
SECTORAKKOORD VO: 
SCHOLEN IN BEWEGING 

HOE HET VOORTGEZET  
ONDERWIJS WERKT AAN  
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Begin 2014 sprak de VO-raad in het kader van de VO2020-tour met honderden 
bestuurders, schoolleiders en leraren over de toekomst van het voortgezet onderwijs. 
Centraal stond de vraag wat nodig is om tot verdere verbetering van het onderwijs 
te komen en het onderwijs eigentijdser te maken. Uit deze gesprekken kwamen vijf 
centrale ambities voort.

In april 2014 sloot de VO-raad namens scholen met het kabinet het sectorakkoord 
VO, waarin deze vijf ambities een belangrijke rol spelen. In het sectorakkoord  
staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en investeringen voor het voort-
gezet onderwijs die onderwijsambities versneld moeten helpen realiseren. Een  
belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het sectorakkoord was dat de ruim 1400 
VO-scholen in Nederland zelf de regie hebben bij het toekomstbestendig maken van 
het onderwijs.

Om zicht te houden op de voortgang ontwikkelde de VO-raad de VO2020-scan, 
een instrument dat scholen helpt te bepalen waar zij in hun ontwikkeling staan  
ten opzichte van andere, vergelijkbare scholen.
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DE 5 AMBITIES DIE UIT DE TOUR KWAMEN

Fotografie voorzijde: Josje Deekens - Leerlingen uit de brugklas van de Science-stroom 
van Christelijk College De Populier in Den Haag presenteren hun zelfgebouwde brug.

Vormgeving: Bianca Spierenburg - Studio Polkadot/Visuele Communicatie
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‘ Het probleem dat we in ons onderwijs moeten oplossen is het 
idee dat iedereen hetzelfde is. Nu duwen we de leerlingen 
als het ware door de klas en het systeem, zo doen we onze 
leerlingen tekort.’ 

Zo verwoordde een lid van de VO-raad tijdens de eerste VO2020-tour de gevoelens 
van velen in het voortgezet onderwijs.

De ambities van scholen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoef-
ten van leerlingen en van de maatschappij werden in april 2014 verwoord in het  
sectorakkoord VO. In deze brochure geven we een beeld van hoe scholen werken 
aan de ambities uit het sectorakkoord. Dit beeld is nog allesbehalve compleet; op het 
moment dat de eerste sectorale meting werd vastgesteld - 1 juli 2015 – had iets meer 
dan de helft van de scholen de VO2020-scan (zie kader op pagina 2) ingevuld. Dat 
is een mooi begin, maar met deze 670 VO-scholen kunnen we nog niet het complete 
verhaal van de sector schetsen. Het is bovendien waarschijnlijk dat de 670 scholen 
die de scan al hebben ingevuld met name de scholen zijn die al langer bezig zijn met  
verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. Volgend jaar hopen we ook de scholen 
te bereiken die zich misschien niet helemaal thuis voelen bij een term als ‘vernieu-
wende school’, terwijl ze wel degelijk op een eigen manier invulling geven aan het 
begrip ‘de leerling centraal’.

Wie goed naar de cijfers, voorbeelden en toelichting kijkt, ziet dat er veel in gang is 
én wordt gezet op VO-scholen. Bijna alle scholen die de scan hebben ingevuld, nemen 
initiatieven om onderwijs op maat aan te bieden. Dit betekent niet dat we er al zijn. 
Vooral op het gebied van HRM valt nog veel te winnen. Hetzelfde geldt voor de inzet 
van ICT. Hier speelt dat als we maatwerk voor leerlingen willen realiseren, uitgevers 
haast moeten maken met aanbod dat kwalitatief voldoet aan de eisen van leraren.

Daarnaast blijkt uit de VO2020-scan dat er vooral veel behoefte is aan ruimte en 
flexibiliteit. Om de leraar weer regisseur te laten worden van het leerproces is onder  
andere ruimte nodig om permanent te leren. Dat vraagt om leiderschap van be-
stuurders en schoolleiders die voor de leraar de randvoorwaarden creëren, en om  
leiderschap van de leraren zelf die de benodigde ruimte moeten opeisen. De nieuwe 
wet Onderwijstijd biedt nu de mogelijkheid om het werk anders te organiseren en te 
zoeken naar meer afwisseling tussen leren in de school en daarbuiten. Veel scholen 
benutten die ruimte, maar er zijn er ook die moeilijker hun weg vinden  binnen de 
nieuwe kaders. Daar ligt een mooie uitdaging voor de VO-raad.

