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SAMENVATTING 
 
Aanleiding 
 
Op verzoek van de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang heeft de Inspectie van het 
Onderwijs in 2008 de kwaliteit van het basisonderwijs in de drie noordelijke provincies van Nederland 
onderzocht. Aanleiding was de constatering dat een groot deel van de zeer zwakke basisscholen in de 
noordelijke provincies ligt. Op initiatief van de inspectie is ook de situatie in het voortgezet onderwijs 
onderzocht. De inspectie heeft gebruik gemaakt van databestanden die opgebouwd zijn uit de 
beoordelingen van inspecteurs in de periode 2003-2007.  
 
Het basisonderwijs in het noorden 
 
Het basisonderwijs in de drie noordelijke provincies blijft achter bij de rest van Nederland. De afstand 
tot het landelijk gemiddelde is in Drenthe en Fryslân groter dan in Groningen. 

• Van de noordelijke basisscholen is 17 procent zeer zwak of zwak (landelijk 10 procent). 
• Op 11 procent van de scholen presteren leerlingen onvoldoende aan het eind van het 

basisonderwijs (landelijk 4 procent). Tussentijdse prestaties zijn onvoldoende op 18 procent 
van de scholen (landelijk 8 procent).  

• De noordelijke basisscholen, vooral de zeer zwakke en zwakke, blijven achter op: 
o De kwaliteit van de uitleg door leraren.  
o De kwaliteit van zorg en begeleiding.  

 
Het basisonderwijs in het noorden verschilt op enkele punten van de rest van Nederland.  

• Er zijn minder gewogen leerlingen (14 procent, landelijk 19 procent). Allochtone 
achterstandsleerlingen komen weinig voor. 

• Er zijn veel meer kleine scholen: 42 procent heeft minder dan 100 leerlingen (landelijk 17 
procent). De landelijke trend dat kleinere basisscholen vaker zeer zwak of zwak zijn, is in het 
noorden niet zo duidelijk aanwezig. Ook grotere scholen zijn relatief vaak zeer zwak of zwak.  

• Er zijn veel meer openbare scholen. De landelijke trend dat openbare scholen vaker zeer 
zwak of zwak zijn dan katholieke of christelijke scholen is in het noorden alleen in Fryslân 
herkenbaar.   

 
Op bestuurlijk niveau kent het noorden minder eenpitters (36 procent, landelijk 47 procent). 
Noordelijke besturen hebben vaker basisscholen onder hun hoede die risico’s laten zien voor de 
schoolloopbaan van leerlingen of die personele risico’s hebben dan besturen elders. Dit stelt hogere 
eisen aan de bestuurskracht. Bij een meerderheid van noordelijke besturen zijn verbeteringen 
wenselijk ten aanzien van de verdeling van bevoegdheden, het extern afleggen van verantwoording 
en de selectie van bestuurders.  
 
 
Het voortgezet onderwijs in het noorden 
 
Het voortgezet onderwijs in het noorden verschilt minder van de rest van het land dan het 
basisonderwijs.  

• De noordelijke scholen voor voortgezet onderwijs zijn minder vaak zwak of zeer zwak (10 
procent) dan landelijk (14 procent).  

• De opbrengsten verschillen per provincie. In Drenthe is het rendement van de bovenbouw van 
opleidingen relatief laag. Friese scholen hebben relatief lage examencijfers in enkele 
leerwegen van het vmbo. Groningen bereikt relatief lage opbrengsten in havo en vwo.  

• De noordelijke scholen wijken wat het onderwijsleerproces betreft nauwelijks af van het 
landelijk beeld.  

 
Uit andere bronnen dan de inspectiegegevens blijken enkele verschillen tussen het noordelijk 
voortgezet onderwijs en de rest van Nederland: 

• Er gaan meer leerlingen naar het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs 
(vooral in Groningen).  

• Er gaan minder leerlingen naar havo en vwo (vooral in Fryslân).  
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• In de verschillende opleidingen slagen minder leerlingen, vooral in het vmbo.  
• Sommige gemeentes, vooral in Oost-Groningen, hebben hoge percentages voortijdig 

schoolverlaters.   
 
