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Voorwoord 
 
Namens de ROB-programmacommissie Monitoring & Evaluatie is het mij een voorrecht u het 
Rotterdams Onderwijsverslag 2010 aan te bieden. Na een voorzichtige voorzet in 2007 is dit verslag 
de vierde op rij, waarin de commissie geprobeerd heeft helder inzicht te verschaffen in de stand van 
zaken in het Rotterdamse onderwijs van vve tot en met mbo. 
Dit rapport richt zich evenals vorig jaar met nadruk op de onderwijskwaliteit en onderwijsresultaten op 
stedelijk niveau. Ambities om te komen tot rendements - en of kwaliteitsprofielen op schoolniveau 
konden in het kader van dit verslag niet worden gerealiseerd. Dit heeft als consequentie dat, evenals 
vorig jaar, er op basis van dit verslag geen afzonderlijke schoolrapportages worden gemaakt. Bij de 
totstandkoming van dit verslag is vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van openbaar beschikbare 
gegevens. 
 
Het is nog onzeker of er in het kader van het Actieprogramma Verhoging Onderwijsresultaten gekozen 
zal worden voor verslaglegging en verantwoording in de trant van dit onderwijsverslag. Wellicht dienen 
andere, meer bruikbare vormen zich aan.  
Dat neemt niet weg dat dit verslag, naast de bestaande thema’s, voorzichtig preludeert op de ambities 
en contouren van het nieuwe Actieprogramma Verhoging Onderwijsresultaten. Zo zou de in dit verslag 
gebruikte indicator “leerwinst binnen het thema taal” als basis kunnen dienen voor een indicator van 
toegevoegde waarde en onderwijsrendement van scholen. 
 
Dit Rotterdams Onderwijsverslag 2010 geeft binnen de overeengekomen kaders een bruikbaar en 
helder beeld van de stand van zaken binnen het Rotterdamse onderwijs. De commissie gaat er graag 
vanuit dat dit verslag een zinnige bijdrage zal leveren aan een zorgvuldige en inhoudelijke discussie 
over de richting waarin het Rotterdamse onderwijs zich zal ontwikkelen in het belang van Rotterdamse 
kinderen, die immers het kapitaal vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de stad Rotterdam. 
 
Dit rapport kwam tot stand in een commissie waarin de Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente 
Rotterdam op een zorgvuldige en positieve wijze hebben samengewerkt om een bijdrage te leveren 
aan het Rotterdamse onderwijs. Met dank aan alle betrokkenen voor hun grote en plezierige 
betrokkenheid, doet deze samenwerking alles verwachten van het gezamenlijk realiseren van de in 
het nieuwe Actieprogramma Verhoging Onderwijsresultaten verwoorde ambities. 
 
Koos Verkerk 
voorzitter ROB-programmacommissie Monitoring en Evaluatie 
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1 Inleiding 
 
1.1 Doelstelling 
Voor u ligt het vierde Rotterdams onderwijsverslag. Het onderwijsverslag geeft een beeld van de 
kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) tot en met 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in 2009/2010.  
 
Het eerste onderwijsverslag is in 2007 verschenen. Aanleiding was het feit dat Rotterdam vaak 
negatief in het nieuws kwam als het om de kwaliteit van het onderwijs ging. Gemeente Rotterdam en 
de schoolbesturen primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben in het eerste onderwijsverslag 
laten zien dat er wel degelijk prestaties in Rotterdam werden neergezet. Elementen zoals rendement, 
ouderbetrokkenheid, en toegevoegde waarde werden zichtbaar gemaakt.  
 
Het Rotterdams onderwijsverslag 2010 is in samenwerking met schoolbesturen primair en voorgezet 
onderwijs, mbo-instellingen, Inspectie van het Onderwijs en onderwijsondersteunende instellingen tot 
stand gekomen. Dat is in eerste instantie gebeurd binnen de ROB-programmacommissie Monitoring & 
Evaluatie (M&E). Hierin zitten vertegenwoordigers van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, 
het middelbaar beroepsonderwijs, onderwijsondersteunende instellingen en de gemeente Rotterdam. 
Waar in dit verslag wordt gesproken van ‘we’, wordt de commissie M&E bedoeld. 
 
Het onderwijsverslag heeft als doel, net als de drie voorgaande edities, het gesprek op gang te 
brengen met ouders, schoolbesturen, deelgemeenten, en andere betrokkenen over de kwaliteit van 
het onderwijs. Het is belangrijk om met elkaar voortdurend het gesprek te voeren of in Rotterdam de 
leerlingen de optimale mogelijkheden worden geboden zodat zij hun talenten ontwikkelen met als doel 
volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.  
 
Evenals vorig jaar zullen in het onderwijsverslag 2010 geen afzonderlijke schoolrapportages 
worden gemaakt, maar zal de nadruk worden gelegd op de onderwijskwaliteit en 
onderwijsresultaten op stedelijk niveau. Ambities om te komen tot rendement- en of 
kwaliteitprofielen op schoolniveau, kunnen binnen de planning van het onderwijsverslag 2010 
niet worden gerealiseerd.  
 
1.2 Kengetallen 
In Rotterdam zijn er 250 scholen voor primair onderwijs, 75 scholen voor voortgezet onderwijs, 30 
scholen voor speciaal onderwijs en 50 mbo-locaties. Stadsbreed hebben zo’n 110.000 leerlingen les 
in 750 gebouwen, en van circa 11.000 leerkrachten en ondersteunend personeel. 
 
Volgens de meest recente VVE-monitor van maart 2010 volgen bijna 3.000 doelgroep 3-jarigen elke 
week 3 of 4 dagdelen voorschoolse educatie in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. En op ruim 
100 basisschoollocaties wordt vroegschoolse educatie aangeboden. Doel van dit vve aanbod is om 
deze kinderen zonder achterstand aan groep 1 van het basisonderwijs te laten beginnen. Er zijn 46 
volledig dagarrangementscholen en 81 wijkarrangementen tot stand gekomen. Dat betekent dat er op 
dit moment wekelijks 11.000 leerlingen 6 uur meer leertijd per week hebben via het zogenoemde 
volledig dagarrangement (VDA). Ook hebben bijna 2.500 leerlingen de mogelijkheid gehad om door 
middel van een schakelklas hun taalachterstand weg te werken. In schooljaar 2008-2009 verlieten 
volgens cijfers van het ministerie van OCW ruim 2.700 Rotterdamse jongeren voortijdig het onderwijs. 
Een deel van deze zogenoemde afstroom stroomt weer terug het onderwijs in. 
 
1.3 Kwaliteitscyclus 
In eerdere edities van het onderwijsverslag is uitgebreid gesproken over de rollen en 
verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen ten aanzien van de kwaliteitscyclus.  
Het schoolbestuur is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de 
gemeente ondersteunt de school en het schoolbestuur omdat de gemeente immers een groot 
maatschappelijk belang heeft als het gaat om goed presterende scholen.  
 
De kwaliteitscyclus bestrijkt de volgende onderdelen: kwaliteitssignalering, kwaliteitsonderzoek, 
ontwikkelplan, uitvoeren en volgen. Schoolbesturen en gemeente hebben gezamenlijk de commissie 
Intensieve School Ontwikkeling (ISO) ingesteld die de komende periode van het ROB een nog 
duidelijker plaats zal innemen als het gaat om advisering van scholen met een aangepast toezicht 
kwaliteit en een aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit.  
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1.4 Intensieve Schoolontwikkeling (ISO) 
 
Rotterdam heeft, zoals elke grote stad, zwakke en zeer zwakke scholen. Het is de ambitie van de 
schoolbesturen en de gemeente om alle scholen kwaliteitsscholen te laten zijn. De ISO 
programmacommissie – bestaande uit schoolbestuurders en leden van de gemeente Rotterdam – 
biedt deze scholen een versneld verbetertraject aan, 
 
Zo’n zesendertig scholen zijn in de ROB 1 periode in een regulier ISO traject opgenomen, daarnaast 
loopt een project waarin tien sbo scholen participeren. De meeste scholen geven tijdens de gevoerde 
reflectiegesprekken aan dat ISO de schoolontwikkeling intensiveert en als zodanig bijdraagt aan de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In de gesprekken die de commissie Werken Aan Leren met 
scholen voerde, bleek dat zo’n intensivering noodzakelijk is en dat de aanpak van ISO die ook 
daadwerkelijk bewerkstelligt. Bovendien bleek in die gesprekken dat scholen en schoolbesturen veel 
waardering hebben voor de open en collegiale werkwijze van de commissie. 
 
ISO heeft laten zien dat de Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de zeer zwakke en risicovolle scholen. Het is een 
gegeven dat specifieke school- en wijkontwikkelingen regelmatig tot problemen en risico’s zullen 
leiden waardoor Rotterdam altijd wel met zwakke en/of risicovolle scholen te maken zal hebben. Het 
werkterrein (zeer) zwakke en risicovolle scholen zal dus blijvend aandacht vragen. 
 
Eind november 2010 heeft de ISO programmacommissie 20 ISO trajecten lopen. Het zijn dus zowel 
ISO trajecten die net gestart zijn als ISO trajecten die in hun afrondende fase zitten. Intussen zijn er 
ook al 10 ISO trajecten met voldoende onderwijskwaliteit afgerond. Voor de beoordeling van de 
kwaliteit van het onderwijs wordt het oordeel van de Inspectie als referentiegegeven gebruikt. De 
Inspectie gebruikt een indeling van basistoezicht 1, aangepast toezicht kwaliteit 2 en aangepast 
toezicht zeer zwakke kwaliteit 3.  
Wij hebben ook scholen met een basistoezicht die toch in een ISO traject zitten. Dit zijn scholen die 
volgens de schoolbesturen het risico lopen op zeer korte termijn een aangepast toezicht kwaliteit te 
krijgen. ISO treedt in het belang van onderwijskwaliteit dus zowel preventief als curatief op, zie verder 
ook bijlage 1. 
 
 
1.5 De pilot ‘Verantwoording in dialoog’ 
Naast het begeleiden van ISO-scholen nam ISO het initiatief om de schoolbestuurlijke proeftuin 
“Verantwoording in dialoog” te ontwikkelen. Scholen zijn veel tijd kwijt aan het verantwoorden hoe zij 
de gelden voor het Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB) hebben besteed. Onder de vlag van ISO zijn 
het schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam en de gemeente aan de slag gegaan om dit probleem 
aan te pakken. Het werd een pilot waarbij de papierwinkel drastisch werd beperkt. Normaal gesproken 
vraagt een schoolbestuur op schoolniveau geld aan en verantwoorden zij de besteding daarvan. In de 
pilot verzorgt het bestuur de aanvraag en verantwoording voor alle scholen.  
 

                                                      
1 Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze 
een zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart.  
2 Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op de school belangrijke 
tekortkomingen vertoont, kan de inspectie besluiten tot een aangepast toezicht kwaliteit. De inspectie intensiveert het toezicht. 
Het aangepast toezicht is gebaseerd op de tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs (betreffende met name de 
leerresultaten van de leerlingen of het onderwijsproces) die over het algemeen in een rapport van bevindingen worden 
toegelicht.  
3 Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspecteurs blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op de school beneden 
aanvaardbaar niveau is, besluit de inspectie tot een aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit. De inspectie intensiveert het 
toezicht dan sterk. Het aangepast toezicht zeer zwak is gebaseerd op de tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs 
(leerresultaten van de leerlingen èn het onderwijsproces zijn onvoldoende) die in een rapport van bevindingen worden 
toegelicht. 
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Het schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam gaf in eigen huis presentaties voor medewerkers van 
Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS), de programmacommissie ISO, de eigen raad van toezicht 
en andere, geïnteresseerde schoolbesturen over de uitgevoerde activiteiten. Deze presentatie maakt 
deel uit van de verantwoording. Niet alleen voor dit schoolbestuur maar ook voor andere 
schoolbesturen zijn wegen gezocht en gevonden om tot een vermindering van de administratieve last 
te komen.  
 
1.6 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe in dit onderwijsverslag wordt omgegaan met beelden 
van onderwijskwaliteit, door middel van een kwaliteitsprofiel in een kwaliteitscyclus. Ook geven we een 
voorzet voor de wijze waarop het onderwijsverslag doorontwikkeld kan worden met het oog op het 
nieuwe collegeprogramma en met name het Rotterdams Onderwijs Beleid. In hoofdstuk drie wordt een 
beeld geschetst van de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs van zowel het reguliere- als het 
speciaal onderwijs. Hoofdstuk vier beschrijft op de onderwerpen taal, leertijd en integratie het stedelijk 
beeld aan de hand van de kwaliteitsprofielen voor het Rotterdamse basisonderwijs. Hoofdstuk vijf doet 
datzelfde voor het voortgezet onderwijs en in hoofdstuk zes komt het mbo aan bod. Het laatste 
hoofdstuk brengt de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken samen en relateert deze aan de 
doelstellingen van dit onderwijsverslag: het beeld van de kwaliteit, de verdere ontwikkeling van het 
kwaliteitsmodel en de Rotterdamse zoektocht naar de juiste onderwijskwaliteit.  
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2 Onderwijsverslag 2010 
 
Het Rotterdams onderwijsverslag 2010 is een continuering van het instrument dat vorig jaar is 
ontwikkeld. De bedoeling van het instrument is een signaal af te geven over de kwaliteit van het 
stedelijke onderwijsveld als geheel. Enerzijds gebeurt dat op basis van landelijke gegevens van de 
Inspectie van het Onderwijs en anderzijds door monitoring van doelstellingen die in het Rotterdams 
Onderwijsbeleid (ROB) 2005-2010 zijn geformuleerd.  
 
In Rotterdam zijn voor de ROB periode 2005-2010 tien actiepunten geformuleerd om het rendement 
van het onderwijs te vergroten. Met de tien actiepunten investeren scholen, schoolbesturen, gemeente 
en andere partners in de stad in de kwaliteit van het onderwijs, optimale kansen voor de leerlingen en 
in meer leertijd voor kinderen. Binnen de tien actiepunten zijn er vier prioritair, te weten: ‘Rotterdamse 
scholen zijn kwaliteitscholen’, ‘Rotterdam Taalstad!’, ‘Effectieve Leertijd’ en ‘Integratie en 
Burgerschap’. In het Rotterdams onderwijsverslag 2010 wordt aan deze vier actiepunten specifiek 
aandacht besteed. De overige actiepunten, met uitzondering van huisvesting en professionalisering 
leerkrachten, zijn geïntegreerd in de kwaliteitsprofielen taal, leertijd en integratie. 
 
2.1 De ontwikkeling van Rotterdamse kwaliteitsprofielen voor kwaliteitssignalering  
In het onderwijsverslag 2007 is voor het eerst een zogenaamd spindiagram getoond met verschillende  
indicatoren voor taal die inzicht gaven in de taalsituatie op de Rotterdamse basisscholen. In het 
Rotterdams onderwijsverslag 2008 zijn daar indicatoren en profielen voor leertijd en integratie aan 
toegevoegd, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het Rotterdams 
onderwijsverslag 2009 zijn de belangrijkste uitgangspunten gelijk gebleven. Ten eerste moeten de 
indicatoren voldoende de reikwijdte van het thema dekken. Ten tweede moeten de indicatoren 
voldoende recht doen aan een meervoudig kwaliteitsbegrip, dat wil zeggen: een balans tussen 
opbrengsten, de toegevoegde waarde van een school, beleid en interventies of doelmatigheid. Ten 
derde moeten de indicatoren relevante informatie bevatten voor zowel de school, het bestuur en de 
gemeente. Ten slotte moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van openbare en/of reeds 
beschikbare bronnen vanuit onderzoek en subsidieaanvragen en –verantwoording. 
 
2.2 De indeling van scholen in categorieën  
De bedoeling is dat het kwaliteitsprofiel een beeld geeft over wat goed gaat en waar verbetering 
mogelijk of zelfs wenselijk is. Wat dat laatste betreft geeft het instrument ook een signaal aan alle 
betrokkenen bij het Rotterdamse onderwijs over de mate waarin we ons wel of geen zorgen hoeven te 
maken over de kwaliteit van de scholen. Om hier een beeld bij te krijgen zijn scholen net als vorig jaar 
ingedeeld in de categorieën ‘aandacht nodig’, ‘voldoende’ of ‘goed’.  
 
De grenzen tussen de drie categorieën verschillen per indicator. Waar mogelijk hebben we gebruik 
gemaakt van een landelijke referentie of een landelijk gemiddelde. Rotterdamse scholen die boven dat 
gemiddelde zitten vallen in de categorie ‘goed’. Waar geen beargumenteerde ondergrens kon worden 
gerealiseerd, is de ondergrens bepaald op het gemiddelde van de 20% slechtst scorende scholen van 
de stad op de betreffende indicator. 
 
Er zijn ook indicatoren ontwikkeld voor specifieke interventies op de scholen. Voor die indicatoren 
hebben we gebruik gemaakt van doelstellingen in het ROB om scholen in te delen in één van de drie 
categorieën. Bij brede school bijvoorbeeld wordt de meest uitgebreide variant het hoogst gewaardeerd 
omdat daarbij de leertijd het meest intensief wordt verlengd. De doelstelling voor integratie op school 
in het basisonderwijs is dat elke school een afspiegeling is van de wijk waarin de school staat. 
Scholen die dat in hoge mate zijn komen we tegen in de categorie ‘goed’. Scholen die dat wat minder 
zijn komen in de categorie ‘voldoende’. De scholen die wat schoolpopulatie betreft veel afwijken van 
de buurt komen in de categorie ‘aandacht nodig’.  
  
Per indicator kan het aantal scholen waarover we een uitspraak doen (de N) verschillen, aangezien 
gebruik is gemaakt van verschillende gegevensbronnen. De gegevens afkomstig van DUO, JOS 
leerplicht bevatten doorgaans informatie over alle scholen, terwijl de gegevens van de toetsservice 
van het CED slechts beschikbaar zijn voor een deel van de Rotterdamse scholen. Deze laatste bron 
wordt alleen gebruikt in het kwaliteitsprofiel voor het basisonderwijs, gegevens over zo’n 70 
basisscholen zijn via de toetsservice beschikbaar. 
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2.3 Thema taal  
Net als vorig jaar maken we voor de berekening van de rendementsindicatoren taal in het 
basisonderwijs gebruik van gegevens van de toetsservice van het CED. Het feit dat we gebruik maken 
van een andere bron heeft wel gevolgen. Niet alle Rotterdamse basisscholen maken gebruik van de 
toetsservice. We kunnen dus slechts spreken van een steekproef die in dit geval het Rotterdamse 
beeld vormt. Bij de indicatoren waarvoor dit materiaal is gebruikt staat dit steeds duidelijk vermeld. De 
rendementsindicatoren voor het voortgezet onderwijs zijn net als vorig jaar gebaseerd op openbare 
gegevens van DUO. 
 
2.4 Thema leertijd  
Wederom wordt dit jaar een beeld gegeven van effectieve leertijd in het mbo. Daarin komen de 
gegevens van drie instellingen samen, namelijk die van roc Zadkine, Albeda en de mbo-afdeling van 
het Grafisch Lyceum Rotterdam. Er wordt onder andere gekeken naar jaarresultaten voor het aantal 
gediplomeerde en ongediplomeerde doorstromers en schoolverlaters, afgezet tegen de normen van 
de Inspectie van het Onderwijs. Ook is aandacht besteed aan het terugdringen van het schoolverzuim. 
 