In oktober ontvangt de Tweede Kamer de tussenrapportage over het sectorakkoord 
VO van OCW. Hierin staan kwantitatieve outputcijfers over de voortgang die scholen 
maken bij de uitvoering van het sectorakkoord VO. Natuurlijk kan met cijfers nooit het 
hele verhaal worden verteld. Onderwijskwaliteit laat zich niet enkel vangen in harde 
cijfers. Deze brochure beoogt een aanvulling te zijn op de tussenrapportage van het 
ministerie, waarin kleur wordt gegeven aan de energie en het enthousiasme waarmee 
op scholen gewerkt wordt aan onderwijsverbetering en -vernieuwing.

PAUL ROSENMÖLLER / VOORZITTER
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53%

Variëren in uren  

onderwijs per 

leerling

Aanbieden van 

extra vakken / 

stages aan snelle 

leerlingen

Aanbieden van vak-

ken op verschillende 

niveaus

Samenwerking met 

het vervolgonder-

wijs op onderwijs-

inhoudelijk vlak

Samenwerking met 

bedrijven en/of 

maatschappelijke 

organisaties om 

activiteiten aan te 

bieden

Aanbieden een of 

meerdere vakken 

eerder af te sluiten 

met een examen

13%

52%

12%8%

72%

16%

63%

7%

85%

14%

21%

Biedt dit aan / is mee bezig

Heeft het in voorbereiding

MAATWERK, EEN KWESTIE 
VAN PASSEN EN METEN 

Om leerlingen uitdagend onderwijs en maatwerk te bieden, ondernemen scholen 
verschillende initiatieven.

Op één op de vijf scholen is het nu al mogelijk een vak eerder af te sluiten.  
De scholen die dit (nog) niet aanbieden, noemen als belangrijke reden de  
organiseerbaarheid. Ook speelt mee dat leerlingen maar op één moment in het 
jaar examen kunnen doen. Daarnaast ervaart 41% van de scholen gebrek aan 
ruimte in wet- en regelgeving. De manier waarop de inspectie de opbrengsten 
meet, is een reden voor scholen om het nog niet volledig aan te bieden. Dezelfde 
problemen spelen bij het aanbieden van vakken op verschillende niveaus.

WAT WEERHOUDT SCHOLEN?
Op ruim de helft van de 670 scholen 
die de VO2020-scan hebben ingevuld 
is het voor minimaal een deel van de 
leerlingen mogelijk om vakken op een 
hoger niveau te volgen. Ook op het 
Picasso Lyceum in Zoetermeer mogen 
leerlingen dit doen, maar jammer  
genoeg wordt dit nog niet getoond 
op het diploma. Heb je havo gedaan, 
maar drie vakken op vwo-niveau?  
Op dit moment is dit niet zichtbaar op 
het diploma dat leerlingen uitgereikt 
krijgen. Leerlingen worden dus niet 
beloond voor de extra inspanningen. 

Leerlingen kunnen daarnaast maar op 
één moment in het jaar examen doen. 
Dit betekent dat leerlingen die sneller 
door de stof gaan, moeten wachten 
met het afleggen van het examen tot 

het centrale landelijke eindexamen-
moment, terwijl zij misschien al wel 
een half jaar eerder klaar waren met 
de stof. Dat is zonde van de tijd. Het 
versneld afleggen van een examen zou 
ook voor leerlingen voordeel moeten 
bieden, en zichtbaar moeten zijn op 
het diploma.

