
Laat getallen spreken

Kengetallen 

over continuiteit, 

kwaliteit en 

schoolontwikkeling





Inhoud

Jos van der Pluijm

Sturen in de mist; zijn ken- en stuurgetallen een oplossing 2

Peter Sleegers

Zonder goede bodem geen schoolontwikkeling 7

Anneke van der Linde

Het gebruik van ken- en stuurgetallen bij schoolontwikkeling 19

Cor Hoffmans

Kwaliteitszorg: sturen met verstand 29

Marcel Verbart

Continuïteit vraagt om sturen en niet om staren 45



v  �

Sturen in de mist; zijn ken- en stuurgetallen 

een oplossing

Jos van der Pluijm 

In het onderwijs bestaat in toenemende mate de behoefte om gebruik te maken van getallen. Ken- en 

stuurgetallen spelen meer en meer een rol op scholen en in besturen. In de brochure Sturen in de mist 
� van Q*Primair die in september 2005 is uitgebracht, is een aantal praktijkvoorbeelden beschreven die 

laten zien op welke manier bovenschoolse directeuren en bestuurders ken- en stuurgetallen gebruiken 

om verantwoording af te leggen, te sturen en te monitoren.

De nieuwe brochure is een vervolg op Sturen in de mist. Het is een gezamenlijke productie van het 

Projectbureau lumpsum po en Q*Primair. In de nieuwe brochure staan we stil bij een aantal vragen rond 

ken- en stuurgetallen, die iedere directeur, bovenschools manager of bestuurder zich stelt als hij of zij 

met ken- en stuurgetallen aan het werk wil: Waarover moet ik gegevens verzamelen, welke gegevens 

zijn dat dan en waarom? Wat doe ik met die gegevens, hoe kan ik ze gebruiken? Wat zijn voetangels en 

klemmen, waar moet ik mee oppassen? In deze brochure gaan we in op deze kwesties. 

Vier vragen, vier artikelen

De brochure is opgebouwd aan de hand van vier samenhangende vragen:

� Hoe staat het er voor op gebied van verandercapaciteit van mijn school of scholen: wat zijn relevante 

ken- en stuurgetallen om de bodem voor verandering, de verandercapaciteit van de schoolorganisatie 

in kaart te brengen?

2 Hoe staat het er voor op het gebied van geplande veranderingen op mijn school of scholen: wat zijn 

relevante ken- en stuurgetallen om verbeteringsprocessen op mijn school of scholen op te zetten, uit 

te voeren en te volgen?

3 Hoe is het gesteld met de kwaliteit van mijn school of scholen: wat zijn relevante ken- en stuurgetal-

len vanuit het perspectief van kwaliteitszorg?

4 Hoe is de stand van zaken op het gebied van financiële continuïteit van mijn school of scholen: wat zijn 

relevante ken- en stuurgetallen om de effectiviteit, efficiency, de flexibiliteit en de weerbaarheid op 

financieel gebied in beeld te krijgen?

� Pluijm, J. van der & A. van der Linde (2005). Sturen in de mist. Negen voorbeelden van het gebruik van ken- en stuurgetallen in het 
primair onderwijs. Den Haag: Q*Primair.
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Deze vier vragen worden in vier op zichzelf staande artikelen door vier verschillende auteurs uitgewerkt. 

Iedere auteur heeft gekozen voor een eigen insteek en eigen accenten. 

In de eerste bijdrage van Peter Sleegers staat de bodem, het fundament, centraal. Als je met informatie 

gaat ‘zaaien’ (ken– en stuurgetallen) dan blijkt een goede voedingsbodem (veranderingscapaciteit) tot 

een betere oogst te leiden (schoolontwikkeling). In de bijdrage wordt ingegaan op de condities die van 

belang zijn voor schoolontwikkeling en die er dus voor kunnen zorgen dat ken- en stuurgetallen ook een 

echte impuls kunnen vormen voor kwaliteitsverbetering. Het gaat om de vraag waar je als school staat 

als het gaat om capaciteiten om te veranderen. Ken- en stuurgetallen dienen immers niet alleen om vast 

te stellen wat de stand van zaken is, maar ook om veranderingen mee in gang te zetten. Maar vaststellen 

wat de stand van zaken is, is iets anders dan de stand van zaken veranderen. Dat vraagt verandercapaci-

teit. In zijn bijdrage geeft Peter Sleegers aan welke ken- en stuurgetallen relevant zijn om vast te stellen 

wat de verandercapaciteit, de bodem voor veranderingen, van een schoolorganisatie is.

In de bijdragen die volgen wordt de rol van ken- en stuurgetallen voor drie kernopgaven van een school-

organisatie uitgewerkt; het betreft achtereenvolgens schoolverbetering, kwaliteit en continuïteit.2

Anneke van der Linde gaat in haar bijdrage in op de vraag naar de relatie tussen ken- en stuurgetal-

len en geplande verbeteringsprocessen op school. Veel scholen willen op basis van externe of interne 

constateringen een verandering doorvoeren. In haar bijdrage laat Anneke van der Linde zien op welke 

wijze een school zo’n proces gestructureerd kan opzetten en invullen. Aan de orde komen zaken als het 

maken van een analyse van de huidige situatie en de gewenste situatie, het omzetten van de gewenste 

situatie in meetbare doelstellingen en het vertalen daarvan in verbeteractiviteiten, resultaatgebieden, 

meetinstrumenten en normen. In dit hele proces spelen ken- en stuurgetallen een grote rol. Aan de hand 

van een concreet voorbeeld wordt deze planmatige veranderopzet geïllustreerd. 

Cor Hoffmans stelt vervolgens in zijn artikel de relatie tussen kwaliteitszorg en ken- en stuurgetallen 

centraal. Hij stelt zich de vraag hoe scholen getallen kunnen gebruiken om hun kwaliteit in beeld te 

brengen. Hij gaat in op de vraag welke kwaliteitsaspecten zich lenen voor een getalsmatige benadering, 

wanneer getallen juist weinig toevoegen en of er betere alternatieven zijn. Tot slot besteedt hij aandacht 

aan de vraag wat een schoolleider, bovenschoolse directeur of bestuurder met al die informatie kan 

2 De brochure heeft niet de pretentie volledig te zijn. Zo is er bij het onderwerp continuïteit gekozen voor de financiële continuïteit en 
niet voor de personele kant.



v  �

doen. Ook hier komt het veranderproces en de verandercapaciteit van scholen aan de orde. Aan het einde 

van zijn betoog formuleert hij op grond van het inspectiekader een set van indicatoren waarmee het kwa-

liteitsniveau van een school in kaart gebracht kan worden.

Tot slot Marcel Verbart, die in zijn bijdrage ken- en stuurgetallen relateert aan de financiële continuïteit 

van een schoolorganisatie. Startpunt van zijn betoog is de vergelijkbaarheid. Iedere organisatie is gebaat 

bij een vergelijking met anderen. Maar die vergelijking moet wel hout snijden en het werkelijk waarde-

volle boven tafel krijgen. Kengetallen kunnen een dergelijke vergelijking vergemakkelijken. Hij werkt 

vervolgens uit wat ken- en stuurgetallen vertellen over de kansen op een succesvol voortbestaan van een 

schoolorganisatie en onder welke voorwaarden die uitkomsten aan betekenis winnen. Hij relateert tot 

slot de financiële continuïteit aan vier dimensies voor evenwichtig financieel beleid, namelijk effectiviteit, 

efficiency, flexibiliteit en weerstand. Voor al die dimensie werkt hij een set van relevante indicatoren uit. 

Verschillen in concreetheid

De vier bijdragen variëren in de mate waarin ze in staat zijn overzichten, beter gezegd ‘lijstjes’ te presen-

teren van relevante indicatoren. In de bijdrage van Marcel Verbart wordt beredeneerd welke indicatoren 

een rol kunnen spelen om de efficiency, effectiviteit, flexibiliteit en weerbaarheid op financieel gebied in 

kaart te brengen. Dit levert vier zeer concrete lijstjes van indicatoren op. De bijdrage van Cor Hoffmans 

laat ook geaccepteerde overzichten zien van indicatoren die de kern van kwaliteitszorg in beeld brengen. 

Dus ook hier zijn lijstjes te vinden. Voor beide onderwerpen, financiën en kwaliteitszorg, geldt dat er een 

redelijk grote mate van consensus is over welke indicatoren er toen doen. Uiteraard is er altijd ruimte 

voor nuancering op maat van het bestuur of de school, maar de grote lijn is helder.

De hoofdstukken van Anneke van der Linde en Peter Sleegers over verbeterprocessen en het fundament 

voor succesvol veranderen zijn minder goed in staat om overzichten met indicatoren te presenteren. Voor 

deze onderwerpen geldt dat die consensus er (nog) niet is. Het is zoeken naar de aspecten die er toe 

doen in ontwikkelingsprocessen en relevante indicatoren die daarbij horen. Er worden in beide bijdragen 

wel voorbeelden van overzichten met indicatoren gegeven, maar die zijn vooral illustratief van aard. Hier 

geldt dat bij de keuze van indicatoren het bestuur en de school zelf een afgewogen set van ken- en stuur-

getallen moeten samenstellen. De beide hoofdstukken bieden echter meer dan voldoende aanknopings-

punten om die afweging te maken.

v  �



v  � � w

Kennen en sturen en de rol van een eigen visie

In de verschillende artikelen wordt aandacht besteed aan de vraag wat een kengetal en wat een stuur-

getal is. In feite is een kengetal, zoals Marcel Verbart in zijn bijdrage laat zien, niets anders dan een 

berekende verhouding tussen twee mogelijk interessante grootheden, bijvoorbeeld de verhouding 

tussen totale kosten en het aantal leerlingen. De uitkomst geeft dus een verhouding weer en helpt 

bij het schetsten van de stand van zaken van de school. Maar kengetallen kennen geen norm, geen 

streefwaarde, geen waardering, geen betekenis; ze zijn ‘kaal’. Dit in tegenstelling tot stuurgetallen. Dit 

zijn cijfers waaraan doelstellingen zijn verbonden. Een kengetal beschrijft het heden of verleden, een 

stuurgetal geeft aan waar de organisatie straks moet zijn. Stuurgetallen bieden dus informatie waarmee 

gestuurd wordt. Ze kunnen gebruikt worden bij het bewerkstelligen van veranderingen en verbeteringen. 

Daarmee zijn stuurgetallen altijd verbonden met de visie en de ambities van de school en/of het bestuur. 

En dit is van belang, want zoals Cor Hoffmans in zijn artikel betoogt ‘als de school niet helder is in haar 

doelen en ambities, heeft het werken met stuurgetallen geen zin. Als je niet weet waar je naar toe wilt, 

dool je rond’. 

Uit alle vier de bijdragen wordt duidelijk dat ken- en stuurgetallen een rol vervullen bij de manier waarop 

besturen en hun scholen omgaan met drie van hun kernopgaven: continuïteit, kwaliteit en schoolverbe-

tering. De informatie die via ken- en stuurgetallen verzameld wordt, kan scholen een impuls geven voor 

gerichte evaluatie, het kiezen van na te streven doelen en het maken van plannen om te verbeteren. Zo 

toegepast kunnen ken- en stuurgetallen leiden tot groter zelfbewustzijn en een groter inzicht in wat bestu-

ren en hun scholen zelf willen. Maar dat een cruciale voorwaarde daarbij is dat een school of bestuur een 

eigen koers heeft. Zonder eigen koerst hebben getallen geen waarde, een eigen richting is doorslagge-

vend.
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Zonder goede bodem geen schoolontwikkeling

Peter Sleegers

1 Inleiding

In deze bijdragen is stil gestaan bij de rol die ken- en stuurgetallen kunnen vervullen voor het omgaan met 

drie kernopgaven: continuïteit, kwaliteit en schoolverbetering. Hoewel de bijdragen verschillen qua onder-

werp en opzet, klinkt uit de bijdragen duidelijk een en dezelfde boodschap door als het om de rol van ken- 

en stuurgetallen gaat. Zonder eigen koers hebben ken- en stuurgetallen geen waarde. Ken- en stuurgetal-

len kunnen belangrijke informatie geven over hoe het met een school gaat, maar om met deze informatie 

te kunnen sturen zijn eigen keuzes doorslaggevend. De informatie die via ken- en stuurgetallen verzameld 

wordt, kan scholen dus een impuls geven voor gerichte evaluatie, het kiezen van na te streven doelen en 

het maken van plannen om te verbeteren. Zo toegepast kunnen ken- en stuurgetallen een bruikbaar hulp-

middel zijn bij zelfevaluatie dat kan leiden tot een groter zelfbewustzijn en een groter inzicht in wat scho-

len zelf willen. Het weten wat je wilt is met name voor stuurgetallen essentieel omdat stuurgetallen juist 

een rol spelen in de verbetering van de kwaliteit van de school. 

Uit ervaring en onderzoek blijkt echter dat scholen weliswaar allerlei zelfevaluatie-instrumenten gebrui-

ken, maar dat de benutting van de verzamelde gegevens voor schoolontwikkeling geenszins vanzelfspre-

kend is. Leerkrachten en scholen beschikken niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden om de 

gegevens die met behulp van zelfevaluatie zijn verkregen te analyseren, te begrijpen en te vertalen naar 

concrete verbeteringsvoorstellen. Training en externe ondersteuning gericht op het met succes leren 

omgaan met data-feedback kunnen daarbij behulpzaam zijn. Deze brochure probeert door het bieden 

van concrete handvatten daaraan een bijdrage te leveren. Maar werken met ken- en stuurgetallen en het 

benutten van feedback voor schoolontwikkeling blijkt, zo komt uit onderzoek naar voren, ook sterk af te 

hangen van de aanwezige veranderingscapaciteit van scholen. Als je met informatie gaat ‘zaaien’ (ken– en 

stuurgetallen) dan blijkt een goede voedingsbodem (veranderingscapaciteit) tot een betere oogst te leiden 

(schoolontwikkeling). Deze laatste bijdrage gaat dan ook in op de condities die van belang zijn voor school-

ontwikkeling en die er dus voor kunnen zorgen dat ken- en stuurgetallen ook een echte impuls kunnen 

vormen voor kwaliteitsverbetering.



2 Zelfevaluatie in het kader van schoolverbetering

In lang niet alle scholen voor basisonderwijs blijkt er sprake te zijn van een goede kwaliteitszorg. Veel 

scholen hanteren nog geen kwaliteitszorgsystemen of doen op systematische wijze aan zelfevaluatie 

(Inspectie, 2003; Hofmann et al, 2005).  Daarbij komt dat de scholen die aan zelfevaluatie doen, dit veelal 

op een instrumentele manier invullen in dienst van het afleggen van verantwoording. Anders gezegd: de 

meeste scholen lijken de interne kwaliteitszorg vooral te gebruiken voor externe kwaliteitszorg. Scholen 

worstelen dan ook met het gebruik en vormgeven van zelfevaluatie die dienstbaar is voor zowel interne en 

externe kwaliteitszorg.  

Deze worsteling komt voort uit een vermenging van de mogelijke doelen van zelfevaluatie. Deze moge-

lijke doelen zijn te beschrijven met behulp van twee dimensies. De eerste dimensie heeft betrekking op 

de spanning tussen verantwoording afleggen versus ontwikkeling. Centrale vraag hierbij is: wordt zelf-

evaluatie nu gezien als een instrument om externe verantwoording (accountability) af te leggen of wordt 

zelfevaluatie gebruikt om verantwoording naar zichzelf af te leggen (professionaliteit). De tweede dimen-

sie heeft betrekking op de spanning die er bestaat tussen controle versus groei. In dit verband staat de 

volgende vraag centraal: wordt zelfevaluatie nu gezien als een beheersingsinstrument in handen van het 

management (controle) of wordt zelfevaluatie ingezet als instrument voor de bevordering van de eigen 

professionele  ontwikkeling (groei).  

In deze bijdrage wordt zelfevaluatie bezien als een strategisch instrument voor schoolverbetering. Onder 

schoolverbetering wordt verstaan de systematische poging die gericht is op het vergroten van de vaardig-

heid van scholen om veranderingen tot stand te brengen met het doel de effectiviteit van de onderwijs-

doelstellingen uiteindelijk te verhogen (ISIP, Hopkins e.a. , �994). Zo opgevat is schoolverbetering effectief 

als het leidt tot een vergroting van de veranderingscapaciteit van de school en tot kwaliteitsverbetering, 

gemeten via opbrengsten bij leerlingen. 

In de dagelijkse praktijk heeft de aandacht voor zelfevaluatie en kwaliteitszorg een sterk instrumentele 

invulling gekregen door een pragmatische gerichtheid op het werken met instrumenten en het zo goed 

mogelijk integreren van kwaliteitszorg in de bestaande beleidscyclus (kwaliteitsbeleid). Dit is een strategie 

die past bij een invulling van zelfevaluatie vanuit een verantwoordingsperspectief (accountability) en als 

beheersingsinstrument in de handen van het management (controle).  Met behulp van deze strategie is 

het mogelijk voor een school om een antwoord te geven op de vraag naar de kwaliteit van het onderwijs. 

Door gebruik te maken van zelfevaluatie-instrumenten waarmee de belangrijkste domeinen en indicato-

ren van de inspectie worden gemeten, wordt immers informatie verzameld voor een belangrijke derde, 
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namelijk de inspectie. Maar levert deze strategie ook informatie op voor interne kwaliteitszorg. Bevordert 

deze instrumentele benadering ook de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de groei van de 

organisatie als geheel. Is deze invulling van kwaliteitszorg dus ook bruikbaar als strategie voor schoolver-

betering.

