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Stichting de Nationale DenkTank heeft dit jaar nauw samengewerkt 

met vier themapartners: de Bernard van Leer Foundation, het mini-

sterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Dijk Educatie en 

Hogeschool Windesheim. Deze instellingen herkennen het thema van 

de Nationale DenkTank 2015 - het leren van de toekomst in Nederland - 

 binnen hun eigen organisatie. Deze partners hebben daarom samen 

met de deelnemers van de Nationale DenkTank 2015 de onderzoeks- 

vraag en uitgangspunten geformuleerd en ondersteuning  

geboden tijdens de analysefase en het uitwerken van de oplossingen.  

 

De Nationale DenkTank is onafhankelijk in het beantwoorden van  

de onderzoeksvraag.

Leren is een gedeelde verantwoordelijkheid
“Geef iemand een vis, en je zult hem voor een dag te eten 

geven. Maar als je hem leert om te vissen, zal hij een levenlang 

te eten hebben.” Deze oude Chinese levenswijsheid gaat naar 

de kern van leren en onderwijs. Wat motiveert ons om te leren? 

Welke keuzes maken we? Wie helpt wie en hoe organiseren we 

leerprocessen? Wat moeten we weten voor een goed leven voor 

onszelf, anderen en de planeet, nu en in de toekomst?

Een toekomstbestendige, rechtvaardige en vredige samen-

leving vraagt om ondernemende burgers die ethisch, kritisch en 

zorgvuldig denken en handelen. Onderwijs moet helpen om een 

positive purpose te vinden en laten ervaren dat we deel uitmaken 

van een groter geheel, binnen en buiten onze grenzen. De staat 

van de aarde, schokkende mondiale gebeurtenissen en snelle 

veranderingen laten zien dat juist onderwijs een cruciale tegen-

kracht is van angst, onzekerheid, cynisme en lack of positive 

purpose. 

Onderwijs heeft een mentale, fysieke en sociale dimensie. 

Want leren gaat over het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, 

houding, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dat vraagt om een 

aanpak die naast kennis ook motivaties, nieuwsgierigheid, humor, 

relativeringsvermogen en beleving aanspreekt en prikkelt.  

Het vraagt om leren samenwerken en duiden van informatie, 

online en offline.

In een dynamisch leerproces heeft iedereen een steeds wis- 

selende rol: die van onderzoeker, facilitator, observator en expert. 

Voorwaarde is dat iedereen een lerende houding aanneemt: leer- 

lingen zelf, maar ook leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. 

Dat maakt een leerproces dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Onderwijs is een investering in individuen en in de samenleving. 

De frisse analyses en ideeën van de Nationale DenkTank zijn  

waardevolle bijdragen aan een brede maatschappelijke dialoog over 

het waarom, wat en hoe van leren, nu en voor de toekomst. 

HKH Prinses Laurentien

Unesco Special Envoy on Literacy for Development

Oprichter en directeur Missing Chapter Foundation

Oprichter en ere-voorzitter Stichting Lezen & Schrijven
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De Nationale 

DenkTank 2015 

Vierentwintig ge-

talenteerde acade-

mici hebben zich 

vier maanden ver-

diept in het leren 

van de toekomst 

in Nederland.
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Zomerschool  

In augustus kwam 

de Nationale Denk-

Tank 2015 bijeen bij 

het SAS Institute  

in Huizen voor een 

intensief program-

ma over het leren 

van de toekomst in 

Nederland.
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Wens voor het leren van de toekomst 

Hoe ziet de ideale toekomst eruit op het gebied van leren? De Nationale 
DenkTank 2015 spreekt hier een wens uit voor het leren van de toekomst. 
De tien concrete oplossingen die in dit rapport gepresenteerd worden, zijn 
eerste stappen in de richting van de verwezenlijking van deze wens. 

Leren past zich aan 
De maatschappij verandert snel en het onderwijssysteem heeft op dit moment 
moeite zich hieraan aan te passen.1 Het is belangrijk dat wat en hoe we leren goed 
aansluit bij de maatschappij. Leren van en met elkaar en reflectie op hoe het onder-
wijs beter kan, zijn daarbij essentieel. 
De Nationale DenkTank 2015 ziet een toekomst waarin kinderen en experts voort- 
durend samenwerken aan beter onderwijs vanuit een duidelijke visie. Onderwijs- 
personeel en kinderen evalueren structureel hun onderwijsprocessen en passen 
deze aan in samenwerking met wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven. 
Dit proces wordt gekenmerkt door weloverwogen keuzes en niet door hypes of 
tradities. Zo kunnen eigentijdse toepassingen hun ingang vinden en kan er steeds 
verder gebouwd worden aan de kwaliteit van het onderwijs.

Leren doe je altijd en overal
Op dit moment is er een vast stramien voor kinderen tussen de nul en zestien jaar 
voor wat ze wanneer leren. Daarnaast is er een strikte scheiding tussen leren 
binnen en buiten school.2 De Nationale DenkTank 2015 gelooft dat het verbinden 
van leerervaringen en het hier constructief op voortbouwen, de ontwikkeling van 
kinderen ten goede komt. Meer continuïteit in het leerproces en in de begeleiding 
van het leren voorkomt abrupte overgangen en het verlies van informatie over de 
ontwikkeling van kinderen. Daarnaast bieden leerervaringen die nu buiten school 
plaatsvinden ruimte voor andere talenten en passies.
De Nationale DenkTank 2015 ziet daarom een toekomst waarin men continu leert 
op verschillende plekken. Vanuit een centrale leeromgeving als uitvalsbasis begeleidt 
het onderwijs kinderen de maatschappij in. Zo maakt geschiedenis leren van 
ouderen of leren samenwerken tijdens voetbal deel uit van een persoonlijk leertraject, 
dat door experts in overleg met kinderen en verzorgers wordt samengesteld, begeleid, 
gemonitord en bijgesteld. 

Leren is in balans
In het huidige onderwijs ligt de nadruk op cognitieve vaardigheden.3,4 Hiermee wordt 
een vraag als ‘Wie wil ik zijn als persoon en in de samenleving?’ te weinig gesteld. 
De Nationale DenkTank 2015 denkt dat het onderwijs ook expliciet aandacht moet 
besteden aan sociale en persoonlijke ontwikkeling. Zo biedt het onderwijs kinderen 
echt een fundament voor het leven. 

De Nationale DenkTank 2015 ziet daarom een toekomst waarin leraren deze aspecten 
zelf actief vormgeven binnen het onderwijs. Bewuste omgang met deze verant-
woordelijkheid is een vereiste om leraar te worden en blijven. Dit vraagt om leraren 
die zelf ontwerpers zijn van hun lespraktijk en niet alleen in de klas, maar middenin 
de samenleving staan. Zo zijn zij in staat kinderen te stimuleren en te motiveren, 
zodat hun nieuwsgierigheid niet verloren gaat.

Leren doe je samen
Op dit moment zien we een duidelijke scheiding op basis van opleidingsniveau en 
sociaaleconomische en etnische achtergrond. Zo zijn schoolniveaus vaak gescheiden
en is er nog steeds sprake van zogenaamde ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen.5,6 De Nationale 
DenkTank 2015 is ervan overtuigd dat kinderen, en daarmee de samenleving, gebaat 
zijn bij meer contact tussen verschillende achtergronden. Regelmatige ontmoetingen 
en wederzijds begrip geven kinderen een completer en realistischer beeld van 
de samenleving en vergroten sociale mobiliteit. Samen leren kan een gevoel van 
verbondenheid met de maatschappij en gedeelde verantwoordelijkheid voor de wereld 
om ons heen stimuleren. 
De Nationale DenkTank 2015 ziet daarom een toekomst waarin kinderen met 
verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en samen leren. Als onderdeel van 
het persoonlijke leertraject worden kinderen ingedeeld in gemengde groepen om 
samen te werken aan (maatschappelijke) projecten. Hiermee worden kinderen 
aangemoedigd op zoek te gaan naar verbinding en overeenkomsten met diegenen 
die verschillen qua opleidingsniveau, en sociaaleconomische en etnische achtergrond.