Mogelijke verklaringen en de noodzaak tot verbetering 
 
Ter verklaring van de onderwijsachterstanden in het noorden is gewezen op de lagere inkomens, het 
lagere voorzieningenniveau, de relatief weinig gedifferentieerde beroepenstructuur en de afwezigheid 
van hoger opgeleiden, de taalachtergrond en de lage verwachtingen van ouders. Het is mogelijk dat 
sommige van deze factoren voor een ongunstige startpositie van leerlingen zorgen. Ze verklaren de 
situatie in het onderwijs in het noorden echter zeker niet volledig. Zo corrigeert de inspectie al voor 
sociaal milieu bij het beoordelen van opbrengsten: noordelijke scholen doen het dus, ook na die 
correctie, minder goed dan qua leerlingbevolking vergelijkbare scholen elders. Bovendien kunnen de 
genoemde factoren al helemaal niet verklaren waarom de didactische kwaliteit op scholen in het 
noorden achterblijft. Uit deelnamecijfers aan het speciaal (basis)onderwijs blijkt dat noordelijke 
basisscholen even veel leerlingen verwijzen als scholen elders in het land. Verder zijn de personele 
problemen vergelijkbaar met scholen elders, zodat ook deze factor als verklaring afvalt.  
 
Scholen in het noorden zijn vaak klein en moeten dus combinatieklassen vormen. Het is mogelijk dat 
dit type klassen te veel leraren voor problemen stelt op het gebied van klassenmanagement. Het goed 
verdelen van de instructietijd kan een probleem zijn, dat mogelijk weerspiegeld wordt in de ongunstige 
beoordelingen van de inspectie voor de kwaliteit van de uitleg door leraren.  
 
Het is ook mogelijk dat leraren, schoolleiders en bestuurders slechte prestaties te gemakkelijk 
accepteren en te weinig onderzoeken waar ze door veroorzaakt worden (Inspectie, 2008). Dat kan 
liggen aan lage verwachtingen en een gebrek aan reflectie op de eigen effectiviteit. Op noordelijke 
basisscholen zijn de tussentijdse opbrengsten vaak onvoldoende. Als dit niet onderkend wordt als een 
probleem van de school, verklaart dit samen met de tekortschietende leerlingenzorg waarom 
eindopbrengsten ook vaak onvoldoende zijn.  

 
Welke verklaringen ook gezocht worden voor de achterblijvende prestaties in het noorden, feit is dat 
het eerst en vooral van belang is de kwaliteit van scholen aan te pakken. De inspectiegegevens 
bieden aanknopingspunten voor verbeteringen. Die moeten zich niet alleen richten op het didactisch 
handelen van leraren, maar ook op de zorg en begeleiding. Aandacht van schoolleiders en 
bovenschoolse directies is nodig om deze activiteiten op een hoger plan te brengen.  
 
Bij het verbeteren van het onderwijs is een kritische analyse van leerlingprestaties van groot belang. 
Zo’n analyse biedt leraren inzicht in de effectiviteit van hun didactisch handelen. Bovendien levert een 
analyse aanknopingspunten voor de inrichting van de leerlingenzorg en voor verbeteringen op 
schoolniveau. Ten slotte kan een kritische analyse te lage verwachtingen van leraren en ouders 
corrigeren.  
 
De inspectiegegevens bieden vooral aangrijpingspunten voor verbetering in het basisonderwijs, maar 
ook in het voortgezet onderwijs zijn verbeteringen nodig. In ieder geval zou het voortgezet onderwijs 
er op bedacht moeten zijn, zeker gezien het feit dat er relatief weinig leerlingen naar het havo en vwo 
gaan, dat een deel van de leerlingen wellicht onderpresteert.  
 
 
 

Samenvatting externe en interne factoren  
 
De verkenning van literatuur over het onderwijs in het noorden leidt tot de volgende bevindingen voor 
het basisonderwijs: 

• In Fryslân zitten meer leerlingen in het speciaal basisonderwijs en in Groningen meer in het 
speciaal onderwijs dan landelijk, in Drenthe gaan juist minder leerlingen dan landelijk naar 
deze onderwijsvormen. 