2.5 Thema integratie  
Bij dit thema kijken we in het basisonderwijs naar de mate waarin de school een afspiegeling van de  
buurt is, of deze een buurtrol vervult en wat de school doet aan integratie in termen van interventies. 
Bij het voortgezet onderwijs kijken we of de leerlingpopulatie van scholen wat etniciteit betreft lijken op 
de gemiddelde stedelijke leerlingpopulatie van scholen met dezelfde onderwijsvorm. Ook kijken we net 
als vorig jaar naar de verdeling van lwoo-leerlingen. Net als voor het thema leertijd is ook voor 
integratie het mbo dit jaar in beeld gebracht. 
 
2.6 Onderwijsverslag na 2010: nieuw collegeprogramma en Rotterdams onderwijsbeleid  
Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs blijft een prioriteit in de komende collegeperiode. In het 
nieuwe Rotterdams onderwijsbeleid voor de periode 2011-2014 is uitgewerkt hoe gemeente en 
onderwijspartners hier uitvoering aan willen geven. Er vindt een accentverschuiving plaats ten 
opzichte van de vorige collegeperiode en het eerste ROB. De focus lag in de achterliggende periode 
op uitbreiding van effectieve leertijd en van bereik van onder andere vve, brede school en activiteiten 
op het gebied van integratie. De komende jaren ligt de nadruk op het verhogen van de 
onderwijsresultaten, met name op de kernvakken taal en rekenen, resultaatgericht werken op scholen 
en ouderbetrokkenheid.  
 
In dit onderwijsverslag van 2010 wordt voor de laatste maal gerapporteerd aan de hand van de 
doelstellingen van ROB. Het meten van resultaten op het gebied van taal is al een belangrijk 
onderdeel van dit verslag. De komende periode wordt het onderwijsverslag doorontwikkeld met focus 
op het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid. Daarbij zal de nadruk naast taal ook op de 
onderwijsresultaten op het gebied van rekenen in het basis- en voortgezet onderwijs komen te liggen. 
Omdat het onderwerp integratie niet direct een speerpunt is in het nieuwe onderwijsbeleid, is de kans 
reëel dat deze in het vervolg geen prominente plek meer krijgt in het onderwijsverslag. Een indicator 
als leerwinst lijkt daarentegen een interessant instrument om door te ontwikkelen. Leerwinst beoogt de 
toegevoegde waarde van een school in beeld te brengen. Op dit moment wordt de leerwinst methode 
toegepast op de data van de toetssteen. Dit zou kunnen worden verbreed naar de toetsgegevens in 
het leerlingvolgsysteem. Doordat de leerwinst methode aansluit bij de resultaten van leerlingen in het 
leerlingvolgsysteem, staat deze methode dichtbij de onderwijspraktijk.  
 
De lange termijn doelstelling van het college en het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid is het 
realiseren van een hoger opleidingsniveau in Rotterdam. Dit moet tot uiting komen in hogere cito 
eindscores en hogere cito scores op taal en rekenen. Om dit te realiseren wordt ingezet op drie 
actielijnen: meer leertijd, de professionele school en ouderbetrokkenheid

4
. 

Binnen de actielijn ‘meer leertijd’ wordt ten eerste ingezet op verbeteren van de kwaliteit van de voor- 
en vroegschoolse educatie (vve). Doel is de doorgaande lijn tussen voorschoolse (peuterspeelzaal) en 
vroegschoolse (basisschool) educatie te verbeteren. Hiertoe wordt de 0-groep geïntroduceerd op de 
basisschool voor 2- en 3 jarigen. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in het opleidingsniveau van 
vve-leidsters en wordt toegewerkt naar 100% bereik van doelgroepkinderen. Ten tweede wordt 
ingezet op het bieden van extra leertijd in primair en voortgezet onderwijs, waarmee meer tijd ontstaat 
(al dan niet spelenderwijs) voor de kernvakken taal en rekenen. Tot slot willen we vakantie- en 
weekendscholen organiseren, waarmee voorkomen wordt dat de leerstof wegzakt tijdens lange 

                                                      
4
 Bronvermelding Actieprogramma verhoging onderwijsresultaat  
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vakanties, en waarmee de overgang tussen schoolsoorten verbeterd kan worden en (top)talenten 
meer uitgedaagd worden. 
Binnen de actielijn ‘professionele school’ draait het onder andere om welke vaardigheden leerkrachten 
nodig hebben om het beste uit hun leerlingen te kunnen halen en hoe zij daar de ouders bij kunnen 
betrekken. Maar ook hoe het schoolteam als geheel gemotiveerd en toegerust kan worden om meer 
expliciet resultaatgericht te werken. 
De derde en laatste actielijn is ‘ouderbetrokkenheid’: Ouders zorgen voor de belangrijke 
basisvoorwaarden van hun kinderen zoals rust, voeding en een veilig thuis. Daarnaast blijkt 
betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs en bij de onderwijsresultaten van hun kind een 
belangrijke voorwaarde voor succes. Daarvoor is een open relatie (partnerschap) tussen school en 
ouders nodig. 
Op welke wijze en in welke mate scholen inzetten op deze drie actielijnen om te werken aan het 
verbeteren van hun onderwijsresultaten verschilt per school en is afhankelijk van de doelen en 
ambities die een school voor zichzelf formuleert (in een schooljaarplan). Deze zogenoemde 
Schoolaanpak is een werkwijze die gebaseerd is op het succesvolle werk van de commissie ISO in 
Rotterdam. Daarnaast blijft in het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid de werkwijze voor zeer 
zwakke en zwakke scholen gehandhaafd: de “ISO-aanpak” zoals die in de afgelopen jaren ontwikkeld 
is. Ook voor deze scholen is een belangrijke vraag: hoe kunnen we de onderwijsresultaten verhogen?  
 
Het onderwijsverslag is een geschikt instrument om jaarlijks de voortgang in het behalen van doelen 
uit het Actieprogramma verhoging onderwijsresultaat te monitoren. Op basis van gegevens van de 
Inspectie van het Onderwijs en cito, en met gegevens die bij gemeente en/of onderwijsveld zelf 
beschikbaar zijn, kunnen we de ontwikkeling van de onderwijsresultaten in Rotterdam in beeld 
brengen. De indicator leerwinst lijkt daarbij in het bijzonder interessant om verder door te ontwikkelen. 
Deze indicator beoogt immers de toegevoegde waarde van het onderwijs en de leerresultaten in beeld 
te brengen.  
 
2.7 ISO advies over rendement en kwaliteit primair- en voortgezet onderwijs 
De programmacommissie ISO heeft samen met verschillende schoolbestuurders en rectoren in de 
notitie ‘Rendement en kwaliteit: de discussie en de dialoog’ een andere weg proberen te zoeken in de 
lastige discussie over de kwaliteit en het rendement van het onderwijs. Volgens de notitie wordt de 
kwaliteit van het onderwijs in het publieke debat vooral teruggebracht tot een rendementsvraag en 
eindopbrengsten.  
 
Bij rendement gaat het om meer dan alleen de eindopbrengsten van de school. Door een brede en 
maximale ontwikkeling van jongeren centraal te stellen doe je meer recht aan de professionele 
inspanningen van de school en aan het werkelijke doel van onderwijs. Bij die brede ontwikkeling van 
jongeren horen naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden ook de overdracht van waarden en 
normen, het bevorderen van integratie en inspringen waar ouders tekortschieten. Het onderwijs zou 
op het geheel aangesproken moeten worden. 
 
De samenstelling van de leerlingenpopulatie is een factor die sterk bepalend is voor het 
prestatieniveau van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs ligt vooral in de 
ontwikkelmogelijkheden die de school deze leerlingen biedt. Ook is voor de kwaliteit van het onderwijs 
de medewerking van leraren doorslaggevend. Zij vormen de kwaliteitsspil van het onderwijs. De notitie 
‘Rendement en kwaliteit’ beveelt aan om de organisatie van het onderwijs aan te passen aan de 
gewenste diverse ontwikkeltrajecten voor leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van 
verschillende onderwijsarrangementen voor diverse groepen leerlingen; bijvoorbeeld de plus-, basis- 
en aangepaste arrangementen. Zo kunnen leerkrachten op een haalbare manier beter aansluiten bij 
het niveau van individuele leerlingen. Ook is de leertijd een belangrijk gegeven voor de ontwikkeling 
van leerlingen. Voor een beperkt aantal leerlingen is het wenselijk om de opleidingsduur te verlengen; 
bijvoorbeeld de opleidingsduur van havo te verlengen naar zes jaar. Als dit voor de ontwikkeling van 
de leerlingen wenselijk is dan zou dit niet in het nadeel van de school afgerekend moeten worden als 
een negatief rendement, maar een passend rendement voor een specifieke groep leerlingen.  
 
Landelijk is zo’n tachtig procent van de leerlingen in staat om het gangbare traject te volgen. 
Rotterdam heeft meer leerlingen met bijzondere problemen. Op basis van criteria zoals de opleiding 
van de ouders krijgen scholen voor veertig procent van de leerlingen extra geld. Een flink deel van 
deze leerlingen is gebaat bij een extra leerarrangement. Maar er zijn natuurlijk ook leerlingen aan de 
bovenkant die extra leerarrangementen nodig hebben. Voor elke school geldt een andere situatie 
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waarin of meer aandacht aan de onderkant, midden of bovenkant gegeven moet worden. Het 
schoolprofiel van leerarrangementen wordt sterk bepaald door het leerlingenprofiel. Deze 
verscheidenheid moet ook tot uitdrukking komen in het bepalen van het leerrendement. Dat is het 
maatwerk dat de ISO-commissie voor ogen heeft. Wij zouden willen stimuleren dat de scholen 
investeren in het maatwerk van leerarrangement voor hun leerlingen. Hier ligt de professionele 
uitdaging om het maximale van de specifieke groep leerlingen eruit te halen. Dit vraagt om 
professioneel handelen, openheid van handelen en resultaat. De scholen die dit doen, verdienen 
daarvoor extra waardering. Dit zou een grotere stimulans geven aan de kwaliteit van het onderwijs 
dan alleen het kijken naar eindopbrengsten. 
 
De overgang van de ene naar het volgend leerjaar en van de ene naar de andere school houdt altijd 
een risico in. Een goede overdracht is dan belangrijk. Ook daarvoor hoeft niet opnieuw het wiel te 
worden uitgevonden. Het onderwijskundig rapport dat we in Rotterdam gebruiken geeft bij de 
overgang naar het vo al een goede basis voor de inschatting van de talenten van het merendeel van 
de leerlingen.  
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3 Kwaliteit van het Rotterdams onderwijs 
 
Net als vorig jaar gaan we in dit deel van het onderwijsverslag in op de oordelen van de Inspectie van 
het Onderwijs. Aan bod komen de onderwijsfasen van vve tot en met voortgezet onderwijs en ook het 
speciaal (basis)onderwijs.  
 
3.1 Kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie 
Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor peuters met het risico op een taalachterstand. 
Voorscholen zijn peuterspeelzalen of kinderdagverblijven die werken met een vve-programma. Dit kan 
een vervolg krijgen in de groepen één en twee van de basisschool, de vroegschoolse educatie. In 
Rotterdam gebruikt men meestal de aanduiding ‘voorschool’ voor peuterspeelzalen met een vve-
programma die dat programma samen met een basisschool uitvoeren. 
 
Het verhogen van de deelname aan voorschoolse voorzieningen van driejarigen, in het bijzonder 
doelgroepleerlingen, is afgelopen collegeperiode één van de prioriteiten geweest. Tussen 2006 en 
2010 is jaarlijks een vve monitor uitgevoerd, waarin de deelname van driejarigen aan voorschoolse 
voorzieningen wordt gemeten. Paragraaf 3.1.1. doet hiervan verslag. 
 
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2007 een toezichtpilot uitgevoerd in de vier grote steden. In 
Rotterdam zijn toen 109 voorscholen en 95 vroegscholen bezocht waar de implementatie van vve al 
gevorderd was en waar peuterleidsters en leraren van groep 1 en 2 volledig gecertificeerd waren. In 
2008/2009 zijn nog eens 27 voorscholen en 23 vroegscholen bezocht die vanaf het schooljaar 
2007/2008 volledig zijn gecertificeerd

5
. Resultaat van deze toezichtpilot is het in kaart brengen van de 

kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen in Rotterdam. Deze is samengevat in de paragrafen 
3.1.2. en 3.1.3.  
 

3.1.1 Bereik en doelstellingen Rotterdam 2006-2010 

In totaal heeft Rotterdam op één oktober 2009 367 voorschoolse voorzieningen
6
: 204 

peuterspeelzalen en 163 kinderdagverblijven. Van alle peuterspeelzalen is ongeveer 90% een vve-
locatie, van alle kinderdagverblijven 37%. In 2006 was dit nog respectievelijk 66% en 19%.  
Per oktober 2009 bezoeken ongeveer 6.300 in Rotterdam wonende driejarigen een peuterspeelzaal 
en/of kinderdagverblijf. Wanneer de driejarigen die van meer voorzieningen gebruikmaken slechts één 
keer worden geteld, zijn dat er zo’n 5.800. Dat wil zeggen dat 90% van alle in Rotterdam wonende 
driejarigen een voorschoolse voorziening bezoekt. Hiermee is een deel van de Rotterdamse 
doelstelling voor vve - in 2010 maakt 80% van alle driejarigen gebruik van een voorschoolse 
voorziening (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) - bereikt.  
Het tweede deel van de Rotterdamse vve doelstelling is dat tenminste 90% van alle driejarige 
Rotterdamse doelgroepleerlingen

7
 die gebruik maken van een voorschoolse voorziening een locatie 

bezoekt waar een vve-programma wordt uitgevoerd. In totaal zijn er 4.000 doelgroepdriejarigen in 
Rotterdam, waarvan 3.800 op een voorschoolse voorziening. Bijna 3.000 doelgroepdriejarigen 
bezoeken een voorschoolse voorziening met een vve aanbod, dit is 78% van alle 
doelgroepdriejarigen. Om de doelstelling van 90% te behalen, moeten nog zo’n vijfhonderd 
doelgroepdriejarigen bereikt worden. De deelname van doelgroepdriejarigen aan vve is wel aanzienlijk 
gestegen in de periode 2006-2010: van 56% naar 78%. 

3.1.2 Beoordeling kwaliteit Rotterdamse voorschoolse voorzieningen aan de hand van het 
toezichtkader 

Voor het beoordelen van de voor- en vroegschoolse educatie heeft de inspectie net als in het eerste 
ontwerp toezichtkader gebruik gemaakt van de volgende kwalificaties: 

• Staat in de kinderschoenen, verbeteringen zijn dringend nodig (1) 
Deze waardering is, net als in 2007, over een beperkt aantal indicatoren uitgesproken. Het betreft in 
een aantal situaties de betrokkenheid van ouders bij vve en het uitvoeren van vve-activiteiten thuis. 
Daarnaast kon op een aantal vroegscholen de dubbele bezetting niet worden gegarandeerd.  

                                                      
5
 Inspectie van het Onderwijs (2009), De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Rotterdam in 2009. 

6
 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (2010), VVE-monitor Rotterdam 2009, 4

e
 meting. Onderzoek naar de deelname van 

driejarige peuters aan voorschoolse voorzieningen. 
7
 Tot de doelgroep behoren driejarigen waarvan tenminste één ouder in een niet-westers land is geboren, of waarvan de ouders 

in een westers land zijn geboren en tenminste één ouder een laag opleidingsniveau heeft. 
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• Verbeteringen zijn wenselijk (2) 
Bij 21 procent van de oordelen is een 2 toegekend: verbeteringen zijn wenselijk. Deze oordelen 
komen vooral voor bij de kwaliteitsaspecten ouders, kwaliteit van de educatie, educatief handelen, 
ontwikkeling zorg en begeleiding, kwaliteitszorg, doorgaande lijn en opbrengsten. 

• Voldoende (3) 
In bijna driekwart van de gevallen waarin een oordeel is uitgesproken, is de kwaliteit van vve in 
Rotterdam voldoende. Met name bij de aspecten subsidievoorwaarden, kwaliteit van de educatie en 
pedagogisch klimaat zijn overwegend voldoendes gegeven. 

• Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen (4) 
Dit oordeel komt vooral voor bij het handelen van leidsters en leraren, zoals respectvol handelen, 
responsief taalgedrag en afstemming tussen de leidsters/leraren bij dubbele bezetting.  
Ook de ontwikkeling en de zorg en begeleiding is in een aantal gevallen een goed voorbeeld voor 
anderen. In het bijzonder betreft het dan het systematisch volgen van de (taal)ontwikkeling en het 
benutten van deze gegevens voor de begeleiding van de kinderen.  
 
Tabel 3.1 De kwaliteitsaspecten voor vve in het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs 
2008/2009  2007 

 De effectiviteit van vve   

 1. subsidievoorwaarden (w.o. personeel en huisvesting)  1. opbrengsten 

 De uitvoering van vve 

 2. context vve (w.o. kwaliteitszorg)  2. aanbod 

 3. opbrengsten  3. pedagogisch klimaat 

 4. ouders  4. educatief handelen 

 5. kwaliteit van het aanbod   5. ouders 

 6. pedagogisch klimaat  6. ontwikkeling, zorg en begeleiding 

 7. educatief handelen  7. inbedding in de bredere zorgketen 

 Voorwaardelijke aspecten voor vve 

 8. ontwikkeling, zorg en begeleiding  8. personeel en huisvesting  

 9. inbedding in de bredere zorgketen 9. toegankelijkheid en tijd 

10. kwaliteitszorg van voor- respectievelijk vroegschool 10. kwaliteitszorg van voor- en vroegschool afzonderlijk 

 De context van vve 

11. de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool. 11.de kwaliteitszorg van voor- en vroegschool samen 

 
3.2 Kwaliteit in het basisonderwijs 
Vanaf 2007 hanteert de inspectie voor een risicobenadering, waarbij vijf soorten schoolbezoek worden 
onderscheiden:  

• naar aanleiding van de risicoanalyse op basis van regulier beschikbare informatie, zoals een 
jaarverslag en opbrengstgegevens; 

• ter verificatie van door de scholen aangeleverde gegevens; 

• voor het onderwijsverslag; 

• met een thema als uitgangspunt; 

• als geen van bovengenoemde onderzoeken heeft plaatsgevonden: een beperkt onderzoek in het 
kader van de vierjaarlijkse cyclus schoolbezoek. 

 
Dit beperkt de mogelijkheden om de kwaliteit van de Rotterdamse scholen af te zetten tegen die van 
scholen buiten Rotterdam. Om de kracht en de zwakte van de Rotterdamse scholen te kunnen 
vergelijken met die van scholen buiten Rotterdam, is in veel gevallen gebruik gemaakt van 
steekproefgegevens. Wel hanteert de inspectie voor alle scholen in Nederland een vergelijkbare 
indeling: aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit, aangepast toezicht kwaliteit en basistoezicht. 
 
Aangepast toezicht in het basisonderwijs 
Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op 
de school belangrijke tekortkomingen vertoont, kan de inspectie besluiten tot een aangepast toezicht 
kwaliteit. De inspectie intensiveert het toezicht. Het aangepast toezicht is gebaseerd op de 
tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs, betreffende met name de leerresultaten van de 
leerlingen of het onderwijsproces. In oktober 2010 hebben in Rotterdam dertien basisscholen te 
maken met een aangepast toezicht kwaliteit. 
 
