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“Onverdeelde aandacht voor het kind en weloverwogen beslissingen zijn onontbeerlijk 
voor goed onderwijs. Ik ben blij dat de Nationale DenkTank zich hier sterk voor maakt!”  
 –  Gerda Havertong

“Ik zal het rapport van de Nationale DenkTank vanzelfsprekend serieus nemen. Het is 
goed om te lezen wat voor zaken ten grondslag liggen aan de problematiek in het 
onderwijs en welke aanbevelingen op ons afkomen.”  
 –  Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart,  
 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“De deelnemers van de Nationale DenkTank leren excelleren en doen ervaring op met 
maatschappelijk ondernemen.”  
 –  Alexander Rinnooy Kan,  
 voorzitter SER en Tijdelijke Commissie Leraren

“Een landelijk excellentiebeleid is noodzakelijk voor de concurrentiepositie van 
Nederland. De Nationale DenkTank doet hier een uitstekend voorstel.”   
 –  Rick van der Ploeg,  
 oud-secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

“De leerling van vandaag heeft een heel andere leervraag dan de leerling van 
twintig jaar geleden. Het onderwijs moet daarop inspelen door het leerproces van de 
‘netwerk- leerling’ centraal te stellen. De Nationale DenkTank, bomvol met de talenten 
van onze tijd, geeft aan deze ontwikkeling een creatieve impuls.”  
 –  Sjoerd Slagter,  
 voorzitter VO-raad  

“Bij JOB zet ik me in voor meer goede leraren voor de klas en het is mooi dat de 
Nationale DenkTank ideeën aandraagt waardoor dit bereikt kan worden.”   
 –  Bart Jonkers, 
 bestuurslid Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
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Analyse
De Nationale DenkTank heeft als uitgangspunt genomen dat het goed gaat met het onderwijs in 
Nederland. Toch is er in de huidige situatie en in de nabije toekomst ruimte voor verbetering. De 
Nationale DenkTank wijst op vier grote knelpunten in het onderwijssysteem die hoge maatschap-
pelijke kosten met zich meebrengen. Dit zijn het groeiende lerarentekort, de onderbenutting van 
capaciteiten van leerlingen, onvoldoende aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
en het gebrek aan mogelijkheden voor scholen om in te spelen op maatschappelijke verande-
ringen. De Nationale DenkTank heeft berekend dat de maatschappelijke kosten van de eerste 
twee knelpunten alleen al op dit moment 8,5 miljard euro per jaar bedragen en dit kan door het 
naderende docententekort in de nabije toekomst kan oplopen tot 13 miljard euro per jaar. 

Het kwantitatieve en kwalitatieve docententekort zal dat de komende jaren blijven toenemen. 
Volgens de Nationale DenkTank is er zelfs sprake van een vicieuze cirkel. Het tekort zorgt voor 
meer werkdruk voor de zittende docenten. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten 
goede. Te weinig aandacht voor kwaliteitszorg heeft een negatief verband met schoolprestaties. 
Deze daling van kwaliteit zal een negatieve invloed hebben op het imago van het onderwijs. Het 
negatieve imago zal de instroom in het docentvak niet doen vergroten. Deze toename is echter 
wel hard nodig. Volgens de huidige cijfers zal er in 2015 een tekort zijn van 9000 fte’s, hetgeen 
overeenkomt met 15% van het totaal aantal benodigde fte’s. Dit tekort zal 4,5 miljard euro kos-
ten, aangezien het zal leiden tot lesuitval en een stijging van het aantal zittenblijvers.

Het onderbenutten van capaciteit van leerlingen kost jaarlijks 7 miljard euro. Deze onderbenut-
ting vindt momenteel op alle niveaus plaats.  Ten eerste is er Oop de lagere niveaus sprake van 
een hoge uitval tussen vmbo en mbo en tijdens het mbo. Ten tweede functioneert het ‘midden’ 
van het onderwijssysteem, het havo, niet optimaal. Het havo vervult namelijk haar functie als spil 
momenteel niet; havisten scoren relatief slecht op het hbo en het havo is momenteel geen vol-
waardige uitwijkmogelijkheid voor vwo-ers en vmbo-ers.  Ten derde blijven op het hoogste niveau 
de scores van topleerlingen in Nederland in vergelijking met andere vergelijkbare landen achter. 
Er is in Nederland te weinig structurele aandacht voor excellentiebevordering. Ten vierde worden 
er veel verkeerde  studiekeuzes gemaakt. De organisatie van het studiekeuzeproces is niet in-
tensief en vraaggericht genoeg om leerlingen een goed afgewogen keuze te laten maken. Ten 
slotte is het onderwijs nog onvoldoende aangepast aan het leergedrag van leerlingen van nu.

De uitstroom uit het onderwijs sluit afhankelijk van de sector vaak niet goed aan op de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt. Deze mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt kost jaarlijks 1,5 miljard 
euro. De tekorten zijn het grootst in de technieksector op vmbo- en mbo-niveau. Deze tekorten 
ontstaan voornamelijk tijdens het studiekeuzeproces, waarin vooral meisjes niet gemotiveerd 
lijken om te kiezen voor techniek. Imago en voorlichting spelen hierin een belangrijke rol. Ook 
tijdens en na de opleiding haken er nog veel potentiële technici af. Een vermindering van deze 
tekorten vraagt om een gezamenlijke regionale aanpak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Naast wensen van leerlingen, docenten en arbeidsmarkt wordt het onderwijs ook overspoeld 
door een constante stroom van maatschappelijke eisen. Scholen zijn niet in staat hier flexibel op 
in te spelen doordat goede initiatieven onvoldoende worden geëvalueerd en opgeschaald. 
Randvoorwaarden om flexibel in te spelen op maatschappelijke verwachtingen zijn een duidelij-
ke visie, professionele organisatie, een stimulerende beloningsstructuur, ondersteunende facilitei-
ten, ketenverantwoordelijkheid, horizontale betrokkenheid en maatwerk. 

Samenvatting
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Adviezen
Om de processen in het onderwijs te verbeteren heeft de Nationale DenkTank 12 innovatieve 
ideeën uitgewerkt. Deze ideeën spelen zich af op het niveau van de leerling, de docent en de 
school. Op al deze niveaus spelen ook de arbeidsmarkt en maatschappelijke partijen een rol. 

Leerlingen
Iedere leerling wordt gekoppeld aan een  – talentcoach, die ervoor zorgt dat een leerling zijn ta-
lenten leert te ontdekken in coachingsgesprekken en in de praktijk. Als gevolg hiervan kunnen 
leerlingen bewustere studie- en loopbaankeuzes maken.
Nederlands toptalent wordt gestimuleerd door middel van een breed  – excellentieprogramma. 
Dit zal bestaan uit een landelijk talentenbeleid voor alle fasen van het onderwijs, minimum-
eisen aan honoursprogramma’s en de regionale talentenschool: een school opgezet door 
universiteit en vwo scholen uit dezelfde regio, waar getalenteerde vwo 4,5 en 6 leerlingen een 
dag per week verdiepend en verbredend onderwijs volgen.
Door het  – Educatief Partnerschap Ouders & School (EPOS) zullen ouders beter betrokken wor-
den bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dit komt de ontwikkeling van de leerling ten goede 
en zorgt dat scholen beter kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Door middel van een  – zomerschool kunnen scholen maatwerk leveren in de vorm van verbre-
ding, verdieping, extra ondersteuning en voorbereiding op een vervolgopleiding, zonder dat 
docenten tijdens het schooljaar extra worden belast.

Docenten
De uitstroom van gekwalificeerde docenten naar andere sectoren of managementfuncties  –
wordt verlaagd door hen binnen het onderwijs uitdagende loopbaanperspectieven te bieden. 
Deze Doorgroeitrajecten voor Docenten (DVD) kunnen worden gekoppeld aan beloningsdif-
ferentiatie.
Het takenpakket van de docent wordt verlicht door een deel van de activiteiten over te  –
dragen aan studenten, AiO’s of vakexperts. Extra voordelen van de Persoonlijk Assistent van 
Leraren (PAL) zijn dat potentiële toekomstige leraren vroeg en intensief kennismaken met het 
onderwijs en dat er kennisuitwisseling zal plaatsvinden tussen het onderwijs en de wetenschap.
Permanente Educatie Docenten (PED) –  is gericht op het behouden en verder ontwikkelen van 
de kwaliteit van leraren door middel van bijscholing, vergelijkbaar met andere professionele 
beroepsgroepen zoals artsen. Naast het vaststellen en bijhouden van bindende normen voor 
bijscholing kan de beroepsgroep dit bevorderen door te investeren in de nodige faciliteiten, 
bijvoorbeeld een digitaal landelijk professionaliserings- en registratieloket.
Om de instroom van nieuwe docenten te vergroten wordt het  – imago van de leraar verbeterd 
door middel van een campagne die vergelijkbaar is aan inspanningen van de Britse TDA. Mo-
bilisatie van de beroepsgroep, een mediacampagne en uitbreiding van bestaande platforms 
moet het imago van het docentenvak in overeenstemming brengen met de realiteit. 

Scholen
Om het havo beter te laten aansluiten bij de rest van het onderwijssysteem is een  – actie comité 
havo nodig die onderzoekt hoe het havo beter zijn centrale plek in het onderwijs-systeem kan 
vervullen en beter kan inspelen op de individuele leerbehoefte van de havist. 
Succesvolle onderwijsinnovaties worden systematisch geïdentificeerd, begeleid en opge- –
schaald door middel van het InnovatieFonds Onderwijs (InFO). 
De  – Scholen Totaal Evaluatie Ranglijst (STER) zorgt ervoor dat de prestaties van scholen transpa-
rant en vergelijkbaar zijn. Leerlingen en ouders kunnen zo kiezen voor kwaliteit, er zijn heldere 
doelstellingen voor scholen en deze kunnen leren van elkaars prestaties.
Succesvolle doorstroom van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar een vervolgoplei- –
ding en van leerlingen van het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt wordt beloond met 
een aankomstbonus voor de school en de mentor of talentcoach van de leerling. Door deze 
schakeloverstijgende prikkel wordt ketenbreed overleg gestimuleerd.
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Voorwoord

Beste lezer,

Talent is een groot bezit. Als een land de ambitie heeft om een hoogwaardige kennissamen-
leving te zijn of te worden moet het zijn talenten – van iedereen en op alle niveau’s – optimaal 
benutten. Uit een internationale analyse door de Nationale DenkTank 2007 (zie deel I van dit 
rapport) blijkt dat Nederland juist op het hoogste niveau capaciteiten onbenut laat. Toptalent 
wordt kennelijk niet voldoende ontwikkeld of uitgedaagd. De Stichting De Nationale DenkTank 
probeert daar wat aan te doen door excellent talent een unieke ervaring te bieden. Jaarlijks 
krijgen veelbelovende jonge academici de kans om in een zeer multidisciplinair team creatieve 
oplossingen voor maatschappelijke problemen te ontwikkelen. Het rapport “Succes op School!”is 
het resultaat van 3 maanden gepassioneerde en belangeloze inzet van de 22 deelnemers van 
dit jaar. 

De talenten van de DenkTank staan echter pas aan het begin van hun carrières. Het is de ambi-
tie van de Stichting om de deelnemers aan de jaarlijkse DenkTank in een hecht alumni-netwerk 
bij elkaar te brengen. Dit netwerk zal de, voor een kennissamenleving essentiële, samenwerking 
tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap verder moeten versterken. Daarom is dit jaar de 
Jonge Maatschappij opgericht – een samenwerkingsverband met de Koninklijke Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. Daarnaast heeft de vorige DenkTank de huidige deelnemers 
nauw bijgestaan door het delen van opgedane ervaringen en kennis.

Terugkijkend op 2006 kunnen we stellen dat het eerste DenkTank-rapport (over Innovaties in de 
zorg voor chronisch zieken) een groot succes was: 1 van de adviezen is nu al in ontwikkeling, het 
rapport is vele malen besteld en gedownload, deelnemers zijn veelvuldig uitgenodigd om op 
congressen hun bevindingen te presenteren, en belanghebbenden zijn in het voorjaar van 2007 
weer bij elkaar gekomen om te bespreken hoe de adviezen kunnen worden uitgevoerd. Veel 
deelnemers hebben aangegeven dat de DenkTank hun manier van denken en vervolgkeuzes 
heeft beïnvloed en twee deelnemers zijn voor de uitvoering van hun advies een spin-off-bedrijf 
begonnen.

We verwachten dat ook het DenkTank-project 2007 tot concrete resultaten zal leiden. Vele 
leerlingen, docenten, schooldirecties, werkgevers en beleidsmakers zijn gehoord; velen hebben 
meegediscussieerd tijdens de zomerschool, op het tussentijds forum en via digitale platforms. Ook 
zijn de adviezen met het veld getoetst en hebben verschillende partijen al enthousiasme ge-
toond om bepaalde adviezen op te pakken. 

Maar daadwerkelijk Succes op School vraagt meer dan de 22 talenten van de DenkTank. We ho-
pen dat ook uzelf niet aan de kant blijft staan. Allemaal zijn we bij het onderwijs betrokken: door 
studie, met kinderen op school, of bijvoorbeeld als docent of werkgever. U zult zien dat bepaalde 
adviezen ook aan u gericht zijn. Laat u inspireren om ook zelf de schouders eronder te zetten en 
de beste ideeën werkelijkheid te laten worden. De DenkTank rekent op u!

Harald Tepper
Voorzitter Stichting de Nationale DenkTank
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R. Dijkgraaf says:
Dag Merette. Je had een vraag…

Merette says:
ja, K werk aan een profielwerkstuk over het Moebiusband.

R. Dijkgraaf says:
Op Wikipedia staat een leuk stuk hierover, maar ik mail je ook graag een recent arti-
kel. Laat me maar even weten als je nog vragen hebt. Heb jij trouwens ook vandaag 
geprobeerd met eieren de 1040 uren norm af te schieten? ;)

Merette says:
nee, maar ik denk wel dat er meer met leerlingen gepraat moet worden!!! Zij hebben 
toch een andere kijk op onderwijs dan volwassenen, die er van bovenaf naar kijken.

R. Dijkgraaf says:
Ja, goede communicatie lijkt mij ook belangrijk. Ook tussen leraren en ouders, tussen 
scholen en het bedrijfsleven. 

Merette says:
ouders hebben daar toch helemaal geen tijd voor en scholen lopen heus niet warm 
voor het bedrijfsleven. Waarom zouden ze???

R. Dijkgraaf says:
Nou, bijvoorbeeld om van elkaar te leren! Vernieuwing in het onderwijs is alleen mo-
gelijk als we samen de schouders eronder zetten, met alle belanghebbenden: ouders, 
wetenschappers, universiteiten, bedrijfsleven, leraren en last but not least leerlingen! 
Er zou dan op een andere manier naar het onderwijs gekeken moeten worden: toe-
komstgericht en vanuit de inhoud, de leraar en de leerling.

Merette says:
wat vindt u dan van de Nationale Denktank? Die heeft dat toch gedaan? 

R. Dijkgraaf says:
Ja, heel goed dat jonge mensen met dit soort onafhankelijke inzichten komen! Zeer 
to-the-point ook. Het is tijd voor verdere professionalisering van de scholen en voor 
meer maatwerk. Veel van hun ideeën kunnen scholen trouwens morgen al implemen-
teren, daar hebben ze Den Haag niet voor nodig!

Merette says: 
dat zou vet zijn!!! Sorry... ik bedoel mooi ;) Ik ga ervoor zorgen dat wij zo’n rapport 
op school krijgen en erover gaan praten, om te kijken wat we zelf kunnen doen.

R. Dijkgraaf says:
Lijkt mij minstens zo leuk als eieren gooien. ;) Succes met je profielwerkstuk, Me-
rette!

Merette says:
thanx, PAVND professor Dijkgraaf

|

Robert Dijkgraaf 
is hoogleraar 
mathematische 
fysica aan de UvA 
en lid innovatie-
platform 

Merette is leerling
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Leeswijzer

De Nationale DenkTank heeft gedurende drie maanden onderzoek gedaan naar het Neder-
landse onderwijs. In het eerste deel van dit rapport is in kaart gebracht wat de belangrijkste 
knelpunten in het onderwijs zijn. Het tweede deel beschrijft twaalf vernieuwende voorstellen voor 
onderwijsverbetering, die direct in het veld kunnen worden geïmplementeerd. Aan het begin 
van het rapport wordt een achtergrondschets van de Nationale DenkTank gegeven met een 
introductie van de onderzoeksopdracht en de methodologie. In het epiloog zijn de begrippen-
lijst, een overzicht van de geraadpleegde bronnen, de berekeningen van de maatschappelijke 
kosten van de onderwijsproblemen en de kosten-batenanalyse van de oplossingen te vinden. 
In de epiloog is ook nog een aantal specifieke adviezen voor de aansluiting onderwijs – arbeids-
markt opgenomen.

De analyse
Bij het analyseren van het Nederlandse onderwijs beschouwt de Nationale DenkTank de onder-
wijssector als intermediair tussen de maatschappij en de arbeidsmarkt enerzijds en de leerlin-
gen anderzijds. Hierbij zijn vier belanghebbende groepen te onderscheiden: de docenten, de 
leerlingen, de arbeidsmarkt en de maatschappij. De analyse van de knelpunten in het onderwijs 
– het eerste deel van dit rapport – is gebaseerd op deze verdeling. In paragraaf I.1 blijkt dat het 
belangrijkste knelpunt voor de eerste groep het groeiende docententekort is. De tweede para-
graaf gaat over het belangrijkste knelpunt voor leerlingen, namelijk de onderbenutting van hun 
capaciteiten. Paragraaf I.3 behandelt de mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en 
in de laatste paragraaf wordt besproken hoe het komt dat scholen niet flexibel kunnen inspelen 
op de wisselende verwachtingen van de maatschappij. 