Leren draagt bij aan gelijke kansen
Alles wat je op jonge leeftijd meekrijgt, zowel van verzorgers als op school, is 
bepalend voor je ontwikkeling en kansen later in het leven. Momenteel worden 
deze ontwikkeling en kansen sterk beïnvloed door de sociaaleconomische achtergrond.7 

Dit staat haaks op de overtuiging dat leren juist een middel is om ongelijkheid op 
basis van sociaaleconomische achtergrond tegen te gaan. Niet alleen is het onrecht-
vaardig dat kansen op dit moment sterk afhangen van achtergrond, maar ook blijft 
(potentieel) talent voor de Nederlandse samenleving zo onbenut. 
De Nationale DenkTank 2015 ziet daarom een toekomst zonder ongelijkheid op basis 
van afkomst. Deze ongelijkheid wordt bestreden van jongs af aan. Alle verzorgers 
hebben geleerd hoe zij de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal kunnen stimuleren. 
Zij worden hierin ondersteund door integrale en algemeen toegankelijke ontwik-
kelingscentra die achterstanden vroegtijdig detecteren en verhelpen. Doordat in het 
gehele onderwijs iedere leerling een passend leertraject heeft en harde keuzemomenten 
en strikte scheidingen niet meer bestaan, zal ieder kind optimaal kunnen leren, 
motivatie en zelfvertrouwen opbouwen en tot bloei kunnen komen. 
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Het gaat goed met het Nederlandse onderwijs. Uit onderzoek 

blijkt dat Nederlandse kinderen op vijftienjarige leeftijd op het 

gebied van lezen op de vijftiende plek van de wereld staan en op 

het gebied van wiskundige vaardigheden op de tiende plek.8 

Nederlandse kinderen scoren dus goed op rekenen en taal. Daar-

naast, en dit is misschien nog wel belangrijker, blijkt uit onder-

zoek van Unicef dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter 

wereld behoren.9

Toch valt er ondanks deze goede resultaten nog veel te winnen 

als we kijken naar de manier waarop kinderen leren. Niet zo gek, 

want de wereld verandert op dit moment snel. Zo volgen tech-

nologische ontwikkelingen zich in snel tempo op. De gevolgen 

daarvan zijn groot: we zijn altijd online, hebben de beschikking 

over een grote hoeveelheid informatie en moeten die ook nog 

eens continu verwerken. Deze veranderingen hebben vanzelf-

sprekend een grote invloed op de manier waarop kinderen anno 

2015 leren en het onderwijs dat daarmee verbonden is. Niet voor 

niets is het leren van de toekomst vaak onderwerp van discussie 

bij het bedrijfsleven, overheden en de wetenschap, partijen die 

de Nationale DenkTank 2015 met elkaar probeert te verbinden. 

Deze achtergrond heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kan het leren in Nederland worden georganiseerd en gefa-

ciliteerd, zodat het talent van de individuele leerling tot bloei 

komt en het leren beter aansluit bij de veranderende omgeving?

De Nationale DenkTank 2015 richt zich hiermee niet alleen op 

het onderwijs, maar op leren in de breedste zin van het woord. 

Kinderen leren immers op veel meer plekken dan alleen op school. 

Samenvatting analysefase
Tijdens de analysefase is intensief onderzoek gedaan naar alle 

aspecten van bovenstaande onderzoeksvraag. Een samenvatting 

van de belangrijkste bevindingen is te vinden op: 

www.nationale-denktank.nl/analyse-2015/

AANLEIDING,  
ONDERZOEKSVRAAG  

EN ANALYSE

Er valt nog  
veel te winnen 
als we kijken 
naar de manier 
waarop kinderen 
leren
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Analysefase  

In september werkte 

de Nationale Denk-

Tank 2015 in samen- 

werking met vier-

honderd experts en 

door middel van 

literatuuronderzoek 

en enquêtes aan 

hun analyses.
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De tien oplossingen die de Nationale DenkTank 2015 in dit 

rapport presenteert, passen binnen vijf thema’s. 

1. Leren vóór school
De ontwikkeling van kinderen piekt in de eerste levensjaren. De 

periode van nul tot vier jaar is cruciaal voor de latere gezond-

heid, taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Deze informatie is bij ouders relatief onbekend. Ook in 

de Nederlandse samenleving lijkt hier een gebrek aan aandacht 

voor te zijn. Dit terwijl inzichten uit de wetenschap ouders en 

verzorgers kunnen helpen om jonge kinderen in hun ontwikkeling 

te ondersteunen.

2. Effectiever leren op school
Er is ruimte om effectiever te leren op school, met name door 

kinderen meer te betrekken en een lerend klimaat te bevorderen 

binnen de school. Nederlandse leerlingen zijn in vergelijking met 

andere landen namelijk weinig gemotiveerd om te leren.10 Nieuwe 

onderwijsideeën, ict-toepassingen en manieren van feedback 

tussen leraar en leerling kunnen hier verandering in brengen. 

Een kwaliteitsimpuls voor zwakkere scholen zorgt daarbij voor 

betere kansen voor zowel leerlingen als leraren. 

3. Leren buiten school 
Kinderen brengen tweederde van hun tijd buiten school door. 

Ook dan leren zij voortdurend. Niet alle kinderen worden echter 

buiten school evenveel geprikkeld. Er moet daarom meer aan- 

dacht komen voor het leren buiten school, waar ongelijke kansen 

en segregatie nu vaak worden versterkt. Door kinderen met uit- 

eenlopende achtergronden na schooltijd te laten werken aan  

uitdagende opdrachten, ontstaan wederzijds begrip en een rijkere 

leeromgeving.

4. Innovatie en verbetering in het schoolsysteem 
Idealiter stimuleert en faciliteert het schoolsysteem innovatie 

en verbetering van de dagelijkse lespraktijk. Een goed gediffe-

rentieerd schoolsysteem, met minimaal informatieverlies en een 

doorlopende leerlijn, zorgen daarbij voor optimale leeropbreng-

sten en kansen voor leerlingen. Ook lerarenopleidingen spelen 

een belangrijke rol in het aanwakkeren van onderwijsverbetering. 

THEMA’S EN LEESWIJZER

Er is een gebrek 
aan aandacht 
voor de ont-
wikkeling van 
kinderen in 
hun eerste 
levensjaren
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Goede leraren zijn onmisbaar voor het doorvoeren van vernieu-

wingen. Met de helpende hand van schoolleiders en schoolbesturen 

wordt dit makkelijker gemaakt. 

5. Balans in leerdoelen
Er is onvoldoende balans tussen de verschillende doelen van het 

onderwijs. Persoonsvorming en de verbinding met de ander en 

de omgeving, leggen het af tegen een eenzijdige focus op kennis- 

verwerving en cognitie. In de toekomstige maatschappij worden 

persoonsvorming en samenleven echter steeds belangrijker. Door 

de cognitieve ontwikkeling van kinderen te verbinden met per-

soonsvorming en samenleven, worden leeropbrengsten verhoogd. 

Tot slot: voer voor discussie
De Nationale DenkTank 2015 constateert dat in discussies over 

het onderwijs en het leren van de toekomst niet altijd wordt 

stilgestaan bij het belang van het kind. Bijvoorbeeld in debatten 

over het vaderschapsverlof en lange zomervakanties, worden 

zaken als emancipatie en de arbeidsmarkt vaak voorop gesteld. 

Ook het gesprek over gelijke kansen voor alle kinderen wordt 

wat ons betreft niet genoeg gevoerd. In het laatste hoofdstuk 

zet de Nationale DenkTank 2015 de belangrijkste feiten met 

betrekking tot deze debatten op een rij, als voer voor discussie 

en met het belang van het kind centraal.