• De taal- en rekenprestaties van leerlingen op noordelijke basisscholen blijven achter bij het 
landelijk gemiddelde prestatieniveau.  
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Voor het voortgezet onderwijs is het volgende geconstateerd: 

• In het noorden zitten meer leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal 
onderwijs, vooral in de provincie Groningen.  

• In het noordelijke voortgezet onderwijs nemen procentueel minder leerlingen dan landelijk 
deel aan het havo en het vwo, vooral in de provincie Fryslân.  

• Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs is in Fryslân soms sprake van onderadvisering, 
waardoor de schoolloopbaan van leerlingen nadelig wordt beïnvloed.  

• In de opleidingen van het voortgezet onderwijs in het noorden slagen minder leerlingen dan 
landelijk, vooral in het vmbo.  

• Voortijdig schoolverlaten verschilt in het noorden sterk van gemeente tot gemeente; in het 
noorden is Oost-Groningen op dit gebied de meest problematische regio.   

 
Ter verklaring van de onderwijsachterstanden van het noorden wordt vaak gewezen op externe 
factoren die niet of nauwelijks door het onderwijs te beïnvloeden zijn:  

• de hoogte van inkomens,  
• het niveau van voorzieningen,  
• het sociaal milieu,  
• de taalachtergrond, 
• de lage verwachtingen van ouders. 

 
Interne factoren, die dichter bij het onderwijs liggen en die in principe wel beïnvloedbaar zijn, worden 
eveneens genoemd:  

• de schoolgrootte en de samenstelling van klassen,  
• de lage verwachtingen van leraren,  
• didactische knelpunten in het noordelijke onderwijs.  

 
De inspectiegegevens in de volgende hoofdstukken bieden een nader inzicht in de resultaten van het 
onderwijs en in de didactische knelpunten in de drie noordelijke provincies.  
 
 
 
 

Conclusies 
 
Na een korte recapitulatie van de belangrijkste onderzoeksresultaten (5.1) volgt een bespreking van 
mogelijke verklaringen voor de resultaten (5.2). Ten slotte wordt de noodzaak van verbeteringen in het 
onderwijs geschetst (5.3). 
 

Overzicht van onderzoeksresultaten 
 

Basisonderwijs 
 
Het basisonderwijs in de drie noordelijke provincies blijft achter bij de rest van Nederland, zowel wat 
de prestaties van leerlingen betreft als de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit de toezichtgegevens 
van de inspectie, maar ook uit andere bronnen. De afstand tot het landelijk gemiddelde is in Drenthe 
en Fryslân groter dan in Groningen. 

• In het noorden is 17 procent van de basisscholen zeer zwak of zwak, landelijk is dat 10 
procent. 

• Prestaties aan het eind van de basisschool zijn onvoldoende op 11 procent van de noordelijke 
basischolen (4 procent landelijk) en tussentijdse prestaties zijn onvoldoende op 18 procent 
van de noordelijke basisscholen (8 procent landelijk). In alle provincies gaan relatief veel 
leerlingen na de basisschool naar het leerwegondersteunend onderwijs. 
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• In Fryslân zitten meer leerlingen in het speciaal basisonderwijs en in Groningen meer in het 
speciaal onderwijs dan landelijk, in Drenthe gaan juist minder leerlingen naar deze 
onderwijsvormen.  

• Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft blijven de noordelijke basisscholen, vooral de zeer 
zwakke en zwakke scholen, vergeleken met de rest van het land achter op: 

o De kwaliteit van de uitleg door leraren. Dit impliceert dat de instructie en de 
structurering van de les te wensen overlaten. Leerlingen missen hierdoor kansen om 
zich de leerstof eigen te maken.  

o De kwaliteit van zorg en begeleiding. Dit impliceert dat scholen er niet voldoende in 
slagen om problemen bij leerlingen planmatig te verhelpen. Leerlingen krijgen zo 
onvoldoende gelegenheid om eenmaal opgelopen achterstanden in te halen.  

 
Het noorden van het land verschilt qua leerlingbevolking, grootte van basisscholen en denominatie 
sterk van de rest van Nederland.  