Scholen

Leerlingen

Leraren

Ouders

Maatschappij

Arbeidsmarkt

Scholen zijn een intermediair tussen verschillende partijen

Figuur 0: Scholen zijn een intermediair in een keten met vele partijen 

1 Learning Point Associates (2004), Guide to Using Data in School Improvement Efforts, Naperville, p. 3 
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De adviezen
De oplossingen die in het tweede deel van dit rapport worden aangedragen, zijn erop gericht 
om processen in het onderwijs te verbeteren. Professor Walter Edwards Deming, die tijdens zijn 
leven veel bedrijven succesvol veranderd heeft, structureert verbeteringsprocessen in een cyclus 
met de volgende fasen: 

 Plan• : het vaststellen van doelstellingen, randvoorwaarden en belangen van betrokkenen en 
het opstellen van een plan voor verbetering. 
 • Do: het uitvoeren van het proces en het meten van de resultaten.
 • Study: vergelijking van de bereikte resultaten met de doelstellingen.
 • Act: acties inzetten om de resultaten te behouden of te verbeteren.1

Dit verbeteringsproces kan zich in het onderwijs op drie niveaus afspelen; op het niveau van 
de leerling, van de docent en van de school. Dit is geen indeling naar stakeholders, op al deze 
niveaus kunnen de arbeidsmarkt en maatschappelijke partijen worden betrokken. De Nationale 
DenkTank heeft voor iedere fase op ieder niveau een advies uitgewerkt. In figuur 1 is te zien hoe 
de adviezen over dit model verdeeld zijn.

Overzicht adviezen van de Nationale DenkTank

Leerlingen

Docenten

Scholen

Plan

DoStudy

Act

Plan

DoStudy

Act

DoStudy

PlanAct

Excellentieprogramma

Talentcoaching

Educatief Partnerschap 
Ouders & School (EPOS)

Zomerschool

Permanente Educatie 
Docenten (PED) 

Imagoverbetering van het 
lerarenvak

Doorgroeitrajecten voor 
Docenten (DVD)

Persoonlijke Assistent 
van Leraren (PAL)

De Aankomstbonus

Scholen Totaal Evaluatie 
Ranglijst (STER)

Actie comité havo

Innovatie Fonds 
Onderwijs (InFO)

Figuur 1: De verdeling van de adviezen over het Deming-model. 
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Introductie

A. Van goed naar nog beter

Het gaat goed met het onderwijs in Nederland! 80% van de leerlingen is positief over de kwaliteit 
van de lessen.2 In vergelijking met dertig andere OESO-landen3 zijn de PISA-scores4 van Neder-
landse scholieren goed, zowel op het laagste als het gemiddelde niveau en in alle disciplines. 
Er lopen veel goede projecten die inspelen op alle vragen vanuit de maatschappij, zoals het 
stimuleren van ondernemerschap en het bestrijden van overgewicht bij kinderen. Nederland 
telt veel goede, gemotiveerde docenten. Verder zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt in 
kwaliteitszorg en groeit de deelname aan het hoger onderwijs. Het onderzoek van de Nationale 
DenkTank heeft deze situatie als vertrekpunt genomen. Van daaruit is in kaart gebracht waar 
ruimte voor verbetering is en is een aantal innovatieve voorstellen gedaan om deze verbetering 
te verzilveren. 

B. De Nationale DenkTank - achtergrond

Stichting de Nationale DenkTank is begin 2005 opgericht als non-profitorganisatie die tot doel 
heeft de samenwerking tussen de pijlers overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen te verbete-
ren. Door de ‘kennisverzuiling’ te doorbreken zou de Nederlandse kennismaatschappij weer tot 
de voorhoede van Europa moeten doordringen.5 De Stichting wil hieraan bijdragen door een 
innovatief, interdisciplinair netwerk op te bouwen tussen de drie genoemde pijlers. Dit netwerk 
wordt jaarlijks aangevuld met een team van 20 tot 25 jonge ambitieuze academici (masterstu-
denten, pas afgestudeerden en promovendi) dat de nieuwe lichting van de Nationale DenkTank 
vormt. De Stichting verwacht dat de geselecteerden later een belangrijke functie zullen vervul-
len in het bedrijfsleven, de overheid of de wetenschap. De academici worden geselecteerd op 
basis van analytisch vermogen, een brede maatschappelijke interesse, creativiteit en het vermo-
gen om buiten bestaande kaders te denken. Deze academici werken gedurende tweeënhalve 
maand fulltime aan praktische, innovatieve oplossingen voor een maatschappelijk probleem. Zij 
worden daarbij ondersteund door de Stichting, experts op het gebied van de opdracht en het 
netwerk van Nationale DenkTank-alumni. 

2 Sardes, Vegt, A.L. van der, Blanken, M. den en Jepma, Y. (2007) Nationale Scholierenmonitor Meting voorjaar 2007
3 OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Er zijn op dit moment dertig (overwegend  
 welvarende) landen lid van de OESO.
4 PISA: Program for International Student Assessment. Hiermee worden 15-jarige scholieren op het gebied van 

 wiskunde, taal, begrijpend lezen en probleemoplossend vermogen getest. In 2003 werden leerlingen in 41 landen 

 getest, waaronder alle dertig OESO-landen
5 Werkgroep Kennisinvesteringsagenda Innovatieplatform (2006) Kennisinvesteringsagenda 2006-2016; Nederland,  
 Het land van talenten, p.12-13.
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Met een jonge, frisse blik en een grote verscheidenheid aan achtergronden vormt het nieuwe 
team het ideale uitgangspunt om te komen tot verfrissende, innovatieve oplossingen buiten de 
gebaande paden. 

De Nationale DenkTank richtte zich in 2006 op de zorg voor chronisch zieken. Het rapport dat 
toen is verschenen, werd zeer vaak gedownload en de mensen van de Nationale DenkTank 
hebben op vele congressen in binnen- en buitenland hun bevindingen mogen presenteren. De 
adviezen van de Nationale DenkTank werden erg goed ontvangen in het veld. Het advies om 
het Health Transfer Systeem te introduceren, dat zorgverzekeraars stimuleert om in preventie te 
investeren, krijgt veel aandacht van het Verbond der Verzekeraars en diverse individuele zorg-
verzekeraars. Ook het advies om een digitaal televisieplatform te lanceren met relevante en 
betrouwbare informatie over zorg en gezondheid, wordt geïmplementeerd. Deelnemers Lars 
Gierveld en Thomas Schippers hebben het bedrijf MediaVedi opgericht, dat het themakanaal 
MediumZorg aan de Publieke Omroep levert. Na de successen van 2006 heeft De Nationale 
DenkTank in 2007 het thema onderwijs op zich genomen. Dit is een complex veld waar veel 
verschillende partijen hun belangen verdedigen. De Nationale DenkTank zet zich ervoor in deze 
partijen bij elkaar te brengen en daarmee de discussie op gang te brengen.

Netwerk Nationale DenkTank doorbreekt kennisverzuiling

Overheid

Nationale
DenkTank

Bedrijven Weten-
schap

Figuur 2: Doorbreken van de kennisverzuiling via het Nationale DenkTank-netwerk.
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Stichting De Nationale DenkTank heeft voor het cohort 2007 de volgende op-
dracht geformuleerd: 

‘Beschouw de onderwijssector als intermediair tussen twee partijen: de maatschappij en/of de 
arbeidsmarkt enerzijds en de leerlingen/studenten anderzijds. Welke discrepanties bestaan tussen 
de wensen en verwachtingen van die partijen en hoe kunnen ze door de invulling/organisatie 
van het onderwijs worden geminimaliseerd?’

Als antwoord op de centrale vraagstelling wordt de Nationale DenkTank uitgedaagd innovatie-
ve, concrete en direct implementeerbare adviezen te formuleren. Bij ieder advies wordt aange-
geven welke partijen bij de implementatie een (sleutel)rol spelen; wat de te verwachten effecten 
zullen zijn voor de relevante partijen, zowel in financiële als in personele zin; welke belemmerin-
gen te verwachten zijn bij implementatie en hoe die eventueel kunnen worden ondervangen.

Het onderwijs als intermediair tussen de wensen en 
verwachtingen van leerlingen, maatschappij en arbeidsmarkt

Leerlingen/
studenten

Onderwijs Maatschappij

Arbeidsmarkt

Figuur 3: Het onderwijs als intermediair tussen de wensen en verwachtingen van de maatschappij.

Onderzoeksopdracht  
Nationale DenkTank 2007



16

Methodologie

Om de centrale vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, is de onderzoeksperiode in drie fasen 
ingedeeld: de zomerschool, de analysefase en de oplossingsfase.

Tijdens de twee weken durende zomerschool op Landgoed De Horst in Driebergen kreeg het 
multidisciplinaire team een gemeenschappelijke basis aan kennis en vaardigheden aangereikt 
om het onderzoek uit te voeren. De deelnemers werden voorgelicht over alle ins en outs van het 
onderwijs door deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld, zoals Alexander Rinnooy Kan 
(Tijdelijke Commissie Leraren), Arie Kraaijeveld en Hans Corstjens (Platform Bèta Techniek), Fons 
van Wieringen (Onderwijsraad), Joseph Kessels en Annemarie van Langen (wetenschappers) en 
Sjoerd Slagter (VO-raad). In deze periode werden de mensen van de Nationale DenkTank even-
eens getraind om creatief en gestructureerd problemen op te lossen. 

In de analysefase zijn zowel de successen als de knelpunten binnen het huidige Nederlandse 
onderwijs in kaart gebracht. Het onderwijs is hiertoe vanuit vier invalshoeken bekeken, namelijk 
die van de docenten, de leerlingen, de arbeidsmarkt en de maatschappij. Hierbij is uiteraard 
aandacht besteed aan de literatuur en rapporten die reeds op dit gebied zijn verschenen. Daar-
naast heeft de Nationale DenkTank ruim tweehonderd interviews afgenomen met leerlingen, 
ouders, docenten, schoolhoofden, onderzoekers, vertegenwoordigers van (semi-)overheidsinstel-
lingen, personen uit het bedrijfsleven en andere deskundigen. Ook zijn er verschillende enquêtes 
afgenomen en is er een aantal onlinediscussies georganiseerd tussen experts. Op basis van al 
deze gegevens is een helder beeld ontstaan over de belangrijkste problemen in het onderwijs. 
Deze zijn op 9 oktober 2007 in Amsterdam in het Trippenhuis van de KNAW (Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen) gepresenteerd aan ruim honderd aanwezigen (experts, 
de pers en andere genodigden). 

De knelpunten die uit de analysefase naar voren kwamen, zijn meegenomen naar de oplossings-
fase. Na een zeer uitgebreide brainstormsessie, waarbij meer dan 250 ideeën werden voorge-
steld, zijn vier oplossingsrichtingen geïdentificeerd: ketenverantwoordelijkheid binnen het onder-
wijs; horizontale betrokkenheid van de school met externe partners; maatwerk in het lesaanbod 
en het professionaliseren van onderwijsinstellingen. Uiteindelijk zijn er per oplossingsrichting drie 
vernieuwende voorstellen uitgewerkt met een hoge haalbaarheid en een grote impact. Ook is in 
deze fase contact gelegd met de verschillende partijen die bij de implementatie een rol kunnen 
spelen.
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Deel I: Analyse knelpunten in het 
onderwijs

Deel I van dit rapport beschrijft de belangrijkste knelpunten die uit de analysefase van de Natio-
nale DenkTank naar voren zijn gekomen. 

Allereerst moet gesteld worden dat het onderwijs in Nederland goed is; Nederlandse leerlingen 
halen goede scores in de internationale PISA-vergelijkingen.6 Toch wil de Nationale DenkTank vier 
aandachtsgebieden aanwijzen die in de huidige situatie en in de nabije toekomst de kwaliteit en 
doelmatigheid van ons onderwijs bedreigen en een gezamenlijke aanpak vereisen.

De vier grote knelpunten zijn het groeiende lerarentekort in de nabije toekomst, de onderbenut-
ting van capaciteiten van leerlingen, onvoldoende aansluiting van het onderwijs op de arbeids-
markt en het gebrek aan mogelijkheden voor scholen om in te spelen op maatschappelijke 
veranderingen. Deze knelpunten brengen hoge kosten met zich mee. De Nationale DenkTank 
heeft berekend dat de kosten van de eerste drie knelpunten op dit moment 8,5 miljard euro per 
jaar bedragen en dit kan door het naderende docententekort in de nabije toekomst oplopen tot 
13 miljard euro per jaar. 

De vier knelpunten worden hierna toegelicht. Deel II van dit rapport geeft mogelijke oplossingen 
voor deze knelpunten. 

Inschattingen financiële impact en toelichting kosten-baten analyse

Knelpunten in het onderwijssysteem kosten de maatschappij 
jaarlijks €13 miljard

4,5Lerarentekort 
in 2015

7,0
Onderbenutting
capaciteiten 
leerlingen

1,5Mismatch onderwijs 
en arbeidsmarkt

pm
Inflexibiliteit t.o.v. 
maatschappelijke 
veranderingen

13,0Totaal

Onderliggende oorzaken

• Talent van excellente studenten blijft onbenut 
• Maken van verkeerde studiekeuze
• Voortijdig beëindigen studie (uitval)
• Niet-optimale doorstroom naar vervolgopleiding of arbeidsmarkt
• Afstuderen op studie onder niveau (afstroom)

• 15% extra lesuitval door 15% lerarentekort
• 210.000 zittenblijvers door structureel lesuitval
• Verlies van 1 bruto jaar salaris (modaal) voor zittenblijvers
• Kosten van afstroom en uitval niet meegerekend

• 27.000 opgeleide die geen werk vinden
• 48.000 open vacatures
• Maatschappelijke kosten door waardeverlies

1.1

1.2

1.3

1.4 • Veel succesvolle locale initiatieven
• Gebrek aan evaluatie en opschaling
• Maatschappelijke kosten moeilijk de schatten en niet meegenomen 

in deze analyse

€ miljard

Figuur 4: Totale kosten van knelpunten in het onderwijs.

6 Dit geldt voor alle leerlingen, met uitzondering van de top-5%. Zie CPB (2007) Excellence for Productivity?, p. 89 en 
 hoofdstuk I.2. PISA test 15-jarige scholieren op het gebied van wiskunde, taal, begrijpend lezen en vermogen om 
 problemen op te lossen. In 2003 werden leerlingen in 41 landen getest, waaronder dertig OESO-landen
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De Nationale Denktank heeft een eerste inschatting gemaakt van de orde van grootte maat-
schappelijke kosten die jaarlijks door de beschreven knelpunten in het onderwijs worden veroor-
zaakt. Deze getallen zijn bedoeld om een realistisch gevoel te krijgen over de orde van grootte 
van de problemen, zowel in relatie tot andere maatschappelijke vraagstukken als de relatieve 
verhouding onderling. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld om een “exact” antwoord te geven.
Maatschappelijke kosten zijn vaak niet direct aan het budget van bijvoorbeeld een ministerie of 
een bedrijf toewijsbaar. Wel zijn dit bedragen die we als “BV Nederland” anders en in veel geval-
len zinvoller zouden kunnen besteden. 
De belangrijkste aannames zullen hier kort worden toegelicht. Voor verdere details zie bijlage 4 
“Berekeningen van maatschappelijke kosten en baten”. 

Kosten onderbenutting capaciteit leerlingen ontstaan o.a. door:
Studenten maken verkeerde studiekeuzes en verliezen hierdoor tijd op weg naar de arbeids-
markt Jaarlijks switchen 30.000 studenten (hbo en wo) van studie. Door switchen beginnen stu-
denten gemiddeld een jaar later met werken. Als gevolg hiervan loopt de maatschappij jaarlijks 
30.000 arbeidsjaren mis.

Talent van excellente studenten blijft vaak onbenut. Mede hierdoor zijn R&D uitgaven NL fors 
lager dan het OESO gemiddelde (1.8% versus 2.3% BBP). 

Uitval leidt tot het voortijdig beëindigen van een studie. Jaarlijks stoppen 140.000 leerlingen en 
studenten voortijdig met hun studie. Gedurende de eerste 5 jaar op de arbeidsmarkt zullen zij 
aanzienlijk minder salaris verdienen dan waneer zij waren afgestudeerd

De doorstroom van een opleiding naar een vervolgopleiding en ook binnen een opleiding zijn 
vaak niet optimaal

Helaas gebeurt het vaak dat leerlingen en studenten onder hun niveau afstuderen door naar 
een lagere opleiding te switchen (afstroom). Het gaat om jaarlijks ca 11.000 leerlingen. Toelating 
op de hogere opleiding geeft aan dat zij de potentie bezitten om die opleiding af te ronden - 
met de juiste begeleiding hadden zij in veel gevallen de switch niet hoeven maken.

Kosten lerarentekort in 2015
Naar schatting van de Nationale Denktank op basis van OCW-data loopt het lerarentekort in 
2015 op tot 15% van het leraren-corps als geen maatregelen worden genomen. Dit betekent 
structureel lesuitval van minstens 15%. Onder deze omstandigheden blijven naar schatting 20-25% 
van alle VO-leerlingen zitten. De meer dan 210.000 zittenblijvers verliezen minstens een modaal 
bruto salaris van €30.000 wat overeenkomt met een jaarlijks verlies van  €4,5 miljard meer dan 
het verlies voor de huidige zittenblijvers. De kosten van afstroom en uitval zijn hier zelfs nog niet 
meegerekend.

Kosten mismatch aantallen opgeleiden en vraag arbeidsmarkt
Jaarlijks vinden 27,000 opgeleiden geen werk. Tegelijkertijd staan er 48,000 vacatures open. De 
maatschappelijke kosten van deze mismatch zijn door de DenkTank geschat op ca 1,5 mrd EUR 
jaarlijks.

De kosten van een vacature als gemiste waardecreatie door een werknemer bedragen onge-
veer 1,75 van een brutosalaris (waarbij we waardecreatie berekenen als brutosalaris van werk-
nemer + brutowinst van bedrijf per werknemer). Hierbij is aangenomen dat een tekort ofwel een 
onvervulbare vacature na een jaar toch vervuld wordt.
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Kosten van werkloosheid zijn geschat als een jaar werkloosheidsuitkering op bijstandsniveau. Als 
deze persoon toch werk vindt buiten zijn/haar expertise nemen we aan dat hij/zij door omscho-
ling in bedrijf 3 maanden lang geen winst oplevert (ongeveer 0,75*brutosalaris). Ook bij een 
werkloze zijn we er vanuit gegaan dat deze persoon na een jaar toch op een of andere manier 
een baan vindt, bijvoorbeeld door omscholing.