Om op deze vragen een antwoord te krijgen, zijn strategieën nodig die het probleemoplossend vermo-

gen van individuele leerkrachten, hun motivatie en betrokkenheid  bevorderen. Maar ook strategieën die 

gericht zijn op het verbeteren van de capaciteit binnen scholen om te veranderen, zoals  het vergroten van 

de collegialiteit en samenwerking onder leraren en de ontwikkeling, leiderschap en de cultuur binnen de 

school. Zelfevaluatie als strategisch instrument voor schoolverbetering dient daarmee gericht te zijn op 

het creëren en optimaliseren van het leren van leerkrachten en de school als geheel.  

Onderzoek heeft laten zien dat scholen die beschikken over grotere veranderingscapaciteit ook beter in 

staat zijn  om kwaliteitszorg vorm te geven. Zogenaamde ‘zeer zwakke’ scholen lopen dan ook achter op 

andere scholen. Succesvolle scholen zijn scholen die zich kenmerken door sterk leiderschap, gedeelde 

visie, collegialiteit en een professioneel bovenschools management. Blijkbaar zijn er condities op het 

niveau van de leerkracht en de schoolorganisatie die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 

verbeteren van de onderwijspraktijk van leerkrachten. Succesvolle schoolverbetering lijkt daarmee af 

te hangen van de bestaande veranderingscapaciteit van scholen. Maar, zoals we hierboven al zagen, is 

schoolverbetering ook succesvol als de verrichte pogingen ook leiden tot een vergroting van diezelfde 

veranderingscapaciteit. Dit betekent dan dat zelfevaluatie als instrument voor schoolverbetering onder 

andere informatie dient op te leveren (ken- en stuurgetallen) waarmee de aanwezige condities in scholen 

voor schoolverbetering in kaart kunnen worden gebracht. Over welke condities hebben we het dan?

3 Condities voor schoolverbetering

Uit onderzoek naar onderwijsverandering en effectieve schoolverbetering blijken de volgende condities op 

het niveau van de school en de leerkracht van belang te zijn voor het verbeteren van de onderwijspraktijk 

van leraren: transformatief leiderschap, samenwerking tussen docenten, participatie in de besluitvorming, 

gevoelens van onzekerheid en professionele ontwikkeling. Hieronder zullen deze condities kort worden 

toegelicht en ter concretisering daarvan indicatoren (‘lijstjes’) worden gegeven. Deze indicatoren hebben 

de vorm van onderwerpen die gebruikt kunnen worden als onderdeel van een zelfevaluatie-instrument. 
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Transformatief leiderschap

Transformatief leiderschap is erop gericht het vermogen van de schoolorganisatie om te veranderen en 

te innoveren te vergroten via de betrokkenheid, motivatie en capaciteiten van de medewerkers binnen een 

schoolorganisatie. Onderzoek naar de kenmerken van transformatief leiderschap heeft laten zien dat de 

volgende zes dimensies met daarbij behorende leiderschapspraktijken relevant zijn (Leithwood, Jantzi, & 

Steinbach, �999): 

Het ontwikkelen van visie. Door het ontwikkelen en benadrukken van de visie van de school inspireren 

transformatieve schoolleiders leraren om zich in te zetten bij vernieuwingen en om optimistisch te zijn ten 

aanzien van de te verwachten resultaten. Visieontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een funda-

mentele en ambitieuze lange termijn doelstelling voor het werken in scholen. 

Het ontwikkelen van consensus over de te bereiken doelen. Deze dimensie is gericht op wat er op korte 

termijn nodig is om de visie van de school te kunnen verwezenlijken. Hierbij behorend leiderschapsgedrag 

is bijvoorbeeld: de eigen ideeën over de doelen van de school tot uitdrukking brengen; doelen expliciteren 

in discussies over veranderingen in de school; en leraren en middenmanagement assisteren in het ont-

wikkelen van consistentie tussen de visie van de school en doelen op individueel en groepsniveau.

Het creëren van hoge verwachtingen ten aanzien van het werk van leraren. Transformatieve schoolleiders 

zijn duidelijk over de hoge kwaliteitseisen die zij stellen aan de inzet en het werk van leraren. 

Individuele ondersteuning. Transformatieve schoolleiders kenmerken zich door aandacht, respect en 

begrip te hebben voor de persoonlijke gevoelens en behoeften van leraren. Daarbij behorende gedragin-

gen zijn bijvoorbeeld: toegankelijk zijn en het hanteren van een open-deur beleid; het persoonlijk aanmoe-

digen van en vertrouwen uitspreken in leraren; en het kunnen luisteren naar de meningen van leraren over 

hun werk.

Intellectuele stimulans. Transformatieve schoolleiders dagen leraren uit zich op een zodanige wijze pro-

fessioneel te ontwikkelen dat de school als geheel ervan leert. 

Modelleren. Transformatieve schoolleiders laten in hun houding en gedrag zien wat ze verwachten van 

leraren; ze doen het als het ware voor. Hierbij behorende gedrag is bijvoorbeeld het ten toon spreiden van 

energie en enthousiasme voor het eigen werk,  feedback vragen van docenten over het eigen werk en laten 

zien (bijvoorbeeld bij teamvergaderingen) wat de meerwaarde is van het bekijken van problemen vanuit 

verschillende invalshoeken.

Resultaten van onderzoek naar transformatief leiderschap laten zien dat met name visieontwikkeling, 

intellectuele stimulans en individuele ondersteuning belangrijke dimensies zijn. Voorbeelden van moge-

lijke indicatoren staan hieronder genoemd in de vorm van uitspraken waarop leerkrachten kunnen aange-

ven in hoeverre ze het met deze uitspraken eens zijn.
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Voorbeelden van items voor het meten van de drie belangrijkste dimensies van 

transformatief leiderschap: visieontwikkeling, intellectuele uitdaging en individuele 

ondersteuning

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent?

� = (bijna) nooit 2 = soms 3 = vaak 4 = (bijna) altijd

De schoolleider van mijn school …

�. gebruikt alle mogelijke gelegenheden om de visie van de school uit te dragen naar het team,  �   2   3   4

 de leerlingen, de ouders en anderen

2. verwijst tijdens besluitvormingsprocessen expliciet naar de doelen van de school �   2   3   4

3. verduidelijkt voor het team de relatie tussen de visie van de school en allerlei initiatieven die �   2   3   4

 genomen worden vanuit het bestuur, samenwerkingsverbanderen of de landelijke overheid

4. beschrijft vanuit een visie op de toekomst van de school op heldere wijze de problemen die �   2   3   4

 momenteel spelen

5. schetst tijdens bijeenkomsten wat de consequenties zijn van de visie van de school voor het huidige �   2   3   4

 reilen en zeilen

6. neemt de opvattingen van individuele leerkrachten serieus �   2   3   4

7. laat waardering blijken wanneer een leerkracht zelf initiatief neemt voor verbetering van  �   2   3   4

 het onderwijs

8. luistert zorgvuldig naar ideeën van teamleden �   2   3   4

9. helpt leerkrachten bij het verwoorden van hun emoties �   2   3   4

�0. heeft oog en oor voor problemen die leerkrachten ervaren bij de invoering van vernieuwingen �   2   3   4

��. helpt leerkrachten hun persoonlijke ideeën over het onderwijs te verwoorden en te verduidelijken �   2   3   4

�2. moedigt leerkrachten aan nieuwe dingen uit te proberen in het verlengde van hun interesses �   2   3   4

�3. helpt leerkrachten te reflecteren op nieuwe ervaringen die zij als leerkracht opdoen �   2   3   4

�4. stimuleert leerkrachten steeds na te denken over hoe het beter kan op onze school �   2   3   4

�5. moedigt aan tot het zoeken naar en bediscussiëren van nieuwe informatie en ideeën die relevant �   2   3   4

 zijn voor de ontwikkeling van de school

�6. betrekt individuele leerkrachten in een aanhoudende discussie over hun persoonlijke �   2   3   4

 professionele doelen

�7. stimuleert leerkrachten om te experimenteren met nieuwe didactische werkvormen �   2   3   4

�8. schept voldoende mogelijkheden voor leerkrachten om zich professioneel te kunnen ontwikkelen �   2   3   4
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Samenwerking tussen leraren

Samenwerking tussen leraren blijkt van belang te zijn om vernieuwingen succesvol in te voeren. Het 

belangrijkste argument is dat samenwerking gelegenheid biedt aan leraren om van en met elkaar te 

leren. Als groepen van leraren zich professioneel aan elkaar verbinden om hun kennis en ervaring met 

elkaar te delen, ontstaat er een collegiale samenwerkingscultuur in scholen. Men noemt dit ook wel 

‘professional communities’. Naast het belang van samenwerking voor de professionele ontwikkeling van 

leraren wordt ook de meerwaarde van samenwerking voor de school als geheel benadrukt. Door samen-

werking tussen leraren kan het individuele leren van leraren worden gebundeld tot een collectief leer-

proces. Op die manier kan de professionele ontwikkeling van leraren samengaan met de ontwikkeling 

van de school als geheel. Voor scholen is het daarom van belang samenwerking te stimuleren en in te 

bedden in de organisatie. Het stimuleren en optimaliseren van samenwerking is dus met name gelegen 

in beïnvloeding van de cultuur van de school als werkplek voor leraren. 

Voorbeelden van items om samenwerking te meten

De volgende vragen gaan over de professionele samenwerking op uw school.

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent?

� = mee oneens 2 = meer mee oneens dan mee eens 3 = meer mee eens dan mee oneens 4 = mee eens

�. Mijn collega’s praten met mij over nieuwe didactische werkvormen �   2   3   4

2. Mijn collega’s geven mij feedback op mijn manier van lesgeven �   2   3   4

3. Gesprekken met collega’s over mijn werk zijn oppervlakkig �   2   3   4

4. Mijn collega’s steunen mij bij het uitproberen van nieuwe werkvormen �   2   3   4

5. Mijn collega’s vertellen mij welke problemen zij tegenkomen en hoe zij die oplossen �   2   3   4

6. Mijn collega’s interesseren zich alleen voor hun eigen lessen �   2   3   4

7. Mijn collega’s delen met mij hun leerervaringen van na- en bijscholing �   2   3   4

8. Mijn collega’s staan mij toe dat ik in hun les kom kijken �   2   3   4

9. Op onze school vindt intervisie plaats om van elkaar te leren �   2   3   4
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Participatie in besluitvorming

Naast een collegiale samenwerkingscultuur is participatie in de besluitvorming door leraren ook van 

belang voor het succesvol invoeren van grootschalige onderwijskundige vernieuwingen. Het bevorderen 

van participatie heeft een positieve invloed op de betrokkenheid, de motivatie en het leren van leraren 

hetgeen resulteert in de verbetering van de lespraktijk. Daarbij is gebleken dat deze positieve invloed 

van participatie het beste plaatsvindt wanneer participatie gekoppeld is aan het onderwijs en dus betrek-

king heeft op het onderwijskundig beleid van de school. Voorbeelden van onderwijskundig beleid zijn het 

formuleren van schooldoelstellingen, het toetsen van leerlingen, het vaststellen van leerplannen of het 

maken van afspraken over didactische werkvormen. Juist bij de introductie en implementatie van onder-

wijskundige vernieuwingen spelen dergelijke beslissingen een rol. Voor het succes van onderwijsin-

novaties is het dus zaak dat scholen de participatie van leraren in de besluitvorming met betrekking tot 

onderwijs vergroten. Participatie van leraren in besluitvorming rondom de meer randvoorwaardelijke 

organisatorische zaken (personeelsbeleid, financiën) blijkt minder zinvol: het gebrek aan directe rela-

ties met de dagelijkse onderwijspraktijk vormt voor leraren een bezwaar en werkt hun motivatie eerder 

tegen dan voor. Een tweede reden om participatie van leraren in de besluitvorming zoveel mogelijk te 

concentreren rondom het onderwijskundig beleid heeft te maken met de mate waarin leraren wensen 

te participeren. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leraren individueel invloed moeten kunnen 

ervaren op de uiteindelijke beslissingen die in een schoolorganisatie genomen worden omdat anders de 

participatie èn de wens tot participatie afneemt. Leraren blijken vooral meer invloed te wensen op terrei-

nen die direct met onderwijsleersituaties te maken hebben. Als schoolorganisatie lijkt het dan ook vooral 

zinvol de participatie te verhogen op die terreinen waarin leraren meer wensen te participeren dan feite-

lijk plaatsvindt.

Voorbeelden van items om participatie te meten

De onderstaande uitspraken zijn bedoeld om na te gaan hoe scholen en leerkrachten omgaan met de 

beslissingsruimte die zij hebben bij het invoeren van vernieuwingen en het werken aan schoolontwikke-

ling.

� = mee oneens 2 = meer mee oneens dan mee eens 3 = meer mee eens dan mee oneens 4 = mee eens

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent?

�. Leerkrachten hebben invloed op de inhoudelijke invulling van vernieuwingen binnen de school �   2   3   4

2. Tijdens de invoering van vernieuwingen wordt op onze school het plan van aanpak �   2   3   4

 indien nodig bijgesteld
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3. Leerkrachten op onze school beslissen mee over de toepassing van nieuwe didactische werkvormen �   2   3   4

 tijdens de lessen

4. Leerkrachten op onze school beslissen samen hoe het onderwijs in de verschillende leerjaren �   2   3   4

 op elkaar wordt afgestemd

5. Op onze school nemen we gezamenlijk besluiten omtrent nieuwe onderwijsdoelen van de school �   2   3   4

6. Op onze school hebben leerkrachten invloed op de aanschaf van nieuwe leer- en hulpmiddelen �   2   3   4

7. Op onze school is er sprake van gezamenlijke besluitvorming als het gaat om veranderingen in de �   2   3   4

 lespraktijk

8. Op onze school is er voldoende ruimte voor leerkrachten om gezamenlijke besluiten aan te passen �   2   3   4

 aan de eigen klassituatie

Gevoelens van onzekerheid

Onderwijsinnovatie en schoolverbetering stellen allerlei verwachtingen en eisen aan het werk van lera-

ren. De persoonlijke beleving daarvan door leraren, blijkt in grote mate bepalend voor de mate waarin en 

de manier waarop leraren aan de verwachtingen tegemoet komen. Daarbij komt dat de huidige turbu-

lente maatschappelijke en politieke omgeving waarin scholen zich bevinden ervoor zorgt dat er zich bijna 

voortdurend nieuwe situaties en veranderingen voor leraren voordoen. De daarmee gepaard gaande 

tegenstrijdige verwachtingen en onzekerheden vormen een constante bron voor uitingen van betrokken-

heid van leraren. In deze uitingen van betrokkenheid spreken gevoelens van onzekerheid, kwetsbaarheid, 

zelftwijfel en twijfel aan de eigen handelingscompetentie van leraren door, waarbij hun persoonlijke en 

professionele integriteit als leraar op het spel komen te staan. Deze gevoelens blijken een negatieve 

invloed te hebben op de invoering van vernieuwingen en op de mate waarin leraren zich professioneel 

ontwikkelen. Gevoelens van onzekerheid leiden veelal tot het verminderen van de betrokkenheid van 

leraren bij en hun motivatie voor vernieuwingen. Juist om die reden is het van belang dat aandacht 

besteed wordt aan strategieën die de betrokkenheid en motivatie van leraren moeten vergroten zodat de 

gevoelens van onzekerheid en het ervaren gebrek aan competentie zo snel mogelijk overwonnen kun-

nen worden. Een analyse van de gevoelens van kwetsbaarheid, zelftwijfel en incompetentie bij leraren 

kan licht werpen op een aantal essentiële punten in de schoolorganisatie die verbetering behoeven om 

vernieuwing kans van slagen te geven, zoals storende overlegvormen of problematische relaties tussen 

bepaalde betrokkenen. 
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Voorbeelden van items over gevoelens van onzekerheid

De volgende vragen gaan over vakmanschap. Wilt u aangeven in hoeverre deze uitspraken op u van toe-

passing zijn?

� = (bijna) nooit 2 = soms 3 = vaak 4 = (bijna) altijd

�. Ik voel me erkend als professional  �   2   3   4

2. Ik heb het gevoel dat ik een steeds betere professional word  �   2   3   4

3. Ik heb het gevoel dat ik effectief kan werken �   2   3   4

4. Ik ben tevreden over de kwaliteit van mijn werk �   2   3   4

5. Ik heb het gevoel dat ik succesvol ben in mijn werk �   2   3   4

6. Ik heb voldoende zelfvertrouwen om mijn standpunten over het werk te uiten  �   2   3   4

Professionele ontwikkeling

Succesvol vernieuwen van scholen verondersteldt en vereist dat leraren zich professioneel ontwikkelen. 

Professionele ontwikkeling als "het proces waarin individuele leraren nieuwe kennis, vaardigheden en 

waarden verwerven teneinde de kwaliteit van dienstverlening voortdurend te verbeteren" (Kwakman, 

�999, p. 53). Voor dit proces wordt het noodzakelijk geacht dat leraren professionele activiteiten verrich-

ten die onder te verdelen zijn in vier categorieën: (�) zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelin-

gen en inzichten, (2) nieuwe ontwikkelingen en inzichten toepassen en uitproberen in de lespraktijk, (3) 

reflecteren op het eigen functioneren, en (4) samenwerken in het kader van beleid en praktijk (Kwakman, 

�999, p.52). Door het verrichten van deze professionele activiteiten doen leraren leerervaringen op, 

waarbij zij zich nieuwe kennis, vaardigheden en waarden eigen maken. Deze leerervaringen kunnen 

ondersteund worden door de werkplek waar leraren werken. Het vermogen van de school als werkplaats 

van leraren om professionele ontwikkeling te ondersteunen kan onder andere worden vorm gegeven met 

behulp van een systeem van verplichtingen, mogelijkheden en beloningen. Maar het gedrag van leraren 

in die werkplaats laat zich niet geheel bepalen door de formele structuur; motivatie, frustratie, onzeker-

heid en professionele oriëntatie van leraren hebben daarbij een evenzo grote, zo niet grotere rol. In dit 

verband lijkt het van belang te zoeken naar een optimale mix: het rekening houden met dat wat leeft bij 

de leraar en de vormgeving van professionele ontwikkeling aanpassen aan de specifieke situatie waarin 

leraren zich op dat moment bevinden. 
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Voorbeelden van items voor het meten van professionele ontwikkeling van leerkrachten

Wilt u aangeven in hoeverre de volgende uitspraken op u van toepassing zijn?