• Het noordelijke basisonderwijs heeft 14 procent gewogen leerlingen (landelijk 19 procent). Het 
verschil ligt aan de geringe vertegenwoordiging van allochtone achterstandsleerlingen in het 
noorden. 

• De noordelijke provincies hebben veel meer kleine scholen dan de rest van Nederland: 42 
procent heeft minder dan 100 leerlingen (landelijk 17 procent). Kleinere basisscholen worden 
vaker als zeer zwak of zwak beoordeeld dan grotere, maar in het noorden is dat niet zo 
duidelijk het geval. Ook grotere scholen zijn daar relatief vaak zeer zwak of zwak.  

• In het noorden is de helft van de scholen openbaar (landelijk een derde) en er zijn bijna geen 
katholieke basisscholen (6 procent in het noorden, landelijk 30 procent). Openbare scholen 
zijn vaker zeer zwak of zwak dan katholieke of christelijke scholen, maar in het noorden is dat 
alleen in Fryslân het geval. In Drenthe en Groningen onderscheiden de openbare scholen zich 
nauwelijks van de christelijke.  

 
Op bestuurlijk niveau valt op dat in het noorden veel minder eenpitters voorkomen dan landelijk (36 
tegen 47 procent). Of de noordelijke besturen van basisscholen qua bestuurskracht verschillen van 
besturen elders is niet bekend, omdat geen landelijke gegevens hierover beschikbaar zijn.  

• Wel is duidelijk dat noordelijke besturen vaker scholen onder hun hoede hebben die risico’s 
laten zien voor de schoolloopbaan van leerlingen of die personele risico’s hebben dan 
besturen elders. Dit stelt hogere eisen aan de bestuurskracht.  

• Bij een meerderheid van noordelijke besturen zijn verbeteringen wenselijk ten aanzien van de 
verdeling van bevoegdheden, het extern afleggen van verantwoording en de selectie van 
bestuurders.  

 

Voortgezet onderwijs 
 
Volgens de inspectiegegevens verschilt het voortgezet onderwijs in het noorden minder sterk van de 
rest van het land dan het basisonderwijs.  

• De noordelijke scholen voor voortgezet onderwijs zijn minder vaak zwak of zeer zwak (10 
procent) dan landelijk (14 procent).  

• Bij de opbrengsten van het voortgezet onderwijs verschillen de provincies van elkaar. Drenthe 
wijkt ongunstig af wat het rendement van de bovenbouw van opleidingen betreft. Friese 
scholen hebben relatief vaak lagere cijfers op het centraal examen in de basisberoepsgerichte 
en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Groningen onderscheidt zich in ongunstige 
zin waar het gaat om de opbrengsten in havo en vwo.  

• De noordelijke scholen wijken wat het onderwijsleerproces betreft nauwelijks af van het 
landelijk beeld.  

 
De inspectiegegevens werden in het voortgezet onderwijs tot 2007 echter geaggregeerd naar het 
niveau van vestigingen of scholengemeenschappen, waardoor verschillen tussen opleidingen soms 
weggemiddeld werden. Andere bronnen dan de toezichtgegevens van de inspectie wijzen bijvoorbeeld 
nog wel enkele verschillen aan tussen het noordelijk voortgezet onderwijs en de rest van Nederland: 

• Er gaan meer leerlingen naar het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs 
(vooral in Groningen).  

• Er gaan minder leerlingen naar havo en vwo (vooral in Fryslân).  
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• In de verschillende opleidingen slagen minder leerlingen, vooral in het vmbo.  
• Sommige gemeentes, vooral in Oost-Groningen, hebben hoge percentages voortijdig 

schoolverlaters.   
 
 

Mogelijke verklaringen voor de onderzoeksresultaten 
 
In hoofdstuk 2 zijn factoren besproken die de achterstanden van het onderwijs in het noorden wellicht 
beïnvloeden, zoals de lagere inkomens in het noorden, het lagere voorzieningenniveau, de relatief 
weinig gedifferentieerde beroepenstructuur en de relatieve afwezigheid van hoger opgeleiden, de 
taalachtergrond (Fries, streektalen) en de lage verwachtingen van ouders.  
 