Kosten inflexibiliteit scholen
Gebrek aan evaluatie en opschalen belemmeren scholen om flexibel te reageren op nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals het meer stimuleren van burgerschap, ondernemerschap 
of het leven lang leren. De maatschappelijke kosten hiervan zijn helaas zeer moeilijk te schatten 
en ook niet in het financiële totaal door de DenkTank meegenomen. Gegeven het belang van 
het onderwijs voor de maatschappij, ligt het in de lijn der verwachting dat dit probleem een min-
stens vergelijkbare grootte heeft als de problemen hierboven.

Baten van de oplossingen
Voor de voorgestelde oplossingen heeft de Nationale Denktank op een vergelijkbare manier 
een kosten-baten analyse gemaakt. Veel oplossingen hebben tot doel kosten zoals hierboven 
beschreven te vermijden. Deze worden dan als baten.

Ook hier geldt dat de te verwachte winsten meestal niet direct door de overheid of scholen kun-
nen worden geïnd, hoewel dit in enkele gevallen wel het geval is (bijvoorbeeld hogere inkomsten 
door aankomstbonus betaald door de arbeidsmarkt). De getallen geven de orde van grootte 
weer als de problemen in belangrijke mate worden opgelost. In de praktijk zal dit veelal pas op 
langere termijn zijn. Wel kunnen deze berekeningen dienen als een realiteits-check om de finan-
ciële haalbaarheid van de adviezen en de meerwaarde van de voorstellen voor onze samenle-
ving te toetsen.
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I. 1 Het toekomstige ‘dubbele’ do-
cententekort is een vicieuze cirkel

Nederland staat aan de vooravond van 
zowel een kwantitatief als een kwalitatief 
docententekort.7 De Nationale DenkTank 
heeft berekend dat de directe maatschap-
pelijke kosten van dit lerarentekort 4,5 
miljard euro zullen bedragen. Bovendien 
is kwalitatief goed onderwijs een vereiste 
in de ambitie van Nederland om zich te 
positioneren als een leidende kennisecono-

mie. Hiervoor zijn voldoende goede docenten onmisbaar. Volgens de analyse van de Nationale 
DenkTank is er bij het docententekort sprake van een vicieuze cirkel van hoge werkdruk, kwali-
teitsvermindering, imagoverslechtering en daardoor verminderde instroom. Dit hoofdstuk bevat 
een nadere verkenning van deze aspecten.

Het docententekort is onderdeel van een vicieuze cirkel
Uit interviews met docenten, schoolleiders en andere onderwijsexperts blijkt dat het docenten-
tekort onderdeel is van een vicieuze cirkel, zoals weergegeven in figuur 5. Zowel het kwantita-
tieve als het kwalitatieve tekort aan docenten zal de hoge werkdruk voor de zittende docenten 

De vicieuze cirkel van het toekomstige dubbele docententekort

Docententekort Hoge werkdruk

Negatief imago Onvoldoende 
kwaliteit

Figuur 5: De vicieuze cirkel van het lerarentekort.

Knelpunt 1

7 OCW (2007) Nota werken in het onderwijs 2007, p. 22 en Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van 
 OCW), LeerKracht!, p. 14
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verhogen. 
Door het kwantitatieve tekort zullen er lessen uitvallen en moeten de klassen noodgedwon-
gen groter worden. Bovendien zullen reeds zittende docenten een deel van deze lesuitval op 
moeten vangen, waardoor zij meer zullen moeten overwerken. Uit interviews bleek ook dat het 
kwalitatieve tekort aan docenten de werkdruk verhoogt: onbevoegde of slecht bijgeschoolde 
docenten voelen zich vaak onbekwaam, wat sterk bijdraagt aan het gevoel van werkdruk. Een 
toenemende werkdruk brengt de kwaliteit van het onderwijs in het geding, doordat docenten 
minder tijd hebben voor bijscholing, en leerlingen minder lestijd en minder gekwalificeerde do-
centen zullen krijgen. Een slechte kwaliteit van het onderwijs heeft een negatieve invloed op het 
imago van het onderwijs en het docentenvak.  Het zendt als beeld uit dat het lerarenvak zwaar 
is, dat iedereen het in principe zou kunnen doen en dat het niet gewaardeerd wordt door de 
Nederlandse maatschappij. Dit zal niet alleen de kwantitatieve instroom in de lerarenopleiding 
beperken, maar ook nog eens zorgen voor een verlaging van de kwaliteit van de studenten: ta-
lentvolle leerlingen zullen door dit imago minder snel kiezen voor een lerarenopleiding. Zo wordt 
het bestaande lerarentekort nogmaals versterkt. 

In de volgende paragrafen zal uitgebreider worden ingegaan op de huidige status van de vier 
elementen in deze cirkel.

Het docententekort groeit 
Op dit moment is er nog geen sprake van een groot docententekort, maar de eerste tekenen 
van arbeidsmarktkrapte zijn al merkbaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) geeft aan dat er een groot docententekort ontstaat als er geen maatregelen worden 
genomen.8 In het voortgezet onderwijs zullen de tekorten het grootst zijn. In deze sector zal het 
aantal openstaande vacatures voor docenten in 2015 opgelopen zijn tot 9000 fte’s, hetgeen 
overeenkomt met 15% van het totaal aantal benodigde fte’s.9 

Zoals figuur 6 aangeeft, wordt dit tekort vooral veroorzaakt doordat de uitstroom van docenten 
sterk zal toenemen. Dit is grotendeels het gevolg van de vergrijzing; 70% van de toename in de 
uitstroom onstaat door docenten die met pensioen gaan of voortijdig uittreden (VUT). Volgens de 
huidige prognose van OCW zal de instroom van nieuwe docenten niet toenemen.10 Om tegen-
wicht te bieden aan de uitstroom is het van belang om de instroom van docenten te verhogen. 

Bij een docententekort van 15% is structurele lesuitval onvermijdelijk.11 Grote lesuitval zal een toe-
name betekenen van het aantal zittenblijvers. De kosten hiervan zullen alleen al in het voortgezet 
onderwijs vanaf 2015 jaarlijks 4,5 miljard euro bedragen.12 

8 OCW (2007) Nota werken in het onderwijs 2007, p. 5-10
9 www.mirrorocw.nl
10 OCW (2007) Nota werken in het onderwijs 2007 en Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van OCW),  
 LeerKracht! p. 90
11 Analyse Nationale DenkTank op basis van de gegevens over onderwijstijd en lerarentekort
12  Zie voor aannames en berekening van dit bedrag bijlage 4
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De docent ervaart een hoge werkdruk
Uit interviews van de Nationale DenkTank blijkt dat veel docenten een hoge werkdruk ervaren. 
De Nationale DenkTank heeft met een eigen enquête (450 respondenten) nader bekeken hoe 
hoog de werkdruk onder docenten daadwerkelijk is. 78% van de ondervraagde docenten gaf 
aan een hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren.  De belangrijkste oorzaak van de ervaren werk-
druk ligt niet in het feit dat docenten structureel veel overwerken, maar door de pieken en dalen 
in de arbeidsintensiteit.14 Zo werkt de docent 34% over in lesweken, wat hij als een zware belas-
ting ervaart. Uit een internationale vergelijking blijkt bovendien dat de Nederlandse docenten 
in vergelijking met collega’s in OESO-landen structureel meer lesuren per jaar geven (750 versus 
685).15 Ook draagt de Nederlandse docent zorg voor meer leerlingen dan het gemiddelde van 
de OESO-landen (Student to teacher ratio: 16.2 versus 13.4).16 De enquête, interviews en eerder 
onderzoek geven aan dat docenten meer werkdruk ervaren wanneer ze zich weinig betrokken 
voelen bij beslissingen die in de school worden genomen en wanneer ze weinig autonomie erva-
ren.17 Ook blijkt dat het feit dat er veel verwachtingen vanuit de maatschappij bij het onderwijs 
worden neergelegd – zie ook hoofdstuk I.4 – voor docenten bijdraagt aan werkdruk.18 Het is dus 
cruciaal dat er wordt gewerkt aan werkdrukverlaging voor docenten.

Vergrijzing veroorzaakt grootste toename uitstroom leraren
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instroom

2012

Beschikbare
docenten
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uitstroom

55.000

0

60.000

65.000

Aantal docenten 
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50.000

20092006 2015

9.000 fte
tekort

70% van toename 
uitstroom door 
vergrijzing

Figuur 6: Ontwikkeling van in- en uitstroom docenten in het voortgezet onderwijs.13 

13 www.mirrorocw.nl
14 Groeneveld M., Frielink S. & Rooijen E. van (2002) Taakbesteding en taakbelasting op brede scholen (onderzoek in op- 
 dracht van het ministerie van OCW) Den Haag/Hoofddorp: B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies bv/TNO Arbeid, p. 29
15 OESO (2006) Education at a Glance, 2006, p. 398-400; 750 versus gemiddeld 685 uur in andere OESO-landen
16 OESO (2006) Education at a Glance, 2006, p. 365-372; leerling-docentratio: 16.2 versus 13.4 in andere OESO-landen 
17 Enquête lerarentevredenheid Nationale DenkTank en Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van  
 OCW), LeerKracht! p. 36 
18 Interviews Nationale DenkTank 
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Onvoldoende kwaliteitszorg leidt tot lagere schoolprestaties
Data van OCW laten zien dat het aandeel lessen dat wordt gegeven door onvolledig gekwalifi-
ceerde leraren, zoals onderwijsondersteunend personeel of leraren in opleiding, de laatste jaren 
is toegenomen.19 Dit roept vraagtekens op over de kwaliteit van het onderwijs. De Nationale 
DenkTank heeft de prestaties van scholen zoals jaarlijks gepubliceerd door Trouw, afgezet tegen 
kwaliteitszorg zoals beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.20 Deze analyse laat zien dat 
er een positief verband bestaat tussen kwaliteitszorg en schoolprestaties; scholen die meer aan-
dacht aan kwaliteitszorg besteden, presteren volgens de publicatie in Trouw en de Inspectie van 
het Onderwijs beter. Een investering in kwaliteitszorg loont dus. 66% van de onderzochte scholen 
waarborgt echter onvoldoende de kwaliteit van het leren en onderwijzen. 

“De laatste decennia is er steeds meer water bij de wijn gedaan als het gaat om vakkennis. 
Docenten die op het hbo zijn opgeleid tot tweedegraads leraar hebben gewoon te weinig 
kennis om les te geven aan bovenbouw vwo, maar worden daar vaak wel ingezet. Een 
wiskundedocent voor het vwo moet een master wiskunde hebben, punt!” (onderzoeker)

Een belangrijk aspect van kwaliteitszorg is bijscholing. De richtlijn van OCW voor deskundigheids-
bevordering, waaronder ook bijscholing wordt verstaan, betreft 170 uur per jaar bij een voltijd-
aanstelling.21 Uit de enquête van de Nationale DenkTank blijkt dat in de praktijk 77% van de 
docenten minder dan 40 uur per jaar aan bijscholing besteedt. Uit interviews blijkt daarnaast dat 
de genoten bijscholing op dit moment niet bijdraagt aan betere doorgroeimogelijkheden voor 
docenten en dat het huidige bijscholingsaanbod te weinig gericht is op de individuele ontwikke-
ling van de docent. Gezien het feit dat de kwaliteitszorg op veel scholen onvoldoende is, is het 
van belang om systematisch te investeren in bijscholing van docenten.

De docent en het onderwijs hebben een imagoprobleem
Het imago van de docent is de laatste jaren achteruitgegaan. Het percentage Nederlanders 
dat het docentschap positief waardeert, is gedaald van 87% in 2002 tot 70% in 2006.22 Uit de 
interviews van de Nationale DenkTank blijkt dat een groot aantal docenten van mening is dat de 
media bijdragen aan de negatieve beeldvorming van de docent. Om dit te onderzoeken, heeft 
de Nationale DenkTank een grote steekproef gehouden in de databank van landelijke dagbla-
den, waaruit inderdaad blijkt dat krantenberichten over docenten vaker een negatieve lading 
bevatten dan algemene krantenberichten. 
 

19 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2006). Nota werken in het onderwijs 2007
20 http://www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/ Hierin zijn alleen de scholen opgenomen die een vwo-afdeling  
 hebben
21 CAO VO-besturenraad VBS 2003-2005, p. 90
22 OCW (2002) Onderwijsmeter 2002, p. 52-55 en OCW (2006) Onderwijsmeter 2006, p. 67-68. De methodeverandering in  
 2003 is mede een verklaring voor de grote afname ten opzichte van de periode 1999-2002
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Het beeld dat mensen hebben van het onderwijs speelt een rol bij de keuze voor een baan in 
het onderwijs.24 In een straatenquête van de Onderwijsmeter 2006 geeft 23% van de ondervraag-
den aan geen leraar te willen worden omdat zij denken dat de leerlingen moeilijk in toom te 
houden zijn.25 Deze inschatting lijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid; de gemiddelde 
Nederlander denkt dat 25% van de leerlingen in een klas ‘lastig’ is, terwijl dit volgens docenten 
10% is.26 Het actief bijstellen van het negatieve beeld dat mensen hebben van de docent en de 
klassensituatie kan bijdragen aan grotere instroom in de lerarenopleiding. Dit is van groot belang 
voor kwalitatief goed onderwijs en zal bijdragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van 
het lerarentekort. 

De vicieuze cirkel moet doorbroken worden
Uit het bovenstaande blijkt dat de factoren die het lerarentekort versterken, werkdruk, kwaliteit 
van onderwijs en imago, er alle drie slecht voor staan. Docenten ervaren een hoge werkdruk, 
er is onvoldoende kwaliteitszorg en het onderwijs heeft een slecht imago. Om het toekomstige 
docententekort te voorkomen, is het van groot belang dat in al deze drie aspecten geïnvesteerd 
wordt. Alleen dan acht de Nationale DenkTank het reëel om de vicieuze cirkel te doorbreken. 

23 Krantenbank van Lexis-Nexis via de Universiteit Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. Gezocht op de termen  
 ‘docent’ en ‘leraar’ in de archieven van de Volkskrant, AD, NRC Handelsblad en FD van afgelopen jaar. In totaal zijn er  
 meer dan 1200 artikelen geanalyseerd. Daarnaast zijn er ook artikelen van de gratis kranten Metro, Spits, De Pers en DAG  
 geanalyseerd, omdat deze veel door jongeren worden gelezen 
24 OCW (2006) Onderwijsmeter 2006, p. 69-70 en Interviews Nationale DenkTank 2007
25 Dit percentage is in voorgaande Onderwijsmeters nog hoger. OCW (2006), Onderwijsmeter 2006, p. 70
26 OCW (2006) Onderwijsmeter 2006, p. 70

Kranten berichten vaak negatief over docenten

18%

Artikelen over 
docenten

Algemeen nieuws

Figuur 7: Vergelijking berichtgeving over onderwijs en over algemeen nieuws.23
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I.2 Capaciteiten van leerlingen 
worden onvoldoende benut

Een belangrijk doel van onderwijs is om 
leerlingen de kans te bieden om hun capa-
citeiten optimaal te benutten. In de afgelo-
pen decennia is hierin veel vooruitgang ge-
boekt. Leerlingen volgen langer onderwijs, 
het is toegankelijk voor meer mensen, en 
de deelname aan hoger onderwijs is sterk 
gestegen. De Nationale DenkTank heeft in 
zijn analyse echter zes knelpunten geïdenti-

ficeerd waar capaciteiten van leerlingen nog steeds verloren gaan. De maatschappelijke kosten 
ten gevolge van deze onderbenutting bedragen in totaal circa 7 miljard euro per jaar. Onderbe-
nutting van capaciteiten vindt op alle onderwijsniveaus plaats. In de onderstaande tekst worden 
de zes knelpunten toegelicht. Het eerste knelpunt is uitval tussen het vmbo en mbo, het tweede is 
uitval op het mbo en het derde knelpunt is het niet goed functioneren van het havo. Het vierde 
knelpunt is het gebrek aan excellentie in Nederland. Tot slot zullen slechte studiekeuzes en het 
veranderende leergedrag van leerlingen worden belicht. 

Grote uitval na het vmbo
Uitval is in Nederland al lang een erkend probleem.27 Analyse van de Nationale DenkTank wijst 
uit dat zowel het aantal als het percentage leerlingen dat stopt met studeren na het behalen 
van het vmbo-diploma veel groter is dan na het havo en vwo het geval is. Het gaat bij het vmbo 
om 16.000 leerlingen per jaar, 15% van het totale aantal vmbo-leerlingen.28 De maatschappelijke 
kosten die hieruit voortvloeien bestaan onder andere uit misgelopen inkomsten door een lagere 
kwalificatie.29 Er zijn uit interviews drie belangrijke oorzaken voor de hoge uitval naar voren geko-
men. De eerste is onvoldoende ketenverantwoordelijkheid. Vmbo-scholen en ROC’s zijn formeel 
geen van beide verantwoordelijk voor de overdracht van een leerling. De tweede oorzaak komt 
voort uit de vraag naar (ongeschoolde) arbeidskrachten in combinatie met de voorkeur van 
jongeren om niet verder te leren maar te gaan werken. Deze pull van werkgevers wordt ook wel 
groenpluk genoemd. Samenwerking van onderwijs en werkgevers is in deze gevallen erg belang-
rijk om leerlingen toch voldoende te kwalificeren. De derde oorzaak is dat de sociale omgeving 
soms niet van de leerling verwacht dat hij of zij doorleert, maar het juist positief vindt dat de 
jongere snel geld gaat verdienen.