� = (bijna) nooit 2 = soms 3 = vaak 4 = (bijna) altijd

�. Ik houd mezelf op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs �   2   3   4

2. Ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan na- of bijscholing �   2   3   4

3. Ik lees vakliteratuur �   2   3   4

4. Ik bestudeer lesboeken en lesmateriaal grondig en regelmatig �   2   3   4

5. Ik verzamel extra informatie over onderwijsvernieuwingen �   2   3   4

6. Ik houd me op de hoogte van nieuw beschikbaar lesmateriaal �   2   3   4

7. Ik houd me op de hoogte van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling �   2   3   4

 (bijv. cursusaanbod van onderwijsbegeleidingsdiensten)

8. Ik maak zelf lesmateriaal �   2   3   4

9. Ik bezoek lessen van collega’s om daar van  te leren �   2   3   4

�0. Om mijn lespraktijk te verbeteren gebruik ik reacties van leerlingen �   2   3   4

��. Ik bespreek problemen in mijn lespraktijk met anderen om daarvan te leren �   2   3   4

�2. Ik oefen tijdens mijn lessen met nieuwe didactische vaardigheden �   2   3   4

�3. Ik sta na de les erbij stil hoe deze is verlopen �   2   3   4

�4. Om feedback op mijn lesgeven te krijgen, vraag ik collega’s lessen van me bij te wonen �   2   3   4

�5. Ik probeer in mijn lessen nieuwe instructievormen uit �   2   3   4

�6. Ik leg nieuwe ideeën die ik in mijn lespraktijk opdoe voor aan collega’s �   2   3   4

Op grond van zijn ervaringen met diverse schoolverbeteringsprojecten in Engeland in zowel het primair 

als secundair onderwijs, onderscheidt Hopkins (200�) naast deze condities nog drie andere condities die 

van belang zijn voor het vergroten van de vernieuwingscapaciteit van scholen. Het gaat om de volgende 

condities:

Effectieve coördinatie. Het vermogen van de school om de activiteiten van leraren te coördineren nadat 

beleidsvorming heeft plaatsgevonden is een belangrijke factor voor het bevorderen van vernieuwing. In 

dit geval wordt met name het belang van effectieve communicatie benadrukt.

Onderzoek en reflectie. Het verrichten van praktijkgericht onderzoek en reflectie op de eigen praktijk zijn 

belangrijke processen voor het doorzetten en slagen van vernieuwingen over een langere periode.

Gezamenlijke planning. Voor schoolverbetering is het gezamenlijk ontwikkelen en maken van plannen 

v  1�



waardoor doelen worden geformuleerd en/of bijgesteld, beslissingen worden genomen over prioriteiten 

en problemen en spanningen worden  opgelost van belang. In dit verband gaat het niet zozeer om het 

plan als document of product van het planningsproces, maar meer om planning als gezamenlijke activi-

teit. 

4 Tot besluit

In deze bijdrage zijn ken- en stuurgetallen aan de orde gesteld in relatie tot zelfevaluatie als strategisch 

middel voor schoolverbetering. In het verlengde van de andere bijdragen is ook in deze bijdrage ervan 

uit gegaan dat informatie verzamelen in functie moet staan van het doel dat het moet dienen. Informatie 

verkregen via systematische zelfevaluatie levert een relevante bijdrage aan schoolverbetering als het 

inzicht geeft in belangrijke aspecten van de veranderingscapacititeit van scholen. De aandacht is daarbij 

vooral uitgegaan naar ondersteunende condities die gericht zijn op het vergroten van motivatie en com-

mitment van leerkrachten en die bevorderend zijn voor de extra inzet die nodig is om tot onderwijsver-

betering te komen. In dit verband zijn een aantal condities besproken en zijn voorbeelden van concrete 

indicatoren beschreven: professionele ontwikkeling, gevoelens van onzekerheid, samenwerking tussen 

docenten, participatie in de besluitvorming en transformatief leiderschap. Professionele ontwikkeling en 

gevoelens van onzekerheid hebben vooral betrekking op het niveau van de leraar en zijn het meest direct 

verbonden met de invoering van de onderwijsinnovaties in de lespraktijk. Samenwerking en participatie 

zijn werkplaatscondities die de professionele ontwikkeling van leraren positief beïnvloeden. Bovendien 

wordt professionele ontwikkeling door samenwerking en participatie gebundeld en bekrachtigd, en 

krijgt daardoor meerwaarde voor de school als geheel. Samenwerking en participatie bieden tevens 

gelegenheid om gevoelens van onzekerheid aan de orde te stellen. Dit is van belang om zicht te krijgen 

op knelpunten in de school die onderwijsinnovatie belemmeren. Transformatief leiderschap ten slotte is 

gericht op het creëren en bewaken van de samenwerkingscultuur die nodig is ter ondersteuning van de 

professionele ontwikkeling van leraren. Daarnaast heeft de ondersteuning en zorg van transformatieve 

schoolleiders voor de individuele leraar een gunstige uitwerking op gevoelens van onzekerheid en op de 

bereidheid van leraren om zich extra in te zetten. 

Het systematisch verzamelen en evalueren van informatie over de aanwezigheid en ontwikkeling van de 

condities kan aangrijpingspunten geven voor interne kwaliteitszorg. In dit verband kunnen ken- en stuur-

getallen een belangrijke rol spelen ter ondersteuning voor het inzetten van strategieën gericht op het 

bevorderen van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de school als geheel. Op deze wijze 

kan zelfevaluatie uitgroeien tot een belangrijk strategisch instrument voor schoolverbetering.
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Het gebruik van ken- en stuurgetallen bij 

schoolontwikkeling

Anneke van der Linde

1 Inleiding 

Scholen veranderen. Dat gebeurt soms door omstandigheden die niet duidelijk te beïnvloeden zijn, 

door een nieuwe groep leerlingen, een nieuwe leraar die van een collega-school komt, een actie van de 

gemeente waaraan de school moet meedoen. Maar vaak zijn de veranderingen op een school wel beïn-

vloed, heeft de school de verandering bewust ingezet. 

De aanleiding voor de verandering kan van verschillende kanten komen. Zo kan er een duidelijke externe 

druk zijn: het bestuur van de eigen stichting is bijvoorbeeld van mening dat de scholen veel meer werk 

moeten maken van de identiteit van de school. Of de inspectie geeft bij het schoolbezoek aan dat de 

leerlingenzorg van de school onder de maat is en verbeterd moet worden. Daarnaast zal het vaak zo zijn 

dat vanuit de school zelf de wens tot verandering opkomt: de leraren merken dat er tijdens de pauzes op 

het schoolplein steeds vaker ruzies zijn en willen aandacht voor het pedagogisch klimaat. Of de intern 

begeleider analyseert de gegevens van het leerlingvolgsysteem en constateert dat de resultaten van het 

leesonderwijs aan het eind van groep 3 door de jaren heen steeds wat minder goed worden. 

De school wil op basis van deze externe of interne constateringen een verandering doorvoeren. Wil 

zij dat gestructureerd doen, dan zal zij een analyse moeten maken van de huidige situatie en van de 

gewenste situatie. De gewenste situatie wordt vervolgens omgezet in een doelstelling: daar willen we 

naar toe. Bij het formuleren van een doelstelling is het van belang dit zo helder en duidelijk mogelijk te 

doen. Daar kunnen ken- en stuurgetallen een grote rol bij spelen. Daarover, over het gebruik van ken- en 

stuurgetallen bij schoolontwikkeling, gaat deze bijdrage. 
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2 Schoolontwikkeling

Wat verstaan we binnen deze bijdrage onder schoolontwikkeling? In feite is schoolontwikkeling de range 

aan veranderingen die een school doormaakt. In de publicatie ‘Sta & Stap: de StudieTeamAanPak’ van 

Q*Primair3  worden de volgende kernmerken aangegeven van schoolontwikkeling:

• Schoolontwikkeling is veranderen en dus ook leren (schoolontwikkeling als leerproces).

• Schoolontwikkeling vindt continu plaats.

• Schoolontwikkeling draagt bij aan verbetering.

• Schoolontwikkeling is niet altijd doelgericht (en verloopt dus ook niet altijd planmatig). 

• Schoolontwikkeling hangt samen met professionele ontwikkeling.

• Schoolontwikkeling vereist een gezamenlijke activiteit. 

• Schoolontwikkeling is lastig van buitenaf te sturen.

• Schoolontwikkeling vloeit voort uit de eigen wens tot verandering. 

Dezelfde publicatie geeft ook aan wie er betrokken zijn bij schoolontwikkeling, wat er aan de orde is en 

hoe schoolontwikkeling verloopt:

Wie: een schoolteam of groep leraren (schoolontwikkeling is een gezamenlijke activiteit en hangt samen 

met professionele ontwikkeling).

Wat: het primaire proces (schoolontwikkeling draagt bij aan verbetering, leraren vervullen een centrale 

rol in schoolontwikkeling en zij zijn vooral bezig met het primaire proces).

Hoe: een gezamenlijke leercyclus door lopen (schoolontwikkeling is veranderen en leren).

3 Informatiebronnen

Om duidelijk te maken op welke manier ken- en stuurgetallen een rol kunnen spelen bij schoolontwikke-

ling, hierbij een casus van een school. 

De teamleden en directeur van Basisschool de Regenboog4 zijn trots op hun school. De sfeer is plezie-

rig en de school heeft in de wijk een goede naam. Toch realiseren zij zich dat er blijvend moet worden 

gewerkt aan de ontwikkeling van de school. 

3   Majoor, D. (2006), Sta & Stap: de StudieTeamAanPak’. Den Haag: Q*Primair
4   Ook deze school is fictief.
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De visie en missie van de school zijn een paar jaar geleden vastgelegd en nog steeds voor iedereen hel-

der. De Regenboog is een school die meegaat met zijn tijd, waar kinderen zich veilig voelen en waar de 

leraren in een stimulerende omgeving de kinderen tot optimale ontplooiing willen brengen. 

De school wil voorafgaand aan het maken van plannen voor het nieuwe schooljaar een inventarisatie 

maken van de stand van zaken. 

Daarvoor heeft de school een aantal informatiebronnen:

• Gesprekken met leerkrachten: De directeur van de school houdt met alle personeelsleden doelstel-

lingengesprekken (POP-gesprekken) en functioneringsgesprekken. Die gesprekken geven informatie 

over het functioneren van personeelsleden en over de manier waarop zij aankijken tegen de school. 

• Klassenbezoeken: De intern begeleider van de school houdt jaarlijks klassenbezoeken bij alle leer-

krachten en bij nieuwe leerkrachten klassenbezoeken met een hogere frequentie. Het levert haar 

informatie op over het pedagogisch klimaat van de hele school en het didactisch handelen van de indi-

viduele leerkrachten. 

• Schooltoezicht onderwijsinspectie: Vorig jaar heeft de school een uitgebeid (PKO) schoolbezoek gehad 

van de onderwijsinspectie. Het rapport van de inspectie geeft informatie over de kwaliteit van het 

onderwijs op de Regenboog.

• Leerlingtoetsen: De school gebruikt al jaren het Cito leerlingvolgsysteem, de Eindtoets 

Basisonderwijs van het Cito in groep 8 en de Entreetoets Cito in groep 7. Deze toetsen geven informa-

tie over de vorderingen van de leerlingen, maar ook over het niveau van een hele groep en de school. 

Daarnaast gebruikt de school nog methodegebonden toetsen. 

• Ouderenquête: Met alle scholen van de Stichting waaronder de Regenboog valt is afgesproken eens 

in de drie jaar een ouderenquête te houden. Er wordt gebruik gemaakt van een landelijk ontwikkelde 

vragenlijst. De enquête is afgenomen net na de kerstvakantie en geeft de mening weer van ouders 

over de kwaliteit van de school. 

• Leerlingenquête: Nog niet alle scholen van de Stichting maken gebruik van de leerlingenquête, maar 

de Regenboog heeft dat vorig jaar wel ingevoerd. Dat is goed bevallen: ook deze uitkomsten geven 

belangrijke informatie. 

• Personeelsenquête: Op bovenschools niveau wordt een tevredenheidsonderzoek onder de perso-

neelsleden afgenomen. Op schoolniveau zijn de uitkomsten te herleiden, dus ook uit deze vragenlijs-

ten haalt de school interessante informatie. 

• Ouderpanel: Sinds vier jaar werkt de school met een ouderpanel. Dit is een groep ouders die drie 

maal per jaar bijeen komt, samen met de directie en een vertegenwoordiging van het team. Tijdens 

de bijeenkomsten wordt over het beleid van de school gesproken. Deze sessies leveren de school veel 

informatie op over de visie van ouders op wat er in de school gebeurt. 

�1 w



De school heeft een planning voor vier jaar, maar de bovenstaande informatiebronnen geven nog een 

aantal speerpunten die moeten worden opgenomen in de planning. Aan de hand van deze meerjaren-

planning en het speerpuntenoverzicht maakt de directie een nieuw voorstel voor de komende vier jaar 

(globaal) en een wat concretere en meer uitgewerkte jaarplanning voor het komend cursusjaar.  In de 

teamvergadering komt dit aan bod en na wat aanpassingen is de uitwerking gereed. 

Van de informatie uit het bovenstaande overzicht ‘informatiebronnen’ worden de volgende aspecten 

meegenomen naar actiepunten voor de komende periode. 

a. De directeur heeft de verslagen van de POP- en functioneringsgesprekken nog eens bekeken en het is 

hem opgevallen dat in veel gesprekken naar voren komt dat de personeelsleden het vervelend vinden 

om alleen pleinwacht te houden. Men geeft aan dat de sfeer op het plein de laatste tijd is veranderd, 

er veel ruzies zijn en dat het pleinwacht-lopen lijkt op als een politieagent orde houden. Daarnaast 

vonden de teamleden dat de directeur wat meer sturend mocht optreden. Men vond dat hij de visie 

van de school goed voor ogen had, maar dat hij hier in vergaderingen en in gesprekken met leraren 

meer op gericht mocht zijn. 

b. De intern begeleider heeft aangegeven dat de jaarlijkse bezoeken in alle klassen goed zijn verlopen en 

dat de personeelsleden het op prijs stellen feedback te krijgen op hun werk in de klas. Het begeleiden 

van twee startende leerkrachten van de school moet eigenlijk beter opgepakt worden. De frequentie 

die de intern begeleider nu heeft in haar klassenbezoeken is te laag, maar zij kan voor de begeleiding 

niet meer tijd vrijmaken. 

c. Basisschool De Regenboog heeft een schoolbezoek van de onderwijsinspectie gehad. In het algemeen 

was het schoolrapport goed. Op vrijwel alle onderdelen scoorde de school voldoende tot goed, alleen 

het onderdeel ‘leerlingenzorg’ was niet voldoende. De school scoorde op dit onderdeel een ‘2’. Daar 

moet iets aan gebeuren. 

d. Bij het analyseren van de toetsgegeven is het de intern begeleider opgevallen dat de resultaten van 

het leesonderwijs aan het eind van groep 3 de laatste jaren minder goed worden. Zo haalde vijf jaar 

geleden 70% van de leerlingen bij de drie-minuten-leestoets nog een niveau van AVI 3 of hoger, nu is 

dat nog maar 40%.

e. Een van de vragen in de ouderenquête betrof de aandacht voor pestgedrag: welk cijfer geeft u als 

ouder voor de aandacht die de school besteedt aan pestgedrag. Ouders konden een oordeel op een 

vijfpuntsschaal aangeven, en de gemiddelde score was een 3,�. Als je dit cijfer vergelijkt met de 

andere scores in de vragenlijst valt het op, het is duidelijk lager dan andere scores in de vragenlijst. 

Ook hier moet aandacht aan worden besteed. 

f. De vragenlijst van de leerlingen bood ruimte om opmerkingen te maken over dingen die je verbeterd 

wilt zien. Veel kinderen hebben hierbij aangegeven dat zij het schoolplein zo saai vonden. 
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g. De personeelsenquête geeft als aandachtspunt dat de werkdruk door teamleden van de Regenboog 

als hoog ervaren wordt. Ook komt naar voren dat de teamleden de samenwerking onderling willen 

verbeteren – dat kan zeker een positief effect hebben op de ervaren werkdruk. 

h. En tot slot is ook in het ouderpanel al twee keer gesproken over het gedrag van de leerlingen. Het is 

ook de ouders opgevallen dat er op het schoolplein veel ruzies zijn en de kinderen zich ook binnen de 

school steeds drukker en ongezeglijker gedragen. “Dat kan niet, onze school heeft zelfs in de missie 

en visie staan dat de kinderen zich veilig moeten voelen!”

4 En nu: op zoek naar ken- en stuurgetallen

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, kunnen ken- en stuurgetallen helpen om de doelstelling helder 

en duidelijk te formuleren.  Niet voor iedere verbeteractiviteit is een ken- en stuurgetal te bedenken. 

