
De Staat van het Onderwijs 2018, van de Onderwijsinspectie 
Komt na regen weer zonneschijn? 
 

      
 
Vorige week, 11 april 2018, heeft de onderwijsinspectie haar laatste rapport gepresenteerd over de 
staat van ons huidige onderwijs, anno 2018*. Of beter gezegd: anno 2016-2017.  
De reacties op het rapport lopen enorm uit een. De meest voorkomende reacties zijn: het gaat slecht 
met het Nederlandse onderwijs; zie je nu wel dat het vroeger allemaal beter was; het komt allemaal 
door de werkdruk en slechte salarissen. En in de Volkskrant van maandag 16 april werd opgeroepen 
om alle vakantieverloven voor de meivakantie in te trekken om de docenten en directies een 
noodplan van aanpak te laten maken.  
 
Als we met iets meer afstand naar het rapport kijken, zien we inderdaad dat de resultaten van onze 
kinderen op het gebied van lezen en rekenen over de hele linie de laatste 20 jaar zijn gedaald. 
Uiteraard is dit geen goede ontwikkeling, iedereen ziet liever een stijging van de resultaten.  
 
Een paar ontwikkelingen die in het rapport beschreven staan wil ik er echter even uit lichten. De 
inspectie schrijft bijvoorbeeld dat “met name het aandeel leerlingen dat op een hoog of geavanceerd 
niveau leest of rekent loopt terug. In internationaal perspectief raakt Nederland zijn (sub)toppositie 
kwijt. Daarnaast is het zeer zorgelijk dat in vergelijking met 2015 en 2016 minder leerlingen het 
streefniveau lezen behalen.” 
Een deel van de verklaring van de Onderwijsinspectie gaat dus richting onze hoogpresteerders. We 
hebben steeds minder goed presterende toplezers en -rekenaars. Deze groep daalt vrij hard en 
neemt daarmee een groot deel van de daling voor haar rekening.  
 
De volgende vraag is dan: Hoe komt dat? 
Ik heb nog niet het hele rapport gelezen, maar ik weet wel dat rond 1995 in Limburg ongeveer 10% 
van onze leerlingen op een school zat voor Speciaal Basis Onderwijs. Anno nu ligt dit percentage 
ergens rond de 3%. Dat wil zeggen dat rond de 7% van de leerlingen met ADHD, autisme, PDD-NOS 
en andere speciale onderwijsbehoeften nu op het reguliere basisonderwijs zitten. Deze leerlingen 
vragen om extra aandacht en die krijgen ze meestal ook.  
Tegelijkertijd wil dat zeggen dat andere leerlingen of andere groepen leerlingen die aandacht dus 
niet of minder krijgen. En dus meer zelfstandig moeten werken.  
Sommige leerlingen kunnen dit prima, maar anderen weer een stuk minder.  
 
En als ik het boek ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie*, goed heb gelezen en begrepen heeft 
veel zelfstandig werken een negatief effect op de leerprestaties. In de volksmond zeggen ze immers: 
Alles wat je aandacht geeft groeit! 



 
De inspectie schrijft hier zelf over: “De uitvoering van passend onderwijs vinden ze (lees: de 
leerkrachten) echter problematisch, vooral door tijdgebrek en het grote aantal leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften”. En iets verder op over het didactisch handelen lezen we: “Het is 
bovendien zorgelijk dat we (lees: de inspectie) steeds meer lessen zien waarin leraren geen duidelijke 
uitleg van de lesstof geven.” 
Case closed! Of case closed? 
 
Ik wil niet negatief eindigen, daarom vraag ik aandacht voor de verschillen tussen scholen. Zo zijn er 
scholen met vooral kinderen van laagopgeleide ouders die net zo goed presteren als scholen met 
voornamelijk kinderen van hoogopgeleide ouders. En omgekeerd. Dit zien we zowel op gebied van 
rekenen als lezen. Het maakt dus voor leerlingen echt uit op welke school zij zitten.  
En volgens John Hattie* heeft een goede leerkracht de meeste invloed op de leerprestaties van het 
kind!  
We moeten dus niet alleen het kind koesteren, maar ook de leerkracht. Hierover en meer een 
andere keer! 
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*Bronnen: 
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