Als uit de risicoanalyse en het onderzoek van de inspecteurs blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs 
op de school beneden aanvaardbaar niveau is, besluit de inspectie tot een aangepast toezicht zeer 
zwakke kwaliteit. De inspectie intensiveert het toezicht dan sterk. Het aangepast toezicht zeer zwak is 
gebaseerd op de tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en leerresultaten van de leerlingen. 
Ook is het onderwijsproces onvoldoende. In Rotterdam heeft in oktober 2010 geen enkele basisschool 
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te maken met een aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit. Vorig jaar telde Rotterdam nog enkele 
scholen met dit predicaat, maar deze zijn ofwel opgeheven ofwel hebben hun kwaliteit zodanig 
verbeterd dat zij niet meer als zeer zwak zijn beoordeeld (Bron: Inspectie van het Onderwijs). 
 
Tabel 3.2 Percentage basisscholen met aangepast toezicht kwaliteit en aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit (ZZ) 
 

 Landelijk G4 Amsterdam Rotterdam Den haag Utrecht 

Zeer zwak 1,0 1,3 1,9 0,0 0,0 0,0 
Zwak 6,0 8,0 10,2 6,3 14,2 7,3 
Overig 93,0 90,8 87,9 93,8 85,8 92,7 

(Peildatum 01-09-2010, Bron: Inspectie van het Onderwijs) 

 
3.3 Kwaliteit in het speciaal basisonderwijs 
De inspectie constateert dat de kwaliteit van scholen voor speciaal basisonderwijs verbetert. Landelijk 
heeft meer dan driekwart van de scholen voor speciaal basisonderwijs basiskwaliteit

8
. Een aantal jaar 

geleden was dat nog minder dan de helft.  
Uit overzichten van de Inspectie van het Onderwijs van december 2010 blijkt dat op één Rotterdamse 
sbo-school het aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit en op één sbo-school het aangepast toezicht 
kwaliteit van toepassing is. In 2009 waren er nog twee sbo-scholen met aangepast toezicht. 
 
3.4 Kwaliteit in het voortgezet onderwijs 
Ook in het voortgezet onderwijs is de Inspectie van het onderwijs overgegaan op een andere 
systematiek. De inspectie kent sinds 2009 toezichtarrangementen niet meer toe op het niveau van de 
school, maar op het niveau van de schoolsoort binnen een school of scholengemeenschap en de 
lokatie. Er is een aantal belangrijke veranderingen. Ten eerste worden oordelen dus gegeven op het 
niveau van onderwijssoort en leerweg. Ten tweede is een nieuwe indicator toegevoegd; het verschil 
tussen cijfer schoolexamen en het cijfer van het centraal examen (SE-CE). Ten derde telden voorheen 
de examenresultaten even zwaar als het rendement onderbouw en doorstroom bovenbouw samen. 
Nu tellen alle vier de indicatoren even zwaar mee. Een afdeling van een school krijgt een onvoldoende 
als meer dan één indicator onvoldoende is. Daarom leidt een onvoldoende voor examenresultaten niet 
meer vanzelfsprekend tot een onvoldoende oordeel voor de opbrengsten. 
 
Elke schoolsoort binnen een school of scholengemeenschap kan in de nieuwe systematiek een eigen 
aangepast arrangement hebben. Hierdoor zijn de percentages niet goed vergelijkbaar met cijfers uit 
het verleden. Per onderwijssoort en leerweg wordt een categorisering gemaakt op basis van vier 
indicatoren: 
  

• Rendement onderbouw (geldt voor de hele vestiging; deze wordt daarom voor elke onderwijssoort 
en leerweg op de vestiging meegenomen in de bepaling van de categorie);  

• Rendement bovenbouw (per onderwijssoort en leerweg);  

• Gemiddelde cijfers centraal examen (per onderwijssoort en leerweg);  

• Gemiddeld verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (SE-CE) 
(per onderwijssoort en leerweg).  
 

De onderwijssoort en leerweg worden ingedeeld in twee categorieën: onvoldoende en voldoende. Een 
onderwijssoort en leerweg van een school scoren onvoldoende als meer dan één van de vier 
indicatoren gemiddeld over drie jaren onvoldoende is. Uit overzichten van de Inspectie van het 
Onderwijs van oktober 2010 blijkt dat in Rotterdam 23 onderwijssoorten of leerwegen onvoldoende 
scoorden op in totaal 15 scholen/schoollocaties. Vorig jaar waren dat 20 leerwegen op respectievelijk 
13 schoollocaties. Twee scholen kregen van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwakke 
school’. Dat is twee minder dan in 2009. 
 

                                                      
8
 Programmacommissie Monitor & Evaluatie, Rotterdams Onderwijs Beleid (maart 2010), Rotterdams onderwijsverslag 2009 
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Arrangementen in het voortgezet onderwijs 
De inspectie van het Onderwijs treft in G4 verhoudingsgewijs meer scholen aan met een aangepast 
toezicht kwaliteit dan in de andere steden. In problematiek onderscheiden deze scholen in de grote 
vier steden zich van het landelijke beeld. De scholen hebben vooral kwaliteitsvraagstukken op het 
terrein van leerstofaanbod (dekking, doorgaande leerlijn), onderwijstijd (voldoen aan de wettelijke eis, 
efficiënt gebruik), didactisch handelen (bevorderen zelfvertrouwen, inspelen op verschillen tussen 
leerlingen) en de resultaten van leerlingen (met name de vmbo b/k en havo examens), zie ook bijlage 
3. 
 
Tabel 3.3 Voortgezet onderwijs: percentage zwakke en zeer zwakke scholen op afdelingsniveau 
 

 Landelijk G4 Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht 

Zeer zwak 
1,1 2,2 3,1 0,9 0,0 8,6 

Zwak 
10,4 17,8 14,3 23,4 20,3 5,7 

Overig 
88,5 79,9 82,7 75,7 79,7 85,7 

(Peildatum 01-09-2010, Bron: Inspectie van het Onderwijs) 

 
3.5 De kwaliteit van (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) 
Ter ondersteuning en verbetering van de kwaliteitszorg worden in het kader van Robuust (v)so 
scholen actief begeleid bij het verzamelen en in kaart brengen van leeropbrengsten sinds de start van 
schooljaar 2008/2009. Tijdens het traject is gebleken dat scholen zich wat betreft het in kaart brengen 
van leeropbrengsten op zeer verschillende niveaus bevinden. Enerzijds heeft dit te maken met een 
gebrek aan adequate meetinstrumenten, anderzijds met de cultuur binnen het speciaal onderwijs die 
pas sinds enkele jaren toe aan het groeien is naar meer (leer)opbrengstgericht onderwijs.  
 
De CED-Groep heeft aangeboden de data die in het kader van "Robuust" zijn verzameld te bewerken 
tot een rapportage in het kader van het Rotterdams Onderwijsverslag. Helaas is de dataverzameling 
tot de Robuustscholen beperkt gebleven.  
 
Gezien de grote verschillen in leerling-populatie tussen de clusters en de omvang van de gegevens 
die verzameld kunnen worden, beperken wij ons in dit onderwijsverslag tot de rapportage van 
leeropbrengsten op het vakgebied technisch lezen binnen cluster drie en cluster vier. Voor elk van de 
afzonderlijke clusters volgt hieronder een korte bespreking van leeropbrengsten.  

3.5.1 Cluster 3 onderwijs 

Het cluster drie onderwijs in Rotterdam wordt voor het grootste deel gevormd door scholen voor zeer 
moeilijk lerende kinderen (zml). Scholen werken aan betere leerresultaten op het gebied van 
cognitieve vaardigheden en gedragsvaardigheden bereiken door verbeteringen door te voeren op 
verschillende gebieden, waaronder het beter in kaart brengen van leeropbrengsten. Het zml onderwijs 
loopt bij dit proces tegen een aantal hindernissen op. Zo lenen de genormeerde Cito toetsen zich niet 
voor toetsing van deze leerlingen. Daarnaast nemen de vakoverstijgende vaardigheden een steeds 
meer centrale rol in het zml onderwijs in. Dit heeft ertoe geleid dat veel scholen ervoor kiezen om 
naast de vakinhoudelijke vaardigheden, zich expliciet te richten op het in kaart brengen van de 
vakoverstijgende vaardigheden, zoals ‘leren leren’ en ‘sociale competentie’, door middel van de zml-
leerlijnen. Ook in dit proces bevinden de scholen zich in verschillende stadia.  
Er dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan alvorens een betrouwbaar schooloverzicht 
van leeropbrengsten met behulp van de leerlijnen te geven is. Zo moeten de leerlijnen door alle 
leerkrachten, voor alle leerlingen, voor dezelfde leerlijnen en subdoelen, op dezelfde jaarlijkse 
meetmomenten worden gescoord. Omdat scholen tot voor kort de leerlijnen niet voor dit doel 
gebruikten, worden nu de nodige stappen gezet om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden. 
Tegelijkertijd wordt geformuleerd aan welke leerstandaarden de scholen willen voldoen. Op enkele 
scholen is dit proces al afgerond, maar wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de 
leeropbrengsten op schoolniveau. 
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De scholen zijn gebonden aan de Cito toetsen voor hun leerlingen met een IQ van 55 of hoger. In de 
praktijk komt dit neer op ongeveer 50% van de leerlingen op de betrokken scholen. De CVI 
(Commissie van Indicatie) vereist deze gegevens om te kunnen komen tot herindicatie. In dit verslag 
is ervoor gekozen de leeropbrengsten op de DMT (Drie Minuten Toets) weer te geven. De DMT meet 
het technisch lezen op basis van woordlezen en vormt de meest gangbare genormeerde toets voor 
deze leerlingen. In deze rapportage (zie Tabel 3.4) zijn de resultaten van 181 leerlingen opgenomen 
van twee (van de zes) Cluster 3 zml SO scholen en van twee (van de vijf) Cluster drie zml vso 
scholen. De scores dateren van juni 2009.  
 
Tabel 3.4 Beheersingsniveau technisch lezen (DMT) per leeftijdsgroep en leeftijdscategorie 

Leeftijd (N) < E3 E3 E4 E5 E6 E7 M8 

Onder de 13 jaar        

7 (3) 100% (3)       

8 (6) 67% (4) 33% (2)      

9 (7) 72% (5) 14% (1) 14% (1)     
10 (11) 73% (8) 27% (3)      

11 (20) 60% (12) 30% (6) 5% (1) 5% (1)    

12 (32) 25% (8) 34% (11) 16% (5) 13% (4) 3%(1)  9%(3) 
Subtotaal (79) 51% (40) 29% (23) 9% (7) 6% (5) 1% (1) 0% (0) 4% (3) 

 t/m E3 80% E4-E5 15% E6-M8  5% 

   E4–M8   20% 
Vanaf 13 jaar        

13 (15) 33% (5) 40% (6) 13% (2)    13% (2) 

14 (14) 21% (3) 29% (4) 29% (4)  7% (1)  7% (1) 7% (1) 

15 (15) 13% (2) 33% (5) 20% (3) 20% (3) 7% (1)  7% (1) 

16 (9) 11% (1) 11% (1) 33% (3) 33% (3)   11% (1) 

17 (21) 24%(5) 48%(10) 10% (2)  5% (1) 5% (1) 10% (2) 
18 (15) 20% (3) 13%(2) 27% (4) 20% (3) 13% (2)  7% (1) 

19 (11)  9% (1) 36% (4) 55% (6)     

20 (2)  50% (1)  50% (1)    

Subtotaal (102) 20% (20) 32% (33) 23%(24) 11% (11) 4% (4) 2% (2) 8% (8) 

 t/m E3 52% E4-E5 34% E6-M8  14% 

   E4–M8   48% 
Totaal (181) 33% 31% 18%  9% 3% 1% 6% 

Toelichting: tussen haakjes wordt het aantal leerlingen weergegeven. Percentages zijn afgerond. 

 
Beheersing van niveau E6 geldt algemeen als het niveau van functionele geletterdheid. In Tabel 1 
valt in de laatste kolom af te lezen dat bij leerlingen onder de 13 jaar het E6 niveau door één procent, 
het E7 door nul procent en het M8 niveau door vier procent van de leerlingen wordt bereikt. Dit 
betekent dus dat maar vijf procent (geel gearceerd) van de leerlingen onder de 13 jaar tenminste het 
niveau van functionele geletterdheid haalt. Wanneer wordt gekeken naar de leerlingen van 13 jaar en 
ouder, dan laat het onderste deel van de tabel zien dat 14 procent van de leerlingen van 13 jaar en 
ouder voldoet aan het niveau van de functionele geletterdheid.  
 
Als minimaal niveau waarmee een zml-leerling zich redelijk kan redden gegeven zijn te verwachten 
toekomstige maatschappelijke positie wordt ook wel niveau E4 aangehouden. Dit zijn de leerlingen 
die E4 of hoger bereiken (groen gearceerd in Tabel 3.4). Daaraan voldoet twintig procent van de 
leerlingen onder de 13 jaar. 48 procent van de leerlingen van 13 jaar en ouder bereikt beheersing van 
niveau E4. 

3.5.2 Cluster vier onderwijs 

Binnen de cluster vier scholen spiegelt men zich aan de landelijke normen, maar de haalbaarheid van 
deze landelijke normen zou onder andere afhankelijk zijn van de leerlingkenmerken. Zo hebben de 
leerlingen in cluster vier een lager gemiddeld IQ dan de reguliere basisschoolpopulatie Tevens 
signaleren de scholen een toenemende instroom van leerlingen met een IQ lager dan 70. Daarnaast 
spelen gedragskenmerken een rol, de reden dat zij dit type speciaal onderwijs genieten. Ondanks 
deze kenmerken is er de wens en de motivatie op de cluster vier scholen om tóch te kunnen voldoen 
aan de landelijke normen.  
 
Een gangbare manier om leeropbrengsten van leerlingen in te delen is in een score van E tot en met 
A. Dit zijn genormeerde scores uit Cito-toetsen. In Nederland haalt 10% van de leerlingen een E-
score, 15% een D-score, 25% een C-score, 25% een B-score en 25% een A-score. De landelijke 
voldoende norm ligt op 75% (C, B en A Cito-scores samen). Voor een school is het inzichtelijk om na 
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te gaan waar deze percentages, zoals bijvoorbeeld haar 25% beste en haar 25% zwakste leerlingen 
liggen en deze te vergelijken met de landelijke norm.  
 
Wanneer het gewenst is leeropbrengsten voor verschillende leergebieden en/of leerjaren en/of 
scholen met elkaar te vergelijken, dan is de Cito-indeling in A t/m E scores erg grof. 
Vaardigheidsscores zijn preciezer, maar deze zijn leerstof- en leerjaarafhankelijk. Een bruikbare maat 
om leeropbrengsten nauwkeuriger uit te drukken dan in E t/m A Cito-scores is de Onderwijs 
Continuüm Index (OC-index)

9
. Deze index maakt het mogelijk op elk niveau, dus zowel op groeps-, 

school-, bestuurs- als sectorniveau, leeropbrengsten met elkaar te vergelijken. Deze standaardscore 
is afgeleid van de landelijke Cito-norm, heeft een gemiddelde van 200, een minimum van 170 en een 
maximum van 230. De beste 25% (Cito A) van de leerlingen haalt een OC-index van 210 of hoger, de 
zwakste 10% (Cito E) van de leerlingen haalt een OC-index van 180 of lager.  
 
Figuur 3.1 toont in de bovenste rij de landelijke norm. De hoogte van de getoonde gekleurde 
staafdiagrammen geeft het percentage leerlingen weer bij elk Cito-niveau E (rood) t/m A (blauw). De 
staven rood (Cito E-niveau) en geel (Cito D-niveau) bij elkaar vormen de 25% zwakste leerlingen, die 
volgens de landelijke norm een OC-index onder de 190 hebben. Groen (Cito C-en B-niveau) laat een 
percentage (hoogte) van 50% zien. Blauw (Cito A-niveau) met een OC-index van 210 of hoger toont 
de beste 25% leerlingen. De landelijke voldoende grens (A+B+C Cito-niveau samen) ligt op de OC-
index van 190 of hoger. De zwarte lijn op het grensgebied tussen het B- en C-niveau, geeft het 
landelijk gemiddelde weer van 200.  
 
In Figuur 3.1 wordt onder de landelijke norm met de kleurcodering voor Cito-niveaus op de tweede tot 
en met de vijfde rij de leeropbrengsten gepresenteerd die afkomstig zijn van vier Rotterdamse cluster 
4 scholen voor speciaal onderwijs. Helaas ontbreekt hier één school vanwege onvolledige technisch 
leesresultaten. Het betreft de resultaten van juni 2010 op de Drie-Minuten-Toets (technisch lezen), 
afgenomen bij in totaal 413 leerlingen in de leeftijd 6 tot 12 jaar. 
 
Figuur 3.1 Leeropbrengsten van vier cluster 4 scholen afgezet tegen het landelijk gemiddelde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de leeropbrengsten van alle scholen samen wordt vergeleken met de landelijk norm, dan 
valt het volgende op. De vier scholen samen scoren een OC-index van 187 als mediaan (middelste 
waarneming). Wanneer dit wordt vergeleken met de landelijke norm erboven, dan valt op dat een OC-

                                                      
9
 Ontleend aan Struiksma, C. & Rurup, L. (2009). Focus op feiten. Rotterdam: CED-Groep 

School 1 

School 2 

School 3 

School 4 
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index van 187 net onder het niveau van de landelijke ondergrens C (ondergrens voldoende) ligt. 
Wanneer dit wordt vergeleken met de scores van vorig jaar (zie Rotterdams Onderwijsverslag 2009), 
dan valt op dat deze score met 3 punten is gedaald. Uit een vergelijking van de individuele scholen 
met de scores van vorig jaar, dan valt op dat de gemiddelde groep (groene balk) aan de bovenkant 
hoger en aan de onderkant lager scoort. De spreiding wordt daarmee groter, hetgeen gevolgen heeft 
voor het inrichten van het onderwijsleerproces. Omdat de scholen vorig jaar al aan hebben gegeven 
het moeilijk te vinden recht te blijven doen aan de grote niveauverschillen, zullen de scholen hier naar 
verwachting nog meer moeite mee hebben. Leerlingen die volgens de landelijke Cito-norm D-niveau 
halen (de gele kleurcodering), scoren binnen het Rotterdamse Cluster 4 onderwijs allemaal in het E-
niveau met een minimumscore van 152 en een maximumscore van 170. 
 
Wat betreft de beste 25% lezers, zien we dat de vier scholen samen een OC-index van 209 scoren. 
Dit is 3 punten hoger dan in juni 2009. Bij de individuele scholen zien we dan ook een verbetering ten 
opzichte van vorig jaar. De beste 25% lezers scoort dicht bij de landelijke norm (210 als ondergrens 
voor de beste 25%). Een aantal scholen heeft gerichte interventies op het gebied van lezen 
uitgevoerd. Mogelijk hebben de sterke lezers hiervan extra geprofiteerd. 
 
In een aanvullende analyse is, in navolging van vorig schooljaar, nagegaan hoe de scores op de OC-
index zich verhouden tot de leeftijd van de leerlingen. Figuur 3.2 toont de spreiding van de OC-index 
scores voor DMT in de vorm van boxplots, uitgezet tegen de leeftijd van de leerlingen. 
 
