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Opbrengstgericht werken en pas-
send onderwijs
In mijn optiek gaat het bij opbrengstgericht
werken en passend onderwijs om één sa-
menhangende aanpak; in ieder geval voor
zover het om schoolontwikkeling gaat. 
Lees hoe de Onderwijsraad ‘opbrengstge-
richt werken’ formuleert: “Opbrengstgericht
werken is een kenmerk van een school
waarin concrete doelstellingen voor leerlin-
gen op basis van de leerlingenpopulatie
worden geformuleerd en waarin alle be-
trokken partijen er gericht aan werken de
gestelde doelen te bereiken.” De Inspectie
van het Onderwijs kiest voor de volgende
omschrijving: “Het systematisch en doelge-
richt werken aan het maximaliseren van
prestaties.”
Zet die omschrijving nu eens naast een de-
finitie van passend onderwijs: “Optimale re-

sultaten voor alle kinderen, te bereiken via
de meest passende route.” 

Bij opbrengstgericht werken en passend on-
derwijs gaat het in essentie om het vol-
gende: het realiseren van maximale op-
brengsten voor zoveel mogelijk kinderen.
Dat is op zich niets nieuws – dat heeft iedere
school, leraar en ouder altijd al gewild. En
ieder kind trouwens ook. Hebben we het
dan over oude wijn in nieuwe zakken? Nee,
er is wel degelijk iets nieuws in de manier
waarop die maximale opbrengsten gehaald
en beoordeeld worden. Zo controleert de
Inspectie de opbrengsten, worden via de
wet doelen gesteld (referentieniveaus) en
controles opgelegd (verplichte toetsing
komt eraan). En dan het systematisch plan-
matig werken. Dat lijkt niets nieuws, maar is
dat ook zo? Het is allerminst gebruikelijk om

planmatig en doelgericht te wer-
ken, nauwgezet te verifiëren of de
beoogde resultaten gehaald zijn en
gerichte actie in te zetten als dat niet
voldoende het geval blijkt. De Inspec-
tie stelt dat 65% van de leraren onvol-
doende doelgericht en planmatig werkt.
Voor een dergelijke manier van werken, is
op sommige scholen een flinke cultuurom-
slag nodig. 

Doen wat werkt
Om maximale opbrengsten te realiseren, is
het relevant om kennis te nemen van wat
werkt. Hoe ziet effectief onderwijs eruit, wie
of wat maakt het verschil? Het antwoord op
deze vraag kunnen we vinden in tal van (we-
tenschappelijke) onderzoeken naar effectief
onderwijs. Onderzoeken die analyseren
waarom de ene school effectiever is dan de
andere. De belangrijkste conclusie is: de le-
raar maakt het verschil, de schoolleider is
een goede tweede. 

Nu we weten wie het verschil maken, is de
volgende vraag ‘wat’ het verschil maakt.
Waarin zit het verschil tussen effectieve en
minder effectieve scholen? Vanuit onder-
zoek naar ‘wat werkt’, komen we tot the big
five van effectief onderwijs:

1. Doelgericht werken: dit vraagt focus en
ambitie.

2. Planmatig werken: volgen en sturen met
behulp van de PDCA-systematiek (Plan-
Do-Check-Act). 

3. Instructie: (gedifferentieerde) instructie
veelvuldig en doelgericht uitvoeren.

4. Leertijd: goed klassenmanagement en de
keuze van de juiste werkvormen zorgen
ervoor dat de effectieve leertijd toe-
neemt. 

5. Professionalisering leraren. Professionali-
sering moet in ieder geval gaan over de
punten 1 t/m 4. 

“De onderwijsagenda is goed gevuld, lekker veel te
doen de komende jaren”, zegt de enthousiaste

optimist. “Er komt veel op ons af, het onderwijs moet
zoveel”, sombert de licht vermoeide pessimist.
Hoe je er ook tegenaan kijkt: feit is dat er nogal wat
vragen en ontwikkelingen zijn waarmee het onderwijs
iets moet, wil of kan. Een greep uit de thema’s die
aandacht vragen: opbrengstgericht werken, referen -
tieniveaus, leerlijnen en leerdoelen, leerstandaarden,
verplichte toetsing, passend onderwijs en
ontwikkelingsperspectieven. Stuk voor stuk zaken die
je niet naast je kunt neerleggen. “Interessant misschien,
maar niet voor mij”, is geen optie. In dit artikel laat ik
zien dat de samenhang tussen deze thema’s heel groot
is en dat op het niveau van school en klas één aanpak
ervan volstaat. 

Opbrengstgericht werken,
passend onderwijs
en nog meer…
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Een school die de effectiviteit van haar onderwijs wil vergroten
(die via die weg opbrengstgericht gaat werken en passend on-
derwijs biedt), zal met de bovenstaande punten aan de slag
moeten. In de klas moet invulling gegeven worden aan’ the big
five’. Voor veel leraren zal het doelgerichte werken een belang-
rijk ontwikkelingsdoel zijn. Velen denken eerder in activiteiten
dan in doelen, laat staan in doelgerichtheid en datagestuurde
acties. 

Een doelgerichte en samenhangende aanpak
Je stelt leerdoelen en leerlijnen (=doelen op een rijtje) vast en
je hebt dan gelijk invulling gegeven aan de referentieniveaus.
Je bepaalt wat voor deze school per vak de ambities zijn en
legt deze vast in de leerstandaarden. Vanzelfsprekend is er een
nauwe relatie tussen leerstandaards en leerlijnen. Je gaat na
hoe je de leerlingen gaat volgen en wat je met de gegevens
doet. Welke toetsen, welke observaties, welke analyses, welke
organisatie en welke momenten? Je zorgt voor optimale in-
structie. Optimaal is ten minste: gericht op de doelen, gekozen
op het effect, gedifferentieerd naar verschillende groepen
leerlingen. Je maakt afspraken over klassenmanagement en
klassenorganisatie die differentiatie mogelijk maken. En last but
not least: je staat stil bij de vraag welke professionalisering
helpt om dat allemaal te realiseren. 

Voor de lezer die houdt van schema’s en modellen is het mo-
del Verassend passend toegevoegd.   

[Bas de Koning is algemeen directeur/bestuurder van Eduniek]     
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Kader: Enkele begrippen

*Referentieniveau: Inhoudelijke beschrijving van wat kinderen moe-
ten kennen en kunnen aan het eind van de basisschool (en sbo/so)
voor taal, lezen, rekenen. Er is een fundamenteel niveau voor alle
kinderen en een streefniveau voor de kinderen die ‘meer’ kunnen.

*Leerlijn: Een lineair overzicht van realistische tussendoelen in een
bepaald vak, verdeeld over de verschillende leerjaren.

*Leerstandaard: vertaling van de doelen in concrete normen. De
norm geeft aan waaraan een bepaald aantal leerlingen moet vol-
doen. Elke school kan een eigen standaard stellen, omdat popula-
ties nu eenmaal verschillen.

*Schoolstandaard: dit is de leerstandaard die een school opstelt op
grond van ambities, eerdere resultaten en populatie. Deze school-
standaard zal meestal afwijken van het landelijk gemiddelde.

*Ontwikkelingsperspectief: het eindniveau van de leerling dat ver-
wacht/nagestreefd wordt. Ofwel: het maximaal aantal leerdoelen
dat een leerling zal halen. Het ontwikkelingsperspectief is gerela-
teerd aan het uitstroomniveau en daarmee aan het vervolg in het
voortgezet onderwijs. 

Model Verassend passend


