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Bijlage
Aanpassingen per indicator

Geachte heer of mevrouw,
Graag informeer ik u over de veranderingen die wij in 2020 doorvoeren in de normen
en correctiefactoren van het Onderwijsresultatenmodel VO. Deze wijzigingen gelden
vanaf 1 maart 2020.
Herijking van het model volgens afspraak
Zoals u zult weten, is het Onderwijsresultatenmodel één van de manieren waarop de
Inspectie van het Onderwijs kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs. Het model
moet aan het bestuur, de school en de inspectie een goede eerste indicatie geven,
zodat het kan bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit.
Het huidige Onderwijsresultatenmodel is sinds 2016 van kracht. Bij de start ervan is
afgesproken dat het model na drie jaar herijkt zou worden. Daartoe hebben we het
afgelopen halfjaar het onderwijsveld met een reeks klankbordgroepbijeenkomsten
geconsulteerd. Daarnaast hebben we uitgebreide statistische en omgevingsanalyses
uitgevoerd om het model te toetsen. Ten slotte hebben we de voorgestelde
wijzigingen besproken met de VO-Raad en OCW.
Stimulerend gesprek
Naar aanleiding van de gesprekken en de analyses hebben wij ervoor gekozen de
normen niet te verhogen, met uitzondering van één indicator voor het havo. Wij
willen de bestaande normen benutten in ons stimulerend gesprek met scholen en
besturen en daarbij hun eigen ambities bespreken.
Wijzigingen
De normen blijven gelijk, behalve de norm voor de indicator
‘Bovenbouwsucces’ van het havo. Deze wordt wel verhoogd, enerzijds omdat
er zorgen bestaan over het havo, anderzijds omdat in het huidige model de
norm coulanter is voor het havo dan voor de andere onderwijssoorten.
De correctiefactor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) stopt. Met de
invoering van Passend Onderwijs is deze factor niet meer voor alle scholen
op uniforme wijze te berekenen. Het effect van het wegvallen van deze
correctiefactor is beperkt, omdat de correctie grotendeels opgevangen wordt
door de correctiefactor APCG.
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Er komt een nieuwe correctiefactor voor opstroom van vmbo t naar havo en
van havo naar vwo. Hiermee stimuleren wij deze opstroom.
Er wordt een actuele tabel voor APCG gebruikt waar meer wijken en dus
meer leerlingen onder vallen.
Door de wijzigingen in correctiefactoren veranderen de maximale correcties
ook.
In de gepubliceerde Onderwijsresultatenoverzichten geven we voortaan
expliciet aan dat dit uitsluitend de berekende kwalificaties per indicator
betreffen en niet het eindoordeel over de onderwijsresultaten zoals de
inspecteur afgeeft.
In de aangepaste regeling leerresultaten VO wordt de discretionaire
bevoegdheid van de inspecteur – de mogelijkheid om van het berekende
oordeel af te wijken – expliciet beschreven.
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In de bijlage vindt u de precieze aanpassingen per indicator.
Uitgebreide informatie is te lezen op onze website:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo.
Wat kunt u verwachten?
Eind september 2019 sturen we u nieuwe overzichten van de Onderwijsresultaten
2019, alvast berekend volgens de regels van 2020. Met deze zogenaamde
schaduwpublicaties kunt u het effect zien van de aanpassingen voor de afdelingen
van uw scholen. Overigens blijven de huidige Onderwijsresultatenoverzichten 2019
(gepubliceerd in maart 2019) leidend in het toezicht, tot de publicatie van de
Onderwijsresultaten 2020.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen over de
aanpassingen, dan kunt u ons bereiken via het Loket van de inspectie via het
formulier: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/contactformulier
Wij sturen deze brief met bijlage ook per e-mail aan de vestiging(en) die onder uw
bevoegd gezag vallen.
Met vriendelijke groet,

drs. H. Pinkster
directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs
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R1: Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies-po
Geen wijzigingen.

Onze referentie
5365405

R2: Onderbouwsnelheid
Norm: geen wijzigingen.
Correctiefactor APCG: maximale correctie wordt 3%. Dit was 4%.
Er wordt een actuele tabel voor APCG gebruikt waar meer wijken en dus meer
leerlingen onder vallen.
R3: Bovenbouwsucces
Norm: havo wordt 82%. Dit was 80%. Bij alle andere schoolsoorten blijft de norm
gelijk.
Correctiefactoren: de correctiefactor lwoo verdwijnt en er komt een nieuwe
correctiefactor voor opstroom vmbo-t naar havo en havo naar vwo.
In de tabel hieronder staat per schoolsoort de maximale correctie per
correctiefactor.
Apcg

Instroom

Opstroom

Vmbo b

-6,5%

-5,0%

-

Vmbo k

-5,0%

-4,5%

-

Vmbo (g)t

-7,5%

-4,5%

-

Havo

-7,0%

-7,5%

-1,5%

Vwo

-4,0%

-14,0%

-2,0%

E: Examencijfers
Norm: geen wijzigingen.
Correctiefactoren: de correctiefactor lwoo verdwijnt en er komt een nieuwe
correctiefactor voor opstroom vmbo-t naar havo en havo naar vwo.
In de tabel hieronder staat per schoolsoort de maximale correctie per
correctiefactor.
apcg

opstroom

–0,25

-

Vmbo k

-0,1

-

Vmbo (g)t

-0,25

-

Havo

–0,20

-0,05

Vwo

-0,25

-0,6

Vmbo b
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