Figuur 3.2 Spreiding van de OC-index (CI) op de Drie Minuten Toets per leeftijd 

 
 
Uit bovenstaande figuur valt af te leiden dat leerlingen binnen het Cluster 4 onderwijs in Rotterdam, 
naarmate ze ouder worden hun achterstand steeds verder inhalen. Op leeftijd 11 en 12 zien we een 
hogere score dan de lagere leeftijdsgroepen. Deze gemiddelden zijn tevens hoger dan de landelijke 
gemiddelden van 190. 
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4 Kwaliteitsprofielen basisonderwijs 
 
In dit hoofdstuk wordt een kwaliteitsprofiel van het basisonderwijs geschetst aan de hand van drie 
beleidsthema’s: taal, leertijd en integratie. In de laatste paragraaf wordt aandacht besteed aan het 
begrip leerwinst. 
 
4.1 Kwaliteitsprofiel taal 
In het kwaliteitsprofiel taal basisonderwijs kijken we eerst naar de resultaten van Rotterdamse 
leerlingen op een aantal toetsen. Daarna kijken we of de Rotterdamse leerlingen gemiddeld leerwinst 
hebben weten te behalen ten opzichte van vorig jaar of niet. Bij deze resultaten moet een 
kanttekening worden gemaakt: de indicatoren op het gebied van taalbeheersing, taalachterstand, 
leerwinst en taalniveau zijn gebaseerd op gegevens van de toetsservice van het CED. Niet alle 
basisscholen nemen deel aan de toetsservice, zoals in het inleidende hoofdstuk is aangegeven. De 
deelnemende scholen zijn over het algemeen niet de best presterende scholen. Dit houdt in dat 
wanneer op deze scholen interventies worden gepleegd, zij naar verhouding gemakkelijker leerwinst 
boeken dan scholen die over het algemeen al goed presteren. Deze indicatoren zijn dus niet 
representatief voor de gehele stad, maar geven wel een goede indicatie van de positieve 
ontwikkelingen op het gebied van taalniveau en leerwinst die scholen kunnen doormaken wanneer 
wordt geïnvesteerd op het gebied van taal. Als laatste gaan we in dit hoofdstuk in op interventies op 
taalgebied. 
 
Figuur 4.1 Kwaliteitsprofiel taal basisonderwijs 
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Tabel 4.1 omschrijving, referentie en bron bij kwaliteitsprofiel 
Indicatoren taal Omschrijving  Norm Bron 

voldoende 
taalbeheersing 

toont het aandeel leerlingen dat op Cito-LVS toetsen een A, B of C 
scoort, afgezet tegen de norm in het instrument dat van 75% A, B of 
C scoort 

Landelijk Toetsservice 
CED-Groep 

vermindering 
taalachterstand 

toont de mate waarin een school er in slaagt leerlingen met E of D 
score binnen 1 jaar beter te laten presteren 

Rotterdams Toetsservice 
CED-Groep 

gemiddeld niveau toont het gemiddelde niveau van de A, B en C scorende leerlingen Landelijk Toetsservice 
CED-Groep 

leerwinst toont de leerwinst op taalgebied die alle leerlingen behalen op de 
betreffende school 

Rotterdams Toetsservice 
CED-Groep 

taalinterventies toont de rijkdom aan taalinterventies op de school. Gekeken wordt 
naar VVE, schakelklassen en taalondersteuning van de CED-groep. 

Beleid Overzichten 
JOS 
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4.1.1 Voldoende taalbeheersing en vermindering taalachterstand 

Op basis van toetsgegevens van een grote groep Rotterdamse leerlingen hebben we gekeken op 
hoeveel scholen gemiddeld genomen sprake is van voldoende taalbeheersing. Voldoende 
taalbeheersing is in dit geval een A, B of C-score op de Cito-lvs toetsen. Ten opzichte van vorig jaar is 
een lichte vooruitgang geboekt: 80% scoort goed op de indicator voldoende taalbeheersing (76% vorig 
jaar).  
 
De tweede indicator laat zien of scholen er in slagen de taalachterstand van leerlingen met een D of 
E-score op de Cito-lvs toetsen te verkleinen. Let wel: dat is een topprestatie, want bij een gemiddelde 
ontwikkeling van een leerling verwacht je na een instap score van bijvoorbeeld een D een jaar later 
ook een D. Dat is de ontwikkeling waar het toetsinstrumentarium al rekening mee houdt. Vijf procent 
van de scholen slaagt er in om de gemiddelde taalachterstand binnen een jaar te verminderen, vorig 
jaar was dit 7%. Zij zijn in de categorie goed gevallen. Scholen bij wie dit voor meer dan een kwart van 
de kinderen lukt, scoren hier voldoende (60% van de scholen). Deze scholen behalen gemiddeld dus 
leerwinst of houden op zijn minst het niveau vast. We spreken van leerwinst als de leerling in plaats 
van de verwachte D een C scoort. Leerverlies betekent dat de leerling E scoort in plaats van de 
verwachte. Dit geldt voor 35% van de scholen (de categorie ‘aandacht’), een aanzienlijke stijging ten 
opzichte van vorig jaar toen dit percentage 23 was. 
 

4.1.2 Gemiddeld taalniveau en leerwinst 

Wanneer we naar het gemiddeld niveau kijken van alle leerlingen die A, B of C scoren zien we dat op 
de Rotterdamse scholen gemiddeld genomen tussen de B en de C wordt gescoord. Het landelijk 
gemiddelde voor diezelfde groep is B. Scholen die gemiddeld boven het landelijk gemiddelde zitten 
vormen de categorie ‘goed’. Dat geldt voor 5% van de scholen, een kleine verbetering met vorig jaar 
toen dit slechts 1% was. Het aantal scholen in de categorie ‘aandacht’ (die onder het stedelijk 
gemiddelde scoren) is ook dit jaar weer afgenomen: van 48% in 2008 naar 32% in 2009 naar 24% in 
2010. De groep scholen die gemiddeld genomen tussen het stedelijk gemiddelde en het landelijk 
gemiddelde zit is gegroeid, van 67 naar 71 % (de categorie ‘voldoende’).  
 
De vierde indicator laat zien hoeveel scholen in Rotterdam gemiddeld genomen leerwinst realiseren 
op hun totale populatie. We hebben hier gekeken naar leerlingen uit groep drie tot en met acht en 
berekend hoe zij van jaar tot jaar gemiddeld hebben gescoord op een aantal Cito-lvs toetsen. Het 
beeld is negatiever dan vorig jaar. Negen procent van de scholen realiseert gemiddeld leerwinst, 
terwijl dit vorig jaar 15% was. De grens tussen aandacht nodig en voldoende is scherp. Bij leerverlies, 
hoe klein ook, hebben we de school onder categorie ‘aandacht nodig’ geplaatst. Dat geldt dit jaar voor 
80% van de scholen ten opzichte van 74% vorig jaar. 
 

4.1.3 Taalinterventies 

Rotterdamse basisscholen kunnen verschillende taalinterventies inzetten om taalachterstanden bij 
leerlingen te voorkomen. Voor de indicator taalinterventies kijken we specifiek naar de aanwezigheid 
van een vve-programma, van een schakelklas en van taalprogramma’s van de CED-groep.  
Voor vve betreft het in dit geval het vroegschoolse deel, dus het vve aanbod in de groepen 1 en 2 van 
de basisschool.  
Schakelklassen zijn bedoeld voor leerlingen in het primair onderwijs die een zodanige achterstand in 
de Nederlandse taal hebben dat zij niet (meer) met succes kunnen deelnemen aan het reguliere 
onderwijs. In kleine groepen krijgen deze leerlingen één schooljaar lang een intensief taalprogramma 
aangeboden.  
 
De kwaliteit op deze indicator wordt berekend aan de hand van het aantal ingezette taalinterventies:  
Scholen die minimaal twee van de drie interventies combineren vallen in de categorie ‘goed’, 
voldoende scoren scholen met één taalinterventie en scholen zonder taalinterventie zijn in de 
aandachtsgroep geplaatst. In de categorie ‘goed’ valt 26% van de scholen, tegenover 45% vorig jaar. 
‘voldoende’ scoort 29% van de scholen, tegenover 34% vorig jaar. En in de ‘aandachtscategorie’ valt 
45% van de scholen, tegenover 21% vorig jaar.  
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Deze percentages geven een negatief signaal af: er worden dit schooljaar klaarblijkelijk veel minder 
taalinterventies gepleegd dan in voorgaande jaren. Een belangrijke nuancering die bij deze gegevens 
gemaakt moet worden, is dat voor een aantal scholen geldt dat vorig schooljaar een op de school 
lopende taalinterventie is afgerond. Een voorbeeld is het tienjarige Deltaplus traject van de CED. 
Vanaf dit schooljaar is op de meeste deelnemende scholen dit verbetertraject afgerond, waardoor het 
totaal aantal taalinterventies beduidend afneemt. Dit is te zien als vergeleken wordt op hoeveel 
schoollocaties een CED taaltraject wordt aangeboden: vorig jaar was dit op 143 locaties het geval, dit 
jaar op 82. Het aantal locaties met een schakelklas is gelijk gebleven (40) en ook het aantal 
schoollocaties waar vroegschoolse educatie wordt aangeboden is nauwelijks veranderd (118). 
 
 
4.2 Kwaliteitsprofiel leertijd 
Het kwaliteitsprofiel leertijd bestaat uit drie onderwerpen. Ten eerste schoolverzuim en de mate waarin 
scholen verzuim melden en de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam zien als partner bij het 
voorkomen van situaties waarin verzuim of thuiszitten dreigt. Ten tweede doorstroom van leerlingen 
(zittenblijven, schoolwisselingen). En ten derde uitbreiding van leertijd in de vorm van Brede school en 
ouderbetrokkenheid. 
 
Figuur 4.4 Kwaliteitsprofiel leertijd basisonderwijs 
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Tabel 4.4 omschrijving, referentie en bron bij kwaliteitsprofiel 

Indicatoren leertijd Omschrijving  Norm Bron 

aanwezigheid 
leerlingen 

geeft een indicatie van de mate waarin de leerlingen op 
de school aanwezig zijn en dus niet verzuimen 

Rotterdams Leerplicht Rotterdam 
(JOS) 

meldingen toont de hulpvraag die de school heeft ten aanzien van 
verzuim, gebaseerd op meldingen en verzoeken om 
bemiddeling 

Rotterdams Leerplicht Rotterdam 
(JOS) 

rendement algemeen geeft het aandeel van leerlingen aan dat ongehinderd 
doorstroomt in de school en dus niet blijft zitten 

Rotterdams Toetsservice CED-
Groep 

rendement 
zittenblijven 

Geeft aan of een school wel of geen vooruitgang boekt 
met zittenblijvers 

Rotterdams Toetsservice CED-
Groep 

schoolverblijf Toont het aandeel leerlingen dat niet van school wisselt Rotterdams Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

brede school Geeft aan in welke mate de leertijd is verlengd aan de 
hand van de variant brede school 

Beleid Overzichten JOS 

ouderondersteuning toont de mate waarin de school actief is met betrekking 
tot ouderbetrokkenheid 

Beleid Overzichten JOS 

4.2.1 Aanwezigheid leerlingen 

Bij de indicator aanwezigheid leerlingen baseren we ons op de verzuimmeldingen die in het afgelopen 
schooljaar zijn geregistreerd door de afdeling leerplicht. Aan de hand daarvan bepalen we per school 
wat het percentage leerlingen was dat niet ongeoorloofd verzuimde. Op de meeste scholen is de 
aanwezigheid van leerlingen groot, het gemiddelde in Rotterdam ligt op 98%. Scholen waar meer dan 
98% van de leerlingen aanwezig is, vallen in de categorie ‘goed’. Dit jaar was dat 25%, gelijk aan vorig 
jaar.  
 
Naast het melden van relatief verzuim of zorgwekkend verzuim is het belangrijk dat scholen de 
afdeling leerplicht zien als partner in het voorkomen van thuiszitten. Leerplicht kan bemiddelen in 
situaties waar school en/of ouders niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een ander 
type onderwijs. 22% van de scholen meldt nagenoeg geen verzuim of stelt geen hulpvragen, een 
stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar. Het niet melden kan gerechtvaardigd zijn doordat er geen 
problemen zijn met verzuim en/of dreigende uitval. Toch is het van belang de afdeling leerplicht 
deelgenoot te maken van verzuim voordat er problemen zijn. 

4.2.2 Rendement   

Drie indicatoren meten het rendement. Ten eerste een tweetal indicatoren dat het aantal leerlingen 
meet dat onvertraagd doorstroomt uit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Voor deze 
indicatoren zijn de toetsservice gegevens van het CED gebruikt. Deze zijn bekend voor slechts een 
gedeelte van het totaal aantal basisschool locaties in de stad (zo’n 45% van de scholen). Ze geven 
dus niet een volledig beeld, maar vormen wel een goede indicatie over het aandeel zittenblijvers.  
Ten tweede wordt gekeken naar het aantal leerlingen dat in de basisschoolperiode van school wisselt 
(schoolverblijf). 
 
De indicator ‘rendement algemeen’ meet het aandeel leerlingen van een school dat ongehinderd 
doorstroomt (dus niet blijft zitten) in hun schoolloopbaan. Een school wordt gerekend tot de categorie 
‘goed’ wanneer 100% van hun leerlingen ongehinderd doorstroomt , ‘voldoende’ zijn scholen waar 
minimaal 90% van de leerlingen ongehinderd doorstroomt. Slechts 9% van de scholen presteert goed 
op deze indicator, vorig jaar was dit nog 19%. Voldoende scoort 15% van de scholen, terwijl dit 
percentage vorig jaar iets hoger lag, namelijk 18%. Dit houdt in dat op driekwart van de scholen meer 
dan 10% van de leerlingen wel eens doubleert, een aanzienlijke toename ten opzichte van de 63% 
van vorig jaar. 
Vervolgens kijken we naar het rendement van zittenblijven. 32% van de scholen slaagt erin om meer 
dan 95% (de categorie ‘goed’) van de zittenblijvers door te laten stromen naar regulier voortgezet 
onderwijs van het niveau vmbo-kb of hoger. Vorig jaar was dit nog 25%. Het percentage scholen dat 
dit in minder dan 70% van de gevallen realiseert (de categorie ‘aandacht nodig’) is slechts 5%. In 
2008 viel 18% van de scholen in deze categorie en vorig jaar 8. De zittenblijvers komen dus steeds 
beter terecht. 
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Ook door (veelvuldige) schoolwisselingen van leerlingen kan de effectieve leertijd onder druk komen 
te staan. Scholen waar meer dan 97% van de leerlingen tijdens hun periode op de basisschool niet 
van school wisselt vormen de categorie goed. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van vorig jaar: van 
17% naar 23%. Bij meer dan 7% schoolwisselingen op de schoolpopulatie willen we de school onder 
de aandacht brengen. Het percentage scholen in die categorie is gedaald ten opzichte van vorig jaar: 
van 32% naar 25%.  

4.2.3 Extra leertijd 

Rotterdam kent vier varianten brede school in het basisonderwijs, die variëren qua intensiteit. Variant 
1 biedt minder dan zes uur extra leertijd per week, de overige zes of meer. Variant 4 is als enige 
roosterdoorbrekend en verplicht voor alle leerlingen vanaf groep 3, deelname van leerlingen aan de 
overige varianten is niet verplicht. De doelstelling van de afgelopen collegeperiode was om eind 2010 
op 45 scholen het volledig dagarrangement (vda) te realiseren. Bij de beoordeling van de indicator 
leertijd hebben we aangehaakt op deze collegedoelstelling, en zijn scholen met een vda geplaatst in 
de categorie ‘goed’. Met ingang van schooljaar 2010-2011 is de collegedoelstelling behaald, 46 
scholen zijn nu vda. Scholen die variant 1, 2 of 3 zijn vallen in de categorie ‘voldoende’ en scholen die 
geen extra leertijd aanbieden via de brede school zijn geplaatst in de categorie ‘aandacht nodig’. Bij 
deze categorisering moet een tweetal kanttekeningen worden geplaatst: vanwege een plafond aan 
brede school budget, kan het voorkomen dat enkele scholen die wel graag vda hadden willen worden 
in het selectieproces zijn afgevallen, andere scholen zijn afgevallen omdat zij het organisatorisch of 
door beperkte huisvestingsredenen niet kunnen realiseren. 
In de tabel hieronder staan de absolute getallen.  
 
Tabel 4.5 Aantal scholen verdeeld over de verschillende varianten brede school (2007/2008, 2008/2009 en 2009/2010)  

Variant brede school  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

brede school 
10

(1) 25 38  33 

massa brede school (2) 69 26 19 19 

wijkarrangement brede school (3) 60 98 96 81 

volledig dagarrangement brede school (4) 14 21 35 46 
geen brede school 45 18 16 17 

Totaal 213 201 200 196
11

 

 
Ook door middel van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie kan in zekere mate gesproken worden 
van verlenging van leertijd als ouders thuis het leren van hun kind ondersteunen. De laatste indicator 
in het profiel laat zien hoeveel scholen dit faciliteren met de aanwezigheid van ouderconsulenten en 
door inhuur van advies en training door Stichting De Meeuw. Ten opzichte van vorig jaar is het 
percentage scholen in de categorie ‘goed’ aanzienlijk gestegen, van 6% naar 20%. Kanttekening is 
dat vorig jaar de activiteiten van Stichting de Meeuw niet in alle gevallen goed in beeld waren, 
waardoor het percentage goed scorende scholen vorig jaar omlaag schoot. Nu is dit percentage weer 
genivelleerd. 
 
 
4.3 Kwaliteitsprofiel integratie 
Bij het kwaliteitsprofiel integratie kijken we op verschillende manieren naar de samenstelling van de 
leerlingpopulatie van de school. Enerzijds kijken we naar de culturele en etnische mix op de scholen. 
Anderzijds kijken we naar verschuiving in de sociaal economische mix. Ten slotte kijken we ook in dit 
profiel naar de mate waarin scholen interventies inzetten om doelstellingen uit het Rotterdams 
Onderwijsbeleid op het gebied van integratie te realiseren. 

                                                      
10

 De Brede School (variant 1) : De Brede School werkt samen met maatschappelijke partners aan het activiteitenprogramma. De schooltijd wordt 

met minder dan 6 uur per week verlengd. Er is een duidelijke relatie tussen het brede schoolprogramma en het reguliere onderwijsprogramma. 

Massa Brede School (variant 2) : De Brede School werkt samen met maatschappelijke partners aan het activiteitenprogramma. De schooltijd 

wordt met minstens 6 uur per week verlengd. Er is een duidelijke relatie tussen het brede schoolprogramma en het reguliere onderwijsprogramma. 

Het Wijkarrangement Brede School (variant 3) : De Brede School werkt samen met de andere scholen en de maatschappelijke partners in de wijk 

aan het activiteitenprogramma. De schooltijd wordt met 6 uur per week verlengd. Het Dagarrangement Brede School (variant 4): De Brede School 

werkt samen met de andere scholen en de maatschappelijke partners in de wijk aan het activiteitenprogramma dat roosterdoorbrekend voor alle 

leerlingen vanaf groep 3 in het curriculum wordt ingeweven. De schooltijd wordt met 6 uur per week verlengd. 
 