En soms kan het wel, maar doe je de complexiteit van de activiteit er geen recht mee. Een team dat 

afspreekt:”Nu geven we in de bovenbouw gemiddeld 5 keer per week strafwerk aan een leerling, aan het 

eind van het jaar moet dat teruggebracht zijn naar maximaal 2 keer” slaagt er in een kengetal en stuur-

getal vast te stellen. Maar voor veel scholen zal dit niet de gewenste manier zijn om te werken aan een 

verandering en doet het de complexiteit geen recht (“Als ik een leerling voortaan na laat blijven, haal ik 

mijn doelstelling!”).

Het werken met ken- en stuurgetallen, met harde gegevens, heeft zijn beperkingen. In de Discussienota 

van Q*Primair 5 wordt hier aandacht besteed aan de hand van het boek van Mintzberg, Ahlstrand en 

Lampel 6. In dit boek worden vier typen van oorzaken genoemd.

Ten eerste stellen ze dat harde informatie vaak een beperkte reikwijdte heeft door een gebrek aan rijk-

dom en doordat ze voorbij gaat aan belangrijke niet-economische en niet-kwantitatieve factoren. Zo 

kan de uitdrukking op het gezicht van een kind of de sfeer in de klas belangrijke informatie zijn voor de 

manager en veel zeggen over de kwaliteit, maar past het niet in een geformaliseerd systeem. 

Ten tweede is veel harde informatie te veel een samenvatting om nog van praktisch nut te kunnen zijn 

bij de strategievorming. Veel informatie wordt samengevoegd om het voor de manager overzichtelijk te 

houden, maar de zeggingskracht gaat verloren; het worden bleke mengsels. Zo werpt de gemiddelde 

score op de Cito-eindtoets weinig licht op achtergronden en oorzaken. 

Ten derde komt veel harde informatie te laat om van nut te zijn bij de strategievorming. Informatie heeft 

tijd nodig om ‘hard’ te worden. Feiten moeten worden verzameld, geordend, geanalyseerd en worden 

5   Pluijm, J. van der (2002). Discussienota Ken- en stuurgetallen. Website Q*Primair.
6   Mintzberg, H., B. Ahlstrand & J. Lampel (�999), Op strategie-safari. Een rondleiding door de wildernis van strategisch manage-

ment. Schiedam: Scriptum.
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beschreven in rapporten. Dit kost tijd. Zo zijn ziekteverzuimgegevens van het jaar daarvoor vaak mosterd 

na de maaltijd, omdat managers niet kunnen wachten met maatregelen tot het moment dat de cijfers er 

zijn. 

Tot slot is verbazend veel harde informatie onbetrouwbaar. Een getal suggereert concreetheid, precisie en 

betrouwbaarheid, maar de manier waarop getallen tot stand komen, bepaalt voor een deel de waarde van 

het getal. 

Het team en de directie van de Regenboog proberen de bovenstaande aandachtspunten te vertalen in hel-

dere doelstellingen, en waar mogelijk gebruik te maken van ken- en stuurgetallen7. 

a. Uit de gesprekken met leraren is naar voren gekomen dat het gedrag van de kinderen op het school-

plein te wensen overlaat. Ook bij de onderdelen ‘e’ en ‘h’  komt dit terug. 

 Op de planning van het volgend jaar staat al ‘sociaal emotionele ontwikkeling’. Dit jaar is gekozen 

om de methode ‘de vreedzame school’ met ingang van het nieuwe jaar te gaan introduceren, ook zal 

gewerkt worden met het opstellen van een zogenaamd ‘pestprotocol’. 

 Om beter in kaart te krijgen wat de teamleden van de directeur willen rond het aspect ‘sturen’ laat de 

directeur het team scoren op een lijstje met aspecten rond transformatief leiderschap. Wat vinden zij  

van hun schoolleider?8 De gemiddelde score van 2,2 stelt de directeur teleur, en ook het team vindt 

dat dit verbetering behoeft. Er wordt bepaald dat deze gemiddelde score in elk geval op een 2,8 moet 

komen. De directeur neemt zich voor in zijn intervisiegroep te bespreken hoe hij dit het beste kan aan-

pakken. 

b. Het is voor de intern begeleider niet mogelijk om voldoende tijd te besteden aan de begeleiding van 

startende leraren. Binnen het bestuur zijn mentoren opgeleid voor deze taak. De Regenboog besluit 

hier met ingang van het nieuwe jaar gebruik van te gaan maken. Voor dit onderdeel worden vooralsnog 

geen ken- en stuurgetallen vastgesteld. 

c. Het onderdeel ‘leerlingenzorg’ wordt in het komend jaar aangepakt. Aan de hand van eigen suggesties 

voor verbetering en tips van de inspecteur gaat de school aan de slag. Die 2 moet in elk geval een 3 

(voldoende) worden! De ‘3’ wordt het stuurgetal.

d. Bij het analyseren van de toetsgegeven is het opgevallen dat de resultaten van het leesonderwijs aan 

het eind van groep 3 minder goed worden. Zo haalde vijf jaar geleden 70% van de leerlingen bij de drie-

minuten-leestoets nog een niveau van AVI 3 of hoger, nu is dat nog maar 40%. Nu heeft de school in 

de afgelopen jaren wel een iets andere leerlingpopulatie gekregen. Dat kan met deze daling te maken 

hebben. Met het team worden een aantal maatregelen gekozen die het leesniveau moeten verbeteren. 

7 De uitkomsten van deze zoektocht zijn voor dit team acceptabel, misschien was een andere school tot andere uitkomsten gekomen.
8 Zie hiervoor de bijdrage ‘zonder goede bodem geen schoolontwikkeling’ in deze brochure.
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 De school stelt zich bij dit alles ten doel om de komende jaren het leesonderwijs weer beter te krij-

gen. Die 40% van dit moment is het uitgangspunt (het kengetal). Het streefdoel (stuurgetal) is over 

drie jaar in elk geval weer 60% van de leerlingen aan het eind van groep 3 op AVI 3 of hoger te krijgen. 

Daarna kan bekeken worden of dit stuurgetal naar boven of naar beneden moet worden aangepast. 

Ook wordt het niveau van de leerlingen aan het eind van groep 5 bekeken. Nu leest 60% tenminste op 

AVI 6 (kengetal); gewenst is tenminste 80% op AVI 6 of hoger (stuurgetal).

e. De school heeft een ouderenquête afgenomen. Een van de vragen in deze lijst betrof de aandacht voor 

pestgedrag: welk cijfer geeft u als ouder voor de aandacht die de school besteedt aan pestgedrag. De 

gemiddelde score was een 3,�. (het kengetal).

 Voor de Regenboog wordt dit thema een veranderthema (zie ook a) voor het komende schooljaar. In de 

doelstelling staat opgenomen dat de school bij de volgende ouderenquête streeft naar een score van 

3,6. (stuurgetal). Deze 3,6 is gebaseerd op de uitkomsten van de overige vragen uit de ouderenquête. 

f. De leerlingen vinden het schoolplein saai. Wellicht staat dit in verband met het gesignaleerde nega-

tieve gedrag op het schoolplein. Volgend jaar wordt een werkgroepje geformeerd met leerlingen, 

ouders en leraren om te kijken hoe het schoolplein ‘gepimpt’ kan worden.  Voorlopig geen kengetal of 

stuurgetal. 

g. De werkdruk wordt als te hoog ervaren. Op de planning van het volgend jaar staat opgenomen ‘invoe-

ring taakbeleid’. Dat had de school al eerder moeten doen, maar het is er nog niet van gekomen. 

 Rond het onderdeel ‘samenwerking’ is in de personeelsenquête op vijf vragen gescoord. Het team wil 

hier de gemiddelde score van 3,4 toch tenminste naar het niveau van een 3,8 brengen.  

h. Zie a. 

5 Meetinstrumenten en normen

Van een verbeteractiviteit kom je niet in een keer op een stuurgetal terecht. Als je het rekenonderwijs wil 

verbeteren is dat niet direct in een cijfer om te slaan. Voordat je van de verbeteractiviteit bij het stuurge-

tal bent, zijn een aantal stappen te nemen.  We geven dat aan met behulp van het volgende schema:
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De verbeteractiviteit is doorgaans het uitgangspunt. Er moet iets veranderen, of de school kiest er voor 

iets te veranderen.

Deze verbeteractiviteit wordt vervolgens vertaald in een resultaatgebied. Op welke plaatsen moet er 

effect gemeten worden als onze verbeteractiviteit succes heeft. In het geval van de eerder beschreven 

voorbeelden is de verbetering van het leesonderwijs vertaald in: aan het eind van groep 3 moeten de 

leerlingen sneller kunnen lezen. Daar wordt in elk geval straks naar gekeken. Ook wordt het leestempo 

aan het eind van groep 5 meegenomen. 

Bij de volgende stap wordt naar een meetinstrument gezocht. Als we willen dat het tempo van lezen van 

de kinderen in groep 3 verbetert, waar gaan we dat dan mee bepalen, met welk meetinstrument? In het 

voorbeeld van het leesonderwijs is de indicator de drieminuten-leestoets die aangeeft in welk AVI niveau 

een kind leest. 

En als laatste stap bepaalt de school het stuurgetal, de norm. Wanneer zijn we tevreden? Welk niveau 

willen we behalen? In het voorbeeld van het leesonderwijs bepaalt de school dat over 3 jaar bij de lees-

toets tenminste 60% van de kinderen tenminste het AVI 3 niveau moet halen. 

De eerder beschreven voorbeelden in schema:

Verbeteractiviteit  Resultaatgebieden Meetinstrument Norm
Sturing in leiderschap  Transformatief leiderschap Vragenlijst transformatief Gemiddelde score bij
directeur verbeteren  leiderschap volgende afname 
   tenminste een 2,8

Leesonderwijs verbeteren Tempo van lezen aan het Drieminutentoets AVI In juni 2009:
 eind van groep 3  60% van de leerlingen
   tenminste AVI3
   80% van de leerlingen
   tenminste AVI6

Leerlingenzorg verbeteren Alle aspecten uit het Het oordeel van de Bij volgend schoolbezoek
 toezichtskader van de onderwijsinspectie een ‘3’
 inspectie

Pestgedrag tegen gaan Het oordeel van de ouders De oudervragenlijst, Gemiddelde score bij
 over de aanpak van pesten specifiek vraag �5 volgende afname 
(Ook kan: beeldvorming op school  tenminste een 3,6
van ouders t.a.v. aanpak
pestgedrag verbeteren)

Werkdruk verminderen Samenwerking tussen  Personeelsenquête, Gemiddelde score bij
 de leraren specifiek de vragen rond volgende afname 
  samenwerking tenminste een 3,8
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Tot slot

In deze bijdrage hebben we geïllustreerd op welke wijze een school in een proces van geplande ver-

andering gebruik kan maken van ken- en stuurgetallen. Kern is dat de school zichzelf eerst goed de 

vraag moet stellen waar ze staat en waarheen ze wil. Een goede probleemanalyse is van groot belang. 

Vervolgens zal de school aan de hand van een viertal stappen (verbeteractiviteit, resultaatgebied, meet-

instrument en norm) uitwerking geven aan het veranderproces. En tot slot zal het veranderingsproces 

zelf op een gedegen manier uitgevoerd moet worden. Dat is geen sinecure; vaststellen van de stand van 

zaken en formuleren van de veranderdoelen en activiteiten zijn andere dingen dan het daadwerkelijk ver-

anderen van die stand van zaken. 

 

�� w



v  ��



Kwaliteitszorg: sturen met verstand

Cor Hoffmans

Scholen hebben van oudsher iets met getallen. Leraren geven cijfers, beoordelen leerlingen, delen 

rapporten uit. Leerlingen krijgen toetsen en testen. Ze gaan over of blijven zitten. Elke school bepaalt 

geregeld en vaak met getallen de kwaliteit van het kunnen van leerlingen en trekt daaruit conclusies. 

Leraren doen hetzelfde dagelijks in de klas. 

Werken met getallen is dus niet vreemd in het onderwijs. Maar zeggen die getallen iets? En wat dan? 

En hoe kunnen scholen getallen benutten om hun kwaliteit in beeld te brengen? Welke kwaliteitsaspec-

ten lenen zich wel voor een getalsmatige benadering en wanneer voegen getallen weinig toe en zijn er 

betere alternatieven? En de belangrijkste vraag: wat doet u vervolgens met al die informatie?

In deze bijdrage besteden we aandacht aan de vraag hoe ken- en stuurgetallen gebruikt kunnen worden 

binnen de kwaliteitszorg van de school. Waarom is het verstandig na te denken over het gebruik maken 

van deze cijfermatige informatie (paragraaf �)? Hoe kan deze informatie ingepast worden in het kwali-

teitszorgsysteem van de school (paragraaf 2)? Aan welke eisen moet deze informatie voldoen vanuit het 

oogpunt van kwaliteitszorg (paragraaf 3)? Aan welke indicatoren kunnen scholen denken (paragraaf 4)? 

En met welke voetangels en klemmen moet rekening worden gehouden (paragraaf 5)?

1 Waarom werken met ken- en stuurgetallen?

Het kiezen van ken- en stuurgetallen is al een hele klus; het samenstellen en het benutten ervan is een 

echte ‘tour de force’. Waarom zouden scholen dat dan doen, als ouders tevreden zijn, het team enthou-

siast werkt met kinderen en de rapporten van de inspectie positief zijn? Toch is er aanleiding om als 

school na te denken over de vraag óf ken- en stuurgetallen zinvol zijn om te verzamelen en te gebruiken 

in het kader van de kwaliteitszorg. 

In de discussie over de kwaliteitszorg wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen ‘accountability’ 

en ‘improvement’. ‘Accountability’ benadrukt het afleggen van verantwoording naar buiten. Deze functie 

appelleert aan twee externe redenen voor kwaliteitszorg.

Een eerste reden is gelegen in de plicht van elke school om een kwaliteitszorgsysteem te hebben en te 

onderhouden. Die plicht ligt wettelijk vast. Kwaliteitszorg is daarbij het ‘op systematische wijze zorgen 

voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs’. De inspectie heeft deze definitie in het 
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nieuwe toezichtkader voor het primair onderwijs uitgewerkt in zeven indicatoren.

• De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

• De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten.

• De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen.

• De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

• De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen.

• De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het 

onderwijs.

• De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. 9

Een tweede reden houdt verband met de invoering van governance in het onderwijs. Nog geen wet-

telijke plicht, maar wel één die in aantocht is en waarop scholen kunnen anticiperen. Governance gaat 

ervan uit dat scholen zelfstandig en in dialoog met hun omgeving, de kwaliteit van het onderwijs borgen 

en verbeteren, dat zij daarbij zorgvuldig gebruik maken van de beschikbare middelen en dat zij dit alles 

controleren door intern toezicht �0. Het externe toezicht door de inspectie zal proportioneel aansluiten bij 

dit interne toezicht. De ervaring van de inspectie tot nu toe leert, dat dit nog mondjesmaat gebeurt. De 

belangrijkste oorzaak hiervan is dat gegevens van scholen op het terrein van kwaliteitszorg óf ontbreken, 

óf onvolledig zijn, óf te weinig betrouwbaar en ‘vertrouwenwekkend’ zijn om de eigen kwaliteitsoordelen 

van scholen als inspectie over te nemen. Anders gezegd: de informatie die scholen verzamelen is in het 

algemeen te weinig ‘hard’.

In de toekomst zal de inspectie ook de kwaliteit van de uitvoering van governance beoordelen. Daarvoor 

zal een kwaliteitsaspect governance worden uitgewerkt. De discussie hierover is gaande. Voorlopig 

wordt gedacht aan indicatoren op het terrein van het intern toezicht en indicatoren voor het afleggen van 

verantwoording aan belanghebbenden (horizontale verantwoording):

9 Deze laatste indicator is eigenlijk ‘een vreemde eend in de bijt’ en is van een andere aard dan de eerste zes indicatoren. De indi-
cator is toegevoegd onder invloed van recente maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en sociale cohesie. 
Inspectie van het onderwijs (2005). Toezichtkader primair onderwijs 2005. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

�0 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2005) ‘Beleidsnotitie governance: Ruimte geven, verantwoording vragen en van 
elkaar leren’, p.2. Den Haag: OCW.
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• Er is onafhankelijk intern schooltoezicht op de bereikte prestaties en de werking van de dialoog met 

belanghebbenden.

• De school voert een dialoog over haar prestaties met haar belanghebbenden.

• De school heeft prestatieafspraken gemaakt met haar belanghebbenden.

• De school verantwoordt de bereikte prestaties naar belanghebbenden en het interne toezicht.

• De school stuurt op realisatie van de afgesproken prestaties.

‘Improvement’ benadrukt de verdere (professionele) ontwikkeling van de school zelf. Kwaliteitszorg 

wordt dan geplaatst in het licht van het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Scholen 

kunnen cijfermatige informatie benutten voor de eigen ontwikkeling: van de organisatie, van het onder-

wijs, van het team. De school wil de kwaliteit verbeteren, het beleid verder ontwikkelen of wijzigen. Maar 

ook bijvoorbeeld: de school wil aan kostenbesparing doen of nagaan hoe middelen effectiever kunnen 

worden ingezet om haar doelen te realiseren. Kortom, de school wil informatie waarmee zij kan sturen.

Bovenstaande functies van kwaliteitszorg - ‘accountability’ en ‘improvement’ -  kunnen heel goed 

samengaan ��. Kwaliteitsinformatie, uitgedrukt in getallen, kan verzameld worden voor zowel interne 

als externe doelen. Anders gezegd: een school die dergelijke informatie verzamelt voor de eigen ont-

wikkeling, kan deze informatie tegelijkertijd benutten voor haar verantwoording naar buiten. Dat is ook 

verstandig. Niet alleen voorkomt dat verwarring en extra bureaucratie, het past ook in de idee van gover-

nance. Scholen verantwoorden de eigen prestaties op een transparante wijze aan de relevante belang-

hebbenden rond de school en werken tegelijkertijd aan het behoud ervan en zonodig aan de verbetering 

van de eigen kwaliteit.