Grote uitval op het mbo
In het tertiair onderwijs is de uitval het grootst op het mbo. Het gaat hier om 68.000 leerlingen per 
jaar, oftewel 21% van het totale aantal mbo-leerlingen.30 Ook hier komen de maatschappelijke 
kosten van 1,4 miljard euro per jaar voort uit misgelopen inkomsten door een lage opleiding en 

Knelpunt 2

27 OCW (2006) Aanval op de Uitval
28 CBS (2007) In-, door- en uitstroom in het reguliere onderwijs 04/05
29 Zie voor aannames en berekening van dit bedrag bijlage 4
30 CBS (2007) In-, door- en uitstroom in het reguliere onderwijs 04/05
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het grote aandeel werklozen.31 Volgens geïnterviewden is de eerste en belangrijkste oorzaak voor 
deze uitval verkeerde studiekeuze. De tweede oorzaak is de te grote overgang van vmbo naar 
mbo. Uit interviews blijkt dat het vmbo-onderwijs over het algemeen nog zeer schools is, terwijl op 
het mbo veel zelfstandigheid wordt verwacht. De derde oorzaak is dat het mbo-onderwijs nog te 
weinig van de individuele leerling uitgaat. Er is te weinig maatwerk en persoonlijke begeleiding. 
Verder spelen ook hier de sociale omgeving en het pull-effect van de arbeidsmarkt een grote 
rol.32 

Het havo heeft geen eigen karakter

“Excellente havisten zitten op het vwo.” (onderzoeker)

Het havo is de spil in het Nederlandse onderwijssysteem. Het moet dan ook de belangrijkste 
voorbereider op het hbo zijn, een uitwijkmogelijkheid voor meer praktijkgerichte vwo’ers, en een 
perspectief bieden voor vmbo’ers om door te stromen. Het havo lijkt echter niet in staat om aan 
deze eisen te kunnen voldoen.33 Van alle instromende groepen presteren havisten het slechtst 
op het hbo: zij vallen vaker uit en halen een lager rendement dan vwo’ers en mbo’ers.34 Verder 
kiezen maar weinig vmbo’ers ervoor om via het havo door te stromen naar het hbo.35 

Het havo heeft geen eigen identiteit

“Excellente havisten zitten 
op het vwo”

– Interview onderzoeker,
september 2007

“Vmbo- leerlingen 
mislukken op het havo”

– Trouw, 
19 oktober 2007

“Haperingen in het havo!”

– VO-magazine, 
september 2006

“Havisten hebben een 
motivatieprobleem”

– Havisten Competent, 
februari 2006

“Havo is mavo voor 
kinderen uit sociale 
klassen”

– Interview onderzoeker, 
oktober 2007

“Havisten halen belabberd 
rendement op hbo”

– Interview onderzoeker, 
september 2007
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Figuur 8: Het havo als scheve spil in het onderwijssysteem.

31 Zie voor aannames en berekening van dit bedrag bijlage 4
32 Interviews Nationale DenkTank 
33 Zowel de VO-raad als onderzoekers van het IVA onderschrijven dat het havo moet veranderen
34 HBO-raad (2006), Het hbo ontcijferd
35 Asselt, R. van (2007) Presentatie Doorlopen VO; van alle vmbo’ers haalt 12% uiteindelijk een hbo-diploma.  OCW (2006)  
 Onderwijsdeelname 1990–2020, beelden anno 2006; meer dan de helft van de mbo 4-leerlingen stroomt door naar het  
 hbo. De route via het havo zou voor deze leerlingen korter zijn
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Degenen die wel doorstromen naar het havo, presteren vaak slechter dan andere havisten.36 Ten 
slotte kiest 15% van de vwo’ers na het diploma voor een hbo-opleiding.37 Deze groep had een 
jaar korter naar school kunnen gaan, maar koos niet voor het havo.

Te weinig excellente leerlingen en studenten op de hoogste onderwijsniveau’s
Voor deze analyse is excellentie gedefinieerd als het bovenmatig presteren van een leerling op 
zijn of haar eigen niveau. Dit betekent dat excelleren op elk onderwijsniveau kan plaatsvinden. 
Om te onderzoeken of Nederlandse leerlingen goed presteren, is gekeken naar de PISA-scores 
van Nederlandse leerlingen.38 Figuur 9 laat zien dat Nederlandse leerlingen op het laagste en het 
gemiddelde niveau op alle disciplines goed presteren vergeleken met de leerlingen op het laag-
ste en gemiddelde niveau in andere OESO-landen. Topleerlingen, die vaak op het vwo zitten en 
later in het wetenschappelijk onderwijs terechtkomen, scoren daarentegen relatief opvallend 
laag op alle gemeten disciplines. 

Deze magere score van de Nederlandse top is een groot probleem. Nederland is voor zijn eco-
nomische groei vooral van innovaties afhankelijk, die uiteindelijk vooral van topleerlingen moeten 
komen.39 Grote bedrijven investeren hun r&d-gelden in landen waar het klimaat hiervoor het gun-
stigst is. Onderwijs en prestaties van topstudenten zijn een belangrijk aspect van dit investeringskli-
maat. De r&d-uitgaven in Nederland zijn 0,5% van het bnp lager dan het OESO-gemiddelde, wat 
gelijkstaat aan 2,7 miljard euro.40

36 CINOP Expertisecentrum (2007) Stroomlijnen, Onderzoek naar de doorstroom van vmbo naar havo
37 CBS(2007), In- door- en uitstroom in het reguliere onderwijs 2004-2005
38 CPB(2007) Excellence for Productivity?, p. 89, PISA test 15-jarige scholieren op het gebied van wiskunde, taal,   
 begrijpend lezen en probleemoplossend vermogen. In 2003 werden leerlingen in 41 landen getest, waaronder 30 OESO- 
 landen
39 CPB (2007) Excellence for Productivity?, p. 13
40 OESO (2007) Thematic Review of Tertiary Education, The Netherlands Country Note, p. 11
41 CPB (2007) Excellence for Productivity?
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Figuur 9: Scores van Nederlandse leerlingen op wiskunde, taal begrijpend lezen en probleemoplossend 
vermogen. De lijnen geven de positie van Nederland aan ten opzichte van de andere OESO-landen.41
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Wanneer gekeken wordt naar evidence-based practices op het gebied van excellentiebevor-
dering, dan valt vooral op dat er in landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Singapore een meer 
gestructureerd beleid ten aanzien van excellentiebevordering bestaat dan in Nederland.42 In 
Nederland wordt via speciale honoursprogramma’s op het wo geprobeerd excellentie onder 
studenten te bevorderen. Deze programma’s bieden goede studenten extra modules ter verbre-
ding of verdieping van het normale curriculum. Nederlandse honoursprogramma’s zijn echter vrij 
recent (vanaf ongeveer 1998) opgezet door verschillende universiteiten en de effectiviteit van 
deze programma’s is daarom nog moeilijk te meten. Wel blijkt uit onderzoek van de Nationale 
DenkTank dat 60% van de potentieel excellente studenten niet aan een honoursprogramma 
deelneemt.43 Verder is er geen kwaliteitsstandaard voor honoursprogramma’s en worden ze nau-
welijks geëvalueerd. 

Veel leerlingen maken een verkeerde studiekeuze
Verkeerde studiekeuze veroorzaakt 40% van de uitval in het tertiair onderwijs.44 Van alle hbo- 
studenten wisselt 18% van studie, bij wo-studenten is dit 26%.45 Daarnaast heeft een grote groep 
studenten spijt van de gemaakte studiekeuze, ondanks dat zij niet van studie wisselen. Op het 
mbo is dit 28%, op het hbo 20% en op het wo 19%.46 Uit interviews van de Nationale DenkTank 
blijkt dat hiervoor drie belangrijke oorzaken kunnen worden aangewezen.  Een leerling wordt 
voornamelijk op twee momenten in zijn schoolcarrière geholpen met kiezen: vlak voor de pro-
fiel- of sectorkeuze en in het eindexamenjaar. Daarbij wordt studiekeuze te weinig gezien als een 
proces dat al op jonge leeftijd begint. De tweede oorzaak is de wildgroei aan opleidingen, waar-
door een leerling uit veel opleidingen moet kiezen.47 Ten slotte krijgt een leerling vooral aanbod-
gerichte voorlichting en ontvangt weinig persoonlijk advies. De arbeidsmarkt is op dit punt ook 
vaak nog te onzichtbaar voor de leerlingen. Op het kleine aantal scholen waar wel uitgebreide 
programma’s voor studiekeuzebegeleiding zijn ontwikkeld, weten leraren door gebrek aan de 
juiste trainingen en weinig tijd in het curriculum vaak niet hoe ze deze programma’s het beste 
kunnen implementeren.48 

Leerlingen leren tegenwoordig op een andere manier
Leerlingen hebben ten opzichte van vorige generaties meer en meer te maken met de digitali-
sering van de maatschappij. Dit heeft gevolgen voor de leergewoontes van de leerlingen. Ze zijn 
tegenwoordig meer audiovisueel en associatief ingesteld en hebben een bredere, wereldwijde 
blik. Daarentegen zijn ze minder tekstueel ingesteld, verwerken informatie niet via een vaste 
volgorde en hebben minder discipline om te leren zonder een duidelijk doel.49 Door deze snelle 
veranderingen sluit de manier waarop nu onderwijs wordt gegeven vaak niet meer aan op de 
manier waarop leerlingen informatie verwerken. Het is moeilijk om in te schatten in hoeverre de 
capaciteiten van leerlingen hierdoor onderbenut worden. De Nationale DenkTank verwacht dat 
wanneer het onderwijs beter aansluit op de leerbehoeftes van de individuele leerlingen, de pres-
taties over de gehele linie zullen verbeteren.

42 McKinsey (2007), How the World’s Best-Performing School Systems Come out on Top, p. 39
43 Enquête Nationale DenkTank onder coördinatoren van honoursprogramma’s 
44 Schatting Nationale DenkTank o.b.v. ITS (2005) (onderzoek in opdracht van OCW), Studentenmonitor
45 Inspectie van het Onderwijs (2006) De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2005-2006
46 ROA Universiteit Maastricht (2004) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010, p. 97
47 Interviews Nationale Denktank
48 Interviews Nationale Denktank
49 Interviews Nationale DenkTank. Zie ook Boschma J, en Groen, I.(2006) Generatie Einstein, slimmer, sneller en socialer,  
 Amsterdam: Pearson Education Benelux
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I.3 Het onderwijs sluit onvoldoende 
aan bij de verwachtingen van de 
arbeidsmarkt

Een belangrijke functie van het onderwijs 
is het voorbereiden van leerlingen op de 
arbeidsmarkt. De uitstroom uit het onder-
wijs sluit echter niet goed aan op de vraag 
van de arbeidsmarkt, met name in de 
technieksector. De Nationale DenkTank 
heeft berekend dat de maatschappelijke 
kosten als gevolg van deze mismatch 1,5 

miljard euro bedragen. Er zijn drie belangrijke aandachtspunten geanalyseerd met betrekking tot 
de slechte aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs. Ten eerste zijn de tekorten op de 
arbeidsmarkt het grootst in de technische sector op vmbo en mbo-niveau. Ten tweede gaan de 
meeste potentiële technici verloren bij de studiekeuze. Ten derde voeren verschillende organisa-
ties niet voldoende gericht beleid om meer technici te werven. Deze aandachtspunten worden 
in onderstaande tekst nader uitgewerkt.

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn het grootst in de technische sector op vmbo- en mbo-niveau
Om de kwantitatieve aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken, 
geeft figuur 10 een overzicht van de verwachte overschotten en tekorten op de arbeidsmarkt 
per sector en opleidingsniveau.50 De tekorten en overschotten zijn in absolute aantallen weerge-
geven, cumulatief van 2006 tot en met 2010. Zo is er tot en met 2010 een tekort van 37.000 tech-
nici op vmbo-niveau. De kleuren in figuur 10 laten zien hoe groot de tekorten en overschotten ten 
opzichte van de sectorgrootte zijn.51

Uit de figuur blijkt dat de tekorten het meest nijpend zijn in de technieksector op vmbo- en mbo-
niveau. De overschotten daarentegen zijn vooral groot in de sectoren landbouw en milieu, in de 
sector economie en in de sociaal-culturele sector op mbo-niveau. Een optelling van alle tekorten 
en overschotten laat zien dat Nederland tot en met 2010 in totaal een tekort heeft van 105.000 
werknemers. Leerlingen in een andere sector opleiden, zal dus niet het volledige tekort oplossen.  

Aan zowel de tekorten als de overschotten op de arbeidsmarkt zijn kosten verbonden. Immers, 
openstaande vacatures kosten geld door misgelopen salaris en winst en werklozen moeten uit-
eindelijk door de maatschappij onderhouden worden. De totale kosten van de mismatch op de 
arbeidsmarkt bedragen jaarlijks 1,5 miljard euro in de periode 2006-2010. Door een betere afstem-
ming van het onderwijs op de arbeidsmarkt zouden veel kosten bespaard kunnen worden. 
 

Knelpunt 3

50 Analyse Nationale DenkTank, ROA Universiteit Maastricht (2004) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2007 en  
 Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van OCW), LeerKracht! 
51 Zie voor aannames en berekening van dit bedrag bijlage 4



31

De meeste potentiële technici gaan verloren bij de studiekeuze 
Om inzicht te krijgen in de instroom op de arbeidsmarkt in de technieksector op mbo-niveau is in 
figuur 11 de snelste route naar een technische functie op mbo-niveau weergegeven. Deze route 

De verwachte tekorten zijn het grootst in de technieksector

Medium tekort
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Figuur 10: De verwachte tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt.52

Grootste verlies van potentiële mbo-technici door 
keuzepatronen van met name meisjes op het vmbo
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Figuur11: De snelste route naar een baan in de techniek op mbo-niveau.53

52 ROA Universiteit Maastricht (2004) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2007; Tijdelijke Commissie Leraren (2007)  
 (Onderzoek in opdracht van OCW), Leerkracht!; Analyse NDT07
53 www.cito.nl; Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt & PwC (2006), Benchmark MBO; CBS; Statline; ROA   
 Universiteit Maastricht (2004) De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2007; Analyse Nationale Denktank
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houdt in dat leerlingen na het vmbo direct aan een mbo-techniekopleiding beginnen, deze 
in één keer afmaken, direct aan de slag gaan in de techniek en hierin gedurende langere tijd 
blijven werken. Uit figuur 11 komt naar voren dat vooral meisjes meer techniek zouden kunnen 
kiezen, terwijl jongens minder zouden moeten uitvallen nadat ze voor de technieksector gekozen 
hebben.

Op de route naar een baan in de mbo-techniek zijn vier processen te onderscheiden: 1) de 
keuze voor techniek, 2) het leren van de benodigde kennis en vaardigheden, 3) het aan de slag 
gaan in de sector en 4) in de sector blijven werken. Bij elke stap in dit proces zijn verscheidene 
oorzaken aan te wijzen voor het verlies aan potentiële technici. 

De grootste groep van potentiële technici gaat verloren in het studiekeuzeproces. Van de 
meisjes in de praktische leerwegen op het vmbo kiest een zeer klein deel voor de techniek. In 
de overgang naar het mbo haakt daarvan nog eens een grote groep af. Ook vanuit de theo-
retische leerweg stromen maar weinig meisjes door naar een techniekopleiding. De organisatie 
van het studiekeuzeproces is niet optimaal: leerlingen moeten kiezen op een leeftijd dat zij nog 
erg gevoelig zijn voor imago en invloed van ouders en medeleerlingen.54 Dit leidt ertoe dat voor 
veel meisjes een keuze voor techniek al bij voorbaat afvalt. Jongens kiezen op het vmbo wel 
redelijk vaak voor techniek. Helaas stroomt niet deze hele groep door naar een mbo-opleiding in 
een technische richting. De informatie over opleidingen is vaak aanbodgericht in plaats van dat 
leerlingen zelf actief bezig zijn met ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Van de 
leerlingen die wel naar mbo-techniek gaan, valt vervolgens bijna de helft uit. Dit uitvalspercen-
tage is iets hoger dan het gemiddelde van de andere sectoren, en op de lagere mbo-niveaus 
het hoogst.55 Het lijkt moeilijk te zijn om leerlingen voldoende te binden aan de techniek, omdat 
het onderwijs lang niet altijd praktisch genoeg is en omdat de onderwijsmethode niet up-to-date 
is. Zoals beschreven in deel I.2, is een andere oorzaak voor uitval een gebrek aan persoonlijke 
begeleiding.56 Na het mbo gaat vervolgens een aanzienlijk deel niet direct in de techniek aan 
het werk. Sommigen stappen over naar een andere sector, maar de meeste jongeren gaan 
doorstuderen op het hbo. Hoewel doorleren gezien kan worden als een positieve ontwikkeling, 
is dit wel een signaal dat de arbeidsmarkt op dat moment misschien niet aantrekkelijk genoeg 
is. Blijkbaar zien deze jongeren met een mbo-diploma nog geen uitdaging in de banen die voor 
hen beschikbaar zijn. Van de mensen die starten in de techniek valt binnen tien jaar ook weer 
een gedeelte uit. De banen voor starters zijn weinig uitdagend en bieden onvoldoende per-
spectief.57 Daarbij weet de technieksector op dit punt nauwelijks mensen van buiten de sector te 
werven met instroomtrajecten.58

Verschillende organisaties voeren onvoldoende gericht beleid 
De Nationale DenkTank heeft onderzocht of er op alle verliesmomenten door de verschillende 
organisaties en bedrijven acties ondernomen worden om meer mensen te werven. Het blijkt dat 
de sector wel programma’s organiseert, maar die blijken niet volledig aan te sluiten op de knel-
punten die in dit hoofdstuk gesignaleerd zijn. 

54 Problemen omtrent het studiekeuzeproces in het algemeen worden ook besproken in sectie I.2 en Interviews  
 De Nationale DenkTank
55 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt & PricewaterhouseCoopers (2006), Benchmark MBO
56 Een analyse over uitvalsoorzaken staat beschreven in sectie I.2
57 Interviews De Nationale DenkTank
58 CBS: www.statline.nl
59 Bekkum, A. van (2007) Presentatie tijdens Zomerschool Nationale DenkTank 2007 
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Een eerste voorbeeld is de energiesector: deze sector verwacht grote tekorten aan personeel.59 
Op het gebied van studiekeuze is er echter pas zeer recent één promotieactie gestart om de 
sector bekendheid te geven onder (v)mbo-leerlingen. De effectiviteit hiervan is na één jaar nog 
niet vastgesteld. Daarnaast bestaan er geen gerichte acties om gediplomeerden direct te bin-
den aan het bedrijf. 