Wellicht zorgen deze factoren er voor dat sommige leerlingen in het noorden vanuit een 
achterstandspositie beginnen aan hun schoolloopbaan, hoewel er op empirische gronden geen reden 
is om aan te nemen dat de taalchtergrond een grote rol speelt (Van Ruyven, 2006; Vogels & 
Bronneman-Helmers, 2003; Vogels, 2006). Verder gelden de volgende kanttekeningen:  

• De resultaten zijn niet zonder meer toe te schrijven aan het lagere sociaal milieu van 
leerlingen, omdat de inspectie voor die factor corrigeert bij het beoordelen van opbrengsten. 
De noordelijke scholen doen het dus minder goed dan qua leerlingbevolking vergelijkbare 
scholen elders. De resultaten zijn evenmin toe te schrijven aan cumulaties van 
achterstandsleerlingen in het noorden. Er zijn nauwelijks concentratiescholen waar 
autochtone achterstandsleerlingen de meerderheid vormen en ‘zwarte’ scholen komen in het 
noorden nauwelijks voor.   

• Het is mogelijk dat ongewogen leerlingen in het noorden doorgaans lager opgeleide ouders 
hebben dan ongewogen leerlingen elders in Nederland, en dat ook de opleiding van ouders 
van 1.25-leerlingen in het noorden lager is dan elders in het land. Er zijn echter geen 
empirische gegevens om deze veronderstelling te toetsen. Bovendien, al zou het lagere 
opleidingsniveau een feit zijn, dan verklaart dit nog geenszins waarom de didactische kwaliteit 
van het onderwijs op basisscholen (uitleg door leraren, zorg en begeleiding) zo achterblijft. 

 
Factoren die dichter bij de school liggen dan de bovengenoemde kunnen eveneens een rol spelen: de 
schoolgrootte, combinatieklassen, lage verwachtingen van leraren en didactische knelpunten (zie ook 
hoofdstuk 2).  

• De schoolgrootte lijkt in het noorden minder dan in de rest van het land een factor van belang. 
Landelijk is herkenbaar dat kleine scholen relatief vaak als zwak of zeer zwak worden 
beoordeeld, maar in het noorden is het beeld diffuser en komen ook problemen voor op 
grotere scholen.  

• Kleinere scholen in het noorden hebben wel relatief vaak een onvoldoende beoordeling 
gekregen op de kwaliteit van de uitleg. Dat kan samenhangen met de combinatieklassen die 
deze scholen moeten vormen. Zulke klassen ervaren leraren doorgaans als zwaarder, omdat 
ze hogere eisen aan het klassenmanagement stellen. De instructietijd moet over verschillende 
groepen verdeeld worden en dat kan, zeker als drie leerjaren in een groep zitten, 
problematisch zijn. Ook voor sommige leerlingen zijn combinatieklassen mogelijk niet optimaal 
omdat ze langdurig zelfstandig moeten werken.  

• De inspectie beschikt niet over gegevens over de verwachtingen van leraren. Wel blijkt in de 
praktijk van het toezicht dat leraren, schoolleiders en ook bestuurders slechte prestaties van 
leerlingen soms te gemakkelijk accepteren en te weinig onderzoeken waar ze door 
veroorzaakt worden (Inspectie, 2008). Dat kan veroorzaakt worden door lage verwachtingen 
en door een gebrek aan reflectie op de eigen effectiviteit. Op noordelijke basisscholen zijn de 
tussentijdse opbrengsten vaak onvoldoende. Als leraren, schoolleiders en bestuurders dit niet 
onderkennen als een probleem van de school en geen actie ondernemen, is dit samen met de 
tekortschietende leerlingenzorg op noordelijke basisscholen een mogelijke verklaring voor het 
gegeven dat ook de eindopbrengsten zo vaak onvoldoende zijn.  

 
In theorie is het mogelijk dat noordelijke basisscholen minder goed presteren omdat ze meer 
leerlingen vasthouden die elders naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs worden 
verwezen. De plattelandssituatie zou daar aanleiding toe kunnen zijn, omdat leerlingen al snel vrij 
grote afstanden moeten afleggen om een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te 
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kunnen bereiken. Uit de deelnamecijfers aan de verschillende vormen van onderwijs is echter niet af 
te leiden dat noordelijke basisscholen (behalve dan de scholen in Drenthe) minder leerlingen 
verwijzen dan elders in het land.  
 
