van centraal beschikbare gegevens kunnen wor-

den ingevuld en welke (vooral) op basis van decentraal beschikbare gegevens.  

Vanwege het specifieke karakter van elk van de onderwijssectoren is een vergelijking lastig. 

Het is bovendien evident dat elk van de sectoren in de vensters het specifieke van de eigen 

sector verwoord wil zien omdat juist die kenmerken er toe doen, zowel intern als extern. 

  

Als we naar de drie vensters kijken, valt in ieder geval op dat van links naar rechts gezien – dus 

van VO naar (V)SO – het aantal indicatoren toeneemt. Dit zou te maken kunnen hebben met de 

heersende trend steeds meer te specificeren en vast te leggen. Verder zien we een hoge mate van 

overeenkomst tussen PO en (V)SO, afgezien van de uitbreiding met specifiek voor het (V)SO 

aangedragen indicatoren.  
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Figuur 4.2 – Vergelijking van indicatoren t.b.v. Vensters VO, PO en (V)SO 
 

Indicator VO PO (V)SO 

Deze school X X (algemeen) X (algemeen) 

Marktaandeel en voedingsgebied X X X 

Aantal leerlingen X X X 

Profiel- en sectorkeuze X   

Schoolplan X   

Zorgplan X   

Samenwerking X   

Onderwijstijd (en schooltijden) X X X 

Kenmerken leerlingen X   

Financiën X X X 

Schoolkosten X   

Personeel X X X 

Ziekteverzuim X X X 

Scholing personeel X   

Leerlingenaantal / personeel X   

Slaagpercentage X   

Examencijfers X   

Door- en uitstroom X X (VO, na 3 jaar) X (vervolgond.) 

Tussentijds van school X X X 

Tevredenheid leerlingen X X X 

Tevredenheid ouders X X X 

Basisschool, vervolgopleiding, werk X   

Schoolklimaat en veiligheid X X X 

Externe evaluaties X   

Behaalde diploma’s / branchecertificaten X   

Plaatsing van leerlingen X   

Bestendigheid plaatsing X  X (na 3 jaar) 

Toezichtarrangement onderwijsinspectie  X X 

Score waarderingskader onderwijsinspectie  X X 

Schooladvies type vervolgonderwijs  X X 

Eindresultaten (eindtoets)  X X 

Baten uit sponsoring en ouderbijdrage  X X 

Financiële baten : lasten per leerling  X X 

Prognose aantal leerlingen  X X 

Lasten  X X 

Huisvesting  X* X 

Resultaten LVS en tussentijdse resultaten  X X 

Voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen  X X 

Onderwijskundig profiel van de school  X X 

Organisatie en groepering onderwijsproces  X X 

Schoolondersteuningsprofiel  X X 

(Kwaliteit van de) kwaliteitszorg  X X 

Register leraren en schoolleiders / bekwaamheden  X X (bekwaamheden) 

Leerwinst  X* X 

Medewerkerstevredenheid  X X 

Uitvoeren gesprekkencyclus  X* X 

Leerlingenverzuim   X 

 
Toelichting: X=centrale indicator; X=decentrale indicator; *=wens voor de toekomst 
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Vervolg Figuur 4.2 – Vergelijking van indicatoren t.b.v. Vensters VO, PO en (V)SO 
 

Indicator VO PO (V)SO 

Ontwikkelingsperspectief   X (nieuw) 

Stages VSO   X (nieuw) 

Inzet ICT in de school   X (nieuw) 

Samenwerking met ouders   X (nieuw) 

Belangrijke ketenpartners   X (nieuw) 

Professionaliserings- en scholingsuitgaven   X 

Sociale opbrengsten   X 

Aantal klachten   X 

Opbrengstgericht werken   X 

 
Toelichting: X=centrale indicator; X=decentrale indicator; *=wens voor de toekomst 
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5 Samenvatting en conclusies 
 

 

 

 

5.1 Inleiding 

 

De aandacht voor verantwoording door scholen van wat zij doen, neemt toe. Scholen traden al 

lang naar buiten via de schoolgids en andere documenten en acties naar verschillende betrokke-

nen, maar de druk om dit meer systematisch en via internet toegankelijk te doen, neemt toe. 

Daarnaast groeit ook de aandacht voor kwaliteitszorg binnen scholen. Dit geldt niet alleen voor 

het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaal onderwijs, waar systematisch aan kwa-

liteitsverbetering wordt gewerkt. Interne verantwoording kan bijdragen aan kwaliteitszorg, 

terwijl de buitenwereld via externe verantwoording op de hoogte wordt gehouden van de stand 

van zaken. In het voortgezet onderwijs is gestart met het in handen van de scholen geven van de 

regie wat betreft de beeldvorming over de school, via Vensters voor Verantwoording. Eenzelfde 

beweging is in het primair onderwijs gaande. Het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

volgen. Nadere specificatie van de voor SO en VSO gewenste en zinvolle indicatoren lijkt 

wenselijk. Daarom is dit onderzoek uitgevoerd.  