Er moet meer 
aandacht komen 

voor het leren 
buiten school, 

waar ongelijke 
kansen en 

segregatie nu 
vaak worden 

versterkt

1. Leren vóór school • Baby Wijzer

2. Effectiever leren op school • OnzeLes

• FlipFilm

• EduBox

• De Lerarenbrigade

3. Leren buiten school • Make & Meet Challenge

4. Innovatie schoolsysteem • De BrugklasBonus

• Docentencoschap

• Vrijheid van schoolbestuur

5. Balans in leerdoelen • LerenderWijs

De tien oplossingen passen binnen vijf thema’s:
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ExpertForum  

Op 1 oktober orga- 

niseerde de Nationale 

DenkTank 2015 het 

ExpertForum. Tijdens 

een presentatie leg-

den de deelnemers 

hun analyses voor 

aan de 150 aanwezige 

experts.   
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DE 10 OPLOSSINGEN
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1

De schijf van 
vijf voor baby’s 

Een goede start 
voor ieder kind

Voor jong  
en oud(ers)

CAMPAGNE MET ESSENTIËLE TIPS VOOR  
DE ONTWIKKELING VAN JONGE KINDEREN 

BABY  
WIJ-
ZER 

Leren vóór school

Effectiever leren op school

Leren buiten school

Innovatie schoolsysteem

Balans in leerdoelen

| |
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5 januari 2018. Peter wordt wakker van 
de geluiden van zijn zoontje Jayden, die 
inmiddels vijf maanden oud is. Peter weet 
dat Jayden zich in een cruciale levens-
fase bevindt, waarin zijn hersenen zich 
in rap tempo ontwikkelen. Omdat hij zijn 
zoon wil ondersteunen in zijn ontwikke-
ling, voert Peter een leuke en leerzame 
activiteit uit tijdens het aankleden. Hij 
vindt een kort versje op de BabystAPP en 
speelt het af. “Ik pak mijn truitje, een 
hand in de mouw, en nog een keer. Omhoog 
die handen allebei. Ik heb mijn truitje aan, 
goed van mij.” Jayden lacht en brabbelt, 
terwijl Peter terugpraat. De BabystAPP 
herinnert Peter bovendien aan de Baby 
Wijzer, vijf tips waarbij contact met je baby 
centraal staat. Deze tips zijn: aankijken, 
praten, spelen, rust en vasthouden. 

Aanleiding
Kinderen beginnen al met leren voordat 

ze naar school gaan. Ga maar na: kinderen 

maken de belangrijkste hersenontwik-

keling door tussen het eerste en vierde 

levensjaar. In deze jaren worden de funda- 

menten voor latere sociaal-emotionele 

en cognitieve ontwikkeling gelegd.11 60% 

van de Nederlanders is zich hier echter 

niet van bewust.12 De informatie die ouders 

krijgen van verloskundigen en consulta-

tiebureaus, gaat dan ook nauwelijks over 

de ontwikkeling van baby’s en peuters, 

terwijl ouders hier juist een ondersteu-

nende rol in spelen. 13, 14 

Oplossing
De Baby Wijzer is een landelijke bewust-

wordingscampagne die, naast informatie 

over de ontwikkelingspiek van het jonge 

kind, vijf praktische en essentiële tips 

biedt ter ondersteuning van deze ontwik- 

keling. Onderdeel van de campagne is de 

BabystAPP, een app die helpt van dage- 

lijkse bezigheden leermomenten te maken. 

Impact
De Baby Wijzer maakt Nederland bewust 

van het belang van de ontwikkelingspe-

riode van kinderen tussen de nul tot vier 

jaar en helpt ouders en verzorgers op een 

speelse manier te investeren in de latere 

ontwikkeling van kinderen.

Gezocht
Producenten en verkopers van producten 

voor jonge kinderen, landelijke oudercom- 

missies en andere partijen die de Baby 

Wijzer landelijk op de kaart willen zetten. 

Contactpersoon
Kay Lankreijer +31 6 4911 4744

k.lankreijer@nationale-denktank.nl

B
a
b
y

 W
ij

z
e
r

De Baby Wijzer campagne

aankijken

spelen

praten

blijf rustig

vasthouden

Bla bla bla...
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Geeft leraren 
inzicht door 
constructieve 
feedback van 
leerlingen

Stimuleert 
leraren en  
leerlingen om 
in gesprek te 
blijven

Laat leerlingen 
actief mee- 
denken over  
de invulling  
van de les

LEERLINGEN EN LERAREN SAMEN OP WEG  
NAAR EEN VERBETERCULTUUR OP SCHOOL
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Aanleiding 
Leerlingen krijgen zelden de mogelijkheid 

om structureel mee te denken over hoe de 

les verbeterd kan worden.15 Dat is zonde, 

want meedenken verhoogt de motivatie, 

verbetert het leerproces en stimuleert de 

professionele ontwikkeling van leraren.16 

Hoe mooi zou het zijn als tweeënhalf mil- 

joen leerlingen actief meedenken over de 

verbetering van lessen in Nederland?17 

 

Oplossing 

Het OnzeLes-programma stimuleert een 

open verbetercultuur, door leerlingen con- 

structieve feedback te laten geven. Op 

geïnteresseerde scholen worden leraren 

getraind in het vragen om en ontvangen 

van leerlingenfeedback. De gratis app 

OnzeLes helpt hierbij, door leerlingen ge- 

makkelijk en snel feedback te laten geven. 

In het vervolgtraject van OnzeLes wordt 

de leraar getraind om, op basis van de 

uitkomsten van de feedback-app, het ge- 

sprek met zijn leerlingen aan te gaan.  

Zij worden op deze manier uitgenodigd 

zelf actief invulling te geven aan de les. 

Impact
OnzeLes kan leraren over de drempel 

helpen om leerlingenfeedback te gebrui- 

ken voor het verbeteren van hun lessen. 

Door leerlingen te betrekken bij het ver- 

beterproces kan de aansluiting op hun 

belevingswereld verbeteren, evenals de 

relatie tussen leerling en leraar en de 

motivatie van de leerlingen.

 

Gezocht 

Leraren die met hun leerlingen mee 

willen doen aan een pilot om OnzeLes 

verder vorm te geven. Investeerders, 

feedbacktrainers en softwareontwik-

kelaars om een ondersteunende app te 

ontwikkelen.

Contactpersonen
Niels Agterhorst +31 6 4298 3305

n.agterhorst@nationale-denktank.nl 

Lisa Hu +31 6 1255 6762

l.hu@nationale-denktank.nl

3 december 2017. Aan het einde van de les 
opent Anna de app OnzeLes. Zij geeft aan 
dat haar leraar, meneer Jansen, iets te 
snel door de tussenstappen ging. Later die 
dag bekijkt meneer Jansen de feedback 
van Anna’s klas. Hij denkt terug aan vorig 
jaar, toen hij het nog spannend vond leer-
lingen om hun mening te vragen. Ondertus- 
sen heeft hij gemerkt dat ze met nuttige 
tips komen, bijvoorbeeld om meer context  
te bieden bij zijn uitleg. Tijdens de lunch-
pauze benadert hij zijn collega Tine, want 
zij krijgt veel waardering voor haar les- 
opzet en vraagt zelfs leerlingen met haar 
mee te denken over de inhoud van de les. 
Later die week merkt Anna dat meneer 
Jansen aansprekender vertelt en dat zij 
de les beter kan volgen.
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Kwaliteits- 
beoordeling  
door leraren  
en leerlingen

Gemakkelijk 
goede les-
video’s online 
vinden

GOEDE LESVIDEO’S  
BIJ IEDER LEERDOEL

Lessen delen 
met leer- 
lingen door  
het hele land
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Aanleiding 
Klassikale uitleg gevolgd door individueel 

huiswerk is inefficiënt, want juist bij het 

verwerken van nieuwe kennis hebben 

leerlingen behoefte aan interactie en be-

geleiding. Indien leerlingen thuis video-

lessen bekijken, kan de lestijd gebruikt 

worden door leerlingen om in groepjes 

verwerkingsopdrachten te maken, bege-

leid door de leraar. Deze onderwijsvorm, 

flipping the classroom, is effectief, maar 

wordt helaas weinig toegepast.18 De be- 

langrijkste barrière is dat geschikte les- 

video’s nu moeilijk vindbaar zijn.