11

 Het totaal aantal onderwijslocaties is afgenomen ten opzichte van vorig jaar.  
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Figuur 4.6 Kwaliteitsprofiel integratie basisonderwijs 
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Tabel 4.6 omschrijving, referentie en bron bij kwaliteitsprofiel 

 
Indicatoren Integratie Omschrijving Norm Bron 

afspiegeling buurt toont de mate waarin de school wat schoolpopulatie 
betreft een afspiegeling van de buurt vormt 

Beleid Integratiemonitor COS 

buurtschool toont de mate waarin de school de rol van een 
buurtschool vervult 

Beleid Integratiemonitor COS 

leerlingpopulatie 
verschuiving 

toont de mate waarin de leerlingpopulatie van de 
school (wat aanwezigheid van doelgroepen betreft) 
verschuift 

Rotterdams Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

Integratie-interventies toont de rijkdom aan integratie-interventies op de 
school 

Beleid Overzichten JOS 

 

4.3.1 Culturele en etnische mix 

In welke mate hebben scholen een leerlingpopulatie die overeenkomt met de populatie van de buurt 
waarin zij staan? Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) berekent dit op basis van 
gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. De indicator afspiegeling buurt is hierop gebaseerd. 
Scholen waar de mate van afspiegeling van de buurt meer dan 90% is vallen in de categorie ‘goed’. 
Dat geldt voor 55% van de scholen, een kleine meerderheid en een aanzienlijke daling met vorig jaar 
toen dit nog 67% was. Scholen waarvan de leerlingpopulatie voor minder dan 80% overeenkomt met 
de buurt zijn in de categorie ‘aandacht’ geplaatst. Dit geldt voor 18% van de scholen, een kleine 
stijging ten opzichte van vorig jaar.  
 
Scholen hebben ook een buurtfunctie. Die komt soms onder druk te staan doordat een school een 
specifieke groep ouders aantrekt. Dat kan het gevolg zijn van denominatie of onderwijstype, van de 
ligging van de school (op de grens van twee buurten), maar soms ook van imago. Het kan ook zijn dat 
een school tegen een buurtgrens aan ligt, waardoor de kans groter is dat de school ook leerlingen 
aantrekt uit de nabijgelegen buurt. Voor 71% van de scholen geldt dat zij relatief weinig leerlingen uit 
andere buurten aantrekken en dus in grote mate een buurtschool zijn. Deze groep scholen vormt de 
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categorie ‘goed’. Dit is een afname van vorig jaar, toen het percentage 71% was. Scholen die minder 
dan 20% van hun leerlingen uit de eigen buurt betrekken, zijn toegewezen aan de categorie 
‘aandacht’. Het gaat om 10% van de scholen. 

4.3.2 Sociaal economische mix 

Met de derde indicator brengen we in kaart in welke mate Rotterdamse scholen veranderen wat 
betreft sociaal economische samenstelling van de leerlingpopulatie. Uitgangspunt is een evenredige 
verdeling van doelgroepen over alle scholen. Daarbij is reeds gecorrigeerd voor de nieuwe 
gewichtenregeling. Voor de vergelijking tussen scholen is eerst een ‘gemiddelde Rotterdamse school’ 
gecreëerd. Dat gemiddelde is vervolgens het ijkpunt. Een verschuiving over meerdere jaren naar het 
gemiddelde toe is positief gewaardeerd, een verschuiving ervandaan negatief. De uitkomsten laten 
zien dat het overgrote deel van de scholen rond het stedelijk gemiddelde zit, zij scoren ‘voldoende’. 
Zowel het percentage scholen dat ten opzichte van het stedelijk gemiddelde meer dan 10% verschuift 
in negatieve zin (‘aandacht nodig’) als het percentage scholen dat meer dan 10% in positieve zin 
verschuift (‘goed’), is klein, en ook aanzienlijk afgenomen in vergelijking met vorig jaar. 

4.3.3 Interventies op het gebied van integratie 

Bij deze indicator is gekeken naar twee interventies: vriendschapsscholen en de aanwezigheid van 
ouderinitiatieven. Dit zijn waardevolle interventies, maar op het geheel van het stedelijke scholenveld 
komen deze interventies relatief weinig voor. Momenteel zijn er in Rotterdam 34 vriendschapsscholen 
en 15 ouderinitiatieven. Scholen die aan beide initiatieven meedoen scoren ‘goed’ in het 
kwaliteitsprofiel. Dit geldt voor slechts twee scholen (1%). In de ‘aandachtsgroep’ vallen scholen die 
geen van de twee gemeten interventies plegen. Dit is verreweg de grootste groep met 83%. Dit 
percentage is bovendien gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen het 77% was.  
 
4.4 Leerwinst  
In de discussie over schoolresultaten en leeropbrengsten speelt het begrip leerwinst of de 
toegevoegde waarde van een school een belangrijke rol. Voor een eerlijke beoordeling van de 
prestatie van een school zouden we meer moeten kijken naar de toegevoegde waarde van een school 
dan naar het absolute leerresultaat in de vorm van bijvoorbeeld toets- of examenresultaten. Een 
school met een leerling-populatie met meer leerachterstand moet een grotere inspanning leveren om 
een vergelijkbaar eindresultaat te realiseren, dan een school met een leerling-populatie zonder 
leerachterstanden. Om beter zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van een school moeten we 
kijken naar dat wat een school toevoegt aan het kennis- en vaardigheidsniveau van leerlingen. Om 
aan deze ambitie vorm te geven is er de indicator leerwinst. De indicator leerwinst gaat uit van een 
vergelijking van de gerealiseerde leerprestaties ten opzichte van een referentie of een verwachting, 
waartegen deze kunnen worden afgezet. De Loos Monitoring heeft hiertoe een zogenoemde 
LeerWinst-methode ontwikkeld die de toetsresultaten van leerlingen afzet tegen de gemiddelde 
vaardigheidsniveaus van leerlingen op basis van LVS-resultaten. Om de leerwinst-methode te kunnen 
begrijpen moeten we iets meer weten over de LVS-vaardigheidsniveaus: wanneer een leerling het ene 
jaar bijvoorbeeld op B-niveau presteert en een jaar later op het hogere A-niveau, dan heeft deze 
leerling dus één niveau leerwinst gemaakt. In de praktijk wordt deze leerling jaarlijks meerdere malen 
voor verschillende vaardigheden getoetst. De leerwinst-methode beschrijft op welke wijze en via welke 
berekeningen voor deze leerling één gemiddeld vaardigheidniveau op drie competenties kan worden 
uitgerekend. De leerwinst-methode berekent de individuele vorderingen van alle leerlingen tot een 
gemiddelde toegevoegde waarde van de school. 
 
Voor het berekenen en het weergeven van de resultaten, is een maat voor prestaties ontwikkeld, te 
weten het prestatieniveau: Alle niveaus (A t/m E) krijgen een waarde, daarbij is de waardering zo 
gekozen dat landelijk het gemiddelde op 0% uitkomt. Heeft een school een prestatieniveau van 0%, 
dan wil dat zeggen dat de leerlingen op deze school net zo verdeeld zijn over de niveaus A t/m E als 
op grond van de landelijke verdeling mag worden verwacht. Als een Rotterdamse school een negatief 
prestatieniveau (‘niveau’ in onderstaande tabel) heeft van bijvoorbeeld -44% dan wil dat zeggen dat 
44% van de kinderen presteert op een lager niveau dan op basis van de landelijke referentie mag 
worden verwacht. Als de leerwinst (‘winst’ in onderstaande tabel) op begrijpend lezen -32% is, wil dat 
zeggen dat 32% van de gepeilde leerlingen óf één vaardigheidsniveau is gezakt of op hetzelfde 
niveau is gebleven maar wel is gedoubleerd. 
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4.4.1 Resultaten  

Omdat de leerwinst methode nog in ontwikkeling is, en er nog geen vergelijking mogelijk is met andere 
steden of een landelijk gemiddelde (de leerwinst-methode is vooralsnog alleen toegepast in 
Rotterdam), is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de gevonden percentages. Uit 
onderstaande tabel blijkt desalniettemin dat de leerwinst over de drie vaardigheden begrijpend lezen, 
rekenen en spelling relatief het sterkt onder druk staat in de groepen 6, 4 en 7 (respectievelijk -25%, -
22% en -21%). 
Bij begrijpend lezen in groep 4 lijkt de leerwinst nog verder onder druk te staan maar betreft slechts 63 
leerlingen. Daarentegen moet er meer belang worden gehecht aan het leerverlies in de 7

de
 en 8

ste
 

groep op begrijpend lezen (respectievelijk -52% en -59%), vanwege het veel grotere aantal leerlingen 
dat dit betreft. Bij rekenen en spelling is de leerwinst in de bovenbouw juist gunstiger in vergelijking 
met de onderbouw (zie leerwinst van +24% bij rekenen in groep 8). 
 
Tabel 4.2 Leerwinst per leerjaar  
 

  2008/2009 

  begrijpend lezen rekenen spelling 
alle 

vaardigheden 

  aantal 
nivea
u 

winst aantal niveau winst aantal niveau winst 
nive
au 

winst 

alle groepen 4 133 -44% -32% 7 541 -26% -10% 7 677 3% -15% -18% -17% 

4 63 -39% -80% 1 652 -40% -22% 1 640 -7% -20% -24% -22% 

5 507 -23% -3% 1 756 -35% -15% 1 732 3% -11% -17% -12% 

6 1 047 -28% -22% 1 692 -32% -18% 1 630 -15% -33% -25% -25% 

7 1 484 -52% -59% 1 394 -18% -4% 1 600 21% -1% -15% -21% 

8 1 032 -59% -14% 1 047 8% 24% 1 075 19% -8% -10% 1% 

 
Tabel 4.3 ontwikkeling leerwinst over de jaren heen  
 

 
De leerprestaties lijken zich in Rotterdam in verschillende opzichten ongunstig te ontwikkelen: het 
prestatieniveau in 2008/2009 is in alle vaardigheden minder gunstig dan in de jaren daarvoor en ook 
de toegevoegde waarde loopt terug (tabel 4.3). Het is pikant dat juist begrijpend lezen zo’n ongunstig 
beeld laat zien, aangezien deze vaardigheid bij de correctie van de eindtoets wordt gebruikt als 
correctiefactor. De opgaven begrijpend lezen in de eindtoets worden bij deze correctie gezien als maat 
voor intelligentie of leercapaciteit. Bij afnemende prestaties op begrijpend lezen in Rotterdam, worden 
de Rotterdamse schoolgemiddelden relatief sterker positief gecorrigeerd. Aan de andere kant is het 
mede hierdoor niet goed te begrijpen dat in een korte periode juist begrijpend lezen zo terugloopt.  
 
Vanwege het experimentele karakter van deze peiling van toegevoegde waarde moet nadrukkelijk een 
slag om de arm worden gehouden wanneer het gaat om de absolute betekenis van de resultaten. 
Maar aan de andere kant is het evident dat deze trend niet gunstig is. En dat geldt met name voor 
begrijpend lezen. 

 
 

 
Schooljaar aantal niveau winst 

begrijpend lezen 2005/2006 4 635 -31% -22% 

 2006/2007 4 669 -29% -16% 

 2007/2008 4 547 -32% -13% 

 2008/2009 4 133 -44% -32% 

rekenen 2005/2006 7 394 -8% -20% 

 2006/2007 6 741 -10% -12% 

 2007/2008 6 518 -23% -8% 

 2008/2009 7 541 -26% -10% 

spelling 2005/2006 7 590 18% -13% 

 2006/2007 6 951 19% -9% 

 2007/2008 6 699 11% -9% 

 2008/2009 7 677 3% -15% 

alle vaardigheden 2005/2006 19 619 -3% -18% 

 2006/2007 18 361 -4% -12% 

 2007/2008 17 764 -13% -10% 

 2008/2009 19 351 -18% -17% 
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5 Kwaliteitsprofielen voortgezet onderwijs 
 
In dit hoofdstuk wordt een kwaliteitsprofiel van het voortgezet onderwijs geschetst aan de hand van 
drie beleidsthema’s: taal, leertijd en integratie.  
 
5.1 Kwaliteitsprofiel taal 
Net als vorig jaar baseren we ons voor het kwaliteitsprofiel Taal voor het voortgezet onderwijs 
voornamelijk op het uitstroomniveau van leerlingen. Daarvoor gebruiken we gegevens die de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) jaarlijks publiceert. Deze gegevens maken een vergelijking met landelijke 
cijfers mogelijk. We zetten Rotterdamse scholen daar tegen af.  
 
 
Figuur 5.1 Kwaliteitsprofiel taal voortgezet onderwijs 
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Tabel 5.1 omschrijving, referentie en bron bij kwaliteitsprofiel 
Indicatoren Taal Omschrijving  Norm Bron 

voldoende taalbeheersing 
algemeen 

toont het aandeel leerlingen dat met hun 
schoolonderzoek Nederlands op of boven het vmbo-tl 
niveau zit  

Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

voldoende taalbeheersing 
ten opzichte van lln van 
hetzelfde schoolniveau 

toont het aandeel leerlingen dat met hun 
schoolonderzoek Nederlands op of boven het niveau van 
andere leerlingen met hetzelfde schoolniveau zit 

Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

taalniveau eindexamen NL toont het aandeel leerlingen dat met hun eindexamen 
Nederlands op of boven het niveau vmbo-tl zit 

Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

gemiddeld taalniveau 
moderne vreemde talen 

toont het aandeel leerlingen met een voldoende op hun 
eindexamen voor moderne talen 

Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

5.1.1 Taalbeheersing volgens schoolonderzoek 

De eerste van de twee indicatoren over het taalbeheersingsniveau, zegt iets over het algemene 
taalniveau. Daarbij hanteren we vmbo-tl als uitgangspunt. We gaan ervan uit dat een dergelijk niveau 
of hoger leerlingen een goede kans in de maatschappij biedt. Alle havo en vwo leerlingen zitten daar 
natuurlijk automatisch boven. Vmbo-tl leerlingen met een voldoende op het schoolonderzoek 
Nederlands tellen mee, net als vmbo-kb leerlingen met een heel goed cijfer voor Nederlands.  
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Landelijk heeft 94% van de vo-leerlingen minimaal dit vmbo-tl niveau. Dat percentage vormt voor de 
indicator de grens tussen voldoende en goed. 63% van de Rotterdamse scholen zit op of boven dit 
niveau, wat betekent dat zij in de categorie ‘goed’ vallen. Op 17% van de scholen haalt 86 tot 91% van 
de leerlingen het vmbo-tl niveau (categorie ‘voldoende’). In de categorie ‘aandacht nodig’ valt 20% van 
de scholen. Daar behaalt maximaal 85% van de leerlingen het vmbo-tl niveau. Deze percentages 
wijken nauwelijks af van die van vorig jaar. 
 
Er is ook gekeken naar het taalbeheersingsniveau per schoolniveau. Hierop is de tweede indicator 
gebaseerd. Voor deze indicator gaan we ervan uit dat voldoende beheersing van de Nederlandse taal 
een van de voorwaarden is om in het vervolgonderwijs de lesstof te begrijpen. We hebben daarom per 
school berekend hoeveel leerlingen uitstromen met een voldoende voor het schoolonderzoek 
Nederlands. Het percentage ligt landelijk op 89%. Scholen die daarboven scoren, vallen in de 
categorie ‘goed’. Dit jaar gold dat voor 41%. In de categorie ‘aandacht’ valt 20% van de scholen, zij 
scoren meer dan 2% onder het landelijk gemiddelde. Deze percentages zijn vrijwel gelijk gebleven ten 
opzichte van vorig jaar. 

5.1.2 Taalniveau eindexamen 

Bij de derde indicator taalniveau eindexamen Nederlands kijken we naar het gemiddelde eindcijfer 
Nederlands op het centraal eindexamen. Landelijk ligt dit op een 6.4. Op 41% van de Rotterdamse 
scholen ligt het eindcijfer op het eindexamen Nederlands hoger, een kleine achteruitgang ten opzichte 
van vorig jaar toen dit 45% was. De eindcijfers van de 20% laagst scorende Rotterdamse scholen (de 
categorie ‘aandacht’) liggen desondanks tussen de 4.2 en 5.4, ruim een halve punt hoger dan vorig 
jaar. 
 
Opnieuw is naar het eindcijfer voor moderne vreemde talen gekeken vanuit de veronderstelling dat 
een meer talige opleiding het algemene taalvaardigheidsniveau ten goede komt. We hebben Engels, 
Duits en Frans meegenomen in de berekeningen. Landelijk gezien ligt het eindcijfer gemiddeld op een 
6.4. Op 30% van de Rotterdamse scholen ligt het eindcijfer gemiddeld hoger dan dit gemiddelde, vorig 
jaar was dit 34%. Scholen die gemiddeld lager dan een 6 scoren, vallen in de categorie ‘aandacht’. Dit 
geldt voor 20% van de scholen in Rotterdam, gelijk aan vorig jaar. 
 
5.2 Kwaliteitsprofiel leertijd 
Het kwaliteitsprofiel leertijd bestaat uit vier onderwerpen. Ten eerste schoolverzuim en de mate waarin 
scholen verzuim melden en de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam zien als partner bij het 
voorkomen van situaties waarin verzuim of thuiszitten dreigt. Ten tweede voortijdig schoolverlaten. 
Ten derde optimalisering van de leertijd door o.m. een passende plaatsing. En het vierde onderwerp 
ten slotte is uitbreiding van leertijd in de vorm van Brede school. 
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Figuur 5.2 Kwaliteitsprofiel leertijd voortgezet onderwijs 
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Tabel 5.2 omschrijving, referentie en bron bij kwaliteitsprofiel 

 
Indicatoren leertijd Omschrijving  Norm Bron 

aanwezigheid leerlingen toont de mate waarin de leerlingen op de school aanwezig 
zijn en dus niet verzuimen 

Rotterdams Leerplicht Rotterdam 
(JOS) 

meldingen toont de hulpvraag die de school heeft ten aanzien van 
verzuim gebaseerd op meldingen en verzoeken om 
bemiddeling 

Rotterdam Leerplicht Rotterdam 
(JOS) 

schoolafronding toont het percentage leerlingen dat het VO afrondt met een 
startkwalificatie of nog op school zit (evt. vervolgonderwijs) 

Rotterdams Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

bestrijden 
schoolverlaten 

toont de mate waarin op de school schoolverlaten wordt 
bestreden, opleidingsniveaus vergeleken met het 
stedelijke beeld 

Rotterdams Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

plaatsingsfit Meet hoeveel leerlingen na drie jaar op het niveau zit van 
hun advies 

Rotterdams Kwaliteitskaart 
Inspectie van het 
Onderwijs 

rendement toont het aandeel leerlingen dat zonder vertraging de 
school doorloopt 

Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

traject toont de mate van op- of afstroom van leerlingen in de 
school 

Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

schoolwisselingen toont het aandeel leerlingen dat niet van school wisselt  Landelijk Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

Brede school Geeft aan in welke mate de leertijd is verlengd aan de 
hand van de variant brede school 

Beleid Overzichten JOS 

 

5.2.1 Aanwezigheid leerlingen 

Bij de indicator aanwezigheid leerlingen baseren we ons op de verzuimmeldingen die in het afgelopen 
schooljaar zijn geregistreerd door de afdeling leerplicht. Aan de hand daarvan bepalen we per school 
wat het percentage leerlingen was dat niet verzuimde oftewel: aanwezig was. Op de meeste scholen 
is de aanwezigheid van leerlingen hoog, het gemiddelde in Rotterdam ligt op 94%, iets hoger dan 
vorig jaar. Scholen waar meer dan 98% van de leerlingen aanwezig is, vallen in de categorie ‘goed’. 
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Dit jaar was dat 52%, een duidelijke vooruitgang met vorig jaar toen dit 40% was. Bovendien is het 
percentage scholen in de categorie ‘aandacht’ (minder dan 92% aanwezigheid) gedaald van 31% 
vorig jaar naar 22% dit jaar.  
 