 

 

5.2 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet 

 

De hoofdvraag voor het onderzoek is de vraag welke indicatoren uit Vensters voor Verantwoor-

ding PO geschikt zijn om te gebruiken voor het (V)SO, en aan welke nieuwe indicatoren nog 

behoefte bestaat. Daarbij moest tevens worden nagegaan welke verschillen in informatiebehoef-

te er zijn tussen het SO en het VSO, tussen de vier clusters in het speciaal onderwijs en tussen 

het schoolniveau en het bestuursniveau. 

 

Om de gestelde vragen te beantwoorden, is voor een onderzoeksopzet gekozen die uit drie fasen 

en activiteiten bestond: literatuurstudie, raadpleging van inhoudelijk experts en raadpleging van 

interne belanghebbenden. De literatuurstudie diende om tot een onderbouwing van de indicato-

renset te komen en eventuele toevoegingen voor te stellen. De verbinding van de bestaande set 

indicatoren voor het primair onderwijs en de uitkomsten van de literatuurstudie heeft geleid tot 

een weloverwogen lijst met indicatoren. Deze lijst vormde daarna het startpunt voor de vraagge-

sprekken. Er zijn gesprekken gevoerd met deskundigen vanuit de vier clusters. Ook zijn ge-

sprekken met besturen en directies van verschillende clusters gevoerd. Er was een hoge mate 

van bereidheid tot deelname aan de gesprekken – die binnen een kort tijdsbestek moesten wor-

den gevoerd – en men was zeer genuanceerd in de beantwoording. Overigens heeft een deel van 

de deelnemers in meer dan één hoedanigheid aan het gesprek deelgenomen. De scheiding tussen 

experts, bestuurders en directeuren was niet altijd duidelijk te maken en werd ook niet door 

iedereen als functioneel ervaren. Op basis van het geheel is een overzicht van indicatoren ge-

maakt, met aandachtspunten en overwegingen over mogelijke specifieke invullingen. Dit over-

zicht wordt door de aanvragers van het onderzoek vervolgens in veldraadplegingen voorgelegd 

aan het onderwijsveld. 

 

Brouwer01
Notitie
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5.3 Conclusies 

 

Uit de literatuurstudie in dit onderzoek blijkt dat scholen en besturen in het regulier onderwijs 

vooral behoefte hebben aan intern bruikbare informatie die kan bijdragen aan inzicht in de 

kwaliteit van de school en het onderwijs: informatie voor het interne of managementvenster. 

Vooral de mogelijkheid tot ‘benchmarking’ wordt aantrekkelijk gevonden. In het regulier on-

derwijs spelen de prestaties van leerlingen daarbij een belangrijke rol. Aan externe verantwoor-

ding bestaat minder behoefte. De literatuurstudie heeft geen pasklare indicatorensets voor het 

speciaal onderwijs opgeleverd. Wel gaf de literatuurstudie inzicht in belangrijke randvoorwaar-

den, legitimeerde de studie keuzen die al in het voortgezet en primair onderwijs waren gemaakt 

en reikte de studie enkele aanvullende indicatoren aan.  

 

De kansen op succesvolle implementatie van systemen met kwaliteitsindicatoren zijn groter als 

aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. De informatie moet door de gebruikers als 

relevant en niet-bedreigend worden ervaren, de gebruikers moeten voldoende vaardig zijn in het 

interpreteren van de informatie, schoolleiders moeten het gebruik stimuleren en er moet vol-

doende ondersteuning zijn. Ook moeten de gegevens goed toegankelijk, actueel en van goede 

kwaliteit zijn.  

 

Indicatoren die in de ene onderwijssector passend zijn, zijn dat niet zonder meer voor een ande-

re sector met geheel eigen kenmerken. Toch kan in het algemeen de conclusie worden getrok-

ken dat de indicatorenset uit Vensters PO bruikbaar is voor het speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs. Er zijn geen indicatoren geschrapt, maar er zijn wel twijfels over het nut van een 

aantal indicatoren. Daarbij gaat het om informatie over het aantal leerlingen, het voedingsge-

bied, voor-, tussen- en naschoolse voorzieningen, de prognose van het aantal leerlingen en baten 

uit sponsoring en uit de ouderbijdrage.  

