
Kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie

Themaonderzoek



Themaonderzoeken zijn onderdeel van een groter geheel

- Om te voldoen aan de verplichting van 4-jaarlijks bezoek

- Om informatie op te halen voor het stelsel van het onderwijs

- Om een stimulerend gesprek te voeren met scholen

Geen waardeoordeel, inspectie geeft wel mening over wat ze horen, hangt ook wel af van 

de inspecteur als persoon. Geen rapportage. Telt als 4-jaarlijks bezoek. Resultaten te lezen 

als geheel in Staat van het Onderwijs.  

Waarom themaonderzoeken? 



Het waarderingskader in een nieuw jasje in augustus 2021 

- Geen oordeel meer op schoolniveau, alleen bestuur krijgt oordeel.

- Op scholen vinden verificatieactiviteiten plaats. 

- Inspectie kan zelf aanleiding zien voor een onderzoek op een school naar zwak als blijkt 

dat er risico’s zijn, inspectie heeft ook eigen risicomonitor met allerlei onderwijsdata.

- Inspectie kan aanvraag krijgen van bestuur voor onderzoek op een school naar goed als 

uit de zelfevaluatie blijkt dat een school in de basis voldoende scoort en daarnaast 

meerdere onderdelen eigen aspecten van kwaliteit zichtbaar realiseert, dus goed.  

- Ten aanzien van kwaliteitszorg wordt nog meer naar schoolambities gekeken.

- Bestuurskwaliteitszorg/ambities en schoolkwaliteitszorg/ambities.

Themaonderzoeken in nieuwe kader 2021 



Onderdeel van een groter geheel

Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie (po)

‘In het schooljaar 2020-2021 onderzoeken we op een groot aantal po-scholen de

(ambities voor) kwaliteitsverbetering en de samenstelling van de leerlingenpopulatie

in relatie tot de tevredenheid van de scholen over de brede ontwikkeling van die

populatie en delen daarvan. Samen met de school brengen we het deel van de

kwaliteitszorg dat de ambities van de school betreft in kaart. We leggen daarbij

de relatie met de leerlingenpopulatie en deelpopulaties daarvan. Op een deel van de

scholen voeren we verdiepend onderzoek uit naar de doorwerking van dit deel van

de kwaliteitszorg in de onderwijspraktijk.’

Klik hier voor meer informatie over het Jaarwerkplan 2021, Inspectie van het Onderwijs

Themaonderzoek 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/documenten/jaarplannen/2020/10/19/jaarwerkplan-2021


Kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie

KA1 Kwaliteitszorg en ambities

Doen we de goede dingen, doen we dat 

goed en hoe weten we dat? 

OP1 Aanbod

Krijgen ze goed les? Wie zijn ‘ze’ 

eigenlijk?

Themaonderzoek in kader



Tekst waarderingskader 

OP1 Aanbod 

Aanbod (OP1) vormt de 

start/basis voor de 

onderwijsprocessen en zou 

moeten leiden tot een goede 

voorbereiding op het aanbod bij 

de start van het 

vervolgonderwijs (OP8). 



Welke data kun je bijvoorbeeld gebruiken om je leerlingpopulatie te duiden? 

Leerlingpopulatie in beeld brengen

Schoolgewicht (MSP I Schoolrapportage en UV I Onderwijsresultaten)

Spreiding schoolgewicht (MSP I doc Schoolrapportage en CBS)

Achterstandsscore (MSP I doc Onderwijsachterstanden)

Referentieniveaus LZ, RK, TV (UV I dashboard Onderwijsresultaten)

NCO-rapportage (bovenschools aangeleverd)

Schooladviezen >gtl/havo (UV I dashboard Schooladvies)

Vervolgsucces op- en afstroom VO (UV I dashboard Schooladvies)

Leerpotenties van je leerlingen 

Instroom VVE-indicatie 

Aantal lln met zorgondersteuning

Aantal lln hoog onderwijsondersteuningsniveau

Etc…



Leuk en aardig, maar kan ik hiermee?

De hiervoor genoemde stappen om te komen tot een analyse 

van je leerlingpopulatie komen in de toekomst nauwkeurig 

aan bod. Onder andere de kenniskring ‘Kwaliteitszorg en 

verantwoording’ bereidt op dit moment een ontwikkeling 

voor om een kwaliteitskalender met bijbehorende info, 

webinars, bijeenkomsten etc te ontwikkelen.  

Toch nu al vragen? Je mag altijd contact opnemen om nu al 

iets meer wegwijs te worden in MSP en de genoemde 

dashboards in Ultimview. 



Twee directeuren aan het woord

Dank alvast aan Leonie en Leander dat zij dadelijk iets 

willen vertellen aan de directeuren die zelf geen 

themaonderzoek hebben gehad. 

De directeuren die zelf een themaonderzoek gehad hebben 

zitten ook in 1 groepje en kunnen deze tijd gebruiken om 

onderling ervaringen uit te wisselen. 

Veel succes en hopelijk tot snel weer! Kirsten zal nu de 

groepen verdelen. 