Naast het melden van relatief verzuim of zorgwekkend verzuim is het belangrijk dat scholen de 
afdeling leerplicht zien als partner in het voorkomen van thuiszitten. Leerplicht kan bemiddelen in 
situaties waar school en/of ouders er niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een ander 
type onderwijs. 38% van de scholen meldt nagenoeg geen verzuim of stelt hulpvragen, een 
aanzienlijke stijging in vergelijking met vorig jaar toen dit 23% was. Het niet melden kan 
gerechtvaardigd zijn doordat er geen problemen zijn met verzuim en/of dreigende uitval. Desondanks 
is het van belang leerplicht deelgenoot te maken van verzuim voordat er problemen zijn. 

5.2.2 Schoolafronding 

Voortijdig schoolverlaten bekijken we op twee manieren. Bij de indicator ‘schoolafronding’ gaan we uit 
van de vsv-cijfers per school zoals die door DUO aan de gemeente worden gerapporteerd. Die cijfers 
zetten we vervolgens om in een indicator die positief is geformuleerd, namelijk ‘schoolafronding’. De 
indicator toont zodoende het percentage leerlingen dat het voortgezet onderwijs afrondt met een 
startkwalificatie of nog op school zit. Op 42% van de scholen rondde meer dan 98% van de leerlingen 
hun opleiding af met een startkwalificatie of bleven zij onderwijs volgen. Vorig jaar lag dit percentage 
iets hoger, namelijk op 47%. Bij scholen in de categorie ‘aandacht nodig’ ligt het percentage leerlingen 
dat de school afrondt of op school zit onder de 96%. Dit geldt voor 19% van de scholen, vergelijkbaar 
met vorig jaar.  
 
Per school (brin) is ook gekeken naar het aantal voortijdig schoolverlaters per opleidingsniveau, 
afgezet tegen het stedelijke gemiddelde vsv-ers voor dat opleidingsniveau. Komt het schoolbeeld 
overeen met het stedelijke beeld, dan scoort de school voldoende (44% van de scholen). Minder 
voortijdig schoolverlaters is goed (27% van de scholen). Een school met gemiddeld meer voortijdig 
schoolverlaters heeft aandacht nodig (29% van de scholen). Het percentage scholen dat aandacht 
nodig heeft is licht gestegen in vergelijking met vorig jaar, toen dit 25% was. 

5.2.3 Rendement 

Vier indicatoren meten het rendement van de scholen. 
Ten eerste de plaatsingsfit. Deze kijkt hoeveel leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs op ten 
minste het niveau van het basisschooladvies presteert. Het stedelijk gemiddelde is 90%. Scholen waar 
dit percentage hoger ligt vallen in de categorie ‘goed’. Dit jaar was dat het geval op 56% van de 
scholen, vorig jaar was dit nog 62%. De categorie ‘aandacht nodig’ bestaat uit 20% van de scholen, 
vergelijkbaar met vorig jaar. Op deze scholen zit minder dan 86% van de leerlingen na drie jaar op het 
niveau van het advies. 
 
De indicator ‘rendement’ geeft het aandeel leerlingen weer dat zonder vertraging de school doorloopt. 
Vertraging is niet altijd alleen maar negatief. Een leerling bijvoorbeeld die na de havo nog het vwo 
afmaakt is op zich een positief gegeven. De leerling loopt echter wel vertraging op omdat hij in plaats 
van zes jaar, zeven jaar doet over het vwo. We hebben de scholen tegen de landelijke norm van 93% 
afgezet. Het percentage scholen waar meer dan 93% van de leerlingen onvertraagd de school 
doorloopt, de categorie ‘goed’, is 37%, terwijl dit vorig jaar 47% was. 
 
De indicator traject geeft inzicht in het percentage scholen waar veel of juist weinig sprake is van op- 
of afstroom van leerlingen. Van opstroom is sprake als een leerling in de loop van het voortgezet 
onderwijs een opleidingsniveau hoger gaat volgen en op dat hogere niveau de school verlaat. 
Afstroom betekent dat een leerling gedurende de schoolloopbaan een opleidingsniveau daalt en deze 
opleiding vervolgens afmaakt. We berekenen voor deze indicator het totale saldo van op- en afstroom 
op een school, uitgedrukt in een percentage. Landelijk ligt dat percentage op gemiddeld 0,4 opstroom. 
Scholen met een hoger percentage dan het landelijke gemiddelde vallen in de categorie ‘goed’. Dit 
jaar geldt dat voor 29% van de scholen, iets hoger dan vorig jaar (24%). Scholen waar het saldo 
negatief is hebben we in de categorie ‘aandacht nodig’ geplaatst. Het percentage scholen dat in deze 
categorie valt, 46%, is vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. 
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Ook door (veelvuldige) schoolwisselingen van leerlingen kan de effectieve leertijd onder druk komen 
te staan. Landelijk blijft 94% de hele vo-schoolloopbaan op dezelfde school. Scholen waar meer dan 
94% van de leerlingen tijdens hun periode op de middelbare school niet van school wisselt, vormen de 
categorie ‘goed’. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage scholen waarvoor dat geldt gestegen 
van 25 naar 29%.  

5.2.4 Extra leertijd 

Ook in het voortgezet onderwijs wordt de leertijd verlengd door de inzet van brede school, met drie 
varianten. Scholen met de meest uitgebreide variant brede school zijn in de categorie ‘goed’ geplaatst. 
Het gaat om 10 scholen of vestigingen van scholen. Scholen of vestigingen die nog geen brede school 
zijn hebben we hier onder de ‘aandacht nodig’ categorie geschaard. Bij deze categorisering kan een 
kanttekening worden geplaatst: vanwege een plafond aan brede school budget, kan niet iedere school 
variant drie school worden. 
 
Tabel 5.3 Aantal scholen verdeeld over de verschillende varianten brede school 2007/2008, 2008/2009 en 2009/2010

12
 

Varianten brede school  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Variant 1
13

 (min. 1 dag per week) 33 32 28 29 

Variant 2 (3 dagen per week) 10 14 21 23 

Variant 3 (5 dagen per week) 4 6 8 10 

Geen brede school 28 23 21 25 

Totaal aantal scholen 70 70 78 87 (incl praktijkonderwijs) 

 
5.3 Kwaliteitsprofiel integratie 
In het kwaliteitsprofiel integratie wordt gekeken naar de samenstelling van de leerlingpopulatie. 
 
Figuur 5.4 Kwaliteitsprofiel integratie voortgezet onderwijs 
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 het totaal aantal scholen in het schooljaar 2009/2010 en 2010/2011 is hoger; dit komt door de status van locaties. 
13

 De variant 1 Brede School: De Brede Schoollocatie werkt samen met maatschappelijke partners aan het Brede School activiteitenprogramma 
dat na schooltijd wordt uitgevoerd. De Brede School biedt in deze variant op minimaal 1 dag per week een activiteitenprogramma aan waaruit alle 
leerlingen (en ouders) facultatief kunnen kiezen. Er is een duidelijke relatie tussen het brede schoolprogramma en het reguliere 
onderwijsprogramma, waaronder in ieder geval het Veilig Op School programma. De variant 2 Brede School: De Brede Schoollocatie werkt samen 
met maatschappelijke partners aan het Brede School activiteitenprogramma dat zowel onder als na schooltijd wordt uitgevoerd. De Brede School 
biedt in deze variant op 3 dagen per week tot 17.00 uur een uitgebreid en divers activiteitenprogramma aan waaruit alle leerlingen (en ouders) 
facultatief kunnen kiezen. Er is een duidelijke relatie tussen het brede schoolprogramma en het reguliere onderwijsprogramma, waaronder in ieder 
geval het Veilig op School programma. Een bewegingsprogramma maakt onderdeel uit van het activiteitenprogramma.De variant 3 Brede School: 
De Brede Schoollocatie werkt samen met maatschappelijke partners aan het Brede School activiteitenprogramma, dat zowel onder als na 
schooltijd wordt uitgevoerd. De Brede School biedt in deze variant op 5 dagen per week tot minimaal 17.00 uur een uitgebreid en divers 
activiteitenprogramma aan waaruit alle leerlingen (en ouders) facultatief kunnen kiezen. De activiteiten onder schooltijd zijn verweven in het 
curriculum en geïntegreerd in het onderwijsprogramma. De activiteiten hebben een duidelijke relatie met het omgevingsgericht leren. De 
activiteiten na schooltijd zijn facultatief voor alle leerlingen (en ouders) en ook toegankelijk voor jongeren (en andere bewoners) uit de wijk. Een 
bewegingsprogramma maakt onderdeel uit van het activiteitenprogramma.  
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Tabel 5.4 omschrijving, referentie en bron bij kwaliteitsprofiel 

 
Indicatoren Integratie Omschrijving Norm Bron 

afspiegeling toont in welke mate de opleidingsniveaus op de school 
een afspiegeling van de stad vormen wat etniciteit van 
de leerlingen betreft 

Rotterdams Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

verschuiving in aandeel 
LWOO leerlingen 

toont van vo-vestigingen met een vmbo afdeling in 
welke mate er een verschuiving in leerlingpopulatie 
heeft opgetreden van lwoo-leerlingen vergeleken met 
het vorige schooljaar.  

Rotterdams Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) 

 

5.3.1 Samenstelling leerlingpopulatie 

Anders dan bij het basisonderwijs gaat het in het voortgezet onderwijs niet om de vraag of de school 
een afspiegeling van de buurt vormt. De keuze voor een school wordt gemaakt op basis van het type 
onderwijs, de signatuur en dergelijke. Een school in de buurt speelt een minder grote rol. Scholen voor 
voortgezet onderwijs hebben voor wat betreft de schoolkeuze een functie die de buurt, deelgemeente 
en soms zelfs gemeente overstijgt. Wel hebben vo scholen een andersoortige relatie met de buurt: 
een school met de aanloop van honderden jongeren drukt weldegelijk een stempel op de buurt.  
 
De indicator ‘afspiegeling’ toont welk percentage scholen voor voortgezet onderwijs wat etniciteit 
betreft een afspiegeling is van de stedelijke leerlingpopulatie. Daarbij wordt per school gekeken naar 
de verschillende opleidingsniveaus. Bij 80% evenredigheid of meer is de samenstelling van de 
leerlingpopulatie goed genoemd. Bij 22% van de scholen/vestigingen was dat het geval, een stijging 
ten opzichte van vorig jaar toen dit 16% was. Wanneer de evenredigheid 60% of minder bedraagt, zijn 
de scholen in de categorie ‘aandacht nodig’ geplaatst. Bij 27% van de scholen/vestigingen is dat het 
geval, iets lager dan vorig jaar (29%). De verschuivingen lijken groter dan ze in werkelijkheid zijn. 
Omdat het om een relatief klein aantal scholen/vestigingen gaat en grenzen scherp zijn neergelegd 
wordt een beweging tot op zekere hoogte uitvergroot. 
  
De tweede indicator kijkt naar de verdeling van lwoo-leerlingen over vmbo afdelingen in de stad. We 
hebben verondersteld dat het goed is als lwoo-leerlingen evenredig zijn verdeeld over de beschikbare 
vmbo-afdelingen. De gemiddelde Rotterdamse school/vestiging met een vmbo afdeling neemt 22% 
lwoo-leerlingen op. Dat is het ijkpunt. We berekenen vervolgens per vestiging of het percentage lwoo-
leerlingen van dit jaar in vergelijking met het vorige jaar dichter bij dit gemiddelde is gekomen of zich 
juist van het gemiddelde vandaan heeft bewogen. 47% van de scholen bewoog in de richting van het 
gemiddelde. Op 53% van de scholen/vestigingen werd de verdeling minder evenredig ten opzichte 
van de stad, een aanzienlijk hoger percentage dan vorig jaar (41%). Deze scholen vormen de 
categorie ‘aandacht nodig’. Ook hier geldt dat door aantallen (er zijn in Rotterdam 32 schoollocaties 
met een vmbo afdeling) en scherpe categorie grenzen bewegingen enigszins worden uitvergroot. 
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6 Kwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
 
Voor het mbo is dit jaar wederom een aantal kengetallen berekend. Niet alle mbo-instellingen zijn 
meegenomen. Alle berekeningen hieronder hebben betrekking op de twee roc’s en het Grafisch 
Lyceum Rotterdam, tenzij anders vermeld. Voor de kengetallen zijn alle mbo deelnemers

14
 

geselecteerd die in Rotterdam wonen. Voor het thema taal zijn (nog) geen kengetallen beschikbaar. 
 
6.1 Thema Taal 
In augustus 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen van kracht geworden. 
Belangrijk aspect van deze wet is de invoering van centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 
voor het mbo met ingang van schooljaar 2013-2014. 
 
In het kader van de landelijke Regeling Intensivering Nederlandse taal en rekenen hebben het Albeda 
college en Zadkine een implementatieplan taal en rekenen 2010-2013 opgesteld om een structurele 
verhoging te realiseren van het taal- en rekenniveau van de studenten. Een van de activiteiten is het 
afnemen van een nulmeting taal en rekenen bij de nieuwe instroom vanuit het vmbo vanaf najaar 
2010. De achterstanden in Rotterdam blijken veel groter dan het beeld dat naar voren komt uit de 
landelijke Monitor taal en rekenen (CITO 2009). Met name voor rekenen geldt dat vrijwel geen enkele 
student met het vereiste niveau 2F instroomt. Velen zitten onder niveau 1F: het uitstroomniveau eind 
basisonderwijs. Ook voor taal zijn de achterstanden groot: meer dan de helft van de nieuwe 
instromers komt onder niveau 2F binnen. De Rotterdamse rocs hebben dus een enorme inhaalslag te 
maken. Het is de vraag of deze voor 2013-2014 – als de eerste centrale examens ingevoerd worden – 
gemaakt is, te meer omdat het invoeringstraject in het vo niet parallel loopt aan dat van het mbo. 
Zolang vmbo-leerlingen nog niet hoeven te voldoen aan het vereiste instroomniveau is er sprake van 
een dubbele opdracht voor het mbo die met name in Rotterdam als consequentie kan hebben dat 
grote groepen jonge vakmensen niet gekwalificeerd kunnen worden omdat de centrale examinering in 
het mbo te snel is ingevoerd. 
 
Een andere belangrijke roc-activiteit in 2010 was het inrichten van een taal- en rekencentrum 
(Zadkine) of Kenniscentrum Taal + Rekenen (Albeda College) om de docenten(teams) te 
ondersteunen bij de inhaalslag taal en rekenen, bijvoorbeeld door het aanbieden van train-the-trainer-
trajecten op het gebied van effectieve didactiek Nederlands en rekenen. Een van de belangrijkste 
succesfactoren om het taal- en rekenniveau te verhogen is namelijk gelegen in de kwaliteit van de 
docent!  
 
Rotterdam heeft echter een lange traditie als taalstad en in het project Elkaars Taal Spreken werkten 
de mbo-opleidingen van het Albeda College en Zadkine de afgelopen 3 jaar samen met 4 vmbo-
scholen en het CED aan een doorlopende taalleerlijn. In juni 2010 is het project afgerond. Een van de 
opbrengsten was een aanpak om taalontwikkelend vakonderwijs en de beoordeling van taaltaken op 
elkaar af te stemmen. Daarnaast is een taalportfolio vmb-mbo opgeleverd. Een deel van de producten 
is te downloaden op www.marktplaats mbo.nl. Op deze manier hebben ook andere scholen toegang 
tot de eindproducten van het project en kunnen ze deze inzetten om de aansluiting tussen beide 
onderwijssectoren te verbeteren. 
 
Ook op bestuurlijk niveau is in 2010 aan een doorlopende leerlijn taal en rekenen gewerkt. Onder 
voorzitterschap van het mbo heeft de tijdelijke werkgroep taal en rekenen ROB II - waarin alle 
onderwijssectoren van VVE t/m HBO waren vertegenwoordigd - aanbevelingen geformuleerd om het 
taal- en rekenniveau in Rotterdam significant toe te laten nemen ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. 
 
 
6.2 Thema: Effectieve leertijd en Doorstroom  
In het schooljaar 2009-2010 is het aantal ongediplomeerde schoolverlaters 4.938. Dit is een stijging 
van 1.271 schoolverlaters ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal studenten dat tussentijds 
zonder diploma stopt met de opleiding en daarna overstapt naar een nieuwe opleiding is 5.449. Dit is 
een stijging van 1.177 overstappers ten opzichte van het jaar ervoor.  
 

                                                      
14

 De postcodes zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam 
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Het jaarresultaat
15

 2009-2010 is 51,2%. Het gaat hierbij om studenten die in Rotterdam wonen. Het 
jaarresultaat van de studenten die niet in Rotterdam wonen, is beduidend beter. Het jaarresultaat van 
deze groep ligt 10 procentpunten hoger. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit grote verschil moet worden 
toegeschreven aan minder gunstige sociaal economische factoren en het lage opleidingsniveau

16
.  

Het jaarresultaat 2008-2009 was nog 61,1%. Het minder gunstige resultaat in 2009-2010 komt 
doordat dit jaar minder studenten een diploma hebben behaald en beduidend meer studenten de mbo 
instellingen ongediplomeerd hebben verlaten. De daling van het jaarresultaat is vooral terug te vinden 
bij de sectoren Economie en Zorg & Welzijn. Het jaarresultaat voor de sector Techniek is licht 
gestegen

17
. Het resultaat van de opleiding tot Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA opleiding) 

is eveneens met 10% gedaald (tabel 6.1).  
 
Tabel 6.1: Het aantal gediplomeerde en ongediplomeerde doorstromers en schoolverlaters in de periode 1 oktober 
2009 tot en met 30 september 2010 uitgesplitst per sector. 

 
 Nog in opleiding Schoolverlater   jaarresultaat 

Sector Gediplomeerd Ongediplomeerd N Gediplomeerd Ongediplomeerd N Totaal 09/10 08/09 

AKA 174 369 543 188 397 585 1.128 47,7% 58,0% 

Economie 747 2.782 3.529 1.115 2.299 3.414 6.943 44,7% 58,0% 

Techniek 340 1.135 1.475 639 929 1.568 3.043 51,3% 51,0% 
Zorg & 
Welzijn 572 1.163 1.735 1.401 1.313 2.714 4.449 60,0% 68,2% 

Totaal: 1.833 5.449 7.282 3.343 4.938 8.281 15.563 51,2% 61,1% 

 
De onderwijsinspectie heeft voor de beoordeling van de opbrengsten normen voor het jaarresultaat 
vastgesteld. De normen voor 2010 staan in tabel 2. Bij de vaststelling van deze norm gaat de 
inspectie er vanuit dat 30% van de opleidingen van alle roc’s in Nederland niet aan deze norm zal 
voldoen. Nagenoeg alle jaarresultaten van de drie sectoren liggen onder de norm. Alleen de sector 
Techniek niveau 3 en de sector Zorg&Welzijn niveau 1 en 2 scoren voldoende (tabel 6.3). Ook hier 
kunnen de minder goede resultaten voor een deel worden toegeschreven aan de minder gunstige 
sociaal economische factoren en het lage opleidingsniveau. Zonder interventies - waaronder het 
opzetten van een zorgschil, meer uren voor taal en rekenen en het verhogen van het aantal 
contacturen - zullen de opbrengsten naar verwachting nog meer achterblijven bij het gemiddelde van 
Nederland.  
 