Bojay is 19 jaar en zit 8 jaar op het 
Picasso Lyceum. Hij heeft 4 jaar mavo 
gedaan, na zijn diploma is hij door-
gegaan op het havo. Omdat hij graag 
geneeskunde wil gaan doen, is hij 
daarna aan het vwo begonnen.  
Aangezien hij al wat ouder was  
heeft hij vorig jaar gevraagd of hij  
5 en 6 vwo in één jaar mocht doen. 
Dat mocht. Het is helaas niet helemaal 
gelukt, op Engels (7) en het profiel-
werkstuk (een 9) na. De rest van de 

examens doet hij dit jaar. Bojay:  
“Ik heb hierdoor veel geleerd, ook 
over mezelf. Mijn zwakke punt is dat 
ik soms moeite heb met structuur maar 
daar word ik goed bij geholpen.  
Ik heb nu nog elke week een coaching-
gesprek. Ook krijg ik veel hulp van 
andere leerlingen. Zo zie ik hoe zij het 
aanpakken en daar leer ik weer van.  
Ik heb daardoor nu ook meer discipline 
dan vroeger. Onderwijs op maat voor 
jou! betekent voor mij dat ik van school 
de kans heb gekregen om dit te doen. 
Aan de school heeft het niet gelegen  
dat ik nu 5 en 6 vwo toch in 2 jaar 
doe. Ze hebben alles gedaan om het 
beste uit mezelf te halen. De extra 
tijd die ik nu heb gebruik ik om mijn 
leerlingmentorschap van de eerste klas 
op te pakken. 
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DIPLOMA IS MEER DAN EEN LIJST MET CIJFERS

De opdracht van VO-scholen in Nederland is breed. Scholen leiden leerlingen  
op om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet-cognitieve vaardig-
heden als samenwerking, creativiteit en ondernemerschap doen ertoe. Ook deze 
vaardigheden vragen om maatwerk. Bijna één op de drie scholen (31%) biedt een 
plusdocument aan om zichtbaar te maken op welke wijze leerlingen hebben ge-
werkt aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten zij hierbij 
geboekt hebben. De VO-raad biedt peer-to-peer-trajecten aan waarin scholen van 
elkaar leren bij het vormgeven van het plusdocument.

31%

Maartje (16) zit in 5 havo van het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem en 
krijgt na het slagen voor haar eindexamen niet alleen een diploma met cijferlijst, 
maar ook een plusdocument mee. In dit document wordt opgenomen dat ze, naast 
het doorlopen van het curriculum, verschillende activiteiten heeft ondernomen die 
hebben bijgedragen aan haar brede vorming. Bij Maartje gaat het met name om 
kunst- en cultuurgerelateerde projecten. De opsomming hiervan in het plusdocu-
ment geeft een duidelijk beeld van haar interessegebieden en de talenten die ze 
tijdens het uitvoeren van haar extra-curriculaire activiteiten heeft aangeboord. Met 
de ervaring die Maartje heeft opgedaan bij het Totaaltheater en de Masterclasses 
op het ECL, komt ze bovendien goed beslagen ten ijs tijdens het intakegesprek bij 
de vervolgopleiding van haar keuze. 

WAT IS NODIG?

Het huidige opbrengstenmodel én het nieuwe onderwijsresul tatenmodel dat vanaf 
2016 door de inspectie wordt gehanteerd, zijn beide sterk geënt op vanzelfsprekend 
geachte leerlingenstromen in het onderwijs en de examencijfers die worden behaald 
in de betreffende leerroute. Volgen de leerlingen het onderwijs op het niveau van de 
leerweg dat de basisschool adviseert? Loopt de leerling gaandeweg geen vertraging 
op? Stroomt hij af of juist op ten opzichte van het geadviseerde niveau? Behalen de 
leerlingen de examencijfers die daarbij passen? Het ijkpunt voor deze indicatoren is 
altijd één niveau of leerweg.

Een maatwerkdiploma gaat uit van het idee dat leerlingen op verschillende niveaus  
en in verschillend tempo een vak kunnen afsluiten. Dat staat haaks op de indicatoren van 
het huidige en nieuwe onderwijsresultatenmodel, dat uitgaat van gestandaar diseerde 
leerroutes en een nominale opleidingsduur. Veel scholen ervaren het huidige model als 
een belemmering om met maatwerk aan de slag te gaan. 

De VO-raad roept de inspectie op om samen met de sector te bekijken hoe we de 
belemmeringen kunnen wegnemen en te komen tot een model waarin maatwerk wel op 
een goede manier wordt gehonoreerd bij de berekening van de onderwijsresultaten.