2 Ken en stuurgetallen bij kwaliteitszorg

Q*Primair heeft de kern van kwaliteitszorg teruggebracht tot het beantwoorden van vijf vragen. Deze 

vragen passen goed in de kwaliteitszorgcyclus van Deming�2 

�� Zie hiervoor ook Vijlder, F. de (2005). Meervoudige Publieke Verantwoording. Over kwaliteitszorg en goed bestuur in het primair 
onderwijs. Den Haag: Q*Primair.

�2 Zie de website van Q*Primair www.qprimair.nl. Zie ook Dam, F.P. van (2002). Kwaliteitszorg in de onderwijspraktijk. Alphen aan de 
Rijn: Kluwer.
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Ken- en stuurgetallen kunnen een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of de school ‘de dingen 

goed doet’. In termen van de indicatoren van de inspectie (zie onder �) bevatten ken- en stuurgetallen 

informatie over de eerste drie indicatoren. In dit verband is het onderscheid tussen de begrippen ken- en 

stuurgetallen van belang. 

Kengetallen bevatten niet meer dan feitelijke, vergelijkende informatie. Een bekend kengetal is bijvoor-

beeld de leraar-leerling ratio, de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal personeelsle-

den die onderwijs verzorgen. Wanneer we kwaliteit opvatten als de mate waarin scholen erin slagen 

hun doelen te bereiken naar tevredenheid van team, ouders, kinderen en de maatschappij, dan hebben 

kengetallen weinig relatie met het beantwoorden van deze vraag. Ze hebben meer een beschrijvend 

karakter en bieden geen of beperkte mogelijkheden om te sturen. Kengetallen kennen geen norm, geen 

streefwaarde, geen waardering, geen betekenis. Ze zijn ‘kaal’.

Voorbeelden kengetallen

Domeinen Informatie uit kengetallen

Populatiegegevens • leerlingenaantal

 • populatiekenmerken: gewichten, nationaliteit, gezinskenmerken

 • zorgkenmerken: rugzakleerlingen, zittenblijvers, leerlingen met 

  handelingsplan, verwijzingen, terugplaatsingen

 • uitstroomcijfers

Personeelsgegevens • leeftijdsopbouw

 • betrekkingsomvang

 • ervaring

 • verzuim

 • leraar-leerlingratio

Financiële gegevens • uitgaven primair proces

 • uitgaven voor specifieke thema’s (bv. leerlingenzorg)

 • overhead

Meestal hoeven scholen deze gegevens niet zelf te verzamelen. Veel van dergelijke informatie is over-

zichtelijk te vinden bij Cfi (www.cfi.nl), bij wsns+(www.platformwsns.nl) of bij de inspectie (www.owinsp.

nl). De site van wsns+ bevat kengetallen op het bovenschoolse niveau van de samenwerkingsverbanden 

wsns.
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Kengetallen kunnen zinvol zijn om op een aantal punten de staat van de school in kaart te brengen of een 

probleem te analyseren. Maar ze kunnen ook aanleiding zijn om een gesprek over het beleid te starten. 

In de volgende casus wordt dit verhelderd.

Al diverse malen is een nijpend probleem van basisschool Het Kompas�3 op de agenda van het directieberaad 
geplaatst. Kern van het probleem is dat leraren een grote werkdruk ervaren met gevolgen in de zin van een hoog 
ziekteverzuim en dat ouders klagen over grote groepen. Het Kompas heeft ook veel leerlingen met een handelings-
plan. De locatiedirecteur van de school heeft al diverse malen gevraagd om meer middelen. 
De bovenschools directeur besluit om een onderzoek te doen naar de inzet van middelen en de situatie op Het 
Kompas te plaatsen naast het gemiddelde beeld op de andere 6 scholen. Hij doet dat op twee punten, namelijk de 
verhouding overhead en uitvoering en de verhouding van de middelen voor leerlingenzorg in de klas (preventief) en 
leerlingenzorg buiten de klas (curatief).
Uit de personele gegevens blijkt dat Het Kompas sterk afwijkt van het gemiddelde beeld van de andere scholen. De 
locatiedirecteur is geheel vrijgesteld van lessen, er zijn drie bouwcoördinatoren die per week twee dagen ambulant 
zijn, er is een full-time leerlingbegeleider en er zijn 2 RT-ers werkzaam (elk 2 dagen per week). In de onderstaande 
grafieken is links het gemiddelde beeld geschetst van de vijf scholen, rechts dat van Het Kompas.
 

In het onderzoek wordt vervolgens ingezoomd op de inzet van de middelen voor leerlingenzorg. Onderstaande gra-
fieken laten het volgende beeld zien: links weer het gemiddelde beeld van de 5 scholen, rechts het beeld van Het 
Kompas.

De bovenschools directeur besluit met deze informatie het gesprek in het directieoverleg opnieuw aan te gaan. Hij 
koppelt daaraan het agendapunt ‘visie op leerlingenzorg’

�3 De naam van de school is fictief. v  ��
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Stuurgetallen bieden informatie waarmee gestuurd wordt. Ze kunnen gebruikt worden bij het bewerk-

stelligen van veranderingen en verbeteringen. Aan stuurgetallen is een norm of een streefwaarde ver-

bonden. Daarmee zijn stuurgetallen altijd verbonden met de visie en de ambities van de school. Anders 

gezegd: als de school niet helder is in haar doelen en ambities, heeft het werken met stuurgetallen geen 

zin. Als je niet weet waar je naar toe wilt, dool je rond. In de situatie zoals in de casus is beschreven, gaat 

het er dus om aan de beide kengetallen streefwaarden te verbinden, die passen bij de visie en de ambi-

ties van de scholen. Als de visie duidelijk is, kan dat er toe leiden dat besloten wordt om voor alle scholen 

de overhead terug te brengen tot een bepaald percentage. Datzelfde kan worden afgesproken over de 

inzet van de middelen voor leerlingenzorg.

3 Eisen bij het gebruik van ken- en stuurgetallen

Aan het gebruik van stuurgetallen binnen kwaliteitszorgbeleid kunnen vier eisen worden gesteld. Het zijn 

dezelfde eisen die gelden voor kwaliteitszorg in het algemeen: functionaliteit, samenhang, draagvlak en 

ontwikkeling.

Functionaliteit

Het gebeurt nogal eens dat cijfermatige informatie in rapportages wordt opgenomen, als losse elemen-

ten en weinig geordend. Bij het nut en de functionaliteit van deze gegevens kunnen dan vraagtekens 

worden geplaatst. Vaak heeft dit te maken met het ontbreken van een (kwaliteits)probleem. En waarom 

sturen, wanneer er geen probleem is en wanneer elke urgentie ontbreekt? De vraag naar de functiona-

liteit kan scholen helpen om een scherpe selectie te maken van de stuurgetallen die er toe doen. Dit is 

dus voor elke school anders.

Wanneer de school nadenkt over functionaliteit dringt zich tegelijkertijd een andere vraag op. De vraag 

is wat nu eigenlijk het probleem is. Vaak ontbreekt het aan een heldere probleem- of risicoanalyse. Dat 

heeft het gevaar in zich dat gegevens worden verzameld die er eigenlijk niet toe doen. Een ander risico 

is dat verbeteracties worden gekozen die min of meer los staan van het werkelijke probleem en niet of 

nauwelijks bijdragen aan de oplossing ervan.

Samenhang

Aan een goede kwaliteitszorg is de voorwaarde verbonden dat deze een zekere mate van samenhang 

kent. Datzelfde geldt voor een set van ken- en stuurgetallen. Ken- en stuurgetallen over de leerlingre-

sultaten aan het einde van groep 8 van een school worden pas echt bruikbaar, wanneer deze verzameld 

worden in samenhang met informatie over factoren die deze resultaten beïnvloeden. Want pas in samen-

hang met deze informatie kan betekenis worden verleend aan deze getallen. Gegevens over de samen-
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stelling van de leerlingenpopulatie, over het aantal zorgleerlingen, over beginniveau en tussentijdse 

resultaten kleuren het beeld. Maar het kan hierbij net zo goed gaan om informatie over factoren in het 

onderwijsproces, zoals leertijd, aanbod en aanpak en deskundigheid van leraren.

Draagvlak

Vaak wordt beweerd dat leraren niets hebben met kwaliteitszorg. Het lijkt iets te zijn wat zij ondergaan. 

Soms zijn geluiden te horen als ‘kwaliteitszorg? Dat is het speeltje van de directeur’ of ‘we hebben een 

dik kwaliteitshandboek, maar gelukkig is papier geduldig’. Hierachter gaat de vraag schuil wie nu eigen-

lijk de probleemeigenaar is. De praktijk laat helaas nog zien, dat in de meeste gevallen het probleem 

enkel ligt op het bordje van de directeur. De betrokkenheid van het personeel en van het bestuur ont-

breek meestal. Anderzijds zijn directeuren niet altijd goed op de hoogte en betrokken bij het dagelijks 

werk in de groepen. Of zoals een leraar cynisch opmerkte ‘onze directeur doet de kwaliteitszorg, wij hou-

den ons bezig met de dagelijkse kwaliteit’. Kwaliteitszorg en ook ken- en stuurgetallen gaan pas leven 

in een cultuur �4 waarin sprake is van een lerende organisatie, waarin leraren elkaar feedback durven 

geven, er voldoende verbetercapaciteit is, de school inspirerend en goed wordt geleid en geïnteresseerd 

en goed gefaciliteerd wordt bestuurd. Daarin is elk probleem een gemeenschappelijk probleem.

Ontwikkeling.

Wanneer scholen niets met de uitkomsten van kwaliteitszorg willen doen, is het verzamelen van infor-

matie – al dan niet met gebruikmaking van ken- en stuurgetallen – eerder frustrerend dan zinvol. 

Problemen worden immers blootgelegd, terwijl er niets mee gebeurt. Ken- en stuurgetallen hangen in 

de lucht. Commitment  van management en personeel is een absolute voorwaarde voor kwaliteitszorg. 

Het management moet namelijk leiding geven aan noodzakelijke verbeteringen, lijnen uitzetten en zono-

dig faciliteiten vrijmaken. Het personeel zal een belangrijk deel van de veranderingen moeten uitvoeren. 

Een goed zicht op de veranderingsgezindheid, het veranderingstempo en de verandercapaciteit van de 

school zijn van belang wat dit betreft. De volgende bijdrage gaat verder in op de rol van ken- en stuurge-

tallen bij verbeteractiviteiten. 

 Over het probleem van het Kompas volgt een pittige discussie in het directieberaad. De locatieleider van Het Kompas 

brengt in dat de vergelijking van zijn school met de andere scholen verre van volledig is. Zijn school staat in een pro-

bleemwijk met flink wat problematische leerlingen. Hij mist dit cruciale gegeven en sowieso vergelijkende gegevens 

over de leerlingenpopulatie op de scholen. Ook wijst hij op het feit dat hij te maken heeft met een personeelsbe-

stand  met een gemiddelde leeftijd van 49. Bovendien kampt hij met het probleem van een verouderde methode voor 

�4  Zie hiervoor Caluwé, L. de & H. Vermaak (�999). Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige.  
Alphen aan den Rijn: Samson.
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Nederlandse taal. Vanwege een bestuursbesluit van enkele jaren geleden om een extra investering te doen in een 

nieuwe (brede) school is de tijdige vernieuwing van methodes vertraagd. Wat betreft de visie op de leerlingenzorg 

kan hij kort zijn: ouders zijn tevreden, een deel vindt weliswaar de groepen groot, het overgrote deel heeft expliciet 

gekozen voor het klassikale systeem van de school; leraren willen wel kleinere groepen, maar vinden het prima dat 

zorgleerlingen worden begeleid door deskundigen buiten de klas. De directeur zou wel anders willen, maar schat in 

dat zijn personeel behoorlijk dwars zal liggen bij welke verandering dan ook.

 Uit de discussie die volgt, blijkt verrassend genoeg dat eigenlijk elke school een eigen invulling geeft aan de leerlin-

genzorg en dat er behoorlijke verschillen in visie zijn. Dit in tegenstelling tot wat er in het visiedocument en het meer-

jarig strategisch beleidsplan van het schoolbestuur hierover staat vermeld. Het directieberaad is het eens over de 

onwenselijkheid van deze situatie. Gezien de keuze van het schoolbestuur en de gezamenlijke scholen - samengevat 

in de titel van het visiedocument ‘geen kind tussen wal en schip’ – wordt besloten om de problematiek van de leerlin-

genzorg het komend schooljaar prioriteit te geven.

 In een reeds geplande studiemiddag wordt door het directieberaad een eerste probleemanalyse uitgevoerd en worden 

voorlopige factoren vastgesteld. Afgesproken wordt hiervoor ken- en stuurgetallen te benutten. Behalve de al onder-

zochte verhouding curatief-preventief kiest het directieberaad voor de volgende thema’s in onderlinge relatie:

- aantal zorgleerlingen;

- leerlingresultaten Cito-leerlingvolgsysteem aan het einde van groep 2 en 4 op het terrein van Nederlandse taal;

- effectiviteit van de inzet van (personele) zorgmiddelen;

- aantal zittenblijvers;

- hoeveelheid onderwijstijd voor de domeinen van Nederlandse taal.

 Daarnaast wordt besloten:

- in het kader van de kwaliteitszorg een zelfevaluatie van de leerlingenzorg uit te voeren aan het einde van het 

lopende schooljaar. Ook zal de tevredenheid van ouders en (zorg)leerlingen worden nagegaan. Ouders, leerlingen 

en teamleden zullen nauw worden betrokken bij de zelfevaluatie en het opstellen van wenselijke ontwikkeldoelen;

- de komende gesprekken in het kader van IPB te benutten om beter zicht te krijgen op de verandercapaciteit en 

veranderbereidheid van het personeel op de scholen, één en ander gericht op de leerlingenzorg;

- op basis van de zelfevaluaties een discussie in de scholen op gang te brengen. Deze discussie moet leiden tot een 

gemeenschappelijke en gedeelde visie op leerlingenzorg. Verder zal de discussie zich richten op het vaststellen 

van een beperkte set ken- en stuurgetallen die gedragen worden door het personeel van de scholen.
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4 Sturen van opbrengsten en processen

Het gebruik van ken- en stuurgetallen kan één van de manieren zijn om de kwaliteit van het onderwijs 

te behouden en te verbeteren. Maar het werken met ken- en stuurgetallen, zonder deze in te passen in 

een breder systeem van kwaliteitszorg, doet onvoldoende recht aan de complexe werkelijkheid van het 

onderwijs. Ken- en stuurgetallen kunnen scholen in beweging brengen of houden. Ze kunnen een spiegel 

vormen voor de school die bezig is met de eigen kwaliteit, zeker als benchmarkgegevens hieraan worden 

toegevoegd. Ze kunnen het gesprek over kwaliteit op gang brengen, ook over de eigen prestaties in rela-

tie tot de eigen visie en ambities.

Wat zijn nu in het kader van kwaliteitszorg ‘handige’ ken- en stuurgetallen?  Scholen kunnen tegen-

woordig kiezen uit diverse instrumenten voor kwaliteitszorg en schoolzelfevaluatie. Inhoudelijk hebben 

deze instrumenten een grote mate van overeenkomst. Dat is niet verwonderlijk. Het toezicht van de 

inspectie, dat vanaf �996 is ontwikkeld en wordt uitgeoefend op de scholen en het overleg hierover met 

het onderwijsveld heeft een grote mate van overeenstemming opgeleverd over de vraag wat kwaliteit is. 

Dit heeft zich vertaald in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en in door de minister vastgestelde toe-

zichtkaders. De meeste instrumenten voor kwaliteitszorg en schoolzelfevaluatie sluiten aan op dit kader 

en behandelen de kwaliteitsaspecten van de inspectie. Veel instrumenten gaan ook verder. Dit heeft te 

maken met het feit dat de inspectie zich vooral beperkt tot de kwaliteit van de opbrengsten en de kwali-

teit van het proces. Meer voorwaardelijke aspecten op het gebied van de schoolorganisatie blijven bij het 

toezicht buiten beschouwing. Deze bijdrage beperkt zich ook tot het proces en de opbrengsten. Aspecten 

op het niveau van de schoolorganisatie en verband houdend met financiële voorwaarden komen in de 

andere bijdragen aan de orde.

Nu is het toezichtkader van de inspectie zeer omvangrijk. De kwaliteitsaspecten zijn uiteen gezet in tien-

tallen indicatoren, terwijl indicatoren op zich weer zijn uiteen gezet in aandachtspunten en goede prak-

tijken met het karakter van subindicatoren. Scholen zullen, willen zij door de bomen het bos nog blijven 

zien, een slimme selectie moeten maken.

