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Uitspraak van Nelson Mandela 

Samenvatting  

Als afrondend project van de avondstudie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb 

ik een scriptie geschreven over kwaliteit van onderwijs. Centraal in de scriptie staat het primair 

onderwijs. Onderwijs is een publieke voorziening die toegankelijk is voor iedereen die in Nederland 

verblijft. Bij wet is het onderwijs een aandachtsgebied van de regering. Scholen en schoolbesturen 

voor primair onderwijs hebben de opdracht en de taak om goed onderwijs aan de basis te verzorgen. 

Over hoe ze dat doen moeten scholen en schoolbesturen zich te verantwoorden. Controle op 

onderwijs en onderwijskwaliteit vindt plaats door de onderwijsinspectie. De definitie van goed 

onderwijs en onderwijskwaliteit zijn veel gebruikte begrippen. Maar er bestaan nogal uiteenlopende 

opvattingen over wat dat nu eigenlijk inhoudt. Wat maakt een ‘goede school’ en hoe maken we meer 

scholen ‘goed’? (Reynolds et al., 2014). 

Er is gekeken naar de perceptie op onderwijskwaliteit van verschillende actoren betrokken bij het 

primair onderwijs binnen Stichting UN1EK. Het doel van deze vraag is om een bijdrage te leveren aan 

het vormgeven van de interne en externe verantwoording aan belanghebbenden over de kwaliteit 

van onderwijs binnen de stichting. Dit wordt gedaan door inzicht te krijgen in wat verschillende 

actoren verstaan onder kwaliteit van onderwijs en hoe deze definitie tot stand komt. 

Theorie 

Aan de hand van een theoretische kader zijn begrippen als kwaliteit, kwaliteit van onderwijs, de 

relatie hiervan tot de kernfuncties, het onderwijs als systeem en de opvattingen over componenten 

van onderwijskwaliteit onderzocht aan de hand bestaande literatuur en onderzoeken. Kwaliteit kan 

opgevat worden als een persoonlijke beoordeling van iets op grond van eigen geformuleerde criteria 

en opvattingen. Dat geldt ook voor kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit van onderwijs is moeilijk te 

definiëren. Basis voor de scriptie zijn twee modellen. Het eerste model is een model met 
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kwaliteitscriteria die in kaart zijn gebracht aan de hand van een Europees onderwijsonderzoek. De 

lijst heb ik vertaald in een hanteerbare lijst voor primair onderwijs in Nederland. Deze lijst heeft 

centraal gestaan in de interviews. Een tweede model is een model dat het onderwijssysteem 

schematisch in kaart brengt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in input, proces, output en context.  

 

Er zijn middelen nodig om het onderwijs mogelijk te maken (input), daarmee wordt het 

onderwijsleerproces vormgegeven (proces) en dat levert bepaalde uitkomsten op zoals uitstroom, 

tevreden leerlingen en ouders en bijvoorbeeld cito resultaten (output). Dat alles vindt plaats binnen 

een bepaalde context. In ons geval de kaders die de Nederlandse overheid stelt waaraan het 

onderwijs moet voldoen. De onderwijsinspectie toetst volgens een vastgesteld kader. Dat beïnvloedt 

de inrichting van het onderwijs in Nederland. De criteria uit het eerst genoemde model zijn ook op te 

delen in inputcriteria, procescriteria en outputcriteria (zie bijlage).  

Onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op drie basisscholen van Stichting UN1EK in Maassluis. Er zijn 

interviews afgenomen bij ouders, leerkrachten en directeuren van de betreffende scholen. Ook zijn 

de bestuurders bevraagd aan de hand van een klein aantal vragen. De korte interviews hebben 

informatie opgeleverd over de opvatting van verschillende betrokken actoren over de kwaliteit van 

onderwijs en over de criteria die ertoe doen als het gaat om onderwijskwaliteit. De uitkomsten van 

de onderzoeken zijn geanalyseerd. 

Op basis van de uitkomsten is een antwoord gegeven op de centrale vraag van deze scriptie. De 

conclusie is dat een eenduidige definitie voor onderwijskwaliteit niet te geven is. Er zijn 

kernbegrippen en belangrijke criteria die genoemd worden. Kwaliteit van onderwijs betreft 

context 
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verschillende factoren waarbij het wel steeds gaat over het kind en zijn of haar brede ontwikkeling 

met het oog op de toekomst. De doelen die geïnterviewden voor ogen hebben bepalen mede welke 

dingen ze belangrijk vinden als het gaat om onderwijskwaliteit. Ook heeft dat invloed op de focus op 

input, proces of output. De rol die mensen vervullen houdt verband met de manier waarop ze 

kwaliteit beoordelen en de criteria die ze daarbij belangrijk vinden. De kwaliteit van onderwijs wordt 

dus weldegelijk verschillend geïnterpreteerd vanuit verschillende rollen. Daarnaast speelt ook de 

persoonlijke opvatting over onderwijs, doel van onderwijs en functie van onderwijs een rol bij de 

opvattingen over kwaliteit. Ook eigen ervaringen en gevoel spelen een rol. 