DIGITAAL LEERMATERIAAL MAAKT  

MAATWERK MEDE MOGELIJK 

Scholen zetten voor 65% van de leerlingen digitaal leermateriaal in of hebben daar 
concrete plannen voor. Negen van de tien scholen geven aan dat het mogelijk maken 
van maatwerk voor individuele leerlingen een belangrijke reden is om digitaal les-
materiaal in te zetten. Dit zijn de vijf belangrijkste redenen voor scholen:

Technologie kan het onderwijs versterken, maar de leraar is en blijft cruciaal.  
Het gaat erom dat scholen technologische mogelijkheden inzetten op een manier 
die past bij de visie van de school en de didactische aanpak en vaardigheden van 
leraren. Daarnaast is het van belang dat er goede digitale content beschikbaar  
is. ICT is dan ook geen doel, maar een middel om gepersonaliseerd leren te onder-
steunen en meer maatwerk in het voortgezet onderwijs te realiseren. ICT kan,  
mits op een goede manier ingezet en in aanvulling op bestaande middelen, eraan 
bijdragen dat leerlingen op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen leren. 
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Belemmeringen die scholen ervaren bij de (verdere) invoering van digitaal leermateriaal
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66%

63%
47%58%

Financieel lastig 

voor de school

Financieel lastig 

voor ouders

Achterstand van kennis bij leraren

Weinig (goed) leermateriaal beschikbaar

Communicatie door  
leraar en leerling  
wordt verbeterd

Digitaal lesmateriaal is 
inhoudelijk beter dan 

bestaande boeken

Moderner lesmateriaal  
sluit beter aan bij  

beleving van de leerling

Volgen van lessen op  
afstand mogelijk maken

Maatwerk voor 
individuele leerlingen 

mogelijk maken

WAT IS NODIG?

Om de belemmeringen die scholen  
nu nog ervaren te verminderen 

onderneemt de VO-raad, namens de 
sector, twee belangrijke initiatieven. 
We voeren het project Leerling2020 

uit om een goede inzet van ICT in het 
onderwijs te ontwikkelen en te stimu-
leren. In dit project gaan scholen in 

Leerlabs aan de slag met vragen die 
zij tegenkomen op het gebied van 

maatwerk en ICT. Hierbij komt de rol 
van de leraar nadrukkelijk aan de 

orde. Daarnaast bundelt de VO-raad 
de krachten van scholen om samen 

met uitgeverijen en ontwikkelaars van 
digitale leermiddelen het aanbod te 

verbeteren en goed te laten aansluiten 
bij de behoeften van scholen.
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WAT IS NODIG?

De gesprekken met belangrijke stake-
holders hebben nog vaak een ad-hoc 
karakter. Het zou goed zijn als meer 
scholen ook de dialoog met stakehol-

ders vaker en regelmatig organiseren, 
zodat deze kunnen worden ingebed 
in de verbetercyclus van een school. 

Hierbij kan de website www.scholen-
opdekaart.nl een belangrijke rol  

vervullen. Deze website is tot dusverre 
al door 94% van de scholen gevuld; 
we werken aan een website waarop 

álle scholen hun gegevens presenteren.

IN GESPREK MET STAKEHOLDERS

Een groot deel van de 670 scholen die de VO2020-scan invulden, is met  
leerlingen, ouders en leraren in gesprek over het gevoerde beleid, zeker waar  
het gaat om onderwijsbeleid en de inzet van leermateriaal en ICT.

Naast de input van interne en (in mindere mate) externe stakeholders zetten  
scholen ook op andere manieren in op de verbetering van het onderwijs.  
Het meest in het oog springen:

De cijfers laten zien dat al een belangrijk deel van de scholen die hebben  
meegedaan aan de VO2020-scan van binnenuit werkt aan duurzame verbetering 
van de kwaliteit door ‘checks and balances’ in te bouwen in de reguliere werk-
wijze. Veel scholen luisteren naar wat direct betrokkenen inbrengen en een groot 
deel van de scholen monitort (via een kwaliteitszorgsysteem) de resultaten en stuurt 
het beleid op basis daarvan bij.

