Hoekomje aangoedeinformatieoverderesultatenvanhet onderwijsendebedrijfsvoeringvanjouw sehoolin vergelijkingmet anderescholen?Zekernudesite'Onderwijs in eijfers'definitiefuit delucht is. In plaatsvan dezekant enklareinforma,tie
biedtDUo'onlinetoegangtot eengrotehoeveelheid
onderwijsdata.
D O O FJ A N L O O I S E

et onderwijsveldheeft met steun van OCWzelf initiatief
genomenom actueleen vergelijkbareverantwoordingsinformatie te ontwikkelen.Het voortgezetonderi,l.ijsis
redelijk content met de 'venstersvoor veÍantwoording' al doen
nog niet aIlescholenvolledigmee.Maarhet primair onderwijs
moet tot 2ot5wachtenop deuitrol van 'venstersprimair onder*ijr'.
Welkeanderebronnenzijn er en biedendie uitl<omst?Vooreen
schoolleider,
bestuurderof controllerin het primair onderwrjs
zijn vier belangrijkestatistischebronnenbeschikbaar:
I(erncijfers(OCW),Trendsin beeld(OCW),laarboek
Onderwijsin
Cijfers(CBS)en Educationat a glance(OESO),
Her gaarom
behoorlijkdikkeboekwerkendie alspdf gedownloadkunnen
wordenof op papierbesteld.Helaasbetrefthet voornamelijk
ontwikkelingenen indicatorenop eenhogeraggregatieniveau
dan eenschoolofbestuur en zijn veeldatavan voor zorr.We
iopendevier publicatiesdoor op thematiekenbruilóaarheid en
laten enkelevoorbeeldenzien van tabellenen srafi.eken,
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OCWpubliceertiederjaar in mei vanwegede zogenaamde
verantwoordingsdag
debundelKerncijfers.In deversiezorz
zrjnperonderwijssector
overdeperiodezooT-zorilandelijke
gegevens
te vinden overdeelnemers,
onderwijsresuitaten,
personeelen financiëleuitgaven.Ook zijn gegevens
overhet gÍoene
ondeiwijs opgenomen.
Deuitgavebevatinteressante
gegevens
overthema'salsVoortijdig schoolverlaters,
Passend
onderwijs(grafiekr) en Analyses
van schoolloopbanen
(ziegrafiekz).
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I(erncijfersis eenzeetveÍzorgdepublicatiemet behoorlijk actuele
dataoverbeleidsthema's
vervatin duidelijke tabellenen uitgekiendegrafieken.Dezezijn met enigehandigheid( enprogramma
Paint)te kopiëren,bijvoorbeeldalslandelijkebenchmarkvooÍ een
eigenjaarverslag
ofin eenpresentatie
voor eenstudiedag.
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]'RENDSIN BEELD
25,7
Dit fraaieboekwerkjeverschijntjaariijkstegelijkmet de
9,8
onderwijsbegroting
in september.
Depublicatiebevatvooral
niet-financiëlebeleidsinformatie
ter onderbouwingvan de ocw- Bron:Trend
sin beeld oCWDUo
begroting,Denadrukligt op de inrichting en toegankelijkheid
van het ondenrijsbestelnu en in de toekomst( grafiek3) en op de
prestatiesin termenvan kwalificatie-en socialisatiefunctie
van
4-lUarrgen
het onderwijs.Dezeindelingvindenwe ook terug op de gehjkna- i n d e x z o z o t o uz o t o
LI )1o5
migewebsite'.Dezeheeftalsvoordeeldat grafiekenen tabellen
zijn te downloadenen u lrunt tabellenin excelzelf bewerl<en.
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Grafiek4 Ontwthhelingbeuolhíng
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Trendsin beeldbevat interessante
kengetallenvoor onderonderwijs.In iedereversiewordenookthema'suitgeiicht;in zorr
wijsrnanagersen bestuurdeÍs;zij het op landelijk niveauen in
bijvoorbeeldde totale overheidsuitgaven
per cliplomaen regionale
vergelijkingmet andereEU of OESOlanden.Bovendienschrijven verschillenin het onder-wijsniveau
van debevolking(Grafiek5).
de opstellerskorteanalyses
bij detabellenen grafieken.BijvoorNedetlail.
beeldalshet gaatom de ontwikkelingvan de leerling/leraar
ratio."De tabellaatde ontwikkelingvan aantallenleerlingenper
Utrecht
leraarzien (niet deldassengrootte
!).Deleerlingenaantallen
zijn
Nootd-HolIand
L L L L AH
. OIIANí
toegenomenin alleonderr.ijssectoÍen.
Hiertegenoverstaatdat
Groningen
ook het aantalleerkrachtenis toegenomen.
In het primair onderGederland.
wijs wasdepersoneelstoename
groterdan de toenamevan het
Noorà-Bro,bdnt
Ouerifssel
aantalleerlingen,vooralin deperiodetussen2oooen zooz.ln
ÍteDoldnd
bveen hbo heeftde toenamevan het aantallerarende groeivan
Limburg
de studentengevolgd.In het wo is het aantaldocentenachteÍgetnesLana
Dt enlne
blevenbij de groeivan het aantalstudenten."
LeeIafta