Ook landelijke actieprogramma’s richten zich nog niet op de grootste tekorten. Om het tekort 
aan technici in Nederland aan te pakken, is het Platform Bèta Techniek (PBT) opgericht. Het 
PBT heeft de opdracht meegekregen. Een van de opdrachten van het PBT is om de uitstroom 
uit technische opleidingen binnen het hoger onderwijs met 15% verhogen. Het platform stimu-
leert met verschillende programma’s op effectieve wijze scholen om techniek meer onder de 
aandacht van jongeren te brengen. De acties die zich richten op het (v)mbo-niveau, waar de 
tekorten het grootst zijn, vormen slechts een klein deel (circa 10%) van de begroting van het plat-
form.60 Een verbreding van de opdracht van het PBT naar het mbo-niveau zou dan ook logisch 
zijn: er zou meer geïnvesteerd moeten worden in het voorkomen van deze grote tekorten. 

Ten slotte is ook het financieringssysteem van scholen niet gericht op de arbeidsmarkt. Scholen 
krijgen budget naar leerlingaantal en in het tertiair onderwijs ook per diploma, ongeacht de 
relevantie voor de arbeidsmarkt. Hoewel studiekeuzevrijheid een groot goed is, levert deze wijze 
van financiering wel problemen op. Het huidige systeem stimuleert opleidingen niet om specifiek 
te werven voor minder populaire studies die opleiden in richtingen die te kampen hebben met 
tekorten op de arbeidsmarkt. 

Verminderen van tekorten aan mbo-technici vraagt om een regionale samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven

“De werkgever vraagt vooral om een competente werknemer met actuele beroepskennis.” 
(onderzoeker)

De Nationale DenkTank heeft met ongeveer 50 experts uit onderwijs en arbeidsmarkt een 
online discussie gevoerd over de tekorten in de technieksector. Een belangrijke conclusie 
hieruit is dat een gezamenlijke aanpak van bedrijven en scholen nodig is om de technieksector 
aantrekkelijker te maken voor leerlingen. Meer gastlessen door het bedrijfsleven, stages, 
docentstages, interactief onderwijs  en een duidelijke afstemming tussen school en bedrijf over 
het curriculum zorgen voor een aantrekkelijker onderwijs én sector. Deze samenwerking verloopt 
nu soms lastig, omdat beide partijen elkaar moeilijk vinden. Het bedrijfsleven is onder andere door 
conjuncturele ontwikkelingen niet altijd een betrouwbare partner voor scholen, en scholen zijn 
soms moeilijk te motiveren tot samenwerking. Toch levert het voor beide partijen veel op: meer 
werknemers voor het bedrijfsleven, meer up-to-date onderwijs en meer materiaal voor scholen. 
De invulling van een duurzame samenwerking zou regionaal moeten gebeuren. De arbeidsmarkt 
van mbo-technici is namelijk regionaal: zowel aanbod als vraag is weinig mobiel.61

60 Platform Bèta Techniek (2007) Kennis, Kunde & Kwaliteit, Investeren in Professionals, p. 38
61 Berkhout, P.H.G., Berkhout, E. & Wolthoff, R.P. (2004) (In opdracht van Elsevier) “Studie & Werk”



34

I.4 Scholen kunnen onvoldoende 
inspelen op veranderende ver-
wachtingen van de maatschappij

De maatschappij is voortdurend in bewe-
ging. Een greep uit de kranten (figuur 12) 

maakt duidelijk dat het onderwijs geacht wordt bijna iedere maatschappelijke ontwikkeling op 
te pakken. Uit het onderzoek van de Nationale DenkTank blijkt dat er op scholen veel goede 
initiatieven lopen om aan deze verwachtingen te voldoen, maar dat deze vaak onvoldoende 
worden geëvalueerd en opgeschaald. Analyse van verschillende best practices toont aan dat 
er zeven randvoorwaarden zijn voor een school om flexibel in te spelen op de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het gebrek aan evaluatie en opschaling ontstaat doordat niet aan deze rand-
voorwaarden wordt voldaan. Dit hoofdstuk bevat een nadere uitleg over deze mechanismen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen acties van scholen
Het onderwijs lijkt de ideale mogelijkheid om maatschappelijke problemen grondig aan te pak-
ken, omdat de leerplicht geldt voor alle jongeren. De tijd en de middelen die scholen tot hun be-

Knelpunt 4

Scholen moeten inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

“School en overheid 
voeden kind op”

– NRC Handelsblad, 
13 september 2007

“School moet 
segregatie 
tegengaan”

– De Volkskrant, 
22 september2007

“Groeiende aandacht 
voor milieu op 
school”

– Trouw, 
27 september 2007

“School moet 
sekscultuur 
aanpakken”

– De Telegraaf, 
11 oktober 2007

“Aantal leerlingen 
met wapen op zak 
neemt af”

– Algemeen Dagblad, 
12 oktober 2007

Figuur 12: Scholen moeten inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
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schikking hebben, zijn echter beperkt. Om te onderzoeken hoe het onderwijs flexibel kan inspelen 
op de voortdurend veranderende maatschappij zijn drie maatschappelijke thema’s geanaly-
seerd waarin een rol voor het onderwijs is weggelegd: Leven Lang Leren (LLL), het stimuleren van 
innovatief ondernemerschap en burgerschap. De thema’s zijn gekozen op basis van twee crite-
ria: de onderliggende maatschappelijke ontwikkeling moet ten eerste een significante invloed 
hebben en ten tweede op lange termijn van belang zijn. Naast de gekozen thema’s zijn talloze 
andere maatschappelijke thema’s te onderscheiden, zoals klimaatverandering en gezondheids-
vraagstukken. Deze analyse pretendeert dan ook niet inhoudelijk uitputtend te zijn. Doel is om te 
analyseren hoe scholen omgaan met deze voorbeeldthema’s. Hieruit worden conclusies getrok-
ken over de mate waarin zij flexibel in kunnen spelen op de voortdurende vraag om dergelijke 
thema’s aan te pakken. 

Thema 1: Leven Lang Leren

LLL is onderwijs (voltijd en korte opleidingen) dat gevolgd wordt door mensen tussen de 25 en 
64 jaar, met als doel bij- of omscholing62. Dit thema komt voort uit de ambitie van Nederland (en 
Europa) om zich te ontwikkelen tot een hoogwaardige kenniseconomie. LLL is daarvoor noodza-
kelijk, omdat het kan bijdragen aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het vergroten 
van de arbeidsdeelname63. Op dit moment neemt slechts 16,4% van de Nederlandse bevolking 
deel aan LLL, terwijl Nederland in de Lissabon-doelstelling heeft vastgelegd te streven naar een 
participatie van meer dan 20%64. Uiteindelijk wil Nederland aansluiten bij de top van Europa, waar 
de deelname aan LLL nu al ver boven de 20% ligt. Het belang van LLL zou op microniveau moe-
ten doordringen om deze doelstelling te halen. Onderwijsinstellingen hebben hierin een functie 
en moeten LLL laagdrempelig maken. Ook zou er meer rekening moeten worden gehouden met 
LLL op het gebied van regelgeving, bijvoorbeeld rond certificeren van vakken, en financiering65. 

Thema 2: Ondernemerschap

Ook ondernemerschap is als thema bij het onderwijs neergelegd vanuit de ambitie om een 
hoogwaardige kenniseconomie te worden. Daarvoor is het belangrijk dat er veel innovatieve 
ondernemers in Nederland zijn. Dit gedeelte van het onderzoek is toegespitst op het hbo-niveau, 
omdat innovatieve ondernemers vaak op dit niveau (of op wo-niveau) onderwijs hebben ge-
noten66. Op hbo-instellingen die specifiek aandacht besteden aan ondernemerschapsonderwijs 
komt slechts 7% van de studenten hier direct mee in aanraking67; bij andere hbo-instellingen ligt 
dit percentage nog veel lager. Een op de vijf hbo studenten geeft aan in zijn algemeenheid ge-
stimuleerd te zijn op het punt van ondernemerschap68. Het is dan ook de vraag of Nederland op 
deze manier snel genoeg de gewenste kenniseconomie zal worden.

62 CBS Statline
63 SER (2002) Het nieuwe leren, advies over een Leven Lang Leren in de kenniseconomie
64 Eurostat en Education & Training 2010. The Success of the Lisbon Strategy Hinges on Urgent Reforms (6236/04),  
 Council of the European Union, 12 February 2004, Brussels
65 Interviews Nationale DenkTank 2007
66 Sluis, J. van der Praag, M. en Witteloostuijn, A. van (2004) Comparing the Returns to Education for Entrepreneurs and  
 Employees
67 Onderzoek Nationale DenkTank 
68 Te verschijnen: B&A Groep, Onderwijs en Ondernemerschap
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Thema 3: Burgerschap

Dit thema doelt op de vorming van leerlingen tot burgers die zich bewust zijn van hun eigen 
identiteit en die oog hebben voor het collectief belang.69 In 2005 zijn actief burgerschap en 
sociale integratie vastgelegd in de kerndoelen primair onderwijs, in februari 2006 is opgenomen 
in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs dat deze vormen van 
onderwijs er mede op ingericht zijn actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, en 
sinds oktober 2006 houdt de Inspectie van het Onderwijs ook toezicht op de kwaliteit van burger-
schapsonderwijs.70

Slechts 40% van de basisscholen blijkt een visie te hebben geformuleerd op het gebied van bur-
gerschap en bevordering van integratie en samenhang in de samenleving.71 Een groot deel van 
de scholen heeft dus momenteel nog niet duidelijk voor ogen heeft wat zijn rol is op dit gebied. 

Flexibele organisaties doorlopen de beleidscyclus
Hier is onderzocht hoe een school flexibel kan inspelen op een van deze drie thema’s. In de 
ideale situatie speelt het onderwijs in op maatschappelijke ontwikkelingen volgens een beleids-
cyclus. Dit theoretische raamwerk bestaat uit een aantal fasen die gevolgd kunnen worden bij 
het inspelen op veranderingen. De beleidscyclus die hier wordt geïntroduceerd, onderscheidt vijf 
fasen, zie figuur 13.

69 Inspectie van het Onderwijs(2006) De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2005/2006, p. 106 
70 Inspectie van het Onderwijs (2006) Toezicht op Burgerschap en Integratie, p. 2-3
71 Inspectie van het Onderwijs (2006) De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2005/2006, p. 107
72 Analyse Nationale DenkTank

Lerende organisaties doorlopen de beleidscyclus

Opschaling

Implementatie

5 1

4 2

3

Evaluatie Probleemaanpak

Probleemanalyse

Groeiende cyclus indiceert lerende organisatie

1 Probleemanalyse: signaleren en in kaart 
brengen van maatschappelijke problemen. 
Schoolbesturen stellen prioriteiten

Probleemaanpak: opstellen van een 
gedetailleerd plan van aanpak voor de 
problemen die de school wil oppakken

Implementatie: uitvoering van de 
plannen, soms in de vorm van een pilot

Evaluatie: analyse in hoeverre acties 
effect hebben gehad

Opschaling: extraheren van 
succesfactoren en het opschalen van 
evidence-based practices

2

3

4

5

Figuur 13: De beleidscyclus.72 
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Onderwijs besteedt te weinig tijd aan evalueren en opschalen van initiatieven
De verschillende projecten die onderwijsinstellingen ondernemen op het gebied van LLL, onder-
nemerschap en actief burgerschap zijn geïnventariseerd en geanalyseerd in het licht van de 
beleidscyclus. De analyse levert een duidelijk beeld op.73 De acties die ondernomen worden op 
het gebied van LLL, ondernemerschap en burgerschap in het onderwijs stranden aan het einde 
van derde fase van de beleidscyclus. Evaluatie van ondernomen acties en opschaling van initi-
atieven die een goed resultaat opgeleverd hebben, vinden nauwelijks plaats. Ook zijn er allerlei 
goede kleinschalige initiatieven voor het stimuleren van LLL, innovatief ondernemerschap en 
actief burgerschap, maar het is de uitdaging om deze initiatieven op grote schaal toe te passen.

Zeven randvoorwaarden voor een flexibele school 
De geconstateerde stagnatie in het doorlopen van de cyclus wordt veroorzaakt door  zeven 
factoren, die beschouwd kunnen worden als randvoorwaarden voor scholen om flexibel in te 
kunnen spelen op maatschappelijke trends. Wanneer er iets mis is met deze randvoorwaarden 
kan de beleidscyclus wel worden opgestart, maar wordt het voor de onderwijsinstelling in kwestie 
lastiger naarmate de cyclus verder vordert. Daarom uit het probleem zich vooral in de latere fa-
ses van de het proces. Deze randvoorwaarden  lopen  als een rode draad door de verschillende 
fases van de beleidscyclus. 

Visie 1. 
Scholen hebben concreet uitgewerkte langetermijndoelstellingen nodig om te kunnen bepa-
len welke maatschappelijke problemen ze willen aanpakken en hoe ze die het beste kunnen 
oplossen. Ook om pilots en lopende initiatieven te kunnen evalueren, moet bepaald kunnen 
worden hoe de resultaten zich verhouden tot de visie van de instelling. 

Professionele organisatie 2. 
Schoolinstellingen moeten professioneler georganiseerd worden. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat medewerkers kunnen worden afgerekend op behaalde resultaten, zoals lage examencij-
fers, en dat interne innovaties niet worden geremd door een bureaucratische bedrijfsstructuur.  

Stimulerende beloningsstructuur 3. 
Een flexibelere beloningsstructuur kan op meerdere niveaus uitkomst bieden. Een financiële 
bonus of niet-financiële erkenning kan onderwijsinstellingen prikkelen tot het leveren van maat-
werk voor individuele studenten, bijvoorbeeld op het gebied van Leven Lang Leren. 

Faciliteiten 4. 
Het werkplezier van onderwijzend personeel en ook de efficiëntie van een onderwijsinstelling 
gaan omhoog door bijvoorbeeld de aanwezigheid van ict-apparatuur, gymzalen en onder-
wijsondersteunend personeel. 

Ketenverantwoordelijkheid 5. 
Wanneer scholen zich verantwoordelijk voelen voor de aansluiting op de volgende stap in 
de onderwijsketen zal dit problemen, zoals de uitval van leerlingen en verkeerde studiekeuze, 
helpen voorkomen. 

“Bij ons leren ze met grafische rekenmachines te werken, op de universiteit is dat het eerste wat 
ze afleren. (docent]

73 Zie bijlage 4.
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Horizontale betrokkenheid 6. 
De school moet contact onderhouden met allerlei partijen uit de omgeving om beter op de 
hoogte te zijn van de verwachtingen van de maatschappij en om op deze verwachtingen 
in te spelen. Deze partijen zijn bijvoorbeeld bedrijven waar stage gelopen kan worden, on-
dernemers die les kunnen geven en de ouders van leerlingen. Het betrekken van ouders bij 
de school wordt nu niet optimaal benut. Dit blijft nu vaak bij hand-en-spandiensten, ouder-
avonden en de zogenaamde tienminutengesprekken. In deze gesprekken vindt overwegend 
informerend eenrichtingsverkeer van de docent naar de ouder plaats. Een betere samenwer-
king tussen school en ouders heeft een positieve invloed op de leeropbrengsten en het sociaal 
functioneren van een kind.74

Maatwerk 7. 
Capaciteiten van leerlingen worden beter benut wanneer scholen flexibeler kunnen inspelen 
op de individuele wensen van leerlingen 

74 Smit, F., Sluiter, R. & Driessen, G. (2006). Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief. Nijmegen: ITS,  
 Radboud Universiteit Nijmegen, p. 15 
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Deel II: Adviezen

De knelpunten uit het eerste deel van dit rapport  brengen naast hoge sociaal-maatschappelijke  
kosten ook grote financiële kosten met zich mee. Volgens de berekeningen van de Nationale 
DenkTank komen deze neer op meer dan 13 miljard euro per jaar. Daarom zijn er 12 onderwijsin-
novaties uitgewerkt die verbetering kunnen brengen op deze knelpunten. 

De oplossing van het groeiende lerarentekort wordt in twee richtingen gezocht. Enerzijds moe-
ten meer mensen erin geïnteresseerd raken om het onderwijs in te gaan, door middel van een 
imagocampagne voor het docentenvak en door studenten in te zetten als Persoonlijke Assistent 
voor Leerkrachten. Anderzijds moeten ook de arbeidsvoorwaarden voor docenten verbeterd 
worden, door middel van Permanente Educatie Docenten en Doorgroeitrajecten Voor Docen-
ten. 

De capaciteiten van leerlingen moeten beter benut worden door een excellentieprogramma en 
een zomerschool om te kunnen bijspijkeren, verbreden of verdiepen. Ook het aanpassen van het 
havo kan hier toe bijdragen. Verder zullen betrokken ouders en een talentcoach leerlingen beter 
moeten begeleiden bij hun loopbaan. 

Onderwijsinstellingen zullen beloond worden om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt door 
middel van een aankomstbonus. Ook kan de zomerschool bijdragen tot een betere aansluiting 
door voor geïnteresseerden extra bètatechnisch onderwijs aan te bieden. De talentcoach en de 
ouders kunnen in samenwerking met de school de leerling beter voorbereiden op zijn toekomst.
Aan het eind van het hoofdstuk ‘Adviezen’ is ook nog een aantal specifieke adviezen voor de 
aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt opgenomen. 

Scholen zullen onder andere flexibeler kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen door 
het Innovatie Fonds Onderwijs en het Educatief Partnerschap Ouders en School. 
In figuur 14 is te zien hoe de adviezen over de knelpunten verdeeld zijn. 
 
De oplossingen die in dit deel van dit rapport worden voorgedragen zijn erop gericht om de 
processen die in het onderwijs spelen te verbeteren en zijn gemodelleerd aan de hand van het 
Deming-model, zoals beschreven in de Leeswijzer.75 Dit verbeteringsproces kan zich in het onder-
wijs op drie niveaus afspelen: dat van de leerling, de docent en de school. De Nationale Denk-
Tank 2007 heeft voor iedere fase op ieder niveau een oplossing uitgewerkt. 