Conclusies 

Uit de gesprekken die ik gevoerd heb met de verschillende actoren zijn de volgende conclusies te 

trekken. Ouders leggen de nadruk op procescriteria als het gaat over onderwijskwaliteit. Datgene wat 

gedurende de dag in school plaatsvindt bepaalt voor hen voor een groot deel de onderwijskwaliteit. 

Daar ligt hun focus. Misschien juist omdat wat in school gebeurt minder zichtbaar is voor ouders. De 

resultaten krijgen ze gedurende het jaar regelmatig te zien via rapporten en uitkomsten van toetsen 

van de kinderen.  

Directieleden en bestuurders leggen de nadruk vooral op de inputcriteria. Vanuit hun rol ligt de 

nadruk vooral op het scheppen van voorwaarden (inputcriteria) waarmee het onderwijsproces 

vormgegeven kan worden.  

Leerkrachten leggen niet specifiek de nadruk op een van de drie aspecten. Zij vinden zowel 

inputfactoren als proces- en outputfactoren van belang. Daar is niet echt een aspect dat eruit springt. 

Dat heeft er wellicht mee te maken dat leerkrachten gedurende de hele dag onderdeel zijn van dat 

onderwijsproces. Zij ervaren alle aspecten in hun dagelijkse werk en vinden alle aspecten van belang.  

De onderwijsinspectie legt vooral de nadruk op outputfactoren zoals leerresultaten, klachten en 

uitstroomgegevens. Dat zijn meetbare aspecten die voor hen inzichtelijk te maken zijn, vergelijkbaar 

zijn en te beoordelen zijn. 

Het onderwijs bestaat uit meer dan resultaten alleen. Dat vinden de andere betrokkenen ook. 

Daarom is het van belang om ook in gesprek te gaan en blijven over deze factoren. Dat maakt dat alle 

betrokkenen een duidelijker beeld krijgen van zowel input, proces als output en dat ze daarover een 

oordeel kunnen vellen. 

Aanbevelingen 

Het doel van de scriptie was om te komen tot aanbevelingen om een bijdrage te leveren aan de 

invulling van interne en externe verantwoording aan belanghebbenden over de onderwijskwaliteit 

binnen UN1EK. 
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De volgende zes aanbevelingen worden in hoofdstuk 7 genoemd: 

1. Definieer onderwijskwaliteit als organisatie op drie niveaus: 

- Op niveau van het primaire proces (door leerkrachten, ouders, directie), specifiek 

voor de eigen locatie 

- Op het niveau van de organisatie (kwaliteitscriteria van UN1EK). De input van de 

organisatie richt zich op deze criteria. 

- Op het niveau van externe verantwoording (minimale onderwijskwaliteit op basis 

van inspectiecriteria, financieel jaarverslag) 

 

2. Formuleer als organisatie heldere doelen die nagestreefd worden met het onderwijs. De 

overheid stelt de volgende doelen centraal als het gaat over onderwijs: 

- persoonlijke ontplooiing 

- maatschappelijke voorbereiding 

- beroepsvoorbereiding 

3. Blijf in gesprek met ouders en leerkrachten over onderwijskwaliteit, zij hebben vanuit hun rol 

een redelijk helder beeld van het onderwijs. De TQM lijst is hiervoor bruikbaar 

4. De TQM lijst (zie bijlage) is bruikbaar maar dient aangevuld worden met de criteria 

- Visie en plan 

- Samenwerking tussen leerkrachten 

- Differentiatie van onderwijsaanbod aan kinderen 

5. Het verdient de aanbeveling om als organisatie kwaliteit van leerkrachten helder te 

beschrijven. Investering in leerkrachten kan bijdragen aan verbetering van 

onderwijskwaliteit. 

6. Het verdient de aanbeveling om op de locatie ook in gesprek te gaan met kinderen over 

onderwijskwaliteit en wat voor hen belangrijk is om verbetering te realiseren. 
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Tot slot 

Tot slot is er nog wel iets te zeggen over het inspectiekader zoals dat nu gehanteerd wordt en 

geformuleerd is. Het inspectiekader is sterk gericht op output en doet daarmee geen recht aan het 

onderwijs dat veel meer aspecten kent. Daarnaast ligt de nadruk op een bepekte set kennis en 

vaardigheden terwijl de kerndoelen veel meer onderdelen wegleggen bij het onderwijs. 

Een dank aan allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze scriptie. Vooral de 

ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders die bereid zijn geweest om mee te werken aan de 

interviews bijzonder veel dank. Zonder jullie zou ik dit niet hebben kunnen volbrengen. Het heeft 

geleid tot bijzondere gesprekken die heel waardevol zijn geweest voor mijn onderzoek. 
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Bijlage: TQM lijst: criteria voor onderwijskwaliteit 

 