Oplossing 

FlipFilm is een online platform waar alle 

leerdoelen binnen een curriculum, over-

zichtelijk in een netwerk zijn weergegeven. 

Alle lesvideo’s op FlipFilm zijn gekoppeld 

aan een leerdoel en voorzien van een 

betrouwbare kwaliteitsbeoordeling.

Impact 

FlipFilm zorgt ervoor dat docenten in heel 

Nederland hun krachten kunnen bundelen 

en daardoor tijd overhouden voor per-

soonlijke aandacht in de klas. Daarnaast 

stelt FlipFilm leerlingen in staat om video’s 

te bekijken die aansluiten bij hun eigen 

leerstijl, waardoor leren leuker wordt.

Gezocht 

Makers van goede lesvideo’s, partijen die 

kunnen ondersteunen met het netwerk 

van leerdoelen en partijen die het online 

platform kunnen bouwen en onderhouden.

Contactpersoon
Jonas Voorzanger, +31 6 8195 8192 

j.voorzanger@nationale-denktank.nl

22 januari 2017. Natuurkundelerares Lena 
denkt na over de lessen die zij komende 
week gaat geven. Zij scrollt door het curri- 
culumoverzicht op FlipFilm en bekijkt welke 
video’s beschikbaar zijn voor quantumme-
chanica. Zij selecteert de video die haar 
collega’s het beste vinden en stuurt deze 
naar haar leerlingen om thuis te bekijken. 
Lena kan daardoor de tijd die zij eerst be-
steedde aan klassikale uitleg, nu besteden 
aan persoonlijke aandacht in de klas en hulp 
bij verwerkingsopdrachten. Woensdagmid-
dag heeft Lena vrij om aan eigen lesmateriaal 
te werken. Zij besluit om een video over 
kernfusie te maken, het onderwerp van haar 
scriptie. Leerlingen in heel Nederland kunnen 
door FlipFilm haar enthousiaste uitleg zien. 
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  Zelf materiaal toevoegen

  Afgestemd op curriculum

  Gebruiksvriendelijke interface
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Abonnement  
op onderwijs-
vernieuwing

Laagdrempelig 
initiatief voor 
elke school

ELK KWARTAAL EEN BOX MET FRISSE  
ONDERWIJSIDEEËN BEZORGD OP SCHOOL

Stimuleert  
het delen van 
best practices

4 EDU
BOX
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Aanleiding
Goede scholen zijn lerende scholen, die 

openstaan voor nieuwe ideeën om hun 

onderwijs telkens te verbeteren. Hoewel 

het overgrote deel van de leraren open-

staat voor onderwijsvernieuwing, zijn er 

slechts enkelen die een proactieve hou- 

ding hebben in het doorvoeren van deze 

innovaties.19 De verspreiding van goede 

ideeën gaat traag - het is een moeilijke 

opgave om een idee bij veel scholen te 

krijgen - en er is nauwelijks verspreiding  

van best practices tussen scholen onder- 

ling.20 Daarnaast missen scholen een over-

zicht van het totale aanbod en hebben ze 

weinig tijd om op zoek te gaan naar ver-

nieuwingen die goed bij hen passen. 

Oplossing
De EduBox wordt elk kwartaal bezorgd op 

scholen met een abonnement. De inhoud 

van deze box varieert van een les burger- 

schap in spelvorm, tot een leen-3D-printer 

met vouchers voor een workshop. EduBox 

waarborgt de kwaliteit door geschikte 

partners te selecteren. Dit zijn in eerste 

instantie ontwikkelaars van onderwijs-

materiaal en op termijn ook leraren die 

hun best practices willen delen. Scholen 

die enthousiast zijn over de inhoud, kunnen 

via EduBox contact opnemen met de ont- 

wikkelaars voor verdere samenwerking.

Impact
De EduBox maakt een snellere en breder 

gedragen verspreiding van onderwijsver- 

nieuwingen en innovaties mogelijk.21 Door 

de EduBox kunnen leraren en scholen op 

een laagdrempelige manier in aanraking 

komen met nieuwe ideeën en ervaringen 

onderling met elkaar delen.

Gezocht
Samen met reeds betrokken partijen voor 

de distributie en kwaliteitscontrole, worden 

enthousiaste partners voor de inhoud van 

de box en scholen die mee willen doen aan 

een pilot-versie van de EduBox gezocht.  

Contactpersoon
Rosa Stapel +31 6 4378 7733

r.stapel@nationale-denktank.nl 

7 april 2017. Het is weer tijd: vandaag komt 
de EduBox. Leraar Harold loopt meteen naar 
de koffiekamer om te kijken of de doos al is 
bezorgd. Hij vindt het altijd een mooi moment 
te kijken wat er deze keer in de doos zit,  
samen met zijn collega’s. Die kijken namelijk 
wat meer de kat uit de boom als het gaat om 
vernieuwing, maar ze komen nu wel regel-
matig even bij hem in de klas kijken als hij 
weer een nieuwe app of lesmethode uitpro-
beert. Harold heeft onlangs zelf ook contact 
opgenomen met EduBox, om te kijken op 
welke manier zijn workshopreeks “Morele 
dilemma’s in de brugklas” opgenomen kan 
worden in de eerstvolgende editie van de 
EduBox. Op die manier kunnen naast zijn 
collega’s ook andere scholen zijn ideeën ge-
bruiken in de klas.
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Aanleiding 
Kinderen met een lage sociaaleconomi- 

sche achtergrond hebben een grotere 

kans op het krijgen van slechter onder- 

wijs en komen minder vaak op hoge 

niveaus terecht in het secundair onder- 

wijs.22 Juist voor deze kinderen is goed 

onderwijs noodzakelijk, omdat zij vanuit 

huis vaak minder (taal)ontwikkeling mee- 

krijgen. Zo verliet in 2005 een kwart  

van de leerlingen de basisschool met  

een leesvaardigheid op het niveau van 

groep 6.23 Goede ondersteuning van 

deze kinderen vraagt om sterke leraren.

Oplossing
De Lerarenbrigade is een regionale groep 

van leraren, met een bewezen goede  

omgang met moeilijke klassen en brede 

ervaring in het onderwijs. Deze leraren 

gaan drie jaar werken op een basisschool 

met kansarme leerlingen. Daar kunnen zij 

samen met het bestaande lerarenteam 

werken aan onderwijsverbetering, bijvoor- 

beeld op het gebied van zorgplannen en 

lesmaterialen. Maar er kan ook extra 

geïnvesteerd worden in de band van de 

school met de ouders. 

Impact 

De leraren uit de Lerarenbrigade kunnen 

een impuls geven aan het lerarenteam 

en samen het beste onderwijs ontwerpen  

voor de kinderen die dit het hardst nodig 

hebben. Voor de leraren is de brigade 

bovendien een doorgroeimogelijkheid. 

Zo kunnen naar schatting 35 basisscholen 

per jaar geholpen worden, om zo over de 

breedte tot een eerlijker verdeeld school- 

systeem te komen. 

Gezocht 

Meedenkers en doeners! Enthousiaste 

leraren die hieraan willen deelnemen, 

steun van opleidingsinstituten, schoolbe-

stuurders, wethouders en financiers. 

Contactpersonen 
Frank Westhoek +31 6 41718594  

f.westhoek@nationale-denktank.nl

Thijmen Jessen +31 6 42978653  

t.jessen@nationale-denktank.nl 

17 mei 2020. Meester Jan-Willem sluit 
met een goed gevoel de deur van het klas-
lokaal en loopt naar de lerarenkamer, om 
samen met het team de dag af te sluiten. 
Hij werkt nu bijna twee jaar op deze basis- 
school midden in een kansarme buurt en 
is trots op wat hij samen met het leraren-
team bereikt heeft. Toen hij hier met Jan 
en Rosalie van de Lerarenbrigade naartoe 
kwam, had de school nog veel problemen. 
Zo hadden veel leerlingen (taal)achter-
standen, waren er akkefietjes met moeilijke 
ouders en was er een hoog ziekteverzuim 
en verloop onder het vermoeide leraren-
team. Door de afgelopen twee jaar samen 
met het hele lerarenteam hard te werken, 
hebben ze het onderwijs structureel ver-
beterd. Dat deze aanpak werkt, blijkt onder 
andere uit de tevreden leerlingen, de goed 
ontvangen nieuwe visie van de school, de 
verbeterde relatie met de ouders en de buurt, 
en de nieuwe energie van het lerarenteam. 