Naast de 12 concrete adviezen is er volgens de Nationale DenkTank ook behoefte aan een 
permanente dialoog over het onderwijs. Voor een betere aansluiting van de behoeftes van 
leerlingen, arbeidsmarkt en maatschappij in bredere zin enerzijds en het onderwijs als intermediair 
anderzijds, moet een voortdurende dialoog tussen alle betrokkenen een vast element van het 
onderwijsstelsel worden. Deelnemers aan deze dialoog moeten in ieder geval overheid, scho-
len, werkgevers, ouders en leerlingen zijn. Deze dialoog zou bestuurders in alle schakels van de 

75   Learning Point Associates (2004), Guide to Using Data in School Improvement Efforts, Naperville, p. 3 
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Aansluiting adviezen op knelpunten

Primaire aansluiting
Bijkomend effect

Knelpunt

Het dubbele 
docenten-
tekort

Onderbe-
nutting
capaciteiten 
leerlingen

Aansluiting 
arbeidsmarkt

Verwachting-
en van de 
maatschappij

Actie 
comité
havo 

InFO STER Aan-
komst-
bonus

DVD PAL PED Imago-
verbe-
tering
leraren-
vak

Talent-
coach

Excel-
lentie-
pro-
gramma

EPOS Zomer-
school

Advies

Figuur 14: Samenhang knelpunten en oplossingen.

onderwijsketen enorm helpen om de keten als geheel waar te nemen en direct en gezamenlijk 
op maatschappelijke veranderingen te kunnen reageren. Bovendien zijn acties alleen succes-
vol als alle betrokkenen dezelfde kant op bewegen. Acties van bijvoorbeeld de school op het 
gebied van studiekeuzebegeleiding moeten rekening houden met de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en zijn alleen effectief wanneer ook ouders zich hier verantwoordelijk voor voelen 
en dezelfde koers willen varen. 

In de huidige praktijk komt deze dialoog tussen de betrokkenen vaak spontaan op gang door 
een tijdelijke noodzaak, bijvoorbeeld een acuut tekort aan bètatechnici of sterke tijdelijke 
aandacht voor een maatschappelijk onderwerp zoals overgewicht van scholieren. Deze spon-
tane zoektocht naar oplossingen leidt inderdaad vaak tot verbeteringen in de acute situatie (zie 
bijvoorbeeld huidige inspanningen van energiebedrijven om bètatechnici te werven). 

Toch is dit model te reactief en blijft men hierdoor achter de feiten aanhollen. Ook blijft gewon-
nen kennis in deze uit nood geboren dialoog beperkt tot de onmiddellijk betrokkenen. 

Om de dialoog tussen alle bij het onderwijs betrokkenen tot een blijvend element van het onder-
wijssysteem te maken, zijn juiste prikkels nodig, ook financiële. Een voorbeeld hiervan is de door 
de Nationale DenkTank voorgestelde aankomstbonus. 
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Advies Plan
Talentcoaching
Bied alle leerlingen in het voortgezet on-
derwijs talentcoaching, zodat zij loopbaan-
begeleiding krijgen op basis van individu-
ele talenten. 

Probleemomschrijving
Uit de analyse blijkt dat veel leerlingen een 
verkeerde profiel-, sector- of studiekeuze 

maken en als gevolg daarvan afstromen, uitvallen, doubleren of switchen. Factoren als imago en 
gebrekkige voorlichting spelen hierin een belangrijke rol. Dit zorgt er ook voor dat weinig leerlin-
gen kiezen voor opleidingen en beroepen met een negatief imago, ondanks dat hun talenten 
hier wellicht wel liggen. De capaciteiten van de leerlingen worden niet optimaal benut en zij 
verliezen in het ergste geval hun motivatie. Daarnaast is er een gebrek aan gedeeld verantwoor-
delijkheidsgevoel om te zorgen dat leerlingen hun optimale traject door het gehele onderwijssys-
teem volgen.

Leerlingen

Iedere leerling wordt gecoacht bij doorlopen cyclus

Fase 3:
Talenten evalueren 
en zelfbeeld 
bijstellen

Fase 2:
Talenten uitproberen 
in de praktijk

Fase 1:
Talenten 
ontdekken

Groeiproces bewustzijn leerling

Nationale 
Meeloopweek

Voorbeeld voor Fase 2

Figuur 15: De cyclus van talentcoaching. De lussen geven de groei en ontwikkeling van de talenten van de 
leerling weer.76

76 Analyse Nationale DenkTank 2007

P
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Oplossing
Iedere school in het voortgezet onderwijs zou moeten beschikken over een talentcoach (of 
meerdere, naar gelang de leerlingenpopulatie). Deze coacht de leerling structureel en individu-
eel bij het optimaal benutten van zijn of haar talenten. Talentcoaching start aan het eind van het 
primair onderwijs en eindigt aan het eind van de vervolgopleiding. De talentcoach zal dus inten-
sief contact met het primair en tertiair onderwijs moeten onderhouden. Om talenten optimaal te 
benutten, zal door iedere leerling elk schooljaar een cyclus doorlopen worden, zie figuur 15:

De verschillende fasen uit de cyclus zijn:
Talenten ontdekken: de talentcoach maakt de leerling bewust van individuele talenten en 1. 
drijfveren.
Talenten uitproberen in de praktijk: de talentcoach gaat samen met de leerling op zoek naar 2. 
geschikte ervaringsmomenten bij bedrijven en onderwijsinstellingen.
Talenten evalueren: de talentcoach reflecteert samen met de leerling de opgedane ervarin-3. 
gen en stelt als dat nodig is het zelfbeeld bij.

Voorbeeld fase 2: de Nationale Meeloopweek
Tijdens dit landelijke evenement kunnen leerlingen kennismaken met verschillende beroepen en 
studies door mee te lopen met bedrijven, overheden, roc’s, hogescholen en universiteiten. Het 
wordt een week waarin de leerlingen niet alleen een kijkje kunnen nemen in de keuken, maar 
ook mee mogen kokkerellen.

Alle talentcoaches in Nederland dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het stimuleren 
van instellingen om deel te nemen aan de Nationale Meeloopweek. Door middel van een digi-
taal systeem zullen vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. De deelnemende instellingen 
zijn verantwoordelijk voor het dagprogramma, waarbij de talentcoach een adviserende rol kan 
spelen. 

De Nationale Meeloopweek is in eerste instantie een vrijblijvend evenement voor alle leerlingen 
uit het voorgezet onderwijs, ongeacht hun leeftijd of opleidingsniveau.
Voor het opzetten van de Nationale Meeloopweek wordt een grote commerciële partij gezocht 
met kennis van zaken wat betreft begeleiding van studiekeuzes. 

Aandachtspunten
De verantwoordelijkheid voor het invoeren van de talentcoaching ligt bij de scholen in het voort-
gezet onderwijs. Zij kunnen hierin op verschillende manieren ondersteund worden: inhoudelijk 
(door partijen met expertise op het gebied van studieloopbaanbegeleiding zoals de NVS-NVL), 
praktijkgericht (door bedrijven met stagemogelijkheden) en financieel (door bijvoorbeeld OCW). 

Financiële impact
Talentcoaching levert naar schatting bijna 650 miljoen euro per jaar op. Deze kostenbesparing 
zit hem in de daling van het aantal studieomzwaaiers, en lagere uitval. De kosten van invoering 
van talentcoaching bedragen ongeveer 130 miljoen euro per jaar. Deze kosten komen voort uit 
de uren die de talentcoach nodig heeft om zijn taak goed uit te voeren (circa 1.500 FTE) en zijn 
exclusief de kosten voor de Nationale Meeloopweek. 

Implementatie
De Nationale DenkTank adviseert om in samenwerking met een voorlopig consortium77 te zoeken 
naar partnerscholen78 om het concept talentcoaching in een pilot te vertalen. De eerste pilot 
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zal een jaar moeten duren en worden geëvalueerd door het ministerie van OCW en door de 
partnerscholen zelf.

Volgens de Nationale Denktank zijn er twee mogelijkheden om de talentcoach in de school te 
implementeren. De eerste is het bijscholen van de decanen tot fulltime talentcoach. Decanen 
krijgen in dit traject extra uren om de leerling te coachen. De tweede mogelijkheid is om een 
nieuwe functie binnen de school in het leven te roepen; de talentcoach. In deze opzet hoeft er 
niet geschoven worden met de functies binnen de school. 

Talentcoach stuurt kaartjes

Lieve Lotte,

Graag wil ik je uitnodigen voor mijn feestje op het Eisinga College. 
Het begint volgend schooljaar en het duurt 6 jaar. 
Neem al je (verborgen) talenten mee!
Je wordt van tevoren opgehaald en op je vervolgfeest afgezet.

Gerard, je Talentcoach

Figuur 16: Iedere leerling ontvangt in groep 8 deze uitnodiging.

77 Bij het ter perse gaan van dit rapport vormen de volgende partijen het consortium: De Bakkerij, Skill & Time en  
 de Nationale DenkTank. Daarnaast zijn er enkele deskundige individuen betrokken in het samenwerkingsverband. 
78 Bij het ter perse gaan van dit rapport hebben de volgende scholen mondelinge toezeggingen gedaan mee te doen  
 met  een pilotproject op hun school: Minkema College in Woerden (afd. havo), Ashram College in Alphen aan den Rijn  
 (afd. vmbo theoretische leerweg/havo/vwo), en Panta Rei College in Amstelveen (afd. vmbo)
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D
Advies Do
Excellentieprogramma
Stel een landelijk excellentieprogramma op om topleerlingen en studenten de kans te geven hun 
capaciteiten beter te benutten.

Omschrijving van het probleem
Topleerlingen zijn cruciaal voor de innovatiekracht van een land. De Nationale DenkTank heeft in 
de probleemanalyse geconcludeerd dat Nederlandse topleerlingen opvallend laag scoren op 
internationale PISA-vergelijkingen.79 Een landelijk excellentieprogramma zal het excellentie- en 
innovatieniveau van Nederland een positieve stimulans geven. 

Oplossing
Het excellentieprogramma is een integraal programma dat excellentie probeert te bevorderen, 
naar analogie van de sportwereld zoals in figuur 17 te zien is.

Dit excellentieprogramma beslaat de volgende drie onderdelen:

Allereerst zal er vanuit OCW een landelijk talentenbeleid voor alle fasen van het onderwijs 1. 
moeten worden opgezet. Voorbeelden hiervan zijn een landelijk beleid ten aanzien van 
goede leerlingen op het primair onderwijs (plusklassen, extra les in wiskunde en natuurkunde 
of vreemde taal en tijd voor eigen initiatief), evaluatie van honoursprogramma’s op hbo en 
wo en een beurssysteem voor de beste bachelorstudenten, die daarmee hun master kunnen 
bekostigen.

Het excellentieprogramma bevordert talent

Landelijke talent-
aansturing OC&W       

Regionale
Talenten-
school

VWO WO

Honours-
programma

Excellentieprogramma leidt tot 
talentontwikkeling in onderwijs

1

3

2

Voor proftennis is talentontwikkeling 
belangrijk

KNLTB

Districts-
training

Junioren Tennis Senioren Tennis                

Hoofd-
klasse

1

3

2

Figuur 17: Schematische weergave excellentieprogramma naar analogie van de tenniswereld.

79 CPB Rapport (2007) Excellence for Productivity?’, p. 89, PISA (Program for International Student Assessment) testen  
 15-jarige scholieren op het gebied van wiskunde, taal, begrijpend lezen en probleemoplossend vermogen. In 2003  
 werden leerlingen in 41 landen getest, waaronder 30 OESO-landen
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Ten tweede is het van belang om minimumeisen voor honoursprogramma’s op te stellen en 2. 
honoursprogramma’s te evalueren. Zo komt er duidelijkheid voor zowel studenten als de ar-
beidsmarkt ten aanzien van de waarde van een honoursprogramma. Wanneer de betrokken 
partijen de toegevoegde waarde van een dergelijk programma inzien, zal er meer animo voor 
ontstaan. Verder moeten universiteiten vaker evidence-based practices op het gebied van 
honoursprogramma’s uitwisselen. 

Om excellentie op het vwo te bevorderen, kunnen universiteiten en vwo-scholen regionale 3. 
talentenschool starten.80 De doelgroep bestaat uit vwo 4-, 5- en 6-leerlingen met grote cog-
nitieve vermogens, veel motivatie en goede samenwerkkwaliteiten.81 Het aantal leerlingen 
dat hiervoor in aanmerking komt, is geschat op 1% van alle vwo 4-, 5- en 6-leerlingen, wat 
neerkomt op 1150 leerlingen. Dit aantal kan in de toekomst worden uitgebreid. Deze doel-
groep mag een dag per week naar de regionale talentenschool, waar ze verdiepend en 
verbredend onderwijs krijgen van zowel vwo-docenten als universitaire docenten. Dit heeft als 
bijkomend voordeel dat vwo-docenten in aanraking komen met wetenschappers op hun vak-
gebied en dus laagdrempelig de nieuwste ontwikkelingen kunnen volgen. Op de regionale 
talentenschool wordt naast inhoudelijke vakken veel aandacht besteed aan studieoriëntatie 
en excursies naar instituten en bedrijven, zodat vwo-leerlingen zien hoe wetenschap wordt 
toegepast. Het curriculum van de regionale talentenschool wordt samengesteld door de uni-
versiteit en vwo-scholen samen. 

“Geef studenten verantwoordelijkheid en ruimte en ze zullen succesvol zijn, mits het 
verwachtingspatroon goed wordt gecommuniceerd.” (onderzoeker)

Aandachtspunten
Politiek draagvlak bij OCW om excellentie te bevorderen, is een belangrijk vereiste. De recente 
uitspraken van minister-president Balkenende over de ‘zesjescultuur’ kan hiervoor als aanzet 
gezien worden. Recent onderzoek van de Radbouw Universiteit Nijmegen laat overigens zien dat 
studenten al minder zessen halen dan vijftien jaar geleden.82 De cultuur onder studenten lijkt dus 
al op de discussie vooruit te lopen.

Naast draagvlak van het ministerie zullen universiteiten en vwo-scholen moeten willen samenwer-
ken om een regionale talentenschool op te zetten. Ook dienen universiteiten en hogescholen 
gestimuleerd of beloond te worden om evidence-based practices te delen. 

Financiële impact
Voor het gehele excellentieprogramma zal ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd moeten 
worden. Deze kosten zullen deels door OCW, deels door universiteiten en deels door vwo-scholen 

80 De regionale talentenschool zoals hier gepresenteerd is een eerste aanzet om talent op het vwo te stimuleren. Het  
 is mogelijk om de regionale talentenschool uit te breiden naar een programma waar leerlingen twee dagen per week  
 naartoe gaan. Daarnaast bepaalt in het huidige plan de universiteit samen met vwo-scholen het curriculum, wat in  
 de praktijk neer zal komen voor de keuze van een bepaald profiel; alfa, bèta of gamma. In een breed excellentie- 
 programma dat het meeste oplevert voor Nederland en waar vwo-leerlingen het beste tot hun recht zouden komen,  
 zou de regionale talentenschool een keuzemogelijkheid voor zowel een alfa-, bèta- of gammaprofiel moeten   
 aanbieden
81 De doelgroep bestaat dus niet per se uit hoogbegaafde leerlingen
82 Welters, R. (2006) Zesjescultuur slot, Zangers der Eeuwigheid, VOX Onafhankelijk Magazine van de Radboud Universiteit  
 Nijmegen, Jaargang 8, volume 5, p. 25-29
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gefinancierd worden. Het excellentiebeleid heeft meerdere opbrengsten; bij elkaar komt dit neer 
op ruim 2,5 miljard euro. Dit zit met name in de verwachte groei van de uitgaven aan r&d-activi-
teiten na het OESO-gemiddelde (van 1,8% BBP naar 2,3% BBP). 

Implementatie
Het Plusnetwerk83 heeft aangegeven de vaststelling van minimumeisen voor honoursprogram-
ma’s en de evaluatie van de programma’s op zich te willen nemen. Hier kan ook een rol weg-
gelegd zijn voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).84 Deze organisatie 
kan een bijzonder keurmerk toekennen aan honoursprogramma’s. Een nauw contact tussen het 
Plusnetwerk en de NVAO kan dit stimuleren. 

Het initiatief voor de regioscholen moet van een universiteit komen die samen met vwo-scholen 
dit wil opzetten. Wanneer iedere universiteit de mogelijkheid krijgt en aangrijpt om een regio-
school te starten, zal er plek zijn voor 1150 leerlingen. Het voordeel voor de universiteiten is dat 
een deel van de talentvolle leerlingen van de regioschool later voor de betreffende universiteit 
zal kiezen.  

Best Practice: Junior College Utrecht
Het Junior College Utrecht (JCU) zou als voorbeeld kunnen dienen voor een regionale talenten-
school. Sinds 2004 gaan goede en gemotiveerde vwo 5- en 6-leerlingen in de regio Utrecht twee 
dagen per week naar het JCU waar zij al hun vakken van het bètaprofiel volgen. Vwo-leraren 
en wetenschappelijk docenten creëren samen het curriculum dat een verdieping en verbreding 
vormt op de reguliere bètastof.  Het Junior College en vwo-scholen moeten elk jaar stevig se-
lecteren omdat er veel animo onder vwo-leerlingen is om mee te doen. De verhouding meisjes/
jongens is fiftyfifty, een groot deel van de leerlingen gaat na het JCU een bètatechnische studie 
volgen. 

83 Plusnetwerk is het landelijk platform voor academische honours- en plusprogramma’s
84 De NCHC is een organisatie in de Verenigde Staten die deze taak op zich neemt voor Amerikaanse universiteiten. Het  
 Plusnetwerk zou, indien verder geprofessionaliseerd, hier sterk op lijken. Zie www.nchc.org



48

Advies Study
Educatief Partnerschap Ouders & School (EPOS)
De Nationale DenkTank adviseert een Educatief Partnerschap Ouders & School (EPOS) vorm te 
geven. Door alle ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind kan ieder kind beter 
leren en kan de school beter aansluiten op verwachtingen van de maatschappij. De Nationale 
DenkTank adviseert de discussie hierover te starten en wil met dit advies de aandacht vestigen 
op een belangrijk aspect van met name het primair onderwijs. 