Tabel 6.2: De normen voor het jaarresultaat van de inspectie voor de toezichtronde 2010 per niveau 

jaarresultaat 

niveau 2010 

1 60,7% 

2 56,5% 

3 65,3% 

4 64,2% 
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 Volgens de definitie van de onderwijsinspectie 
16

 In dit verband wordt verwezen naar het onderzoek van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt dat is uitgevoerd 

in opdracht van de G4 ROC's naar aanleiding van de 4
e
 mbo Benchmark rapportage 2010, Nijmegen oktober 2010 

17
 De stijging is vooral te danken aan het goede jaarresultaat van het Grafisch Lyceum Rotterdam 
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Tabel 6.3: Het aantal gediplomeerde en ongediplomeerde doorstromers en schoolverlaters in de periode 1 oktober 
2009 tot en met 30 september 2010 uitgesplitst per opleidingsniveau en per sector. 

Opleidings  Nog in opleiding Schoolverlater   
Jaar 
resultaat 

Niveau Sector Gediplomeerd 
On-
gediplomeerd N Gediplomeerd 

On-
gediplomeerd N Totaal 09/10 

1 AKA 174 369 543 188 397 585 1.128 47,7% 

  Economie 68 56 124 16 70 86 210 54,5% 

  Techniek 122 60 182 84 170 254 436 54,8% 

  Zorg & Welzijn 20 6 26 16 13 29 55 73,5%** 

Totaal 1   384 491 875 304 650 954 1.829 51,4% 

2 Economie 380 1125 1505 352 852 1.204 2.709 46,2% 

  Techniek 141 291 432 185 420 605 1.037 43,7% 

  Zorg & Welzijn 321 220 541 250 258 508 1.049 68,9%** 

Totaal 2   842 1.636 2478 787 1.530 2.317 4.795 51,6% 

3 Economie 258 709 967 244 658 902 1.869 43,3% 

  Techniek 57 171 228 153 106 259 487 66,5%** 

  Zorg & Welzijn 220 578 798 459 642 1.101 1.899 51,4% 

Totaal 3   535 1.458 1993 856 1.406 2.262 4.255 49,7% 

4 Economie 41 892 933 503 719 1.222 2.155 43,1% 

  Techniek 20 613 633 217 233 450 1.083 50,4% 

  Zorg & Welzijn 11 359 370 676 400 1.076 1.446 63,2% 

Totaal 4   72 1.864 1.936 1.396 1.352 2.748 4.684 52,1% 

Eindtotaal:  1.833 5.449 7.282 3.343 4.938 8.281 15.563 51,2% 

**Deze jaarresultaten voldoen aan de norm van de inspectie 

 
In het schooljaar 2009-2010 hebben 5.176 studenten een diploma ontvangen en 10.387 studenten 
hebben de opleiding zonder diploma tussentijds beëindigd

18
. De verhouding gediplomeerden en niet 

gediplomeerden uitgesplitst per vooropleiding, varieert tussen 20,5% en 54,5%. Mbo studenten 
hebben meestal een vooropleidingprofiel met de code 03, 04, 05, of 08. De doorstroom binnen het 
mbo is groot en redelijk succesvol (circa 36%). Het aantal uitgereikte diploma’s aan studenten met 
alleen basisonderwijs is relatief hoog (38,6%) zoals in tabel 6.4 is te lezen. 
Driekwart van de studenten

19
 van de vier opleidingsniveaus stroomt binnen 2 jaar gediplomeerd of 

ongediplomeerd uit (tabel 6.5). De relatief snelle doorstroom van de niveau 4 studenten is toe te 
schrijven aan de verkorte opleidingen die naast de reguliere opleidingen worden aangeboden.  

                                                      
18

 Van deze groep is 52,5% overgestapt naar een nieuwe opleiding 
19

 De studieduur gegevens van het Grafisch Lyceum zijn niet bekend en om die reden niet meegenomen 
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Tabel 6.4: De vooropleiding van de gediplomeerde en ongediplomeerde studenten in de periode 1 oktober 2009 tot en 
met 30 september 2010 
 

 Vooropleiding 

Uitgereikte 
diploma’s door 
het ROC   Vooropleiding en 

code omschrijving ja nee N 

Behaalde 
diploma’s 

Onderlinge 
verhouding 
Behaalde  
Diploma’s 

01 
Geen of niet voltooid basisonderwijs (ook 
functioneel analfabeet) 24 93 117 20,5% 0,5% 

02 Voltooid basisonderwijs (geen analfabeet) 207 329 536 38,6% 4,0% 

03 Basisvorming (alg. leerj. avo/vbovmbo) 1.473 2.522 3.995 36,9% 28,5% 

04 Vmbo excl. Theoretische leerweg (vbo) 1.153 2.638 3.791 30,4% 22,3% 

05 Theoretische leerweg vmbo (mavo) 748 1.903 2.651 28,2% 14,5% 

06 Havo 61 79 140 43,6% 1,2% 

07 Vwo 6 5 11 54,5% 0,1% 

08 Mbo niveau 1-2 561 988 1.549 36,2% 10,8% 

09 Mbo niveau 3-4 310 565 875 35,4% 6,0% 

99 Onbekend 633 1.265 1.898 33,3% 12,2% 

Eindtotaal   5.176 10.387 15.563 33,3% 100,0% 

 
 
Tabel 6.5: De studieduur van de gediplomeerde en ongediplomeerde studenten in de periode 1 oktober 2009 tot en met 
30 september 201020 

 

Opleidings   Diploma    

Niveau Studieduur ja nee N 75e percentiel 

1 
1 <= 6 
maanden 184 193 377  

  2 <= 1 jaar 375 751 1.126 * 

  3 <= 2 jaar 122 181 303  

  4 <= 3 jaar 4 10 14  

  5 <= 4 jaar 2 1 3  

Totaal 1   687 1.136 1.823  

2 
1 <= 6 
maanden 84 412 496  

  2 <= 1 jaar 420 1.556 1.976  

  3 <= 2 jaar 891 940 1.831 * 

  4 <= 3 jaar 179 159 338  

  5 <= 4 jaar 27 28 55  

  6 > 4 jaar 4 5 9  

Totaal 2   1.605 3.100 4.705  

3 
1 <= 6 
maanden 55 318 373  

  2 <= 1 jaar 239 1.379 1.618  

  3 <= 2 jaar 522 762 1.284 * 

  4 <= 3 jaar 447 266 713  

  5 <= 4 jaar 76 55 131  

  6 > 4 jaar 4 9 13  

Totaal 3   1.343 2.789 4.132  

4 
1 <= 6 
maanden 63 253 316  

  2 <= 1 jaar 445 1.382 1.827  

  3 <= 2 jaar 342 569 911  

  4 <= 3 jaar 287 271 558 * 

  5 <= 4 jaar 155 132 287  

  6 > 4 jaar 55 20 75   

Totaal 4   1.347 2.627 3.974   

Eindtotaal   4.982 9.652 14.634   

                                                      
20

 Dit is de studieduur van de opleidingen van het Albeda College en het Zadkine College. 
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6.3 Thema Integratie  
Van alle studenten die in Rotterdam wonen en die op peildatum 1 oktober 2010 stonden ingeschreven 
bij het roc Albeda en het roc Zadkine woont meer dan 90% in de armoedeprobleemcumulatiegebieden 
(APC- gebieden) zoals in tabel 6.6 is te lezen. Het aantal APC –studenten op niveau 1 is het hoogst 
(meer dan 95%). De meeste mbo studenten staan ingeschreven voor de sector Economie en de 
sector Zorg & Welzijn. De belangstelling voor de sector Techniek is opvallend laag (12,5% van het 
totaal). 
 
Tabel 6.6: Het aantal studenten uit armoedeprobleemcumulatiegebieden (APC) op peildatum 1 oktober 2009 verdeeld 
over de sectoren. 
 

   Verhouding ten opzichte van 

sector APC Niet APC N sector Totaal 

AKA 
Economie 
Techniek 
Zorg & Welzijn 

1.281 
8.664 
2.366 
7.191 

36 
632 
249 
550 

1.317 
9.296 
2.615 
7.741 

97,3% 
93,2% 
90,5% 
92,9% 

6,3% 
44,3% 
12,5% 
36,9% 

 Totaal: 19.502 1.467 20.969 93,0% 100,0% 

 
Bijna één op de drie mbo studenten is niet in het bezit van een diploma van het vmbo of het vo. Voor 
de AKA opleidingen is nog geen 10% in het bezit van een diploma. De groep mbo studenten zonder 
vmbo - of vo-diploma dat woont in de APC gebieden is beduidend groter vergeleken met de niet APC- 
groep. Het verschil is meer dan 9 procentpunten (tabel 6.7). 
 
Tabel 6.7: Het aantal studenten al of niet in het bezit van het diploma uit APC en niet APC- gebieden  

 

Sector APC  Niet APC    

 diploma geen diploma  diploma 
geen 
diploma N 

 
 

APC  
gebied 

Niet APC -
gebied 

N-
diploma's 

 
 

AKA 108 1.095  3 32 1.238  9,0% 8,6% 9,0%  

Economie 4.851 3.049  392 157 8.449  61,4% 71,4% 62,1%  

Techniek 1.376 760  150 66 2.352  64,4% 69,4% 64,9%  

Zorg & Welzijn 4.050 2.201  352 150 6.753  64,8% 70,1% 65,2%  

Eindtotaal 10.385 7.105  897 405 18.792**  59,4% 68,9% 60,0% 

** Van ongeveer 10% is het diploma niet geregistreerd. 

 
Relatief veel studenten van het mbo komen van het vmbo. Het aantal vmbo-t studenten dat voor een 
mbo opleiding kiest, is opvallend laag voor de sector Techniek. De doorstroom binnen het mbo naar 
een hogere leerweg is relatief groot (tabel 6.8)  
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Tabel 6. 8: De vooropleiding van de studenten uit APC –gebieden en niet APC –gebieden op peildatum 1 oktober 2009 
uitgesplitst per sector en wel of niet in het bezit van een diploma van de toeleverende school. 
 

 

   APC geen APC N 

sector code omschrijving diploma 
geen 
diploma diploma 

geen 
diploma  

Procen-
tueel 
gewicht 

AKA 01 
Geen of niet voltooid basisonderwijs 
(ook functioneel analfabeet) 0 98 0 2 100 8,1% 

  02 
Voltooid basisonderwijs (geen 
analfabeet) 23 120 1 0 144 11,6% 

  03 Basisvorming (alg. leerj. avo/vbovmbo) 23 664 1 27 715 57,8% 

  04 Vmbo excl. Theoretische leerweg (vbo) 19 18 0 1 38 3,1% 

  05 Theoretische leerweg vmbo (mavo) 5 4 1 0 10 0,8% 

  06 Havo 0 0 0 0 0 0,0% 

  07 Vwo 0 0 0 0 0 0,0% 

  08 Mbo niveau 1-2 31 91 0 1 123 9,9% 

  09 Mbo niveau 3-4 0 0 0 0 0 0,0% 

  99 Onbekend 7 100 0 1 108 8,7% 

Totaal AKA   108 1.095 3 32 1.238  

Economie 01 
Geen of niet voltooid basisonderwijs 
(ook functioneel analfabeet) 0 4 0 0 4 0,0% 

  02 
Voltooid basisonderwijs (geen 
analfabeet) 22 662 0 15 699 8,3% 

  03 Basisvorming (alg. leerj. avo/vbovmbo) 664 1.514 59 86 2.323 27,5% 

  04 Vmbo excl. Theoretische leerweg (vbo) 1.758 509 123 28 2.418 28,6% 

  05 Theoretische leerweg vmbo (mavo) 1.494 53 164 7 1.718 20,3% 

  06 Havo 55 1 6 1 63 0,7% 

  07 Vwo 1 0 0 0 1 0,0% 

  08 Mbo niveau 1-2 541 191 20 9 761 9,0% 

  09 Mbo niveau 3-4 280 0 13 0 293 3,5% 

  99 Onbekend 36 115 7 11 169 2,0% 

Totaal Economie   4.851 3.049 392 157 8.449  
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Vervolg tabel 6. 8: De vooropleiding van de studenten uit APC –gebieden en niet APC –gebieden op peildatum 1 
oktober 2009 uitgesplitst per sector en wel of niet in het bezit van een diploma van de toeleverende school. 

   APC Geen APC 

sector code omschrijving diploma 
geen 
diploma diploma 

geen 
diploma N 

Procen-
tueel 
gewicht 

Techniek 01 
Geen of niet voltooid basisonderwijs 
(ook functioneel analfabeet) 0 2 0 0 2 0,1% 

  02 
Voltooid basisonderwijs (geen 
analfabeet) 137 350 29 28 544 23,1% 

  03 
Basisvorming (alg. leerj. 
avo/vbovmbo) 118 254 35 27 434 18,5% 

  04 
Vmbo excl. Theoretische leerweg 
(vbo) 481 40 43 3 567 24,1% 

  05 Theoretische leerweg vmbo (mavo) 141 1 11 0 153 6,5% 

  06 Havo 21 8 1 0 30 1,3% 

  07 Vwo 44 80 5 7 136 5,8% 

  08 Mbo niveau 1-2 357 4 20 0 381 16,2% 

  09 Mbo niveau 3-4 65 1 5 0 71 3,0% 

  99 Onbekend 12 20 1 1 34 1,4% 

Totaal Techniek   1.376 760 150 66 2.352  

Zorg & 
Welzijn 01 

Geen of niet voltooid basisonderwijs 
(ook functioneel analfabeet) 0 6 0 0 6 0,1% 

  02 
Voltooid basisonderwijs (geen 
analfabeet) 36 368 2 4 410 6,1% 

  03 
Basisvorming (alg. leerj. 
avo/vbovmbo) 463 934 24 56 1.477 21,9% 

  04 
Vmbo excl. Theoretische leerweg 
(vbo) 1.337 283 102 38 1.760 26,1% 

  05 Theoretische leerweg vmbo (mavo) 919 44 117 4 1.084 16,1% 

  06 Havo 72 10 13 0 95 1,4% 

  07 Vwo 10 4 1 0 15 0,2% 

  08 Mbo niveau 1-2 475 279 17 33 804 11,9% 

  09 Mbo niveau 3-4 711 0 74 0 785 11,6% 

  99 Onbekend 27 273 2 15 317 4,7% 

Totaal Zorg & Welzijn 4.050 2.201 352 150 6.753  

Totaal     10.385 7.105 897 405 18.792  

 
 
6.4 Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 
De gemeente Rotterdam heeft in 2005 in een convenant met het MBO afspraken gemaakt over een 
jaarlijkse vermindering van het aantal VSV-ers met 10%. In 2005/2006 was het aantal VSV-ers 4335 
deelnemers en in 2008/2009 3781. Over een periode van drie cursusjaren is dit een reductie van 13% 
(tabel 6.9) 
 
Tabel 6.9 Het aantal voortijdig schoolverlaters in het cursusjaar 2005/2006 en 20082009

21
 

VSV  Aantal percentage index 

2005/2006 4335 12,8% 100 

2008/2009 3781 11,2% 87 

                                                      
21

 Deze kengetallen zijn terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie. Het betreft alle  deelnemers tot 23 jaar van 
het Albeda College, het Zadkine en het Grafisch Lyceum 
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7 Conclusies 
 
Het onderwijsverslag rapporteert over de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs, met de bedoeling 
een beeld te schetsen van wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Voor de laatste maal vormt 
het Rotterdams Onderwijs Beleid 2005-2010 het uitgangspunt van het onderwijsverslag, met de focus 
op de kwaliteitsprofielen taal, leertijd en integratie.  
Achtereenvolgens worden voor de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en het mbo de belangrijkste conclusies uit dit onderwijsverslag weergegeven. Ook wordt 
aandacht besteed aan het ISO traject dat op een specifieke manier werkt aan de verbetering van de 
kwaliteit van scholen.  
 
Kwaliteitsoordelen Inspectie van het Onderwijs 
 
Voor- en vroegschoolse educatie 
De Inspectie van het Onderwijs heeft een deel van de instellingen voor vve beoordeeld. Positief 
beoordeeld wordt het handelen van leidsters en leerkrachten, bijvoorbeeld op het gebied van 
taalontwikkeling. Ook is de kwaliteit van de vve programma’s en het pedagogisch klimaat goed. 
Verbeteringen zijn wenselijk op het gebied van zorg, ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn en de 
opbrengsten. Dit worden prioriteiten binnen het nieuwe Rotterdams onderwijsbeleid. 
 
Primair onderwijs 
In Rotterdam zijn geen zeer zwakke en ruim tien zwakke basisscholen. Daarmee ligt de stad onder het 
gemiddelde van de G4. Wat betreft het percentage zwakke scholen ligt Rotterdam op het landelijk 
gemiddelde. 
 
Voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs wordt het inspectieoordeel gegeven op het niveau van onderwijssoort en 
leerweg, en niet op de school als geheel. Het percentage zeer zwakke scholen ligt op het landelijk 
gemiddelde, en onder het gemiddelde van de G4. Het percentage zwakke scholen is daarentegen 
hoog in Rotterdam, zowel in vergelijking tot het landelijk als het G4 gemiddelde. Mogelijk afglijden van 
scholen met zwakke afdelingen is een punt van zorg. 
 
(Voortgezet) speciaal onderwijs 
In het kader van Robuust heeft de CED-groep op een beperkt aantal cluster 3 en 4 scholen een 
drieminutentoets (DMT) afgenomen om zo leeropbrengsten te kunnen meten. Het percentage 
leerlingen in cluster 3 met niveau ‘functioneel geletterd’ is ogenschijnlijk laag. Een landelijke referentie 
is nodig. Binnen cluster 4 is er de ambitie om te voldoen aan landelijke normen. De gemiddelde 
leeropbrengst op de onderzochte cluster 4 scholen zit net onder de landelijke ondergrens voldoende. 
Er zijn grote niveauverschillen tussen leerlingen die goed en slecht presteren. 
 
Kwaliteitsprofielen basisonderwijs 
 
Taal  
Het merendeel van de scholen dat deelnam aan de toetsservice (80%) scoort goed op voldoende 
taalbeheersing (A/B/C score op cito-lvs toetsen), een kleine verbetering ten opzichte van 2009. De 
leerlingen met een D/E score slagen er echter in mindere mate dan vorig jaar in om hun 
taalachterstand te verkleinen. 
Het gemiddeld taalniveau van 75% van de scholen ligt onder het landelijke gemiddelde (van leerlingen 
met A, B, C-niveau), wel is het percentage scholen dat boven het landelijk gemiddelde zit ligt gestegen 
ten opzichte van vorig jaar.  
De indicator leerwinst laat een verslechtering zien met vorig jaar: 80% van de scholen heeft te maken 
met ‘leerverlies’ meer dan vorig jaar terwijl het aandeel scholen dat leerwinst realiseert kleiner is dan 
vorig jaar. 
Er worden dit jaar minder taalinterventies ingezet in het basisonderwijs. Omdat op stadsniveau wordt 
gerapporteerd is het lastig om hier een verklaring voor te geven. Mogelijk speelt het aflopen van het 
tienjarige traject Deltaplus hier een rol in. 
 