De VO-raad ondersteunt onder andere schoolbestuurders bij het uitvoeren  
van collegiale visitaties - waarin zij van elkaar leren - via de VO-academie.
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LEERLINGEN OUDERS

van de scholen bespreekt het 
onderwijsbeleid met leerlingen

van de scholen bespreekt het 
onderwijsbeleid met ouders

van de scholen bespreekt 
het lesmateriaal en ICT met leerlingen

van de scholen bespreekt 
het lesmateriaal en ICT met ouders
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LEERLING CENTRAAL, LERAAR CRUCIAAL

Met ‘de leerling centraal’ bedoelen we dat leraren beschikken over voldoende 
kennis en vaardigheden om leerlingen uit te dagen en dat leraren kunnen differen-
tiëren in de klas. Voorwaarde daarbij is dat leraren zich (mede)eigenaar voelen 
van de onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen. De VO2020-scan laat zien dat 
er op dit terrein stappen worden gezet.

Steeds meer besturen erkennen het belang van strategisch personeelsbeleid.  
De cijfers wijzen uit dat bijna alle respondenten werk maken van het terugdringen  
van het aantal onbevoegden voor de klas, bijvoorbeeld via bekwaamheids-
onderhoud en gerichte scholing. Ook de begeleiding van startende leraren via 
gerichte inwerk- en begeleidingsprogramma’s staat voor deze 670 scholen hoog 
op de agenda. Tot slot lijken de resultaten van de VO2020-scan te wijzen op een 
steeds grotere, structurele inzet op het leren van elkaar door leraren.

Cijfers over het personeelsbeleid:

WAT IS NODIG?

De VO2020-scan laat zien dat er binnen 
de VO-sector verschillen zijn tussen scholen 

als het gaat om professionele ontwikke-
ling. Dat een ruime meerderheid van de 

scholen met elk personeelslid een functione-
ringsgesprek voert, impliceert dat er voor 

een kwart van de scholen ruimte is voor 
verbetering op dat terrein. Daarnaast wijst 
de scan ons op de noodzaak om plannen 

om te zetten in praktijk. Toekomstbestendig 
onderwijs is onlosmakelijk verbonden met 

de professionalisering van zowel leraren als 
schoolleiders, binnen professionele school-
organisaties. Er wordt daarom steeds meer 

werk gemaakt van de professionalisering 
van schoolleiders. Deze ontwikkeling zal de 
komende jaren verder worden gestimuleerd 
door de VO-academie, een programma om 
schoolleiders, middenmanagers en bestuur-

ders te faciliteren bij hun (verdere) profes-
sionalisering. 

Op de Rientjes Mavo in Maarssen is 
een systematisch begeleidingsprogram-
ma voor beginnende leraren ingevoerd. 
Hier maken ze serieus werk van inductie. 
Uit een analyse bleek dat leraren meer 
intervisie wilden met hun collega’s.  
In plaats van 6 keer per jaar wilden  
ze wekelijks met elkaar om de tafel.  
Ook houdt de school rekening met stress 
onder beginnende leraren. Uit onder-
zoek blijkt dat stress een belangrijke 
factor is in uitvalgedrag van beginnende 
leraren. Daarom is met de directie  
afgesproken dat leraren in hun eerste 
jaar geen mentoraat krijgen en geen sur-
veillance hoeven te doen. De coaching 
blijft niet alleen beperkt tot beginnende 
leraren. Ook zittende leraren mogen er 
gebruik van maken en ook hier is maat-
werk cruciaal.

(bron: VO in ontwikkeling / VOION)

Deze vormen van leren wordt op scholen aangeboden  
aan alle of een deel van de leraren:
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Bestuurders en schoolleiders geven aan dat zij leraren de ruimte bieden om eigen 
initiatieven te ontplooien. Tegelijkertijd constateren we dat leraren vaak nog weinig  
ruimte ervaren. Dit gat valt alleen te dichten als bestuurders, schoolleiders en  
leraren met elkaar in gesprek blijven over richting en beleid van de school en de 
leraar de ruimte krijgt om te leren.

77%

90%

81%

91%

99%

59%

van de scholen voert jaarlijks een functionerings- en 
een beoordelingsgesprek met alle personeelsleden

van de scholen geeft leraren de ruimte om eigen 
initiatieven te ontplooien

van de scholen organiseert een dialoog tussen schoolleiders 
en (teams van) leraren over onderwijskundige doelen en/of 
de organisatie van het onderwijs

van de scholen biedt een inwerkprogramma aan voor leraren

van de leraren wordt gestimuleerd om hun 
bevoegdheid te behalen

van de scholen maakt de bevoegdheidscijfers openbaar
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