Personele problemen zouden eveneens nog een verklarende factor kunnen zijn, maar personele 
problemen in het noorden blijken niet opvallend te verschillen van die van de rest van het land.  
 

De noodzaak tot verbetering van het onderwijs 
 
Welke verklaringen ook gezocht kunnen worden voor de achterblijvende prestaties in het noorden, feit 
is dat zo lang er kwaliteitsverschillen zijn tussen scholen, het eerst en vooral van belang is die 
kwaliteitsverschillen aan te pakken. De inspectiegegevens bieden voldoende aanknopingspunten voor 
verbeteringen. Die moeten zich niet alleen richten op het didactisch handelen van leraren, maar ook 
op de zorg en begeleiding. De noordelijke scholen blijven immers ook achter op indicatoren op dat 
gebied, die door het management moeten worden aangestuurd. Aandacht van schoolleiders en 
bovenschoolse directies is nodig om deze activiteiten op een hoger plan te brengen.  
 
Bij het verbeteren van het onderwijs is een kritische analyse van leerlingprestaties vanuit verschillende 
perspectieven van belang.  

• Ten eerste is een goede analyse van prestaties belangrijk voor leraren, omdat ze daardoor 
inzicht krijgen in de effectiviteit van hun didactisch handelen. Bij onvoldoende resultaten zijn 
snelle aanpassingen van het onderwijs noodzakelijk.  

• Ten tweede is het analyseren van prestaties op individueel, groeps- en schoolniveau nodig 
om de leerlingenzorg efficiënt en effectief in te richten. Daarbij is aandacht voor preventie van 
problemen nodig, evenals kennis van effectieve interventies als problemen toch optreden.  

• Ten derde kan de analyse van prestaties verbeteringen op schoolniveau sturen en een goede 
basis voor evaluaties vormen.  

• Ten vierde is een analyse van prestaties, gekoppeld aan plannen voor verbeteringen, een 
methode om mogelijk te lage verwachtingen van leraren en ouders het hoofd te bieden.  

 
Het is mogelijk dat in het noorden sprake is van een zekere mate van verborgen talent. Het ligt immers 
niet voor de hand dat leerlingen in het noorden minder intelligent zijn dan elders, maar toch blijven ze 
achter in prestaties. Het lijkt er op dat het noordelijk onderwijs nog niet alles uit de leerlingen haalt wat 
er in zit. De inspectiegegevens bieden vooral inzicht in de aangrijpingspunten voor verbetering in het 
basisonderwijs. Dat wil niet zeggen dat er in het noordelijke voortgezet onderwijs geen verbeteringen 
nodig zijn. In ieder geval zou het voortgezet onderwijs er op bedacht moeten zijn dat een deel van de 
leerlingen wellicht onderpresteert, gezien de relatief geringe deelname aan het havo en het vwo. 
Opstroom naar een hoger schooltype in de eerste fase van het voortgezet onderwijs komt dan 
mogelijk voor een deel van de leerlingen in beeld.  
 
In het noorden zijn de afgelopen decennia de nodige initiatieven tot verbetering van het onderwijs 
genomen en ook recent zijn verschillende projecten gestart, soms door besturen, soms op 
gemeentelijk en soms op provinciaal niveau. In het verleden is volgens Van der Vegt en Van Velzen 
(2002) een deel van de initiatieven onvoldoende effectief geweest, omdat gelden werden ingezet voor 
klassenverkleining of omdat sprake was van korte projecten. Ook was vaak sprake van een grote 
versnippering van projecten. In het algemeen zijn verbeteringen in het onderwijs vooral te verwachten 
als sprake is van een intensieve en langdurige aanpak, waarbij zeker gesteld wordt dat leerlingen en 
leraren daadwerkelijk voldoende merken van die aanpak in de klas. Mits de lopende initiatieven hier 
voldoende waarborg voor bieden, moet een verbetering van het onderwijs in het noorden op termijn 
een haalbare zaak zijn.  
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 