Leertijd 
Het resultaat op de indicatoren aanwezigheid leerlingen en hulpvragen bij verzuimmeldingen laten een 
vergelijkbaar beeld zien met vorig jaar. Het merendeel van de scholen scoort goed of voldoende op de 
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aanwezigheid van hun leerlingen. Ongeveer een kwart van de scholen doet niet of nauwelijks melding 
van verzuim. We hebben helaas geen inzicht wat hiervan de oorzaak is (is er bijvoorbeeld sprake van 
een beter verzuimbeleid of van een afname van het aantal verzuimende leerlingen, of is er wel 
degelijk sprake van verzuim maar doet de school hier geen melding van. 
Een toenemend percentage basisscholen heeft te maken met doublures. Kijken we naar het 
rendement van zittenblijven, dan is hier verbetering zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent 
dat zittenblijvers die doorstromen naar het vo steeds beter terecht komen. Ook wordt op steeds 
minder scholen (veelvuldig) van school gewisseld 
De collegedoelstelling met betrekking tot het aantal scholen met een volledig dagarrangement (vda), is 
behaald, vanaf dit schooljaar zijn 46 scholen vda. Het overgrote deel van de overige basisscholen 
biedt één van de andere drie brede school varianten aan. 
 
Integratie 
Iets meer dan de helft van de scholen heeft een leerlingpopulatie die overeenkomt met de populatie 
van de buurt als geheel, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Toch trekt het merendeel van de scholen 
(71%) voornamelijk leerlingen woonachtig in de eigen buurt aan. 
Interventies op het gebied van integratie (vriendschapsscholen, ouderinitiatieven) zijn waardevol, maar 
vinden op kleine schaal plaats in de stad. 
 
Kwaliteitsprofielen voortgezet onderwijs 
 
Taal 
Tweederde van de Rotterdamse scholen zit op of boven het landelijk gemiddelde wat betreft 
voldoende taalbeheersing, vergelijkbaar met vorig jaar.   
Op 41% van de Rotterdamse scholen is het gemiddelde eindcijfer Nederlands hoger dan het landelijke 
gemiddelde eindcijfer Nederlands, een lichte achteruitgang ten opzichte van 2009. Aandacht blijft 
uitgaan naar de 20% laagst scorende scholen in Rotterdam, ondanks dat hun gemiddelde eindcijfer 
wel verbeterd is het afgelopen jaar.  
 
Leertijd 
Meer dan de helft van het aantal scholen scoort goed op de indicator aanwezigheid leerlingen, wat 
een duidelijke verbetering is met vorig jaar. Tegelijkertijd is het aandeel scholen in de categorie 
‘aandacht’ gedaald. Wel is het percentage scholen dat niet of nauwelijks verzuim meldt of hulpvragen 
stelt aanzienlijk gestegen.  
De indicator schoolafronding meet welk deel van de leerlingen dat het vo afrondt met een 
startkwalificatie of dat onderwijs blijft volgen. 42% van de scholen scoort goed op deze indicator, een 
kleine afname ten opzichte van vorig jaar. Het percentage scholen dat aandacht nodig heeft is 
ongeveer gelijk gebleven (19%).  
Op 56% van de scholen presteren leerlingen na drie jaar op het vo op tenminste het niveau van het 
basisschooladvies, dit is een daling ten opzichte van 2009. De categorie aandacht nodig is met 20% 
ook vrij groot, maar wel vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage scholen met per saldo meer 
afstroom dan opstroom is ongeveer gelijk gebleven aan dat van vorig jaar, maar met 46% wel hoog. 
Op een groot deel van de vo scholen vinden meer schoolwisselingen plaats dan het landelijk 
gemiddelde. Zo’n 30% van de scholen scoort beter dan het landelijk gemiddelde, een iets beter 
resultaat dan in 2009.  
Het aantal brede scholen in het voortgezet onderwijs is dit jaar in kleine mate gestegen. 
 
Integratie 
Een groter deel van de scholen vormt op opleidingsniveau een afspiegeling van de stad, gekeken 
naar etniciteit. De verdeling van leerlingen met een lwoo-indicatie is dit jaar aanzienlijk minder in 
overeenstemming met het stedelijk gemiddelde dan vorig jaar. 
 
Kwaliteit middelbaar beroeps onderwijs 
De roc’s hebben in 2010 een nulmeting afgenomen om het taal- en rekenniveau van de nieuwe 
instroom (vanuit het vmbo) in kaar t te brengen. De voortgang taal- en rekenen van de studenten 
wordt gedurende het gehele traject gemonitord enerzijds om het leertraject bij te stellen en anderzijds 
om het rendement van de extra activiteiten taal en rekenen  inzichtelijk te maken en te evalueren. Op 
het gebied van effectieve leertijd is het jaarresultaat achteruitgegaan ten opzichte van vorig jaar. De 
gemiddelde jaarresultaten van de drie sectoren in het mbo liggen onder de landelijke norm van de 
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Inspectie van het Onderwijs. Alleen Techniek niveau 3 en Zorg & Welzijn niveau 1 en 2 scoren 
voldoende. Deelnemers uit de regio doen het beter dan Rotterdamse deelnemers.  
Bijna eenderde van de mbo studenten is niet in het bezit van een vo diploma, en een aanzienlijk deel 
van hen woont in een zogenoemde armoedeprobleem-cumulatiegebied. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat dit moet worden toegeschreven aan de minder gunstige economische factoren en het 
opleidingniveau van de deelnemers uit Rotterdam. 
 
Intensieve School Ontwikkeling  
Het ISO traject biedt scholen die een aangepast toezicht van de Inspectie van het Onderwijs hebben 
(of het risoco hierop lopen), een versneld verbetertraject aan om de kwaliteit van het onderwijs op 
deze scholen weer op peil te krijgen. De notitie ‘Rendement en kwaliteit: de discussie en de dialoog’, 
geschreven door de ISO programmacommissie, stelt dat het rendement van een school om meer 
draait dan alleen de eindopbrengsten. De kwaliteit van het onderwijs ligt vooral in de 
ontwikkelmogelijkheden die de school hun leerlingen biedt. Leerkrachten vormen hierin de 
kwaliteitsspil en het bieden van maatwerk in de vorm van verschillende leerarrangementen is 
wenselijk.  
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Bijlage 1: Overzicht verloop ISO trajecten ROB 1 periode  
 
Basistoezicht = Groen 
Aangepast toezicht kwaliteit =Oranje 
aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit =Rood 
 
Tabel B1 Overzicht verloop ISO trajecten ROB 1 periode 

 
  2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1 REC 1e tranche  
  

(ISO afgerond) 
 

 

2 PO 1e tranche   (ISO afgerond)   

3 PO 1e tranche    (ISO afgerond)  

4 VO 1e tranche   (ISO afgerond)   

5 PO 2e tranche        (ISO afgerond)  

6 PO 2e tranche        (ISO traject wordt 
afgerond) 

7 PO 2e tranche      (ISO afgerond)  

8 VO 2e tranche (ISO voorfase)       (ISO traject wordt 
afgerond) 

9 VO 2e tranche   (ISO afgerond)    

10 PO 3e tranche  (ISO voorfase)     (ISO wordt 
afgerond) 

11 PO 3e tranche    (ISO afgerond)  

12 PO 3e tranche    (ISO wordt 
mogelijk 
voortgezet) 

 

13 PO 3e tranche      (ISO afgerond)  

14 VO 3e tranche  (ISO afgerond)    

15 VO 3e tranche  (ISO afgerond)    

16 VO 3e tranche   (ISO voorfase)     

17 VO 3e tranche     (ISO afgerond)  

18 PO 3e tranche  (ISO traject wordt 
tijdelijk stopgezet) 

(start ISO traject) (school wordt 
opgeheven) 

 
 

19 PO 4e tranche   (ISO voorfase)  (ISO wordt 
afgerond) 

20 PO 4e tranche    (ISO afgerond)  

21 PO 4e tranche     (ISO wordt 
afgerond) 

22 PO 4e tranche     (ISO wordt 
afgerond) 

23 PO 4e tranche   (ISO voorfase, 
geen vervolg) 

  

24 SBO 4e tranche      

25 PO 4e tranche   (ISO voorfase)   (ISO wordt 
afgerond) 

26 PO 4e tranche     (ISO wordt 
afgerond) 

27 PO 4e tranche      (ISO traject wordt 
afgerond) 

28 PO 4e tranche     (ISO traject wordt 
afgerond) 

29 PO 4e tranche     (ISO traject wordt 
afgerond) 

30 VO 4e tranche      (start ISO traject) 

31 VO 4e tranche      (ISO traject wordt 
afgerond) 

32 VO 4e tranche    (ISO voorfase)  (ISO traject wordt 
afgerond) 

33 VO 4e tranche     
 

 (ISO traject wordt 
afgerond) 

34 VO 4e tranche      (start ISO traject) 

35 VO 4e tranche  
 

    (start ISO traject) 

36 VO 4e tranche      (start ISO traject) 
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Bijlage 2: Basisgegevens bij de profielen 
 
Kwaliteitsprofiel taal basisonderwijs  
 

Indicator referentie Categorie Aantal (N) % Maximum Minimum 

voldoende taalbeheersing      81% alle vestigingen 82 100 96% 48% 

  aandacht 9 11 70% 48% 

  voldoende 7 9 75% 72% 

  goed 66 80 96% 75% 

vermindering taalachterstand      42% alle vestigingen 75 100 137% -100% 

  aandacht 26 35 25% -100% 

  voldoende 45 60 95% 25% 

  goed 4 5 137% 106% 

gemiddeld niveau      25% alle vestigingen 83 100 78% -29% 

  aandacht 20 24 10% -29% 

  voldoende 59 71 55% 11% 

  goed 4 5 78% 61% 

leerwinst      10% alle vestigingen 74 100 32% -102% 

  aandacht 59 80 -2% -102% 

  voldoende 8 11 9% 0% 

  goed 7 9 32% 12% 

taalinterventies   1 interventie alle vestigingen 277 100 3 0 

  aandacht 125 45 0 0 

  voldoende 79 29 1 1 

  goed 73 26 3 2 

 
Kwaliteitsprofiel leertijd basisonderwijs  
 

Indicator Referentie Categorie Aantal (N) % Maximum Minimum 

aanwezigheid leerlingen      98% alle vestigingen 186 100 100% 86% 

  aandacht 27 15 96% 86% 

  voldoende 113 61 99% 96% 

  goed 46 25 100% 100% 

meldingen      4% alle vestigingen 186 100 23% 0% 

  aandacht 41 22 1% 0% 

  voldoende 90 48 5% 1% 

  goed 553 30 23% 5% 

rendement algemeen     100% alle vestigingen 75 100 105% 0% 

  aandacht 57 76 90% 0% 

  voldoende 11 15 100% 91% 

  goed 7 9 105% 100% 

rendement zittenblijven      88% alle vestigingen 76 100 100% 65% 

  aandacht 4 5 69% 65% 

  voldoende 48 63 95% 70% 

  goed 24 32 100% 95% 

schoolverblijf      97% alle vestigingen 171 100 100% 86% 

  aandacht 43 25 93% 86% 

  voldoende 88 51 97% 93% 

  goed 40 23 100% 97% 

brede school    variant 2 alle vestigingen 270 100 4 0 

  aandacht 54 20 0 0 

  voldoende 155 57 3 1 

    goed 61 23 4 4 

ouderondersteuning   1 interventie alle vestigingen 277 100 2 0 

  aandacht 111 40 0 0 

  voldoende 110 40 1 1 

    goed 56 20 2 2 
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Kwaliteitsprofiel integratie basisonderwijs  
 
Indicator Referentie Categorie Aantal (N) % Maximum Minimum 

afspiegeling buurt      88% alle vestigingen 251 100 100% 29% 

  aandacht 44 18 80% 29% 

  voldoende 70 28 90% 80% 

    goed 137 55 100% 90% 

buurtschool      65% alle vestigingen 273 100 98% 1% 

  aandacht 26 10 20% 1% 

  voldoende 53 19 50% 20% 

    goed 194 71 98% 51% 

leerlingpopulatie verschuiving 2,1% alle vestigingen 184 100 30% -18% 

  aandacht 18 10 -8% -18% 

  voldoende 150 82 12% -8% 

    goed 16 9 30% 13% 

integratieinterventies   0 interventies alle vestigingen 277 100 2 0 

  aandacht 230 83 0 0 

  voldoende 45 16 1 1 

    goed 2 1 2 2 

 
 
Kwaliteitsprofiel taal voortgezet onderwijs  
 
Indicator      Referentie Categorie Aantal (N) % Maximum Minimum 
voldoende taalbeheersing  
algemeen      94% alle vestigingen 46 100 100% 83% 

  aandacht 9 20 85% 83% 

  voldoende 8 17 91% 86% 

    goed 29 63 100% 94% 

voldoende taalbeheersing tov 
lln van hetzelfde schoolniveau      89% alle vestigingen 46 100 92% 83% 

  aandacht 9 20 87% 83% 

  voldoende 18 39 89% 87% 

    goed 19 41 92% 89% 

taalniveau eindexamen NL      6,3 alle vestigingen 46 100 8,8 4,2 

  aandacht 9 20 5,0 4,2 

  voldoende 18 39 6,2 5,0 

    goed 19 41 8,8 6,6 

gemiddeld taalniveau moderne  
vreemde talen      6,4 alle vestigingen 46 100 7,2 5,2 

  aandacht 9 20 6,0 5,2 

  voldoende 23 50 6,4 6,0 

    goed 14 30 7,2 6,5 
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Kwaliteitsprofiel leertijd voortgezet onderwijs  
 
Indicator Referentie Categorie Aantal (N) % Maximum Minimum 

aanwezigheid leerlingen      94% alle vestigingen 63 100 100% 35% 

  aandacht 14 22 92% 35% 

  voldoende 16 25 98% 92% 

    goed 33 52 100% 98% 

meldingen 9% alle vestigingen 63 100 87% 0% 

  aandacht 24 38 1% 0% 

  voldoende 15 24 12% 1% 

    goed 24 38 87% 12% 

schoolafronding     98.2% alle vestigingen 52 100 100,0% 66,7% 

  aandacht 10 19 95,8% 66,7% 

  voldoende 20 38 98,2% 95,8% 

    goed 22 42 100,0% 98,2% 

bestrijden schoolverlaten      .0% alle vestigingen 52 100 1,5% -30,0% 

  aandacht 15 29 -0,6% -30,0% 

  voldoende 23 44 0,5% -0,4% 

    goed 14 27 1,5% 0,6% 

plaatsingsfit      90% alle vestigingen 50 100 100% 69% 

  aandacht 10 20 86% 69% 

  voldoende 12 24 90% 86% 

    goed 28 56 100% 90% 

rendement      93% alle vestigingen 56 100 100% 0% 

  aandacht 14 25 86% 0% 

  voldoende 21 38 93% 87% 

    goed 21 38 100% 93% 

traject      .7% alle vestigingen 56 100 14,1% -25,0% 

  aandacht 26 46 -0,1% -25,0% 

  voldoende 14 25 0,4% 0,0% 

    goed 16 29 14,1% 0,6% 

schoolwisselingen      94% alle vestigingen 56 100 100% 26% 

  aandacht 17 30 88% 26% 

  voldoende 23 41 94% 88% 

    goed 16 29 100% 94% 

brede school    variant 1 alle vestigingen 77 100 3 0 

  aandacht 24 31 0 0 

  voldoende 44 57 2 1 

    goed 9 12 3 3 

 
 
Kwaliteitsprofiel integratie voortgezet onderwijs  
 
Indicator Referentie Categorie Aantal (N) % Maximum Minimum 

afspiegeling      70% alle vestigingen 63 100 95% 34% 

  aandacht 17 27 59% 34% 

  voldoende 32 51 79% 60% 

    goed 14 22 95% 81% 

verschuiving in aandeel  
LWOO leerlingen      1,5% alle vestigingen 32 100 19% -28% 

  aandacht 17 53 1% -28% 

  voldoende 0 0 . . 

    goed 15 47 19% 2% 
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Bijlage 3 Tabellen vergelijking voorgezet onderwijs Rotterdam G4.22  
 
 

 
Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Gemengde / 
theoretische 
leerweg vmbo Havo Vwo 

G4 74 76 82 82 81 

Amsterdam 82 79 89 90 84 

Den Haag  78 77 86 67 73 

Rotterdam  75 78 77 85 75 

Utrecht  25 50 67 80 100 

Landelijk  85 89 88 85 87 

Schoolsoorten voortgezet onderwijs met voldoende rendement bovenbouw in 2009 (in percentage, n=2.437)  

 

 
Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Gemengde / 
theoretische 
leerweg vmbo Havo Vwo 

G4 81 75 83 89 87 

Amsterdam 94 89 86 95 92 

Den Haag  73 77 73 88 88 

Rotterdam  75 67 85 81 76 

Utrecht  75 40 83 100 100 

Landelijk  86 86 89 89 88 
Schoolsoorten voortgezet onderwijs met voldoende score op centraal examen (in percentage, n=2.437)  

 

 
Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Gemengde / 
theoretische 
leerweg vmbo Havo Vwo 

G4 96 75 65 89 50 

Amsterdam 94 95 55 91 42 

Den Haag  91 77 67 94 50 

Rotterdam  100 67 67 81 48 

Utrecht  100 20 86 100 86 

Landelijk  99 93 83 95 60 
Schoolsoorten voortgezet onderwijs met gering verschil schoolexamen en centraal examen (in percentage, n=2.437)  

 

 
Basisberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg vmbo 

Gemengde / 
theoretische 
leerweg vmbo Havo Vwo 

G4 89 78 82 92 72 

Amsterdam 94 95 90 95 71 

Den Haag  90 77 73 94 69 

Rotterdam  88 72 81 86 67 

Utrecht  75 40 83 100 100 

Landelijk  93 91 89 92 79 

Schoolsoorten voortgezet onderwijs met voldoende opbrengsten in 2009 (in percentage, n=2.437)  

 

                                                      
22

 Inspectie van het Onderwijs (2009), De staat van het onderwijs; onderwijsverslag 2008/2009. 
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Bijlage 4: Afkortingen- en begrippenlijst 
 
Bao   Basisonderwijs  
 
DMT   Drieminutentoets  
 
DUO   Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
CGO   Competentiegericht Onderwijs 
 
COS   Centrum voor Onderzoek en Statistiek 
 
G4  Vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 
 
Havo  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs  
 
Lwoo  Leerwegondersteunend onderwijs  
 
ISO  Intensieve School Ontwikkeling  
 
Mbo  Middelbaar Beroepsonderwijs  
 
REC  Regionale Expertise Centra 
 
ROB   Rotterdams Onderwijs Beleid  
 
Roc  Regionaal Opleiding Centrum 
 
ROF  Rotterdams Onderwijs Forum 
 
S(b)o   Speciaal (Basis) Onderwijs  
 
STOP   Samen Tegen Onnodige Procedures  
 
OCW  Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
 
Po   Primair Onderwijs  
 
Vmbo  Voorbereidend middelbaar Beroepsonderwijs  
 
Vo   Voortgezet Onderwijs 
 
VOS  Veilig op School 
 
(V)so   (Voortgezet) Speciaal Onderwijs  
 
VSV   Voortijdig School Verlaten  
 
Vve   Voor- en Vroegschoolse Educatie 
 
WEB   Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
 
WEC  Wet op de Expertisecentra 
 