Desite www.trendsinbeeld.minocw.nl
biedt ook eengeografi.scheweergave
van ondeiwijsindicatoren,
waardoorin een
oogopslagzichtbaaris hoe onderwijsindicatoren
regionaalen
zelfsplaatselijkscoren.Zo zijnde verschillendedemografische
ontwikkelingenper gemeentete zienvoor de leeftijdsgroepen
in
het basis-en voortgezetonderwijs.(grafiek4).Handigvoor uw
strategischbeleidsplanof bij devoorbereidingop krimp.
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Graf eh5. Prouincial,euerschillen in opleidingsnweau z5- 64j artgen (zor o)

Het Jaarboekis verrijkt met grafiekenen tabellendieinlzicht
gevenin het gebruiktecijfermateriaal,
maarmoeilijk te kopiëren
zijn: alleenvia pail1ten dusniet te bewerken,
U kunt echterook zeif tabellenmakenmet cbsgegevens
bijvoorbeeldoverdebevolkingsdaling
per gemeente.
U gebruilktdan
ONDIII{WUSlN CIJI.l'il{S
:_ol
JAAI{BOEI(
CBSStatiinevia http:/istatline.
cbs.n1/statweb.
Het CBSpresenteertonderdezenaamiederjaardemeestactuele Het Jaar:boek
bevat- evenalsTrendsin beeld - eeninternatioinformatieoverhet onderwijs.Hetjaarboekbestaatuit eenaannalevergelijkingvanNederlandse
onderwijsprestaties
(Pisa)en
tal vastehoofdstukkenzoalskerncijfersper ondet-wijssoort,
uitgave:nin internationaalperspectief(z BBI,).Zij makenmooie
leeriingstromen,voortijdig schoolverlaten
en uitgavenvoor
weergaven
van de datadie de OESOv erzamelten publiceert.
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Decemeberzorz

EDUCATIONAT A GLANCE(EAG)zorz
Onderdezetitel brengt de OESObrengt jaarlijks eenvuistdikke
publicatie uit met veleindicatoren op het gebiedvan onderwijs,
Op basisvan deruim r5otabellenbiedt dit rapport eenbrede
internationalevergelijking van het Nederlandseonderwijsvoor
wat betreft de icwaliteit,de onderwijsdeelname,de organisatie
en definanciën,HiervoorwordendeNederlandse
prestatiesin
eersteinstantie vergelekenmet dat van landen met eenvergelijkbaarwelvaartsniveauen vergelijlóare cultuur. Maar ook zijn de
tweerijksteOESO(VSenJapan)in devergelijkingopgenomen,
Depublicatie kent vier hoofdthema's:de opbrengstvan het
onderwijssysteem,definanciële en personeleinvesteringen,de
toegankelijkheíd
enparticipatieen deleeromgevingen organisatievan schoien.
Het rappoÍt en de tabellenzijn minder makkelijk te lezendan de
'vertaling'in
de publicatiesvan OCW.
U zuit het rapport kennenvanwegede vergelijking van Nederlandseonderwijsuitgaven
ten opzichtevan andereoESo landen;
dit peÍcentagewordt in de politieke arenaveeivuldig gebruikt.
Maar de cijfers uit het laatsteEAGrapport nopen tot eengenuanceerdoordeeloverde OESO-norm.
Depubliekeuitsavenaan
onderwijsuitgedrukr in het Bmro Binnenlandslrodulkt (enl)
zijn in Nederlandmet 5,9 procent weliswaariets hoger dan het
OESO-gemiddeldevan5,T
procent.Het betreft hier de publieke
uitgavenaanonderwijsinstellingenen huishoudens,dus inclusief studiefinanciering(ziegrafiek 6),

Tabelz. IJitgavenaan onderuttjsinstellingen
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Maar nemen we de directe publieke en private uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het bbp, dan liggen die in
Nederland meÍ6,zNnet onder het OESO-gemiddelde van 6,3 z.
'Iabel
z laat dat zien.
'Ierug

bij I(erncijfers OCWvinden we hoe de onderwijsuitgaven
van OCW per leerling zich per sector ontwikkelen, Een eenvoudig indexcijfer laat stijgende uitgaven zien in po en vo tussen
zooo en 2011(zie tabel 3),

CONCLUSIES
Met het verdwijnenvan Onderwijsin cijfers is ee.nleemte
ontstaanaanbasaleinformatieop school-en bestuursniveau
overleerlingen,personeelen financiën,De databankdie DuLonu
opensteltbiedt onvoldoendehapbarebeleidsgegevens,
VerLsters
voor verantwoordingvormt voor de sectoïVO eenredelijk alternatief, zekeralshet om gebruikerswiendelijkeverantwoorclingsinformatie gaat.Maar voor het primair ondelwijs is de brede
'vensters
uitrol van
po' pasv oorzienin zot5,OCWbiedt met
de publicatiesI(erncijfersen Trendsin beeld wel fraai vornigegeveninÍormatie overrelevantebeleidsthema'sin het onderwijs. Maar de focus van OCWis (inter)nationalerdan van een
schoolbestuur.
Beidepublicatiesbestedenvia fraaiespinneweb
grafiekenook aandachtaanonderwijsindicatorerruit Education
at a glance.DezeOESOpublicatieis meervoor politici, belangenbehartigersen onderzoekersgeschikt.A-lsu alsschoolleider
of bestuurdervergelijkingsgegevens
overhet ondenuijsstelsel,
de leerlingen,het personeelen de financiënzoekt,kunt u het
besteslageninJaarboekonderwijs(CrS),Bovendienlrunt u - na
enigeoefeningwellicht - via cbsstatline op digitale wijze uw
eigenonderwijsin cijfers samenstellen.Veelsucces!
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