De inspectie heeft uit het kader voor het Integraal Schooltoezicht (IST) een beperkt aantal kernindicato-

ren geselecteerd, die vervolgens tot 2003 gebruikt zijn bij het Reguliere Schooltoezicht (RST). Ook voor 

het nieuwe toezicht op basis van de WOT zijn deze indicatoren aangewezen. Er zijn door de inspectie 

twee criteria gehanteerd voor de selectie van deze indicatoren: of er sprake is van een duidelijke wette-

lijke verplichting en of indicatoren een aantoonbare of beredeneerde relatie hebben met hoge opbrengs-

ten. Alleen het laatste criterium is in het verband van deze bijdrage interessant. Wanneer we kijken naar 

de indicatoren van de inspectie volgens dit criterium kunnen we een lijst opstellen van kernindicatoren. 
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Vervolgens is het de vraag welke van deze indicatoren hard gemaakt kunnen worden met ken- en stuur-

getallen en welke zich daar minder of niet voor lenen. Hierbij is het van belang het begrip triangulatie 

te introduceren. De term triangulatie is afkomstig uit de aard- en landmeetkunde. Het is een methode 

om de onderlinge ligging van punten te berekenen door middel van het gebruik van de kenmerken 

en formules van driehoeken. In termen van kwaliteitszorg betekent triangulatie, dat diverse bronnen 

worden aangeboord om de gegevens te verzamelen en het oordeel te vormen. Op de snijpunten van de 

informatiebronnen bevinden zich de meest zuivere kenniselementen over de school. Triangulatie is dus 

nauw verbonden met de betrouwbaarheid van gegevens en duidt erop dat naar de mate dat een object 

van meer kanten wordt belicht of doorgelicht en diverse gegevens worden verzameld, het beeld scherper 

– en dus betrouwbaarder – wordt. 

Juist op vermoede risicoterreinen is het van belang informatie uit zoveel mogelijk bronnen te gebruiken 

om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen. Dat zijn namelijk ook de belangrijkste probleemgebieden 

waarop sturen meer een noodzaak is dan een vrije keus. In verband met het proportionele toezicht is de 

inspectie bezig ook langs de kant van de risico-analyse keuzes te maken binnen het toezicht

Op grond van deze drie criteria kan een beperkte set aan indicatoren worden samengesteld, waarvoor 

ken- en stuurgetallen zouden kunnen worden ontwikkeld �5.

Wanneer de indicatoren zijn geselecteerd, moet vervolgens een formule of berekeningswijze worden 

opgesteld om tot de samenstelling van een kengetal te komen. Transparantie van deze formule is van 

belang om duidelijk te maken waar een kengetal voor staat en hoe het tot stand is gekomen. In het geval 

een school voor het in kaart brengen van de leerlingresultaten gebruik maakt van methodenonafhanke-

lijke toetsen, bijvoorbeeld de Eindtoets basisonderwijs en toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem, is dat 

redelijk eenvoudig. Dergelijke (volg)systemen houden namelijk rekening met de kenmerken van de leer-

lingenpopulatie. Ook de werkwijze die de inspectie hanteert voor de beoordeling van de opbrengsten kan 

scholen behulpzaam zijn bij het (uit)zuiveren van de resultaten. Zo worden voor de beoordeling van de 

resultaten aan het einde van het basisonderwijs de resultaten van leerlingen die een beperkte tijd onder-

wijs op de desbetreffende school hebben genoten, niet meegerekend. Datzelfde geldt voor bepaalde 

groepen zorgleerlingen.

�5 Inspectie van het onderwijs (2002). Schooltoezicht primair onderwijs. Deel �: Procedures en gebruiksmateriaal(intern materiaal). 
Utrecht: Inspectie van het onderwijs; Inspectie van het onderwijs (2003). Expertmodellen risico-analyse  IvhO (interne notitie). 
Utrecht: Inspectie van het onderwijs; Inspectie van het onderwijs (2005). Toezichtkader primair onderwijs 2005. Utrecht: Inspectie 
van het onderwijs
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Indicator Sterke relatie  Hoge  Hoog
 opbrengsten betrouwbaarheid  risico
  als stuurgetal

Opbrengsten

Leerlingresultaten groep 7/8:
• begrijpend lezen + + +
• rekenen en wiskunde

Leerlingresultaten groep 2:
• begrippen + + +
• ruimtelijk inzicht
 

Leerlingresultaten groep 4:
• begrijpend lezen
• technische lezen + + +
• rekenen en wiskunde
 

Onderwijsleerproces

Niveau leerstofaanbod Nederlandse taal en 
rekenen/wiskunde  + + +
Gerealiseerde onderwijstijd + + -
Kwaliteit instructie + + +
Betrokkenheid leerlingen + + +
Doelmatigheid klassenmanagement + + +
Systematisch volgen van leerlingen + + +
Handelingsplanning voor zorgleerlingen + + -
Veiligheid - + +
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Nemen we het voorbeeld van Het Kompas uit de eerder beschreven casus over de overhead, dan liggen 

onder dit kengetal een definitie en een formule. De definitie zou kunnen zijn: overhead is het aantal fte’s 

dat door het personeel wordt besteed aan niet-lesgevende taken. Concreet is in de casus op basis van 

een functie-inventarisatie bij alle scholen de volgende uitwerking hieraan gegeven.

lesgevend leraar, vakleraar, remedial teacher (binnen de klas), klassenassistent

niet-lesgevend bovenschools directeur, locatiedirecteur, bouwcoördinator, remedial teacher  (buiten  

 de klas), IB-er, leraren met taken (voor het deel dat zij voor deze taken vrijgesteld zijn 

 van lesgeven: ict-deskundige, rekenspecialist, e.d.)

De formule voor het kengetal overhead zou kunnen zijn:  

aantal fte’s niet-lesgevend  

aantal fte’s niet-lesgevend+aantal fte’s lesgevend  
X �00%

De laatste stap die genomen moet worden, is het toekennen van een norm of streefwaarde aan het ken-

getal, waardoor het een stuurgetal wordt. Dit getal is aan de school zelf. Eigenlijk geeft de school hier-

mee aan wanneer men tevreden is over de eigen prestaties. Om hierover een verantwoorde beslissing te 

nemen, kunnen benchmarkgegevens�6  behulpzaam zijn. Dat kunnen gegevens zijn van andere scholen. 

Er zijn tal van bronnen, die daarbij kunnen worden benut: statistische gegevens van Cfi, de inspectie �7, 

gemeente, provincie en wetenschappelijk onderzoek. Dat kunnen ook gegevens van de eigen school zijn 

uit voorafgaande jaren. Dit maakt het mogelijk om voor- of achteruitgang of stagnatie te kunnen vast-

stellen. 

Nemen we de casus van Het Kompas als uitgangspunt, dan moet  het directieberaad een beslissing 

nemen over de norm op het gebied van overhead. Dat is altijd een beredeneerde beslissing en een 

beslissing van scholen zelf. Soms kunnen getallen daarbij behulpzaam zijn. Er zijn op dit moment geen 

gegevens over de gemiddelde overhead in het basisonderwijs, maar wel bijvoorbeeld die in het voortge-

�6 Benchmarkgegevens hebben vaak het manco dat de tot standkoming van dergelijke getallen – ‘de formule’ – ontbreekt of niet 
overeenkomt met die van de school.

�7 Het jaarlijkse onderwijsverslag van de inspectie bevat vooral op het terrein van het onderwijsleerproces een rijkdom aan gegevens.
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zet onderwijs �8. Aangezien de overhead samenhangt met schoolgrootte en in het voortgezet onderwijs 

de overhead ongeveer 20% bedraagt, zou voor het basisonderwijs �5% een richtgetal kunnen zijn voor 

het kiezen van een norm door het directieberaad.

5 Sturen met verstand

Soms lijkt het erop alsof kwaliteit te sturen valt met getallen of met een sluitend systeem van kwaliteits-

zorg. Niets is minder waar. Het feit dat een systeem van kwaliteitszorg voldoet aan alle eisen die daaraan 

worden gesteld, garandeert allerminst dat er ook kwaliteit is. Net zoals een school kwalitatief heel goed 

kan zijn zonder een systeem van kwaliteitszorg. In deze slotparagraaf plaatsen we een aantal kantteke-

ningen bij het gebruik van ken- en stuurgetallen.

� Onderwijs is werken met mensen door mensen. En mensen zitten behoorlijk ingewikkeld in elkaar. 

We hebben nog maar beperkt zicht op wat er gebeurt tijdens het onderwijsleerproces en hoe leerlin-

gen tot leren en ontwikkelen komen. Een school is allerminst een cockpit, waarin meters de vlucht 

regelen. Trouwens: zelfs in een vliegtuig is er een piloot die de beslissingen neemt. Een school is ook 

geen blauwdruk, die zich planmatig laat sturen op basis van getallen en waarden.

2 Bij de suggestie dat ken- en stuurgetallen objectieve grootheden zijn, plaatsen we kanttekeningen. 

Ken- en stuurgetallen geven weliswaar informatie, maar deze krijgt betekenis in de eigen context van 

de school. Hetzelfde geldt overigens voor het gebruiken van benchmarkgegevens. Het vergelijken van 

de gegevens van de eigen school met die van andere scholen levert slechts beperkte informatie op die 

steeds moet worden gewogen binnen de eigen situatie.

3 Bovendien vatten ken- en stuurgetallen vaak veel informatie samen, waardoor onderliggende detail-

informatie onzichtbaar wordt. Zo zegt het feit dat het aantal klachten over de sociale veiligheid in een 

jaar is gedaald wel iets over de omvang, maar weinig over de aard en de ernst van de klachten. Ook 

geven ken- en stuurgetallen geen zicht op de spreiding van de onderliggende data.

4 Getallen sturen niet. Door het gebruik van ken- en stuurgetallen verbetert op zich de kwaliteit niet. 

De informatie uit ken- en stuurgetallen kan scholen helpen om zich verder te ontwikkelen. De keu-

zes hierin liggen bij de school zelf, niet bij de getallen. Dat betekent, dat dergelijke getallen pas hun 

waarde krijgen, wanneer deze geplaatst worden in een planmatig veranderingsproces van de school.

5 Aan alles is een getal en een waarde toe te kennen, maar niet alles leent zich voor het vastleggen in 

getallen. Het samenvatten van de kwaliteit van het schoolklimaat in getallen over klachten en inciden-

ten bijvoorbeeld is te beperkt en onvolledig om de kwaliteit van het schoolklimaat te bepalen. Dit is 

inherent aan getallen: ze vatten een complexe werkelijkheid samen en dat nog gedeeltelijk. Veel zui-

�8 Het gebruik van dergelijke externe gegevens is vaak problematisch, aangezien wel vaak de getallen worden weergegeven, maar 
niet de formule en berekeningswijze erachter. Zie Onderwijsraad (2005), Groot groeien in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.

v  ��



verder en relevantere informatie over het schoolklimaat kan worden verzameld door observaties en 

analyse van documenten (schriften van leerlingen, rapporten, verslagen gesprekken en overleggen).

6 Een risico bij het werken met ken- en stuurgetallen is een eenzijdige nadruk op het makkelijk meet-

bare en op outputgegevens zoals prestaties van leerlingen. Dat kan tot gevolg hebben dat er minder 

aandacht is voor input en procesgegevens. Naast de harde kant van de getallen is er de zachte kant 

van onderwijs �9, die evenzeer en misschien zelfs meer bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen 

en dus aan kwaliteit.

7 Veel ken- en stuurgetallen zijn bovenschools beschikbaar – op landelijk niveau, op het niveau van 

samenwerkingsverbanden of op bestuursniveau. Een aantal van deze getallen is ook alleen maar 

relevant op dit niveau. Het is verstandig na te gaan of deze getallen wel een bijdrage leveren aan de 

verdere ontwikkeling binnen de school. Is dat niet het geval, dan is het raadzaam deze informatie niet 

te betrekken bij de vormgeving van de eigen kwaliteitszorg.

Een goede school stuurt met verstand. Deze school kiest die ken- en stuurgetallen die er voor haar toe 

doen en die aansluiten bij de problemen die om een oplossing vragen. Die ken- en stuurgetallen ook 

die een meerwaarde hebben binnen het kwaliteitszorgsysteem. En vooral: niet alles tegelijkertijd, maar 

stapsgewijs, rekening houdend met de verandermogelijkheden die de school heeft. 

�9   Zie ook: Pluijm, J. van der (2002). Verkenningsfase ken/ en stuurgetallen. Discussienotitie. Den Haag: Q*Primair
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Continuïteit vraagt om sturen en niet om 

staren

Marcel Verbart

Spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land. Het blijft een veelgestelde vraag, ook als het gaat 

om organisaties. Daar is niets mis mee. Iedere organisatie is gebaat bij een vergelijking met anderen. 

De vergelijking moet dan wel hout snijden en het werkelijk waardevolle boven tafel krijgen. Kengetallen 

kunnen een dergelijke vergelijking vergemakkelijken. Maar hebben kengetallen werkelijk orakelkracht? 

Tonen ze of een onderwijsorganisatie bestaansrecht en bestaanskracht heeft? In dit hoofdstuk staan we 

stil bij wat ken- en stuurgetallen vertellen over de kansen op een succesvol voortbestaan van uw orga-

nisatie en onder welke voorwaarden die uitkomsten aan betekenis winnen. Voordat we het gebruik van 

ken- en stuurgetallen echter aanprijzen, staan we eerst stil bij enkele voetangels en klemmen.

1 Een kengetal is mooi, stuurgetallen zijn mooier

Een kengetal is niets anders dan een berekende verhouding tussen twee mogelijk interessante groothe-

den, bijvoorbeeld de verhouding tussen totale kosten en het aantal leerlingen. De uitkomst geeft verhou-

dingen weer en helpt bij het schetsten van een algemeen beeld van de organisatie. 

Kengetallen spelen bijvoorbeeld een grote rol op de site Onderwijs in Cijfers. Die site stelt onderwijsor-

ganisaties in staat om de gemiddelde waarde van een kengetal te vergelijken met de eigen uitkomsten. 

Men ziet in een oogopslag of de eigen waarde hoger of lager is dan de gemiddelde score binnen een 

onderwijssector. Het is echter gevaarlijk om op basis van dergelijke vergelijkingen vergaande conclusies 

te trekken. Kengetallen krijgen namelijk pas echt waarde wanneer: 

� de uitkomsten niet voortvloeien uit een eenmalige meting maar meerjarig worden berekend en de 

gebruiker daardoor trends kan scheiden van incidenten;

2 de uitkomst kan worden afgezet tegen een norm, een voor de organisatie zinvolle streefwaarde;

3 de verhouding tussen de grootheden door handelen kan worden beïnvloed en dus niet een resultante 

is van toeval maar de uitkomst van sturing;

4 het aantal kengetallen beperkt blijft omdat de schooldirectie anders door de bomen het bos niet meer 

ziet en “analysis” verwordt tot “paralysis”.
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Wordt aan de bovenstaande voorwaarden voldaan, dan winnen conclusies aan waarde. Er ontstaat 

informatie die het management helpt bij het (durven) doen. De directie gaat als het ware vanzelf aan de 

gevonden verhoudingen doelstellingen verbinden. Op dat moment ontstaan stuurgetallen: cijfers waar-

aan doelstellingen zijn verbonden. Een kengetal beschrijft het heden of verleden, een stuurgetal geeft 

aan waar de organisatie straks moet zijn.

2 Maak getallen tot onderdeel van een veel bredere kijk

Kengetallen en stuurgetallen hebben nut maar ze vertellen nooit het hele verhaal. Een organisatie is een 

complexe bundeling van kennis, vaardigheden, krachten en faciliterende middelen. Getallen kunnen de 

sluier oplichten als het gaat om zaken als doelmatigheid en wellicht zelfs doelgerichtheid. Het blijven 

echter deelwaarnemingen. Laat getallen dus niet domineren. Neem beslissingen op basis van meer dan 

getallen alleen en hecht niet alleen waarde aan zaken die op eenvoudige wijze in een rekenmachine pas-

sen. Dit is overigens geen schotschrift tegen het meten. 

In onderwijsland bestaat er zeker in het veld een afkeer tegen het meten. Geen enkele organisatie kan 

echter zonder het in kaart brengen van de stand van zaken, van de geleverde prestaties, van de gereali-

seerde kwaliteiten. Meten is een must. Meten moet echter meer willen zijn dat het uitrekenen van een 

verhouding. Een professionele dialoog waarin kwaliteit, verbondenheid en doelmatigheid thema’s zijn, 

valt te verkiezen boven welk getal dan ook. Maar getallen controleren op hun manier of woorden ook 

daadwerkelijk omgezet zijn in daden, of er sprake is van een handelen dat de organisatie langdurig per-

spectief biedt.

In een school werken mensen aan goed onderwijs. Het is een complexe keten van processen en sturen 

betekent dat de directie de belangrijke schakels in beeld krijgt en houdt. Dit gedachtegoed ziet men 

ook terug in integrale kwaliteitsmodellen, zoals het INK-model of het Balanced Score Card-model. Het 

zijn modellen die houvast kunnen bieden bij het vaststellen van informatiebehoeften. Het INK-model 

benoemt waardevolle gebieden en terreinen en nodigt uit om informatie te verzamelen over al deze 

gebieden en terreinen. Dus de informatie moet niet alleen iets vertellen over de financiële toestand, 

maar ook over tevredenheid, leerresultaten, cultuur, enzovoorts. Zo voorkomt men dat de informatie 

zich vernauwt tot alleen mededelingen over financiële aspecten. Alleen mededelingen over wat iets heeft 

gekost (doelmatigheidsdimensie) hebben weinig betekenis. Informatie over wat met de inzet van die 

financiële middelen is bereikt (de doeltreffenheidsdimensie) vult het plaatje op een zinvolle wijze aan. 

Kengetallen passen prima in deze benadering en zullen op sommige terreinen zelfs de meest belang-
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rijke informatie ontsluiten. Kom echter tot een evenwichtige benadering en zorg dat er meer is dan 

getallen alleen. 

Een compacte set ken- en stuurgetallen kan, mits met zorg gekozen, van groot nut zijn bij het sturen 

van een onderwijsorganisatie. Ze laten zien of een organisatie op het juiste spoor zit, de juiste prestaties 

levert en over de juiste conditie beschikt. Zelfs de beste set vervangt echter nooit de noodzaak om zelf 

tot een samenhangende interpretatie te komen van de gegevens, zelf beslissingen te nemen en ruimte te 

houden voor getrainde intuïtie. 