 D
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Bibliotheek 
werft en selec-
teert leerlingen 
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samenwerking  
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derling begrip 
en groeit 
vriendschap

De teams  
zijn een mix 
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en culturele  
achtergronden

LEERLINGEN VAN VERSCHILLENDE ACHTER- 
GRONDEN GAAN SAMEN VOOR DE WINST! 

Leren vóór school

Effectiever leren op school

Leren buiten school

Innovatie schoolsysteem

Balans in leerdoelen

6 MAKE &
MEET
CHAL-

LENGE

| |



47

E I N D R A P P O R T  2 0 1 5  D E  N AT I O N A L E  D E N KTA N K

3 september 2017. Khaled en Yara zitten 
op de fiets vanuit Schiebroek naar het 
centrum van Rotterdam. Ze kennen elkaar 
sinds hun eerste deelname aan de Make 
& Meet Challenge 2016. Toen ze zich daar 
een jaar geleden voor aanmeldden, hadden 
ze nooit gedacht dat het zó leuk zou zijn. 
Dit jaar doen ze weer mee en worden ze 
zelfs assistent-coach van twee nieuwe 
teams! Khaled en Yara blikken terug op 
de spannende selectieperiode: omdat zij 
dit keer coach wilden worden, was die se-
lectie extra streng. Khaled wilde de kans 
om coach te worden niet laten lopen, want 
de opdrachten zijn dit jaar speciaal ont-
worpen door een high-techbedrijf in Eind-
hoven, en Khaled gaat na de middelbare 
school zeker een technische opleiding 
doen. Hij is blij dat hij en Yara er allebei 
weer bij zijn!

Aanleiding 
In de grote steden is 42% van de basis-

scholen ‘zwart.’24 Daarnaast bestaan er tus- 

sen scholen grote verschillen in het aantal 

buitenschoolse activiteiten per leerling.25 

Als aanvullende activiteit én om leer-

lingen van diverse achtergronden toch 

te laten samenwerken, wordt de Make & 

Meet Challenge (M&MC) georganiseerd. 

Oplossing  

De M&MC is een landelijke wedstrijd (in  

bijv. LEGO robotica, dans of toneel), voor 

teams die zijn samengesteld uit leerlin-

gen met diverse achtergronden. De or-

ganisatie werkt samen met bibliotheken 

om leerlingen te werven en selecteren.26 

Teams werken tijdens een intensieve  

periode van negen maanden naar de 

landelijke finale toe. Een pilot zou een 

groep van tien tot twintig teams (honderd 

tot tweehonderd kinderen) kunnen be-

dienen. Bij landelijke samenwerking kan 

een groep van vierduizend leerlingen 

per jaar bereikt worden.27

Impact 

Het samenwerken aan een gezamenlijk 

doel neemt vooroordelen tussen bevolkings 

groepen weg en maakt vriendschap mo-

gelijk.28 Daarnaast zorgt een rijke leer- 

omgeving buiten school voor een sterke 

en brede ontwikkeling van alle leerlingen. 

Gezocht 

Bibliotheken en scholen die werving en 

selectie op zich nemen, ruimte beschik-

baar stellen en coaches leveren. Een 

partner die een uitdagend programma 

verzorgt en materiële steun biedt, een 

partner die op grote schaal begeleiding 

realiseert en een fonds dat het salaris van 

de organisatoren wil vergoeden (1 fte: 

pilot, 3 fte: landelijke challenge).

Contactpersoon
Job Kahmann +31 6 4275 1058

j.kahmann@nationale-denktank.nl 

M
a
k
e
 &

 M
e
e
t 

C
h

a
ll

e
n

g
e

Make & Meet Challenge

‘Zwarte’ scholen Bibliotheek ‘Witte’ scholen

1. Workshops op scholen

4. Landelijke finale

2. Werving & selectie

3. Wekelijkse bijeenkomst



49

E I N D R A P P O R T  2 0 1 5  D E  N AT I O N A L E  D E N KTA N K
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Aanleiding  
In Nederland worden kinderen al op hun 

twaalfde ingedeeld op vmbo-, havo- of 

vwo-niveau. Na drie jaar zit echter 40% 

van de leerlingen op een ander niveau 

dan het basisschooladvies.29 Brede brug- 

klassen geven leerlingen meer tijd om 

zich te ontplooien vóór de definitieve 

niveau-indeling. De afgelopen jaren zien 

we echter een sterke afname van het 

aantal brede brugklassen.30 

Oplossing
De BrugklasBonus keert deze trend. Deze 

bonus, waarmee scholen kwalitatief hoog- 

staand en gedifferentieerd onderwijs in de 

brede brugklas kunnen financieren, wordt 

berekend op basis van schooladviezen. 

Hoe meer niveauvariatie in een klas, hoe 

hoger de bonus. Zo krijgen laatbloeiers 

meer tijd zich te ontplooien, kunnen ach- 

terstandsleerlingen zich langer optrekken 

aan sterke leerlingen en wordt sociale 

segregatie beperkt. Dit zorgt voor een 

betere niveau-indeling en ontwikkeling 

van burgerschap voor álle leerlingen, 

zonder dat sterke leerlingen hier nadeel 

van ondervinden.31 

Impact 

Van alle OESO-landen slaagt het Neder- 

landse onderwijs er het slechtst in sociale 

ongelijkheid te beperken.32 Meer brede 

brugklassen bevorderen burgerschap en 

kansengelijkheid. Zo krijgen meer kinderen 

de kans om een hoger opleidingsniveau 

te bereiken, met positieve economische 

en sociale gevolgen. 

Gezocht 

Maatschappelijke partners die de Brug-

klasBonus helpen invoeren.

Contactpersoon
Laura de Adelhart Toorop  

+31 6 2959 3157  

l.deadelharttoorop@nationale-denktank.nl

1 juni 2020: het Spliet College in Almere 
heeft vandaag de diploma-uitreiking van 
de leerlingen uit de eerste brede brugklas. 
Vol trots spreekt de rector alle leerlingen 
persoonlijk toe. Dankzij de BrugklasBonus 
kan hij uitdagend en gepersonaliseerd on-
derwijs aan alle brugklassers aanbieden. 
Zo vertelt hij over Yael. Zij kreeg in groep 
acht een vmbo-T-advies, maar heeft ont-
zettend veel geleerd van haar brugklas-
genoten. Daardoor kon zij twee jaar later 
doorstromen naar de havo en heeft zij nu 
met prachtige cijfers haar havo-diploma 
gehaald. Volgend jaar zit ze weer in dezelf-
de zaal, maar dan om haar brugklasgenoten 
te feliciteren met hun vwo-diploma. De 
rector ziet het plein vol stralende ouders 
en leerlingen en is blij dat sinds de brede 
brugklas alle kinderen zich op hun eigen 
niveau kunnen ontplooien.
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Aantrekkijk 
voor iedere 
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betaald voor 
de klas

Minder uitval 
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de docenten 
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de praktijk
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docenten

Leren vóór school

Effectiever leren op school

Leren buiten school

Innovatie schoolsysteem

Balans in leerdoelen

| |



55

E I N D R A P P O R T  2 0 1 5  D E  N AT I O N A L E  D E N KTA N K

Aanleiding
Goede docenten zijn cruciaal voor goed 

onderwijs. De huidige eerstegraads lera- 

renopleiding, bedoeld voor studenten 

met een masterdiploma in een relevant 

vakgebied, is echter niet populair bij suc-

cesvolle academici.33 De opleiding kost 

een extra jaar studie en collegegeld, en 

levert geen inkomen op. Door de onder- 

zoeksgerichte opzet en beperkte bege-

leiding tijdens stages, sluit de opleiding 

bovendien slecht aan op de onderwijs- 

praktijk en de voorkennis van de student. 