 

Er zijn naar aanleiding van de literatuurstudie en gesprekken met experts, bestuurders en direc-

teuren zeven nieuwe indicatoren toegevoegd: het ontwikkelingsperspectief, bekwaamheden van 

leraren, stages in het VSO, de inzet van ICT in de school, samenwerking met ouders, belangrij-

ke ketenpartners en kwaliteitszorg. Twee van deze indicatoren (bekwaamheden en kwaliteits-

zorg) zijn inmiddels ook aan de lijst voor Vensters PO toegevoegd. Het totale overzicht voor het 

(V)SO omvat 42 indicatoren.  

 

In het onderzoek is gewerkt met een thematische indeling van indicatoren, zoals ook bij het VO 

het geval is en zoals bij de eerste lijst met indicatoren voor het PO het geval was. Het betreft de 

volgende zes thematisch blokken: 

• algemene indicatoren; 

• strategie en onderwijsbeleid; 

• personeel en organisatie; 

• financiën; 

• kwaliteit en resultaten; 

• kwaliteit en stakeholders. 
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Aangezien de onlangs verschenen nieuwe lijst van indicatoren voor Vensters voor Verantwoor-

ding PO geen thematische indeling meer kent, is ervoor gekozen deze thema’s ook voor Ven-

sters voor Verantwoording (V)SO los te laten. In plaats daarvan zijn de volgende vier blokken 

onderscheiden: 

• centrale indicatoren voor het horizontale en managementvenster; 

• centrale indicatoren alleen voor het managementvenster; 

• decentrale indicatoren voor het horizontale en managementvenster; 

• decentrale indicatoren alleen voor het managementvenster. 

 

Er treden op sommige punten verschillen qua inschatting van de waarde van indicatoren op 

tussen clusters in het speciaal onderwijs. Deze hebben onder meer te maken met de verschillen 

in organisatie en werkwijze tussen enerzijds cluster 1 en 2 en anderzijds cluster 3 en 4. Ook zijn 

er verschillen in informatiebehoefte tussen SO en VSO (bijvoorbeeld wat betreft stages, eindre-

sultaten, diplomering, invulling schoolexamen, uitstroom). Verschillen in informatiebehoefte 

tussen het schoolniveau en het bestuursniveau werden niet of nauwelijks genoemd. Dat kan 

ermee te maken hebben dat het aantal scholen per bestuur doorgaans niet groot is. Het kan er 

ook mee te maken hebben dat er niet zo’n duidelijke scheiding is tussen directeuren en bestuur-

ders, in ieder geval niet bij de deelnemers aan het onderzoek. Overigens werd aangegeven dat er 

op bestuursniveau al de nodige cijfermatige informatie wordt geaggregeerd en samengebracht. 

Dat gebeurt echter niet overal op dezelfde manier, hetgeen ‘benchmarking’ bemoeilijkt.  

 

Nu is het aan het onderwijsveld om te bepalen hoe bruikbaar de indicatoren voor het (voorgezet) 

speciaal onderwijs zijn, of zij een juiste afspiegeling van de werkelijkheid vormen, of de indica-

toren voldoende objectief en cijfermatig kunnen worden ingevuld en of deze ‘toekomstbesten-

dig’ zijn, mede met het oog op de vele ontwikkelingen die op het speciaal onderwijs afkomen.  
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Cluster 1    

• dhr. J. Berghuis Bartiméus Directeur onderwijs Expert/bestuurder/directeur 

• dhr. M. Janssen Koninklijke Visio Domeindirecteur onderwijs Expert/bestuurder/directeur 

    

Cluster 2    

• mw. A. de Klerk Kentalis Teamleider school Expert 

• dhr. B. Klaas  Kentalis Regiodirecteur onderwijs Bestuurder/directeur 

• dhr. E. van Lingen Auris Directeur Kwaliteit en dienstverlening Bestuurder 

    

Cluster 3    

• dhr. M. Cantrijn LECSO Beleidsadviseur LECSO Expert 

• dhr. A. Boelen LECSO Beleidsadviseur LECSO Expert/bestuurder 

• mw. I. Zuidwijk Werkenrodeschool Directeur VSO-school Directeur 

    

Cluster 4    

• dhr. T. Bisscheroux Stichting Alterius Algemeen directeur/bestuurder Bestuurder 

• mw. C. van Helvoirt LECSO Verenigingsmanager LECSO Expert 

• dhr. G. Rosielle De Hilt Directeur orthopedag. onderwijsinstituut Directeur 

• dhr. M. Schaafsma LECSO/REC ‘t Gooi Beleidsadviseur LECSO/MT-lid REC Expert/bestuurder 

    

Cluster 3 en 4    

• mw. M. Dekkers ECSO Directeur REC Bestuurder 

 

 
 