3 Continuïteit ontstaat door meervoudige fundering

Modellen als het INK-model en het Balanced Score Card-model tonen wat in scholen belangrijke aan-

dachtsgebieden zijn. Achter de modellen gaat de overtuiging schuil dat verwaarlozing van één of meer-

dere terreinen het voortbestaan van de organisatie in het gevaar kan brengen. Een organisatie met een 

sluitende exploitatie maar een slecht onderwijsresultaat wordt op termijn niet gered door haar financiële 

mogelijkheden maar door het vermogen om alsnog goed onderwijs te realiseren. 

Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Een school die wel goed onderwijs levert maar tegen te hoge kos-

ten ziet de continuïteit, het succesvol voorbestaan bedreigt. Continuïteit is niet gebaat bij het excelleren 

op één terrein, continuïteit vraagt om evenwichtige prestaties op alle terreinen. Ken- en stuurgetallen en 

andere vormen van “weten, al dan niet door meten” moeten het antwoord geven op vragen als:

- Voor het aandachtsgebied Processen: Wat is de kwaliteit van onze onderwijsleerprocessen, schep-

pen we het juiste klimaat, hoe staat het met het welbevinden van de leerling en het bereiken van de 

gewenste onderwijsleerresultaten? 

- Voor het aandachtsgebied Personeel: Hebben we in kwantitatieve en kwalitatieve zin de juiste forma-

tie, sluiten formatie en de huidige en toekomstige onderwijsbehoeften goed op elkaar aan, krijgt pro-

fessionele ontwikkeling aandacht en zitten onze mensen goed? Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid 

zich en wat vinden onze medewerkers eigenlijk van hun arbeidsomgeving?

- Voor het aandachtsgebied Financiën: Zijn we op dit moment financieel fit, hebben we voldoende ver-

mogen, werken we in vergelijking met anderen kosten gunstig, is er financiële ruimte voor kwaliteits-

impulsen, lopen we financiële risico’s en hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van onze financiële 

rapportages?

Wat de aandachtsgebieden zijn, hangt sterk af van het door de organisatie toegepaste kwaliteitsmodel. 

De bovenstaande opsomming is daarom niet maatgevend. Het is slechts een illustratie van hoe absurd 

het zou zijn om bespiegelingen over lage kosten als het ware los te koppelen van constateringen in 

de andere dimensies. Het is geen kunst om goedkoop te zijn. Geef weinig uit en u zult hoog scoren. 
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Zuinigheid is geen doel op zich. Het antwoord op de vraag of die zuinigheid de continuïteit van de orga-

nisatie ten goede komt, vindt men niet in het aandachtsgebied Financiën. Kijk liever in de gebieden 

Onderwijs en Personeel of die zuinigheid passend is en de kwaliteit van onderwijs en personeel niet 

nodeloos onder druk zet.

4 Continuïteit vraagt ook om evenwicht binnen een aandachtsgebied

Tot nu toe hebben we de nadruk gelegd op het aanleggen en onderhouden van een meervoudige funde-

ring van continuïteit. In een evenwichtige set indicatoren krijgen alle belangrijke aandachtsgebieden een 

plaats. Ieder aandachtsgebied wordt als het ware vertegenwoordigd door een deelset van passende ken- 

en stuurgetallen of andersoortige indicatoren. Bij het opstellen van die deelset doet een schooldirectie er 

goed aan om oog te hebben voor het volgende.

Ook binnen één gebied loopt men het risico om te eindigen met een onevenwichtige set. Wanneer men 

bijvoorbeeld op financieel gebied alleen naar efficiency kijkt (doen we het goedkoop?), dan leidt dit vaak 

tot “penny wise, pound foolish”. Iedereen weet dat uitzendkrachten op het eerste gezicht prijzig zijn. 

De kosten per uur zijn duidelijk hoger dan voor medewerkers in loondienst. De kosten van een uitzend-

kracht stoppen echter op het moment dat er geen werk meer is, de kosten van eigen medewerkers lopen 

vaak nog door. Kortom: het is niet verstandig om binnen het financiële gebied oog te hebben voor de effi-

ciency op korte termijn als men niet tegelijkertijd oog heeft voor de financiële gevolgen van formatieve 

inflexibiliteit. Kies daarom voor ieder aandachtsgebied kengetallen (of andere indicatoren) die samen de 

volgende dimensies in beeld brengen:

� De effectiviteit binnen het gebied: Wat zijn de gestelde doelen en welke kengetallen/indicatoren bren-

gen in beeld of en in hoeverre die doelen zijn gehaald? Doen we de goede dingen?

2 De efficiency binnen het gebied: Hoe kostengunstig is de organisatie binnen dit gebied aan de slag. 

Hoe verhouden zich de kosten van dit specifieke gebied tot landelijke gemiddelden of de uitkomsten 

van andere benchmarkpartners?

3 De bereikte flexibiliteit: Welke indicatoren laten zien dat de organisatie zich snel kan aanpassen aan 

veranderingen op dit gebied?

De continuïteit van de organisatie is gediend met het werken aan effectiviteit, efficiency en flexibiliteit en 

is in belangrijke mate een resultante van prestaties in die drie dimensies. Effectiviteit draagt bij aan de 

kwaliteit van processen en de reputatie van de school, efficiency maakt dat de school geen gelden ver-

kwist en dus investeringskracht behoudt, flexibiliteit stelt de school in staat om tijdig te reageren op ver-

anderingen. Deze drie krachten zorgen voor evenwicht in het aandachtsgebied. Het handhaven van een 

dergelijk evenwicht is echter geen sinecure en tijdelijke onevenwichtigheden zijn onvermijdelijk, al was 
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het alleen maar omdat ook de schoolomringende omgeving invloeden uitoefent. In een gezonde organi-

satie zorgt een vierde kracht ervoor dat men de tijd krijgt om het evenwicht te hervinden:

4 De gerealiseerde weerstand: Met weerstand bedoelen we in dit geval niet een verzet tegen verande-

ring. Het gaat hier om het vermogen om gedurende enige tijd weerstand te kunnen bieden tegen ver-

storingen van het evenwicht, bijvoorbeeld tegen de financiële effecten van een snelle leerlingendaling 

of ongunstige veranderingen in de bekostiging.

Een goede weerstand geeft de organisatie de tijd om zichzelf te hervinden.

5 Het opstellen van een zinvolle ken- en stuurgetallenmatrix

De onderstaande matrix bevat als voorbeeld enkele kengetallen/indicatoren voor het aandachtsgebied 

Personeel en de ontwikkelingen in de vier dimensies. In de matrix staat slechts een fractie van wat er 

mogelijk is. Het voorbeeld maakt hopelijk wel duidelijk wat een evenwichtige set zou kunnen zijn.

Indicatoren Personeel

Effectiviteit • Medewerkertevredenheid
   • Kwaliteit/competenties personeel
   • ……………….

Continuïteit • Meerjarige ontwikkeling werkgelegenheid
   • Personeelsverloop
   • Omvang risicoreserves personeel
   • …………………………

Efficiency • Personeelskosten per leerling
   • Gemiddelde personeelslast (GPL)
   • Arbokosten per medewerker
   • Scholingskosten per medewerker
   • ……………………….

Flexibiliteit • Doorstroomgegevens 
   • Aandeel tijdelijke benoemingen
   • …………………
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Let op!: Sommige kengetallen/indicatoren zijn relevant voor meerdere dimensies en meerdere aan-

dachtsgebieden. Op welke plaats ze in een gebiedsmatrix worden gezet is dan van minder belang. Zolang 

ze maar deel uitmaken van de te gebruiken totale set aan kengetallen/indicatoren!

Uiteindelijk is het aan het schoolmanagement om een eigen set samen te stellen. Voor sommige gebie-

den en/of dimensies hebben organisaties al genoeg op de plank liggen om de matrix te vullen. Zo kijkt 

men bijvoorbeeld op onderwijsgebied ook nu al regelmatig naar cito-score, gegevens met betrekking tot 

de aansluiting op vervolgonderwijs, leerlingenquêtes, inspectierapporten en wat al niet meer. Men hoeft 

dus niet alle indicatoren opnieuw te bedenken. Het gaat erom dat de schooldirectie zich per gebied en 

dimensie de onderstaande vragen stelt:

• Wat is zinvol om over dit gebied te weten?

• Welke indicatoren zijn hiervoor het meest bruikbaar?

• En zorgen die indicatoren er ook voor dat we voldoende aandacht besteed aan alle vier gebiedsdimen-

sies?

Neem echter eerst kennis van de volgende kanttekeningen:

Gebruik de gekozen indicatoren gedurende meerdere jaren

Gegevens worden tot betere informatie als er sprake is van vergelijkbaarheid. Uitkomsten van één jaar 

zeggen weinig totdat het management deze uitkomsten bijvoorbeeld in de tijd gaat vergelijken met de 

uitkomsten van andere jaren, ze vergelijkt met de uitkomsten van overeenkomstige organisaties of ze 

vergelijkt met vooraf opgestelde streefwaarden. Vergelijkbaarheid zorgt dat men het incidentele kan 

scheiden van de trendmatige ontwikkelingen. Zorg dus dat de set kengetallen/indicatoren niet ieder jaar 

grote wijzigingen ondergaat. Dit bemoeilijkt namelijk de vergelijkbaarheid in tijd. 

Wees niet te origineel

Wees ook niet te origineel. Probeer aansluiting te zoeken bij wat andere scholen op dit gebied onderne-

men en neem kennis van publicaties over kengetallen en benchmarking, Er zijn genoeg voorbeelden van 

zinvolle indicatoren en hoe meer onderwijsorganisaties met dezelfde indicatoren aan de slag gaan, hoe 

makkelijker het wordt om de uitkomsten onderling te vergelijken.

De richtlijnen van de Elektronische Financiële Verslaggeving (EFJ) leveren overigens ook een belangrijke 

bijdrage aan de harmonisatie van kengetallen doordat deze richtlijnen de jaarlijkse opname van een aan-

tal duidelijk gespecificeerde kengetallen dwingend voorschrijven. Dit alles met het doel om organisatie-

vergelijking en benchmarking te stimuleren.
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Richt benchmarkkringen op

Eigen uitkomsten afzetten tegen landelijke gemiddelden heeft zin. Het blijft echter een anonieme aan-

gelegenheid, met alle voor- en nadelen van dien. Soms is het prettig om anoniem en in alle rust tot een 

vergelijking te komen. De site Onderwijs in Cijfers biedt die mogelijkheid. De anonimiteit heeft echter 

als nadeel dat als een schooldirectie een opvallende afwijking vindt, deze directie niet aan anderen kan 

vragen hoe het kan dat hun kosten zo veel lager of hoger uitvallen dan de eigen kosten. Het is daarom 

verstandig om bij benchmarking niet alleen gebruik te maken van de mogelijkheden die CFI biedt. Het 

zou goed zijn als scholen met een aantal bevriende onderwijsorganisaties benchmarkkringen vormen. 

Ieder jaar zetten deze scholen dan hun uitkomsten af tegen de uitkomsten van de benchmarkpartners 

en zijn ze in staat om samen opvallende verschillen te bespreken en te verklaren. Het leereffect van een 

dergelijke vergelijking is veel hoger dan het effect van een meer anonieme benadering. 

6 Het aandachtsgebied Financiën: een uitgewerkt voorbeeld

In deze brochure is door de andere auteurs volop aandacht besteed aan het in beeld brengen van zaken 

als onderwijskwaliteit, professionaliteit en schoolverbetering. Die artikelen bieden houvast bij het kiezen 

van kengetallen/indicatoren op die terreinen. In dit artikel staan we uitvoerig stil bij het aandachtsgebied 

Financiën en de vier dimensies: efficiency, flexibiliteit, continuïteit en effectiviteit. Juist het financiële 

staat immers volop in de belangstelling, onder andere als het gevolg van de lumpsumbekostiging. Ook 

de invoering van het EFJ doet de belangstelling voor dit gebied groeien, als was het alleen maar omdat 

het EFJ een groot aantal financiële kengetallen en indicatoren verplicht stelt om ze later aan de sector in 

de vorm van benchmarkinformatie ter beschikking te stellen. 

Dimensie 1:  Efficiency 

Bij efficiency gaat het om het streven naar relatief gunstige kostenverhoudingen. Dat streven mag niet 

tot een hoofddoel verworden. Het verzorgen van goed onderwijs is en blijft hoofdzaak. Dat onderwijs 

heeft natuurlijk wel baat bij een zekere efficiency. Gunstige kostenverhoudingen maken de kans groter 

dat de organisatie ook morgen nog kan bestaan. Verder zorgt het efficiënt omgaan met de beschikbare 

middelen ervoor dat er, binnen de grenzen van niet al te ruime bekostiging, enige financiële ruimte ont-

staat voor onderwijsinnovatie, kwaliteitsbeleid en goed werkgeverschap.

Efficiency in het aandachtsgebied Financiën wordt door sommigen gedefinieerd als het kostengunstig 

uitvoeren van financiële processen en verwijst dan naar de hoogte van de kosten van financieel-admi-
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nistratieve ondersteuning, accountantstoezicht en de interne kosten van planning en controle. Dit zijn 

allemaal zaken die de moeite van het bewaken waard zijn. Voor anderen is voor een zinvolle bewaking 

van efficiency een veel bredere kijk nodig en gaat het om kostenontwikkelingen binnen alle gebieden, 

bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van personele kosten. In de onderstaande uitwerking wordt die bredere 

insteek gehanteerd en worden voor vrijwel alle gebieden kostenindicatoren opgenomen, dit om te voor-

komen dat er wat vergeten wordt. 

Indicatoren voor efficiency worden vooral gevonden in exploitatieoverzichten.  Die bevatten immers 

detailinformatie over kostensoorten en kostenomvang. Balansverhoudingen spelen voor wat betreft het 

sturen op efficiency een ondergeschikte rol. We laten ze in de onderstaande tabel daarom ook buiten 

beschouwing.

Indicatoren efficiency:  Indicatoren efficiency: 

Exploitatieoverzicht EFJ Bekostiging

�. Kosten bovenschools management in % van  �4. Landelijke GPL versus eigen GPL

 de totale lasten �5. Loonkosten directie versus bekostiging directie 

2. Directielasten per leerling  (o.a. directietoeslagen)

3. Lasten onderwijsgevend personeel per leerling �6. Afwijkingen ten opzichte van landelijk veronderstelde 

4. Lasten onderwijsondersteunend personeel  relatie tussen leeftijd en salaris

 per leerling �7. Omvang verloflasten versus in bekostiging opgenomen 

5. Huisvestingslasten per leerling  toeslagen o.b.v. landelijke gemiddelden

6. Schoonmaaklasten per leerling �8. Omvang verzuim en arbeidsongeschiktheidsinstroom 

7. Energielasten per leerling  versus landelijke gemiddelden

8. Lasten leermiddelen per leerling �9. Omvang salarisgaranties versus in bekostiging 

9. Lasten meubilair per leerling  opgenomen opslag o.b.v. landelijke gemiddelden

�0. ICT-lasten per leerling 20. Omvang van de kosten die redelijkerwijs ten laste komen 

��. Administratielasten per leerling  van het budget PAB en de ruimte die dat budget qua 

�2. Totale lasten per leerling  onderbouwing eigenlijk voor die kosten verschaft

�3. Rentabiliteit per leerling 2�. Omvang van de materiele instandhoudingslasten versus 

   de aan de MI-bekostiging ten grondslag liggende 

   VELO-normen
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De tabel bevat een zeer groot aantal indicatoren. Het is niet aan te bevelen om alle indicatoren te gebrui-

ken omdat men dan door de bomen het bos niet meer ziet. Kies, bijvoorbeeld in overleg met financiële 

adviseurs, wat voor de eigen organisatie zinvol is om te weten en dus te meten.

De kengetallen � tot en met �2 maken onderdeel uit van het EFJ. Ze worden opgenomen in het Model 

Kengetallen Primair Onderwijs dat onderdeel uitmaakt van het door een onderwijsorganisatie op te stel-

len jaarverslag. Deze kengetallen worden later op sectorniveau gebundeld en gepubliceerd en vormen zo 

een waardevol houvast bij het vergelijken van eigen financiële prestaties met die van anderen.

Men dient echter die landelijke gemiddelden niet als zaligmakend te beschouwen. Een gemiddelde is 

niet per definitie ook een norm. Er kunnen zeer legitieme redenen zijn waarom de eigen uitkomsten 

sterk afwijken van een landelijk gemiddelde. Natuurlijk is het verstandig om eigen uitkomsten af te zet-

ten tegen een gemiddelde, maar ga vervolgens altijd na of het gevonden verschil tussen eigen uitkom-

sten en die gemiddelden kan worden verklaard en wellicht zelfs kan worden gerechtvaardigd.

Ook bij de kengetallen �4 tot en met 2� speelt vergelijking een belangrijke rol. Bij deze kengetallen spie-

gelt een organisatie zich niet aan de uitkomsten van anderen maar vergelijkt men eigen kostenniveaus 

met de achter de rijksbekostiging schuilgaande normatieve opvattingen. En ook hier geldt dat er legi-

tieme redenen kunnen zijn waarom de eigen uitkomsten afwijken van een achter de bekostiging schuil-

gaande opvatting over een redelijk niveau van de kosten Materiele Instandhouding. Geeft een organisatie 

aan dergelijke kosten meer geld uit dan waarin de bekostiging voor dat onderdeel voorziet, dan kan dat 

een teken zijn van zelf gekozen beleidsaccenten die de school in allerlei opzichten ten goede komen. 