Oplossing
Het Docentencoschap is een herziening 

van de eerstegraads lerarenopleiding 

naar een betaald specialisatietraject 

on the job. Na een zomerschool over de 

basisvaardigheden van het lerarenbe-

roep, leren starters in twee jaar, onder 

intensieve begeleiding van een ervaren 

docent, het vak in de praktijk. In ontwik-

kelteams leren ze gezamenlijk lessen 

ontwikkelen en vindt scholing plaats. 

Impact
Door de praktijkbegeleiding in het Docen- 

tencoschap, zijn leraren beter opgeleid én 

vermindert de hoge uitval (25% in de 

eerste 2 jaar) onder jonge docenten. 34, 35 

Door gemakkelijkere instroom, betaalde 

opleiding ‘on the job’ en scholing in de ont- 

wikkelteams, wordt het aantrekkelijker voor 

academici om het onderwijs in te gaan.

Gezocht
Een eerstegraadsopleiding met ambitie, 

óf een opleidingsinstituut voor de zomer- 

cursus. Daarnaast scholen om les te geven 

en ervaren docenten om dit te begeleiden.

Contactpersoon
Sarah van Ierlant +31 6 1215 0296

s.vanIerlant@nationale-denktank.nl

6 juni 2017. Gisteren kreeg Jonas zijn mas-
terdiploma natuurkunde. Vannacht heeft 
hij bijna niet kunnen slapen, omdat hij van- 
daag hoort of hij in aanmerking komt voor 
het Docentencoschap. Bij het openen van 
zijn mail stuit hij gelukkig op positief 
nieuws. Hij mag beginnen aan de zomer-
school. In de mail staat ook de naam van 
de ervaren docent die hem de komende 
twee jaar zal begeleiden en on the job tot 
leraar zal opleiden. Verder krijgt hij infor-
matie over de vier andere beginnende do-
centen, waarmee hij in een ontwikkelteam 
lessen zal leren ontwikkelen, uitvoeren en 
evalueren. Tot slot vindt hij in de bijlage 
een formulier van de school waar hij aan de 
slag gaat. Deze vraagt zijn bankgegevens, 
zodat zijn eerste salaris meteen gestort 
kan worden. Het is nu echt: hij heeft een 
baan als docent!
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Het Docentencoschap

Met hulp van een begeleider,

Beginnend docent

via zomerschool

als master....

... naar eerstegraads docent!en docentenontwikkelteam

  
   

SCHOOL

2 jaar
leren in 
praktijk

Begeleidend docent
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Stevige school-
leiders voor 
het onderwijs

Dialoog tus-
sen school en 
schoolbestuur

Ruimte voor 
onderwijskundig 
leiderschap

STA SCHOLEN TOE UIT EEN OVERKOEPELEND  
BESTUUR TE STAPPEN

9 VRIJHEID
VAN 

SCHOOL-
BESTUUR

Leren vóór school

Effectiever leren op school

Leren buiten school

Innovatie schoolsysteem

Balans in leerdoelen

| |
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Het is 2020. Een schoolleider in Assen is 
gefrustreerd. Ze is al drie jaar bezig met 
het verbeteren van het onderwijs op haar 
school: ze probeert leraren gezamenlijk 
vakken te laten ontwerpen. Hiervoor dienen 
zij uitgeroosterd te worden. Het regionale 
schoolbestuur waar haar school onder  
valt, ziet de noodzaak van haar ideeën 
echter niet in. De school scoort volgens 
het bestuur voldoende op de eindexamen- 
resultaten, dus waarom nog investeren  
in de kwaliteit van het onderwijs? De 
schoolleider doet een aanvraag om uit het 
schoolbestuur te treden, iets wat sinds 
kort juridisch mogelijk is. De Raad van 
Toezicht schrikt daarvan en werpt zich  
op als bemiddelaar tussen het bestuur en 
de school. Na overleg zegt het school- 
bestuur de schoolleider alle steun toe die 
zij nodig heeft om het onderwijs verder 
te verbeteren. De school trekt daarop de 
aanvraag tot uittreding in.

Aanleiding
Het is voor schoolleiders, die aan het 

hoofd staan van een school, moeilijk  

om vernieuwingen door te voeren. Zij 

ervaren vaak weerstand vanuit het 

overkoepelende schoolbestuur. Op deze 

manier kunnen schoolleiders geen ge-

bruikmaken van de grondwettelijke vrij-

heid van onderwijs, die veel ruimte biedt 

voor innovatie op scholen. Zonde, want 

uit analyses blijkt dat goed leiderschap 

cruciaal is voor onderwijsverbetering.36 

Oplossing
De vrijheid van schoolbestuur maakt het 

wettelijk mogelijk dat een school zich af- 

splitst van een bestuur. De school kan zich 

aansluiten bij een ander bestuur, op voor- 

waarde dat de onderwijskwaliteit op orde 

is en de medezeggenschapsraad instemt. 

Impact
De stevigere positie van de school maakt 

een gelijkwaardig gesprek tussen school-

leiding en bestuur mogelijk. Bij besturen 

ontstaat een prikkel om beter te luisteren 

naar de behoefte van individuele scholen. 

In de praktijk zal een wisseling van bestuur 

weinig voorkomen, omdat zoiets voor beide 

partijen nadelen kent. Komen bestuur en 

school er toch niet uit? Dan kan een over- 

stap voor beide partijen een oplossing 

bieden.

 

Gezocht 

Schoolbesturen die bereid zijn bestaande 

scholen in hun organisatie op te nemen 

en partijen die dit voorstel politiek willen 

steunen.

Contactpersonen
Jaco van der Veen +31 6 2230 6891

j.vanderveen@nationale-denktank.nl 

Milan van Manen +31 6 4978 8071

m.vanmanen@nationale-denktank.nl 
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Leerlingen  
met zelfver-
trouwen en 
veerkracht

Taakopvat-
ting leraren 
en lespraktijk 
verruimd

Actiegerichte 
coalitie bindt 
maatschappe-
lijke partijen

ACTIE COÖRDINEREN VOOR MEER  
PERSOONSVORMING EN SOCIALISATIE

10 LEREN-
DER 
WIJS

Leren vóór school

Effectiever leren op school

Leren buiten school

Innovatie schoolsysteem

Balans in leerdoelen
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Aanleiding 
Het onderwijs focust onterecht eenzijdig 

op ‘holle’ kennisoverdracht. Kinderen in 

staat stellen zich persoonlijk te verbinden 

aan leerstof en hun eigen plek te vinden 

in de samenleving, blijven onderbelichte 

kwesties. Steeds meer signalen duiden 

op negatieve gevolgen hiervan. Zo piekert 

één op de vijf kinderen te veel. Ze ervaren 

prestatiedruk, hebben hoge verwachtin-

gen van zichzelf en mogen niet ‘falen’.37 

Hoewel meerdere partijen pleiten voor 

meer aandacht voor persoonsvorming 

en socialisatie in onderwijs, is grootscha-

lige verandering uitgebleven.38 

 

Oplossing  

LerenderWijs brengt een groep – zie ook 

het online pamflet op www.nationale- 

denktank.nl/lerenderwijs – van twaalf tot 

vijftien maatschappelijke spelers, waar-

onder leraren en onderwijsonderzoekers, 

eens per twee maanden samen. Deze 

coalitie onderneemt actie op het gebied 

van de school- en lespraktijk, lerarenop- 

leidingen en maatschappelijke bewust- 

wording. Startpunt is een pilot, met een 

hervormingsprogramma op vijf scholen, 

die de taakopvatting van leraren en de 

lesinvulling verruimt.