Probleemomschrijving
Ouders worden te weinig betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Scholen 
denken bij het betrekken van ouders vaak in eerste instantie aan het actief werven van ouders 
voor allerlei hand-en-spandiensten (organisatorisch doel) en inspraak (democratisch doel). Nog 
belangrijker is echter de dialoog tussen ouders en school over de ontwikkeling van het kind (pe-
dagogisch doel). Deze vorm van ouderbetrokkenheid draagt direct bij aan het scheppen van 
optimale omstandigheden voor een kind om te leren.86 Internationaal onderzoek laat zien dat als 
ouders en school goed samenwerken dit een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten en 
het sociaal functioneren van een kind.87 Momenteel is deze afstemming nog onvoldoende: de 
gemiddelde ouder praat minder dan een uur per jaar met de docent over zijn kind. Niet alleen 
de frequentie, maar met name de vorm van dit contact laat nog te wensen over. De tienminu-
tengesprekken die ouders met docenten voeren, zijn overwegend informerend eenrichtingsver-
keer van docent naar ouder.88

Oplossing

“Contact met de ouders is heel belangrijk, daar ligt een deel van je voelsprieten voor wat er 
speelt op school en in de samenleving eromheen. Het kan het beste bereikt worden door het 
vertrouwen van ouders te winnen.” (schoolhoofd)

De relatie van ouders met de school moet worden ingericht als een educatief partnerschap.89 
Dit wil zeggen dat ouders en school gelijkwaardige gesprekspartners zijn wanneer het gaat over 
de ontwikkeling van de leerling. Ouders worden hierbij actief gevraagd hun visie op de ontwik-
keling van hun kind te geven. Dit begint al op het moment dat het kind wordt aangemeld voor 
de school door een intakegesprek met de ouder te houden. Hierin wordt informatie over de 
eigenschappen en het functioneren van het kind uitgewisseld. In dit gesprek worden ook de 
verwachtingen van zowel de ouders als de school over ieders rol bij het begeleiden van het kind 
uitgesproken, bijvoorbeeld de mate waarin ouders thuis het kind kunnen bijstaan met leren. Na 
deze eerste kennismaking is het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen ouders en school. 
Dit kan op verschillende manieren, zoals een huisbezoek, een omgekeerd tienminutengesprek 
waarin de ouders het woord voeren, een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, of 

86 Beek, S., Rooijen, A. van & Wit, C. de (2007) Samen kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap in primair en   
voortgezet onderwijs. Q*Primair en KPC groep,  p. 7 en p. 10
87 Smit, F., Sluiter, R. & Driessen, G. (2006). Literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief. Nijmegen: ITS,  
 Radboud Universiteit Nijmegen, p. 15
88 Booijnk, M. (2007). Onderzoeksrapport Terug naar de basis. Communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in  
 het primair onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden, p. 39
89 Wit, C. de (2005). Ouders als educatieve partners. Een handreiking voor scholen. Den Haag: Q*Primair, p. 5 en p. 9

S
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regelmatig e-mailcontact. Belangrijker nog dan de vorm van contact is de houding die ouders 
en docenten aannemen. Deze moet gericht zijn op samenwerking, waarbij ieders expertise 
wordt gerespecteerd.

 
Aandachtspunten
Uit analyse van de Nationale Denktank blijkt dat om ouderbetrokkenheid op de kaart te zetten 
aan een viertal randvoorwaarden moet worden voldaan:90

Scholen moeten een duidelijke en concreet uitgewerkte visie hebben op communicatie met 1. 
ouders. Momenteel staat ouderbetrokkenheid nog niet overal hoog genoeg op de agenda.
Niet alle docenten zijn overtuigd van het nut ouders meer te betrekken bij het onderwijs. Ze 2. 
zien barrières bij ouders en twijfelen aan de capaciteiten en motivatie van ouders om ge-
sprekspartner te zijn. Ook voelen docenten zich soms bedreigd in hun eigen expertise over de 
ontwikkeling van een leerling. De grondhouding van docenten en ouders moet veranderen 
om samenwerking mogelijk te maken, wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn van belang.
De vaardigheden van docenten in de communicatie met ouders, specifiek in de communica-3. 
tie met allochtone ouders, moeten worden versterkt.
Een school moet over voldoende geld en middelen beschikken om educatief partnerschap 4. 
vorm te kunnen geven.

Financiële impact
Het is moeilijk aan te geven wat het educatief partnerschap in de praktijk zou kosten en ople-

Partnerschap Ouders & School voor optimaal leerproces kind

Figuur 18: Partnerschap ouders en school.

90 Interviews Nationale DenkTank
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veren. Van belang voor de berekeningen is de invulling die scholen uiteindelijk geven aan het 
educatieve partnerschap. Wanneer via e-mail vaker contact is tussen ouders en docenten geeft 
dat andere kosten dan het opzetten van een bijscholingstraject voor docenten om beter te leren 
communiceren met ouders.

Implementatie
Scholen zullen zelf voor educatief partnerschap moeten kiezen en dit gezamenlijk met de ouders 
vormgeven. Om educatief partnerschap in het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren, 
adviseert de Nationale DenkTank om de volgende stappen te ondernemen:

Urgentie verhogen: 1. ouderbetrokkenheid moet hoger op de agenda van scholen, beleidsma-
kers en ouders komen. Een eerste stap is gezet in 2005 met de oprichting van een werkgroep 
ouderbetrokkenheid. Recent heeft dit geleid tot een manifest91 waarin negentien betrokken 
organisaties (schoolbesturen, vak- en ouderorganisaties) overeengekomen zijn dat zij zich sterk 
maken de randvoorwaarden voor ouderbetrokkenheid te realiseren. Ook zijn praktische instru-
menten voor scholen beschikbaar gekomen. Voor vervolgstappen van deze werkgroep is het 
van belang dat:

duidelijk wordt wie toezicht gaat houden op de gemaakte afspraken. Een aanjager en a. 
financiële middelen zijn nodig om deze plannen tot uitvoering te kunnen brengen. Dit kan 
met behulp van een door OCW op te richten Platform Ouderbetrokkenheid (zie ook punt 4);
lerarenopleidingen betrokken worden bij de uitvoering van het manifest. Scholing van do-b. 
centen in vaardigheden om te communiceren met ouders is cruciaal; 
educatief partnerschap explicieter en duidelijker wordt beschreven als ideale vorm van c. 
samenwerking tussen ouders en school in de gids die ouders ontvangen wanneer hun kind 
naar de basisschool gaat.92

Overtuigen van nut: 2. veel docenten zijn pas overtuigd van het nut van educatief partnerschap 
als ze zien dat het werkt. In Nederland is nauwelijks evaluatieonderzoek gedaan naar de ef-
fectiviteit van ouderbetrokkenheid. Er moet daarom meer onderzoek gedaan worden naar 
de effecten van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van een leerling. Ook moet het voor 
docenten mogelijk zijn om goede voorbeelden van andere scholen te zien. 

Vaardigheden ontwikkelen: 3. de vaardigheden van docenten voor communicatie met verschil-
lende groepen ouders moeten worden versterkt. Dit kan gerealiseerd worden door: a) zittende 
docenten bij te scholen, en b) het curriculum van lerarenopleidingen aan te vullen in samen-
werking met ouderorganisaties. 

Middelen toekennen: 4. om uitvoering van de plannen mogelijk te maken, moeten scholen die 
actief werk maken van educatief partnerschap de financiële middelen krijgen om deze con-
crete plannen uit te voeren. Een nieuw op te richten Platform Ouderbetrokkenheid naar ana-
logie van Platform Bèta Techniek moet toezien op de uitvoering van de plannen en financiële 
middelen toekennen.

91 Manifest Versterking Ouderbetrokkenheid op school, juli 2007 
92 OCW (2007) Primair Onderwijs 2007-2008: Gids voor ouders en verzorgers 
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Advies Act
Zomerschool
Introduceer zomerscholen op het voortgezet onderwijs om onderwijs op maat aan te bieden. 

Probleemomschrijving
Uit analyse van de Nationale DenkTank blijkt dat scholen weinig mogelijkheden hebben om 
onderwijs op maat aan leerlingen aan te bieden. Er is weinig ruimte om lesstof te verbreden of te 
verdiepen en het is lastig om leerlingen extra ondersteuning te bieden als dat nodig is.

Oplossing
De zomerschool draagt bij aan het oplossen van dit probleem, zonder dat docenten tijdens het 
schooljaar extra worden belast. Dit initiatief wordt regionaal georganiseerd, zodat schaalvergro-
ting voordelen kan bieden en leerlingen gestimuleerd worden om in een andere omgeving extra 
onderwijs te volgen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met vakantiespreiding.
 

De Nationale DenkTank heeft het idee om zomerscholen te organiseren vanuit drie verschillende 
doelstellingen:

1. Bijspijkeren
Tijdens de zomer worden zittenblijvers gedurende vier weken bijgespijkerd, zodat ze alsnog over 
kunnen gaan. De volgende groepen leerlingen hebben hier profijt van:

 Leerlingen die net niet over kunnen gaan, maar met extra individuele aandacht aan de over-• 
gangseisen zullen voldoen.
 Afstromers: bijvoorbeeld leerlingen die van 4 vwo naar 4 havo overgaan. Door het bijspijkertra-• 
ject kunnen ze naar 5 havo.
 Leerlingen die langdurig ziek zijn geweest (bijvoorbeeld ziekte van Pfeiffer). • 

Zomerschool

Zomerschool biedt perspectief

Figuur 19: Drie typen zomerschool.

PA
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De docenten zullen voor de zomervakantie een rol spelen bij inventarisatie van deficiënties en na 
het bijspijkertraject toetsen ze de leerlingen of de verworven kennis voldoende is om ze over te 
laten gaan.

2. Verbreding/verdieping
Vanwege het overvolle curriculum vinden scholen het vaak moeilijk om in te spelen op actuele 
maatschappelijke thema’s. Het idee is om leerlingen uit de bovenbouw in één tot twee weken 
een onderwerp uit te laten diepen. Voor het vwo kan de inhoud bijvoorbeeld een algemeen 
vormend onderwerp zijn (zoals filosofie), maar ook een verdieping van een bestaand vak (bij-
voorbeeld nanotechnologie als verdieping van natuurkunde).

3. Enthousiasmeren voor bètatechniek
Dit zomerkamp is gericht op de onderbouw van het vo (12-13 jaar) en heeft als doel om leer-
lingen (met name meisjes) te enthousiasmeren voor bètatechniek. Op deze leeftijd hebben 
leerlingen hun profielkeuze nog niet gemaakt en hebben ze ook nog een positiever beeld van 
bètatechniek dan op latere leeftijd. Het idee is om dit zomerkamp één week te laten duren. Het 
is de bedoeling het lokale bedrijfsleven te betrekken bij de organisatie. Met name voor bedrijven 
die moeite hebben om hun technische personeelsbestand aan te vullen, kan dit zomerkamp 
een middel zijn om leerlingen in een vroeg stadium bekend te maken met hun bedrijf en mensen 
enthousiast te maken voor bètatechniek.

Aandachtspunten 
Een aantal elementen lijkt cruciaal bij het implementeren van het idee:

 De zomerschool wordt aangeboden aan het begin van de zomervakantie. Om problemen • 
met vakantieplanningen van ouders te voorkomen, wordt al vroeg in het schooljaar naar 
ouders gecommuniceerd dat leerlingen de mogelijkheid hebben om mee te doen aan een 
zomerschool.  

 De betrokken scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het werven van docenten, die extra voor • 
hun inspanningen worden beloond. Een regionale instantie, Platform Zomerschool genaamd,  
kan assisteren door een database te maken met mensen die niet in het onderwijs werkzaam 
zijn, maar wel ongeveer één maand per jaar ingezet kunnen worden bij de organisatie van de 
zomerschool.

Financiële impact
Bij de financiële berekening is uitgegaan van circa 10.000 deelnemers aan het bijspijkertraject, 
30.000 deelnemers aan de verbredingsschool en 16.000 deelnemers aan het zomerkamp. De 
kosten van de voorgestelde zomerscholen bestaan voornamelijk uit extra salaris voor docenten 
en overhead (lesmateriaal, excursies en dergelijke). Het idee is om bestaande schoolgebouwen 
als locatie te gebruiken, dus hier zijn weinig extra kosten aan verbonden. De grootste uitgaven-
post is de verbredingsschool, omdat hiervoor veel deelnemers worden verwacht. Door die grote 
belangstelling zullen veel docenten moeten worden aangetrokken. De belangrijkste financiële 
baten komen voort uit het bijspijkertraject. Ervan uitgaande dat twee derde van de zittenblijvers 
alsnog overgaan na het volgen van het bijspijkertraject, zou dit een besparing van 214 miljoen 
euro jaarlijks betekenen. 

Implementatie
De Nationale DenkTank stelt voor dat de zomerscholen voortkomen uit samenwerkingsverban-
den tussen scholen in een regio. OCW moet dit proces ondersteunen door in de beginfase finan-
ciële ondersteuning te bieden en landelijk aandacht te besteden aan het concept zomerschool. 
De scholen moeten zelf zorg dragen voor onderlinge communicatie, communicatie tussen scho-
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len en ouders/leerlingen en de werving en selectie van reguliere docenten, leraren in opleiding, 
gepensioneerde docenten en studenten. Het doel is om op ongeveer 65 scholen (van de 650 
vo-scholen in totaal) in Nederland een zomerschool te laten plaatsvinden. 

Het programma van de zomerschool zal worden ingevuld door de betrokken scholen, in samen-
spraak met de meewerkende docenten. Verder biedt de zomerschool de mogelijkheid om te 
experimenteren met alternatieve onderwijsmethodes, zoals e-learning, concept-context leren en 
projectgestuurd onderwijs. Zodoende is de zomerschool een ideale proeftuin voor onderwijsinno-
vaties. 

Zowel scholen als partners van Jet-Net93 hebben zich positief uitgelaten over de zomerscholen. 
Voor met name vmbo-leerlingen is de zomerschool een mooie afleiding in de lange vakantie. 
Jet-Net-bedrijven krijgen een extra mogelijkheid om bètatechniek te profileren. Jet-Net heeft 
reeds aangeboden om kennis en kunde te delen bij het opzetten van de zomerschool. 

93 In Jet-Net zetten bedrijven samen met havo- en vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de   
 bètavakken. Hiermee wil Jet-Net de keuze van scholieren voor bèta en techniek in positieve zin beïnvloeden
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Advies Plan
Doorgroeitrajecten voor docenten 
(DVD)
Creëer duidelijke doorgroeitrajecten voor 
docenten, gekoppeld aan beloningsdiffe-
rentiatie, om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren en de uitdaging en mogelijk-
heden voor docenten te vergroten. 

Probleemomschrijving
Op dit moment wordt er in het onderwijs weinig functie- en beloningsdifferentiatie toegepast. Dit 
heeft tot gevolg dat leraren hun carrièreperspectieven somber inschatten en zich weinig indivi-
dueel uitgedaagd voelen.94 Dit heeft een lage instroom van leraren tot gevolg en draagt daar-
door bij aan het lerarentekort.

Oplossing 
Om het beroep van de leraar aantrekkelijk te houden voor huidige docenten en aantrekkelijk 
te maken voor toekomstige docenten adviseert de Nationale DenkTank om de doorgroeimoge-
lijkheden voor leraren te verbreden. De verschillende functies moeten zichtbaar zijn en verschil-
lend worden gewaardeerd. Een in beginsel helder onderscheid in doorgroeitrajecten verbetert 
de loopbaanperspectieven voor docenten en maakt het beroep voor toekomstige instromers 
aantrekkelijker. Daarnaast ziet de Nationale DenkTank verbrede doorgroeimogelijkheden als een 
manier om de uitwisseling tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te vergemakkelijken en te 
bevorderen, bijvoorbeeld door middel van stages voor docenten in het bedrijfsleven. 

Op dit moment is er in het onderwijs slechts één duidelijk uitgestippeld traject: het manage-
menttraject waarin docenten minder lesuren gaan geven en meer managementtaken op zich 
nemen. De Nationale DenkTank adviseert om naast het managementtraject ook andere door-
groeitrajecten te organiseren. Docenten moeten zich ook kunnen onderscheiden en ontwikkelen 
door specialisatie op 1) vakinhoud of 2) pedagogische werkzaamheden. 

Iedere docent kan zich door middel van bijscholing, het volgen van een opleiding of het doen 
van promotieonderzoek kwalificeren voor een hogere fase in het doorgroeitraject. De kern van 
het doorgroeitraject is dat de docent een jaarlijks te herhalen cyclus doorloopt, waarbij de 
docent intensieve begeleiding ontvangt in het persoonlijk ontwikkelingstraject van het schoolma-
nagement of een hr-manager die aan de school verbonden is. Aan het begin van elk schooljaar 
heeft iedere docent een gesprek met de schoolleiding of de hr-manager over wat hij of zij dat 
jaar wil bereiken en welke bijscholing daarvoor nodig is. Aan het eind van elk schooljaar heeft 
iedere docent een evaluatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats op basis van de uitkomst van een 

Docenten
P

94 Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van OCW). Leerkracht, p. 35, Interviews Nationale DenkTank  
 2007
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360-gradenevaluatie, waarbij de mening van alle stakeholders (ouders, leerlingen, docenten van 
andere scholen, docenten van de eigen school en de schoolleiding) wordt meegenomen. De 
schoolleiding bepaalt uiteindelijk of de docent geschikt is voor een hogere functie. Deze cyclus 
zou er in het vakspecialistisch traject uit kunnen zien zoals in figuur 20.

Beloning is direct gekoppeld aan de fases van het doorgroeitraject. Indien de docent aan de 
relevante kwalificatie-eisen voldoet, komt hij of zij in aanmerking voor een hogere functieschaal 
of bonus. De verschillende salarisniveaus zouden tot een factor drie verschil tussen het hoogste 
en laagste niveau kunnen oplopen om de doorgroeitrajecten van docenten ook financieel te 
belonen. Prestatie en innovatie worden (financieel) beloond, zodat docenten individueel worden 
geprikkeld om hun talent en persoonlijkheid optimaal te ontwikkelen.