Het op hoofdlijnen langdurig ongunstig afwijken van de achter de bekostiging schuilgaande normatieve 

opvattingen is echter niet zonder risico. Als een organisatie niet oplet en het ene hoge kostenniveau niet 

weet te compenseren met een laag kostenniveau elders, dan ontstaat het gevaar dat de exploitatie lang-

durig onder druk komt te staan. Het blijft daarom interessant om met behulp van de kengetallen �4 tot 

en met 2� de eigen kosten af te zetten tegen de ruimte waarin de bekostiging eigenlijk voorziet. 

Kengetal �3 (rentabiliteit) toont de relatieve winstgevendheid van een organisatie. Het kengetal geeft 

aan hoe groot het exploitatieoverschot is en drukt dat uit in een bedrag per leerling. Of het per definitie 

een goed teken is als een onderwijsorganisatie een exploitatieoverschot heeft, daarover lopen de menin-

gen sterk uiteen. Het is in ieder geval niet de taak van een school om winst te maken. Alleen wanneer 

bijvoorbeeld de eigen reserves nog niet voldoende op peil zijn, heeft het zin om volop werk te maken 

van een exploitatieoverschot. De school kan dat overschot dan gebruiken om die reserves alsnog op het 

gewenste niveau te krijgen. 

�� w



Dimensie 2: flexibiliteit 

Financiële flexibiliteit betekent de mogelijkheid om de tering naar de nering te zetten. Uitzendbureaus 

leven van de wens om als er geen werk meer is, bevrijd te zijn van het betalen van medewerkers. Ook 

leaseconstructies maken het mogelijk om het zelf kopen van allerlei middelen te verruilen voor kortlo-

pende huurovereenkomsten. Kortom, de groeiende wens om af te geraken van min of meer vaste lasten 

is de motor achter de groei van allerlei aanbieders van meer flexibele oplossingen. Flexibiliteit is echter 

niet in alle sectoren gemakkelijk te realiseren. 

Ook het financieel managen van onderwijsorganisaties zou eenvoudiger worden als in die organisaties 

niet vrijwel iedere euro opging aan vaste lasten. Bij het vergroten van de flexibiliteit spelen echter twee 

belemmeringen een rol:

� 80 tot 90% van de lasten van onderwijsorganisaties hangen samen met de personeelsformatie. 

Medewerkers genieten een goede bescherming van hun rechtspositie. Die bescherming beperkt de 

mogelijkheden om naast personeel in vaste dienst ook met tijdelijke medewerkers aan de slag te 

gaan;

2 Flexibiliteit is gemakkelijker te realiseren als het gaat om vrij eenvoudige voortbrengingsprocessen. 

Onderwijs is en blijft mensenwerk en de kwaliteit staat en valt met die mensen. Het inhuren van men-

sen en middelen kan de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs belasten.

Juridische beperkingen en kwaliteitsoverwegingen mogen echter geen excuus zijn om aan het vergroten 

van flexibiliteit geen aandacht te geven. Een gebrek aan financiële flexibiliteit maakt de exploitatie van 

een onderwijsorganisatie risicovol. Bij wat tegenwind verschijnen al snel rode cijfers. Dat risico zal vrij-

wel ieder bestuur willen afdekken, bijvoorbeeld door het vormen van omvangrijke reserves. En hier bijt 

de hond in zijn eigen staart. De euro’s die nodig zijn voor dergelijke reserves worden immers per definitie 

onttrokken aan het onderwijsproces en worden vervolgens daar node gemist. Te weinig aandacht voor 

flexibiliteit tast op die manier de kwaliteit van het onderwijs aan.

Indicatoren, ken- of stuurkengetallen met betrekking tot flexibiliteit brengen vooral de verhouding tus-

sen vaste en variabele lasten in beeld. Het kenmerk van vaste lasten is dat deze niet of niet snel genoeg 

reageren op bijvoorbeeld een terugloop in het leerlingenaantal. Een daling van het aantal leerlingen 

tast de inkomsten aan en die financiële tegenslag wordt niet of niet voldoende gecompenseerd door een 

evenredige daling van de lasten. Variabele lasten, bijvoorbeeld de kosten van uitzendkrachten, reage-

ren wel op de omvang van de onderwijsactiviteiten. Die flexibiliteit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 

dalende projectinkomsten op te vangen doordat een organisatie de inhuur van uitzendkrachten stopzet.
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In de ideale situatie is de omvang van de vaste lasten gelijk aan of kleiner dan de omvang van de struc-

turele baten. Dergelijke baten hebben een stabiel karakter en vormen een betrouwbare pijler onder de 

exploitatie. De rijksbekostiging vormt een structurele bate, allerlei project- of gemeentelijke subsidies 

zijn meestal wat grilliger. Hopelijk kan de organisatie deze grilligheid geheel of gedeeltelijk opvangen 

door voor die werkzaamheden en processen variabele lasten aan te gaan.

I: Directe Indicatoren flexibiliteit:  II: Indirecte indicatoren: flexibiliteit III: Overige indicatoren flexibiliteit:
Exploitatieoverzicht EFJ  Exploitatieoverzicht EFJ

   �. Personele lasten in procenten van  7. Vaste lasten in % van de totale  
  de totale lasten uit gewone  lasten

    bedrijfsuitoefening 8. Variabele lasten in % van de
   2. Huisvestingslasten (afschrijving,   totale lasten
    dotatie groot onderhoud en 9. Aantal medewerkers/fte’s met
    exploitatie) per leerling  tijdelijk dienstverband
   3. Investeringen huisvesting in �0. Sociaal jaarverslag (personeel:

(afwezig)  procenten  leeftijd, geslacht, functie en in-,
   4. Lasten leermiddelen (afschrijving  door-, en uitstroomgegevens)
    en verbruik) per leerling
   5. Lasten meubilair (afschrijving,
    klein onderhoud en exploitatie)
    per leerling
   6. Investeringen inventaris en
    apparatuur in procenten van
    de totale baten uit de gewone
    bedrijfsuitoefening

In de volgens de EFJ-richtlijnen te gebruiken kengetallen vinden we weinig van onze gading. Een indeling 

in vaste en variabele lasten is niet verplicht en zal ook zelden door administratiekantoren of ondersteu-

nende diensten alsnog kunnen worden aangebracht. Het wordt dus roeien met de riemen die we hebben.

Het kengetal � maakt duidelijk hoe omvangrijk de personele lasten zijn in verhouding tot alle andere 

lasten. Personele lasten hebben grotendeels een vast karakter. Een hoge score 20 kan dus wijzen op een 

risicovolle inflexibiliteit. Hoge scores bij de kengetallen 2 tot en met 6 wijzen op het voor eigen rekening 

doen van omvangrijke investeringen. Zou een organisatie gebruik maken van huur- en leaseconstructies, 

20   Met ‘hoog’ bedoelen we een niveau dat boven het gebruikelijke ligt.
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dan zouden deze lasten dalen. Daar komen dan natuurlijk wel andere, maar meer flexibele en dus varia-

bele lasten voor in de plaats.

Bij het inhuren van uitzendkrachten of het aangaan van leasecontracten stuit het schoolmanagement 

overigens wel op een pijnlijk kenmerk van dergelijke contracten: de pittige prijs. Het uitzendbureau of de 

verhuurder neemt als het ware het flexibiliteitsprobleem over maar vraagt daarvoor een vrij hoge prijs. 

Aan het verbeteren van de flexibiliteit hangt dus een prijskaartje. Laat daarom de omvang van het flexibi-

liteitstreven afhangen van de vermoedelijke omvang van twee belangrijke risico’s: ontwikkeling leerlin-

genaantal en de relatieve afhankelijkheid van niet-structurele baten.

De kengetallen 7 en 8 blijven de meest betrouwbare indicatoren voor financiële flexibiliteit. Dat op dit 

moment dergelijke kengetallen in het primaire onderwijs niet of nauwelijks beschikbaar zijn, is geen 

reden om er niet alsnog werk van te maken. Dit vraagt echter wel het nodige werk van financiële advi-

seurs. 

Indicator 9 spreekt voor zich. De tijdelijkheid van deze dienstverbanden zorgt voor reorganisatieruimte 

en stelt een organisatie in staat om de personeelslasten op korte termijn ter verlagen. Allerlei rechtspo-

sitionele bepalingen stellen grenzen aan het gebruik van tijdelijke contracten, maar probeer wel van die 

beperkte toepassing gebruik te maken. Indicator �0 zegt iets over de door- en uitstroom van personeel. 

Dit natuurlijke verloop bepaalt in de praktijk het overgrote deel van de personele flexibiliteit.

Dimensie 3: Weerstand/Continuïteit

Welke indicatoren laten zien dat een organisatie tegen een stootje kan en dus over voldoende weerstand 

beschikt om financiële tegenvallers te doorstaan? Om er ook morgen te kunnen zijn, is het van groot 

belang dat een organisatie een degelijk exploitatie-evenwicht kent en voor verwachte en onverwachte 

tegenvallers financiële buffers heeft aangelegd. Indicatoren voor weerstand worden daarom als het om 

het financiële gaat gevonden in zowel de balans als het exploitatieoverzicht. 

Als we ons beperken tot de binnen EFJ-richtlijnen voorgestelde kengetallen, dan komen we tot de vol-

gende opsomming:
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Continuiteitsindicatoren: Balans   Continuiteitsindicatoren: Continuiteitsindicatoren:
EFJ  Exploitatieoverzicht EFJ Aanbevelenswaardige
     aanvullingen

 �. Solvabiliteit I 6. Rijksbijdrage in % van de totale   9. Weerstandsvermogen  
 2. Solvabiliteit II  baten �0. Meerjarenraming
 3. Algemene reserve in % van de 7. Overige overheidsbijdragen in  leerlingenaantal
   totale baten  % van de totale baten ��. Ontwikkeling diverse
 4. Eigen vermogen in % van de 8. Opbrengst contractactiviteiten  kostensoorten ten opzichte
  totale baten  of fondsen in % van de totale  van de landelijke gemiddelden
 5. Voorzieningen in % van de  baten  waarop bekostiging
  totale baten    geheel of gedeeltelijk
       is gebaseerd

De kengetallen � tot en met 4 brengen de solvabiliteit van de organisatie in beeld. De solvabiliteit geeft 

aan in hoeverre een organisatie in staat is om binnen een redelijke termijn eventuele schulden terug te 

betalen of onverwachte financiële tegenvallers af te dekken. De solvabiliteit van een organisatie kan op 

meerdere manieren berekend worden. Voor een nauwkeurige definitie van de genoemde kengetallen 

verwijzen we daarom naar de CFI-publicatie “Zo is het verantwoord”. Deze publicatie is enige tijd gele-

den aan alle schoolorganisaties toegezonden.

Bij de kengetallen � tot en met 4 gaat het vooral om reserves die bedoeld zijn om moeilijk kwantificeer-

bare risico’s af te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de exploitatierisico’s die voortkomen uit een 

onverwachte daling van het leerlingaantal of plotselinge beleidsveranderingen bij de bekostigende over-

heden. 

Bij kengetal 5 gaat het meer om de vraag of u in de vorm van voorzieningen voldoende financiële buffers 

heeft aangelegd voor het afdekken van concrete, financiële verplichtingen die niet evenwichtig gespreid 

zijn in de tijd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de van jaar tot jaar soms sterk uiteenlopende uitgaven voor groot onder-

houd of BAPO.

Op het potentiële nut van kengetal 5 valt weinig af te dingen, maar toch is een kanttekening op zijn 

plaats. Wat een passende hoogte is van een voorziening moet geheel en al bepaald worden door de aan 

die voorziening ten grondslag liggende ramingen, bijvoorbeeld een deskundig en actueel meerjarenon-
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derhoudsplan. Het heeft minder zin om een andere streefwaarde te bedenken, bijvoorbeeld een bepaald 

percentage van de totale baten of lasten. In dat opzicht schiet kengetal 5 haar doel voorbij.

Ook bij de kengetallen � tot en met 4 zijn kanttekeningen op zijn plaats: 

• In artikelen over solvabiliteitsvraagstukken worden vaak streefwaarden genoemd voor dergelijke 

reserves, en wel in de vorm van een bepaald percentage van het balanstotaal, bijvoorbeeld 40 tot 50% 

van dit totaal. Balanstotalen weerspiegelen echter lang niet altijd de werkelijke omvang van een orga-

nisatie en de daarmee samenhangende omvang van de exploitatielasten. Met andere woorden: een 

organisatie kan een solvabiliteit hebben die uitgedrukt in een percentage van het (vrij kleine) balans-

totaal indrukwekkend hoog is, maar in verhouding tot de veel grotere omvang van de exploitatielasten 

en exploitatierisico’s toch niet veel voorstelt. 

• De totale omvang van de exploitatielasten is een veel betere voorspeller van de mogelijke omvang van 

financiële tegenvallers. Men doet er daarom verstandig aan om wat minder waarde te hechten aan 

de kengetallen � tot en met 4 en wat meer waarde te hechten aan kengetal 9: het weerstandsvermo-

gen. Dit kengetal rekent de verhouding uit tussen de omvang van de reserves en de omvang van de 

exploitatie en geeft zo een betere indicatie van het financiële vermogen om exploitatietegenvallers 

met reserves op te vangen. Streefwaarden lopen voor wat betreft het weerstandsvermogen uiteen van 

ongeveer 5 tot �0% van de totale jaarlasten.

• En als een schooldirectie streefwaarden wil definiëren voor de kengetallen � tot en met 4 en kengetal 

9, doe dat dan in overleg met een deskundige. Het risicoprofiel van een organisatie kan in gunstige of 

ongunstige sterk afwijken van dat van anderen en maatwerk is dus aan te bevelen. Zo wordt voorko-

men dat een organisatie te veel of te weinig reserves vormt.

De kengetallen 6 tot en met 8 zijn vooral bedoeld om na te gaan of de baten van de organisatie een struc-

tureel karakter hebben. Naarmate de organisatie afhankelijker is van andere dan de toch vrij stabiele 

Rijksbekostiging stijgt het risico van een tegenvallende exploitatie. Vallen de meer tijdelijke baten weg, 

dan is het maar te hopen dat het management ook sommige lasten tijdig heeft kunnen terugdringen. In 

de ideale situatie is er een evenwicht tussen tijdelijke baten en tijdelijke lasten. Ontbreekt dit evenwicht, 

dan ontstaat er bij tegenwind een financieel gat, met alle gevolgen van dien.

Indicator �� (zie ook onder Efficiency) maakt dat het schoolmanagement de omvang van alle belang-

rijke lastensoorten (personeel, huisvesting, enzovoorts) kan vergelijken met de voor deze lasten in de 

bekostiging opgenomen, genormeerde vergoedingen. In een lumpsumbekostiging zonder oormerken is 

het geen bezwaar als sommige lasten tijdelijk wat hoger uitvallen dan het niveau waarin de bekostiging 
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voorziet. Men kan immers een tegenvaller in het ene lastendomein - zonder gehinderd te worden door 

oormerken-  compenseren met een overschot in een ander lastendomein.  Op de langere termijn ont-

staat echter het risico dat de organisatie structureel niet uitkomt met de mogelijkheden die de bekosti-

ging biedt. Duurt deze toestand voort, dan wordt de weerstand/continuïteit bedreigd tenzij de organisatie 

andere structurele baten weet aan te boren. In ieder geval kan de inzet van reserves geen oplossing zijn. 

Die zijn immers bedoeld voor tijdelijke tegenvallers en niet voor het afdekken van structurele exploitatie-

tekorten.

Dimensie 4: Effectiviteit

Een organisatie is effectief wanneer zij gestelde doelen daadwerkelijk behaalt. Soms gaat het hier om 

de te behalen streefwaarden van bepaalde kengetallen en indicatoren. Die getallen en indicatoren, die 

daardoor stuurwaarden zijn, vormen dan de meetlat waarmee effectiviteit wordt gemeten. Probeer 

echter verder te kijken dan deze dimensie. De indicatoren die tot nu toe behandeld zijn hebben immers 

uitsluitend betrekking op efficiency, flexibiliteit en continuïteit in de aandachtsgebieden Personeel en 

Financiën. 

Het zou raar zijn wanneer de organisatie zich alleen maar doelen stelt op deze gebieden. In een 

goed meerjarenbeleidsplan staan ongetwijfeld ook allerlei waardevolle doelen op het gebied van 

Onderwijskwaliteit en Schoolontwikkeling. Vergeet niet om dan telkens aan te geven hoe u het al dan niet 

behalen van ieder doel wilt gaan meten. Dit maakt evaluatie mogelijk en maakt duidelijk met welke set 

indicatoren u de verwezenlijking van die doelen gaat bewaken. Zie voor voorbeelden van bruikbare ken-

getallen/indicatoren de andere artikelen in deze brochure.

Veel succes!!

�� w



v  �0



Colofon

Deze uitgave is tot stand gekomen in 

samenwerking tussen het projectbureau 

Lumpsum po en Q*Primair. 

Aan deze uitgave hebben meegewerkt: 

Jos van der Pluijm (tevens eindredactie), 

Loek van der Kroon, Monica van der Hoff-Israël, 

Anneke van der Linde, Peter Sleegers, 

Cor Hoffmans en Marcel Verbart. 

Er is met grote zorgvuldigheid gewerkt aan de 

inhoud. Aan de inhoud of (reken-)voorbeelden 

kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving

Drupsteen + Straathof, Den Haag

Druk

Drukkerij A-Twee, Waddinxveen



Projectbureau lumpsum 
primair onderwijs
Postbus 2511

3500 GM  Utrecht

Bezoekadres: 

Weg der Verenigde Naties 1

3527 KT  Utrecht

(030) 292 7881

info  lumpsumpo.nl

www.lumpsumportaal.nl