Impact 

Over twee jaar maken persoonsvorming 

en socialisatie integraal deel uit van 

de lespraktijk en is het curriculum van 

de lerarenopleiding blijvend veranderd. 

Leerlingen worden, door het onderwijs, 

zelf- en omgevingsbewuster en kunnen 

met meer (zelf)vertrouwen omgaan met 

veranderingen. 

Gezocht  

Maatschappelijke partners die dit ge-

dachtegoed delen en actie willen onder-

nemen op de genoemde punten. 

 

Contactpersoon  

Richard van den Berg +31 6 1422 9949 

R.vandenberg@nationale-denktank.nl 

2 juni 2017. Meneer Jorritsma overlegt 
met mevrouw Willems. Afgelopen jaar 
zijn ze gestart met een programma op 
school, om in hun lessen meer aandacht 
te geven aan persoonsvorming en soci- 
alisatie. Dat is nog best lastig, want het 
betekent lesgeven met een andere mind-
set. De afgelopen weken onderzochten 
zijn leerlingen vanuit het perspectief van 
een andere planeet de aarde. Eva en haar 
team waren bewoners van Venus, een 
planeet zonder water. Het viel Eva op dat 
er op aarde wel erg roekeloos met water 
wordt omgegaan. Op Venus zouden ze dat 
vreemd vinden. Na afloop bedenkt Eva 
dat zij graag verder wil nadenken over duur- 
zaam watergebruik. Dit inzicht kan zij 
mooi meenemen in haar leerling-ouder- 
leraargesprek over haar vervolgopleiding. 
Welke dat wordt? Eva weet het nog niet, 
maar zij ziet het keuzemoment vol ver-
trouwen tegemoet.
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Praktijkonderzoek 

De Nationale Denk-

Tank 2015 sprak 

met leerlingen 

(zie foto), leraren, 

schoolleiders en 

beleidsmakers over 

verbeteringen in 

het onderwijs.
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Naast aandacht voor tien oplossingen moet er volgens 
de Nationale DenkTank 2015 ook worden gekeken 
naar de huidige discussie over het vaderschapsverlof, 
de lange zomervakantie en de ongelijke kansen in het 
Nederlandse onderwijs.  
 

De maatschappelijke discussies die spelen rondom deze thema’s 

richten zich vooral op zaken als emancipatie en de arbeidsmarkt. 

Hierdoor blijft het belang van de ontwikkeling van kinderen onder- 

belicht. De Nationale DenkTank 2015 wil juist dit laatste in deze 

discussies voorop stellen. Dit hoofdstuk bestaat uit een samen-

vatting van de belangrijkste feiten.

Op www.nationale-denktank.nl/factpacks-2015 is naast een 

samenvatting ook een uitgebreider overzicht beschikbaar. Ook 

worden hier suggesties aangedragen hoe de discussie vanuit  

het perspectief van het kind kan worden gevoerd.

1. Ongelijke kansen in het onderwijs
Het Nederlandse onderwijs is op dit moment onvoldoende in staat 

om kinderen van verschillende achtergronden gelijke kansen te 

bieden. Het Nederlandse onderwijssysteem versterkt zelfs on- 

gelijkheid, onder andere door het onvermogen van voorschoolse 

programma’s en basisscholen om deze ongelijkheid aan te pakken, 

de vroege selectie op twaalfjarige leeftijd en het steeds minder 

gebruik maken van doorstroommogelijkheden.39, 40, 41 Onderwijs- 

beleid zou meer moeten bijdragen aan het bevorderen van sociale 

mobiliteit. 

Contactpersoon
Frank Westhoek +31 6 4171 8594 

f.westhoek@nationale-denktank.nl

TOT SLOT:  
VOER VOOR DISCUSSIE
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2. Uitbreiding van het vaderschapsverlof 
Er is een duidelijke en significante relatie tussen vaderschaps-

verlof van langer dan twee weken en de betrokkenheid van 

die vaders bij de opvoeding van hun kinderen.42 Bovendien is 

bewezen dat een grotere betrokkenheid van vaders een positief 

effect heeft op zowel de cognitieve ontwikkeling als het gedrag 

van kinderen, zelfs als er gecorrigeerd is voor onder andere 

sociaaleconomische status.43 Op dit moment krijgen vaders in 

Nederland slechts vijf dagen betaald verlof. Dit is in vergelijking 

met andere landen zeer beperkt.44 De Nationale DenkTank 2015 

adviseert daarom een uitbreiding van het vaderschapsverlof. 

 

Contactpersoon
Fleur ten Hacken +31 6 2048 3093 

f.tenhacken@nationale-denktank.nl

Onderzoek uit de VS 

heeft aangetoond 

dat de toename van 

de score op lezen 

stagneert tijdens 

zomervakantie.48 Dit 

effect is het grootste 

voor kinderen van 

ouders met een lage 

sociaal- economische 

status. Nederlands 

onderzoek laat een 

soortgelijke trend 

zien.45
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Bron: European Parliamentary 

Research Service (2014) Bron: Alexander et al. (2001)

1 week of minder  
100% betaald verlof

1 tot 2 weken  
100% betaald verlof

meer dan 2 weken  
100% betaald verlof

3. Een kortere zomervakantie 
In de periode dat kinderen tijdens de zomervakantie voor langere 

tijd niet naar school gaan, vermindert de progressie in taal– en 

rekenvaardigheden van kinderen.45, 46, 47 De grootte van dit effect 

verschilt per kind, alhoewel de zomervakantie vooral een nadelig 

effect heeft voor kinderen van ouders met een lage sociaaleco-

nomische status.48, 49 Beleidsmakers zouden de lengte van de 

zomervakantie moeten heroverwegen. 

Contactpersoon
Noreen van der Linden +31 6 4413 2334 

n.vanderlinden@nationale-denktank.nl
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Debat in De Balie 

in Amsterdam 

Tijdens tafelge-

sprekken legde de 

Nationale DenkTank 

2015 op 4 novem-

ber de eerste op-

lossingsideeën aan 

experts voor.
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Met dit eindrapport wil de Nationale DenkTank 2015 uw aan-

dacht vestigen op tien zorgvuldig geselecteerde, interessante en 

haalbare oplossingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek 

van de Nationale DenkTank 2015. Naast dit rapport is de volgen-

de informatie beschikbaar:

Aanvullende informatie per oplossing 

Voor iedere oplossing is aanvullende informatie digitaal beschik-

baar op de website: www.nationale-denktank.nl/denktank-2015/. 

U kunt eventuele vragen ook direct voorleggen aan de deel-

nemers van de Nationale DenkTank 2015. De contactgegevens 

staan in dit rapport bij de oplossingen. 

Samenvatting analysefase 

De Nationale DenkTank heeft de mogelijkheden van het leren 

van de toekomst voor de Nederlandse maatschappij grondig 

geanalyseerd. De samenvatting van deze analyse is beschikbaar 

op de website van de Nationale DenkTank: 

www.nationale-denktank.nl/analyse-2015/. 

Bijdrage leveren? 

De Nationale DenkTank 2015 wil de tien oplossingen graag in 

praktijk brengen. Bij elke oplossing staan specifieke vragen voor 

partijen die het realiseren van de oplossing kunnen ondersteu-

nen. Wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u contact opnemen 

met de contactpersoon die bij de oplossing staat genoemd.

AANVULLENDE  
INFORMATIE
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DEELNEMERS Laura de Adelhart Toorop 

Onderzoeksmaster Geschiedenis, 

Universiteit van Amsterdam 

l.deadelharttoorop@nationale-

denktank.nl

Niels Agterhorst 

Master Energy, Natural Resources 

& Environmental Economics, 

Norwegian School of Economics & 

Master Finance, Mannheim University 

Business School 

n.agterhorst@nationale-denktank.nl

Anke Marit Albers 

Promovenda Neurowetenschappen, 

Donders Instituut, Radboud 

Universiteit Nijmegen 

a.albers@nationale-denktank.nl

Koen van Bemmelen 

Master Applied Physics, Technische 

Universiteit Delft  

k.vanbemmelen@nationale-denktank.nl

Richard van den Berg 

Master in Management, 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

r.vandenberg@nationale-denktank.nl

Fleur ten Hacken 

Master International Peace and 

Security, King’s College London 

f.tenhacken@nationale-denktank.nl

Anne van Heijst 

Master European Law, 

Universiteit Utrecht 

a.vanheijst@nationale-denktank.nl

Lisa Hu 

Bachelor Man & Well-being en Man & 

Leisure, Design Academy Eindhoven 

l.hu@nationale-denktank.nl

Sarah van Ierlant 

Master International Relations  & 

Master Philosophy, Universiteit van 

Amsterdam 

s.vanierlant@nationale-denktank.nl

Dorinde Jansma 

Promovenda Gronings Instituut 

voor Onderwijskundig Onderzoek, 

Rijksuniversiteit Groningen 

d.jansma@nationale-denktank.nl

Thijmen Jessen 

Master Physics, Universiteit van 

Amsterdam / Vrije Universiteit 

Amsterdam 

t.jessen@nationale-denktank.nl

Job Kahmann 

Master Film- en Literatuur-

wetenschap, Universiteit Leiden

j.kahmann@nationale-denktank.nl

Kay Lankreijer 

Promovenda Voortplantings-

geneeskunde, Universiteit van 

Amsterdam

k.lankreijer@nationale-denktank.nl

Noreen van der Linden 

Arts-Onderzoeker Klinische Chemie/

Geneeskunde, Maastricht Universitair 

Medisch Centrum 

n.vanderlinden@nationale-denktank.nl

Milan van Manen 

Onderzoeksmaster Art Studies, 

Universiteit van Amsterdam

m.vanmanen@nationale-denktank.nl

Lizan Nijkrake 

Master Public International  

and European Law, Universiteit van 

Amsterdam

l.nijkrake@nationale-denktank.nl

Rosa Stapel 

Master Architecture, Urbanism 

and Building Sciences, Technische 

Universiteit Delft

Master Filosofie, Universiteit Leiden 

r.stapel@nationale-denktank.nl

Ella van der Haar 

Master Foreign Affairs, University of 

Virginia

e.vanderhaar@nationale-denktank.nl

Jaco van der Veen 

Master Politicologie, Universiteit van 

Amsterdam

j.vanderveen@nationale-denktank.nl

Jorrit Vervoordeldonk 

Master Aerospace Engineering & 

Master Management of Technology, 

Technische Universiteit Delft 

j.vervoordeldonk@nationale-

denktank.nl

Jonas Voorzanger 

Master Natuurkunde, Vrije 

Universiteit Amsterdam 

j.voorzanger@nationale-denktank.nl

Gijsbert Werner 

Promovendus Evolutiebiologie, Vrije 

Universiteit Amsterdam

g.werner@nationale-denktank.nl

Frank Westhoek 

Bachelor Liberal Arts and Sciences: 

Scheikunde, University College Utrecht 

f.westhoek@nationale-denktank.nl

Flora Zaalberg 

Master Economics of Management 

and Organizations, Erasmus 

Universiteit Rotterdam

f.zaalberg@nationale-denktank.nl
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Oplossings- en  

implementatiefase  

De Nationale 

DenkTank 2015 

werkte tijdens de 

oplossingsfase tien 

concrete ideeën 

voor het leren van 

de toekomst uit en 

toetst deze in de 

praktijk.



Themapartners van de Nationale DenkTank 2015

Bernard van Leer Foundation
De Bernard van Leer Foundation zet zich in om jonge kinderen wereldwijd kansen 

en mogelijkheden te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. De stichting richt 

zich daarbij vooral op kinderen die opgroeien in moeilijke sociale en economische 

omstandigheden. De stichting vindt dat elk kind de kans verdient om zijn of haar 

mogelijkheden optimaal te benutten, en dat de wereld een betere plek wordt als  

alle jonge kinderen worden ondersteund bij een goede start.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW  

wil dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen, zodat 

iedereen goed onderwijs kan volgen, cultuur kan beleven en zich kan voorbereiden  

op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Van Dijk Educatie
Van Dijk Educatie is onder verschillende merken actief in het verstrekken van 

leermiddelen (digitaal en folio) en daaraan verbonden diensten aan het Voortgezet 

Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs, het Hoger Onderwijs en het Weten-

schappelijk onderwijs. De transformatie die de onderwijswereld momenteel ondergaat 

biedt uitgebreide mogelijkheden voor leermiddelen en voor daaraan verwante diensten. 

Van Dijk spant zich daarom bijzonder in met vele initiatieven om deze transformatie 

mogelijk te maken.

Windesheim
Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek 

en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 

medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van 

de grotere hbo-instellingen in Nederland. Windesheim is een brede, innoverende 

kennisinstelling. Een instelling die ook op lange termijn waarde wil creëren voor 

studenten, medewerkers, beroepenveld en maatschappij. Waarde creëren voor de 

regio, voor Nederland en internationaal. 

Structurele partners van Stichting de Nationale DenkTank

Colofon
© Stichting de Nationale DenkTank

Auteurs: Deelnemers de Nationale DenkTank 2015

Hoofdredactie: Bestuur en begeleiders de Nationale DenkTank 2015

Eindredactie: Iris Kranenburg

Grafisch ontwerp: Saiid & Smale

Illustraties: Deelnemers Nationale DenkTank in samenwerking met Saiid & Smale 

Fotografie: Gerda Woltinge – SAS (pag. 2-3, 6-7), Joppe van Hulzen (pag. 18-19), 

Jan Boeve (pag.69-70) en deelnemers De Nationale DenkTank 2015

Druk: Puntgaaf Drukwerk

Iconen van www.thenounproject.com, CC BY 3.0 US (https://creativecommons.

org/licenses/by/3.0/us/): ‘Building’ by Creative Stall, ‘Businessman’ by Ferran 

Brown, ‘Businessperson’ by Luis Prado, ‘Businessperson’ by Simple Icons, 

‘Einstein’ by Icon 54, ‘Eye’ by Edward Boatman, ‘Graduate’ by Tyler Glaude, 

‘Guidance’ by Aha-Soft, ‘Hair’ by Gabriel Ciccariello, ‘Handshake’ by Fission 

Strategy, ‘Holding baby’ by Shimaru, ‘Library’ by Pieter J. Smits, ‘Man’ by Simple 

Icons, ‘Meeting’ by Dan Hetteix, ‘Parenthood’ by Jared Fanning, ‘Sleeping’ by Les 

Vieux Garçons, ‘Small children’ by Milton Raposo C. Rêgo Jr., ‘Speak’ by Takao 

Umehara, ‘Students’ by Mathieu Dedebant, ‘Teaching’ by Creative Stall.

 

Het rapport is te downloaden via www.nationale-denktank.nl/eindrapport2015

ISBN: 978-90-78757-08-5

NUR-code: 840



Stichting de Nationale DenkTank wil met vernieuwende en 

inspirerende ideeën bijdragen aan grote maatschappelijke 

thema’s die spelen in Nederland. Elk jaar organiseert de stich-

ting een Nationale DenkTank en selecteert daarvoor rond de 

twintig getalenteerde, jonge academici met uiteenlopende 

studieachtergronden. Deze interdisciplinaire DenkTank bijt 

zich vier maanden lang vast in een actueel maatschappelijk 

dossier. 

Het thema van de Nationale DenkTank 2015 is het leren 

van de toekomst. De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe 

kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, 

dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en 

dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende 

omgeving?

Zeer waarschijnlijk bent u enige (of vele) jaren geleden 

naar school gegaan en was u in uw jeugd voortdurend aan 

het leren, zoals kinderen en jongeren nog steeds doen. Een 

groot verschil is echter dat de wereld op dit moment in razend- 

snel tempo verandert. Nooit eerder hebben technologische 

ontwikkelingen en globalisering elkaar zo snel opgevolgd. 

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor ons hele 

leven, en zijn cruciaal voor het leren van kinderen van nu  

en het onderwijs dat daarmee verbonden is. 
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