Eerstegraads docenten kunnen meteen op het niveau van senior docent instromen. Als twee-
degraads docent is het niet mogelijk om verder dan senior docent te komen, tenzij die zich 
bijschoolt tot eerstegraads docent. Indien een docent vanuit een vorige baan eerder verworven 
competenties heeft, zal de docent vanuit een hoger startpunt intreden via het erkennen van 
verworven competenties (EVC). 

Aandachtspunten 
Het is belangrijk dat schoolorganisaties belang hechten aan duidelijke doorgroeitrajecten voor 
het personeel. Deze doorgroeitrajecten moeten duidelijk omschreven en ingevuld zijn. Daarnaast 
is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van een objectief en transparant assessment. 

Financiële impact
Betere doorgroeitrajecten zullen samen met doorlopende bijscholing (zie advies Permanente 
Educatie Docenten, PED) het docentenberoep aantrekkelijker maken. Dit zal leiden tot meer 
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Figuur 20: Voorbeeld vakspecialistisch doorgroeitraject.
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docenten en dus een verlaging van het lerarentekort. De Nationale DenkTank acht het aanne-
melijk dat hierdoor vanaf 2010 de instroom aan de lerarenopleiding zal toenemen met circa 800 
FTE per jaar. Tevens is de verwachting dat de uitstroom afneemt met 10% doordat een baan in 
het onderwijs meer zal concurreren met het bedrijfsleven. Deze maatregelen zullen in totaal circa 
6.000 FTE nieuwe leraren voor het vak winnen, wat circa twee derde van het voor 2015 verwach-
te lerarentekort oplost.

De kosten voor doorgroeitraject en Permanente Educatie (advies PED) bestaan voornamelijk uit 
kosten voor hogere salarissen voor docenten die doorstromen naar hogere fases in de trajecten 
(salarisdifferentiatie, circa 700 miljoen euro, zie ook rapport van commissie leraren 2007), extra 
investeringen in bijscholing (circa 50 miljoen euro) en professionele loopbaanondersteuning voor 
de docenten (circa 35 miljoen euro).

Implementatie
De onderwijsvakorganisaties moeten samen met Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en de 
werkgevers inhoudelijk vormgeven aan voorgestelde maatregelen ten aanzien van belonings- 
en functiedifferentiatie. OCW zal financiële ruimte en beleidsruimte moeten geven voor functie- 
en beloningsdifferentiatie. Eventueel moet hiervoor wet- en regelgeving (cao) worden aange-
past.
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D
Advies Do
PAL (Persoonlijk Assistent van Leraren)
Introduceer de Persoonlijke Assistent van Leraren om docenten te ontlasten door een deel van 
hun taken over te nemen.

Probleemomschrijving 
Uit de analysefase blijkt dat Nederland aan de vooravond van een dubbel docententekort staat. 
Dit docententekort wordt versterkt door de reeds hoge werkdrukervaring van docenten, de kwa-
liteit en het imago van het onderwijs. Om het toekomstige docententekort te verlagen, is het van 
groot belang om in al deze drie aspecten te investeren. 

Oplossing
Middelbare scholen moeten aan studenten, promovendi en professionals een deeltijdaanstel-
ling als PAL verlenen om de docent te ontlasten door een gedeelte van zijn of haar taken over 
te nemen. Zodoende is de docent beter in staat zijn kerntaken te vervullen en om bij te scholen. 
Een PAL krijgt meer verantwoordelijkheden dan het huidige onderwijsondersteunende personeel, 
maar de docent blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.

Een belangrijke positieve uitwerking hiervan is dat veel studenten tijdens hun studie in aanraking 
komen met het leraarschap. Dit kan de instroom van de eerstegraads lerarenopleiding drastisch 
verhogen. De mogelijkheid voor PAL-kandidaten om certificaten aan de lerarenopleiding te 
behalen, kan dit proces nog extra stimuleren.

Een ander belangrijk gevolg van het betrekken van studenten, promovendi en professionals bij 
het onderwijs is dat de band tussen het bedrijfsleven en de universiteiten en scholen versterkt 
wordt. Er vindt meer informatie-uitwisseling plaats tussen deze partijen, wat positief bijdraagt aan 

Vier potentiële typen PAL ondersteunen de docent
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docent over
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Figuur 21: Typering en taken PAL.
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de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt zo een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid  
gecreëerd voor het waarborgen van goed onderwijs. 

Aandachtspunten
Om docenten daadwerkelijk te ontlasten, moeten schoolorganisaties het lesprogramma zo 
aanpassen dat het voor een leraar mogelijk is om een PAL een significant deel van de lestijd in te 
zetten. 

Daarnaast zal actieve werving en selectie moeten leiden tot de selectie van kwalitatief goede 
kandidaten voor de functie van PAL. Cursussen en begeleiding door een docent zorgen ervoor 
dat de PAL zelfstandig zijn taken kan uitvoeren. 

Een enquête van de Nationale DenkTank onder ruim 3000 wo-studenten leert dat het overgrote 
deel geïnteresseerd is in een bijbaan als PAL. Een enquête onder promovendi laat een vergelijk-
baar resultaat zien.

Draagvlak onder docentenschoolorganisaties en de onderwijsvakbonden is een belangrijke ver-
eiste. Uit een enquête van de Nationale DenkTank onder docenten (vo) blijkt dat een meerder-
heid welwillend tegenover de PAL staat, maar dat de ideeën over de invulling van het takenpak-
ket van de PAL sterk uiteenlopen.95  

Financiële impact
De impact van de PAL is groot. Door het inzetten van 0,1% van de beroepsbevolking van 25 
jaar en ouder kan 10% van het in 2015 verwachte lerarentekort96 opgelost worden. Wanneer 
daarnaast 3% van de hbo- en wo-studenten en 20% van de promovendi een functie als PAL 
gaan vervullen, dan lost dit in totaal al een derde van het lerarentekort op. Dit bespaart vanaf 
2015 jaarlijks ongeveer 1,5 miljard97 euro aan kosten voor onder andere lesuitval die anders door 
het lerarentekort zou zijn ontstaan, zoals beschreven in hoofdstuk I.1. De kosten van werving en 
selectie, opleidingen en salarissen zijn geraamd op ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Scholen 
kunnen een deel van dit bedrag betalen doordat ze minder aan lerarensalarissen kwijt zijn en de 
rest kan aangevuld worden door OCW. Gezamenlijk met de adviezen voor doorgroeitrajecten 
(DVD) en permanente educatie (PED) kan zo het verwachte lerarentekort in 2015 volledig wor-
den opgelost. 

Implementatie
De Nationale DenkTank adviseert SBL om na te denken over de precieze functie-invulling van de 
verschillende PAL’s. Daarnaast zullen schoolorganisaties (financiële) ruimte moeten creëren voor 
de PAL. 

Werving en selectie van de PAL-kandidaten zal moeten worden uitgevoerd door een recruit-
mentbureau. Lerarenopleidingen verzorgen cursussen en tentamineren de PAL. Hierdoor wordt 
de kwaliteit van de kennis en vaardigheden van de PAL gewaarborgd en is er dus geen sprake 
van kwaliteitsvermindering van het onderwijs. 

95 Analyse Nationale DenkTank, 28 respondenten
96 Analyse Nationale DenkTank, Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van OCW), Leerkracht!
97 Zie financiële bijlage 
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Advies Study
Permanente Educatie Docenten (PED)
Professionaliserings- en registratieloket
Introduceer een digitaal professionaliserings- en registratieloket ter bevordering van de kwaliteit 
van het onderwijs en de beroepsuitoefening van docenten 

Probleemomschrijving 
Een professionaliserings- en registratieloket biedt een oplossing voor het toekomstige kwantita-
tieve en kwalitatieve lerarentekort, zoals beschreven in de analyse in hoofdstuk I.1. Momenteel 
wordt in het voortgezet onderwijs weinig geld uitgegeven aan deskundigheidsbevordering van 
docenten.98 Nascholingstrajecten sluiten bovendien in veel gevallen niet aan op de individuele 
behoeften van docenten. Tot slot ontbreken prikkels voor de docenten om bijscholing te volgen 
en daarmee de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren, omdat bijscholing op dit moment niet 
bijdraagt aan betere doorgroeimogelijkheden voor docenten.

Oplossing
De Nationale DenkTank adviseert om een digitaal professionaliserings- en registratieloket voor do-
centen in te voeren. Jaarlijkse bijscholing en registratie van bevoegde docenten, met daaraan 
gekoppeld betere doorgroeitrajecten, zal de maatschappelijke status van het vak verhogen. 
Het loket biedt aan alle docenten een persoonlijk digitaal nascholingsdossier, waarin gevolgde 
bijscholing geregistreerd wordt met behaalde accreditatiepunten. Dit zal resulteren in een snelle 
afhandeling van accreditatieaanvragen en meer inzicht voor docenten in de beschikbare bij-
scholing. De docent heeft overzicht over het jaarlijkse bijscholingsaanbod en besteedt actief het 
eigen persoonlijk ontwikkelingsbudget. 

S

98 Momenteel wordt in het voortgezet onderwijs aan een docent jaarlijks gemiddeld slechts 284 euro aan deskundigheids- 
 bevordering uitgegeven. In het bedrijfsleven is dit gemiddeld 473 euro per werknemer; zie Tijdelijke Commissie Leraren  
 (2007) Rapport LeerKracht! 2007, p. 37. Uit DenkTank-analyses blijkt daarnaast dat 70% van de docenten in het   
 voortgezet onderwijs minder dan 40 uur per jaar aan deskundigheidsbevordering besteedt
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Figuur 22: Voorbeeld persoonlijke professionaliserings- en registratiepagina.
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Door het professionaliserings- en registratieloket wordt inzichtelijk of docenten jaarlijks minimaal 
40 uur worden bijgeschoold. Het professionaliserings- en registratiesysteem kan ingevuld worden 
naar analogie van het accreditatiesysteem in de zorgsector, waar artsen in Nederland zich vol-
gens een wettelijke minimumeis jaarlijks 40 uur moeten bijscholen. Op dit moment is er een richtlijn 
vanuit OCW die stelt dat docenten 169 uur jaar moeten besteden aan deskundigheidsbevorde-
ring, maar dit is geen wettelijke verplichting. Vanuit de beroepsgroep zou er een minimum aantal 
uren moeten worden aangedragen die OCW wettelijk zou kunnen vastleggen. Hierdoor worden 
zowel de docenten als de schoolleiding gestimuleerd om meer aandacht te besteden aan 
hoogwaardige bijscholing. Onder bijscholing wordt in dit advies overigens ook intervisie verstaan. 

Daarnaast zal bundeling, certificering en een gestructureerde evaluatie van het bijscholingsaan-
bod in het professionaliserings- en registratieloket de bijscholingsmarkt transparant maken en het 
aanbod beter doen aansluiten op de individuele behoeften van docenten. 

Aandachtspunten
Draagvlak onder docenten, onderwijsvakorganisatie, SBL en OCW is een belangrijke vereiste. Het 
huidige advies sluit aan bij de voorstellen van de Tijdelijke Commissie Leraren, waarin gewezen 
wordt op het belang van een sterke professionele beroepsgroep en een publiekrechtelijk register 
waar alle docenten op landelijk niveau bij betrokken zijn.99

Financiële impact
Jaarlijkse bijscholing en registratie van bevoegde docenten, met daaraan gekoppeld betere 
doorgroeitrajecten,100 zal de maatschappelijke status van het vak verhogen. De Nationale Denk-
Tank acht het aannemelijk dat hierdoor vanaf 2010 de instroom aan de lerarenopleiding aan-
zienlijk zal toenemen. Tevens is de verwachting dat de uitstroom met 10% afneemt, doordat een 
baan in het onderwijs meer zal concurreren met het bedrijfsleven. Aangezien het advies van 40 
uur bijscholing onderdeel is van de huidige richtlijn van 169 uur per docent per jaar waar budget 
vanuit OCW beschikbaar voor is, staan hiertegenover slechts geringe kosten. De kosten van ont-
wikkeling van het loket worden geraamd op 40.000 euro.101 Er kan dus door dit advies veel bereikt 
worden met weinig middelen. Kosten en baten van dit advies zijn verder gezamenlijk met advies 
DVD uitgewerkt. De DenkTank verwacht dat PED, DVD en PAL het lerarentekort in 2015 kunnen 
oplossen.

Implementatie
Een digitaal professionaliserings- en registratieloket heeft stevige steun van de beroepsgroep 
nodig. Deze moet zorgen voor de ontwikkeling van een loket dat voor alle belanghebbenden 
toegankelijk is. De beroepsgroep zou ook een minimum aantal uren moeten aandragen die 
OCW wettelijk zou kunnen vastleggen, naar analogie van de wet Beroepen Individuele Gezond-
heidszorg (BIG). 
Vakinhoudelijke organisaties certificeren vervolgens het bijscholingsaanbod aan de hand van 
door de beroepsgroep opgestelde kwalificatie- en certificatie-eisen. Hierdoor kunnen individuele 
scholen of vakinhoudelijke verenigingen docenten adviseren in de te volgen bijscholing: een 
‘basispakket op maat’. Het blijft aan de scholen en docenten zelf op welke manier het persoon-
lijk ontwikkelingsbudget wordt besteed.
Aanbieders van bijscholing sluiten zich aan bij het bijscholings- en registratiesysteem en laten zich 
certificeren door de beroepsgroep. Ook investeren zij in het stroomlijnen en overzichtelijk maken 

  99 Tijdelijke Commissie Leraren (2007) (onderzoek in opdracht van OCW), Leerkracht!
100 Zie Advies 3 in dit rapport over doorgroeitrajecten voor docenten
101 Schatting naar aanleiding van interview Nationale DenkTank over de ontwikkeling van het bijscholingsloket voor artsen
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van het opleidingsaanbod. De door de beroepsgroep gecertificeerde aanbieders van bijscho-
ling zullen zich op den duur onderscheiden van niet-gecertificeerde concurrenten.
Het management van scholen moet het belang van jaarlijks bijgeschoold personeel inzien en 
moet voor docenten flexibiliteit creëren die nodig is om tijd te besteden aan bijscholing. 

Internationale Best Practices: Finland
Leraren zijn verplicht drie werkdagen per jaar een relevante training te volgen.• 
Alle leraren in het voortgezet onderwijs hebben een afgeronde master in het vak waarin lesge-• 
geven wordt.
Leraren zijn vrij in hun keuze van lesmateriaal en lesmethode zolang zij zich houden aan het • 
nationaal vastgestelde onderwijsprogramma.
Het leraarberoep is van oudsher populair; 14% van alle studenten wil leraar worden.• 
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A
Advies Act
Imagoverbetering van het lerarenvak
Organiseer een campagne om het imago van de docent te verbeteren en de instroom van 
nieuwe docenten hierdoor te vergroten.

Probleemomschrijving
Nederland staat aan de vooravond van een groot docententekort. Om tegenwicht te bieden 
aan de hoge uitstroom door vergrijzing is vooral een grotere instroom van nieuwe docenten 
noodzakelijk. Meerdere factoren beperken deze instroom echter. Het docentenvak wordt lager 
gewaardeerd dan voorheen,102 de berichtgeving in de media over het docentenvak is overwe-
gend negatief, de problematiek van het lesgeven wordt overschat, het docentenvak wordt door 
de beroepsgroep zelf niet of nauwelijks uitgedragen of ‘verkocht’ en de honorering van docen-
ten is relatief lager dan voorheen.103

Internationale Best Practices:
 In 2006 meldden 19.000 hooggetalenteerde studenten zich aan voor 2500 plekken in het • 
‘Teach For America’-programma. Dit programma plaatst recent afgestudeerden voor twee 
jaar in lage-inkomensgemeenschappen in de Verenigde Staten om les te geven  
(www.teachforamerica.org).
 In Singapore wordt gemiddeld 1 op de 5 studenten toegelaten tot de lerarenopleiding • (www.
moe.gov.sg).
 In het Verenigd Koninkrijk voerde het Training and Development Agency for Schools (TDA) een • 
uitgebreide campagne. Het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding steeg hierna van 
27.000 in 1999 tot 36.000 in 2002. Bij de vervolgcampagne bleek dat het aantal mensen dat het 
docentenvak aantrekkelijk vond, gestegen was van 66% in 2003 tot 80% in 2005. 

Oplossing
De instroom van nieuwe, goede docenten moet structureel vergroot worden door het imago 
van het docentenvak meer in overeenstemming te brengen met de realiteit. De nieuwe bood-
schap moet als volgt luiden:

 het docentenvak is boeiend, afwisselend, voortdurend in ontwikkeling en niet voor iedereen • 
weggelegd;
het vak is van groot maatschappelijk belang: de docent bevindt zich in een sleutelpositie bin-• 
nen de Nederlandse maatschappij;
 de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed in vergelijking met het OESO-gemiddelde;• 
 de schooljeugd is veel minder problematisch dan algemeen wordt aangenomen, het is juist • 
inspirerend om met jonge mensen te werken.

Deze boodschap moet uitgedragen worden langs de volgende drie lijnen:
mobilisatie van de beroepsgroep; 1. 
beïnvloeding van de publieke opinie via de media;2. 
diverse bestaande platforms.3. 

102 OCW (2006) Onderwijsmeter 2006
103 Een onderbouwing van deze conclusies staat in de analyse I.1
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Mobilisatie van de beroepsgroep1. 
De huidige docenten moeten bewust gemaakt worden van de dreigende problematiek a. 
van het docententekort en de noodzaak iets te veranderen. Startpunt hiervoor is een me-
diacampagne. In deze campagne moet het belang van goede leraren voor onze maat-
schappij benadrukt worden, evenals het feit dat niet zomaar iedereen voor de klas kan 
staan, maar dat je speciale vaardigheden nodig hebt om mensen wat te kunnen leren. 
Het pr-bewustzijn van de beroepsgroep moet worden verbeterd. Laat de docent het vak, b. 
het onderwijs in het algemeen én de school waar hij of zij werkt verkopen, bijvoorbeeld via 
vaksessies op school die in het teken staan van onderwijsontwikkeling en/of actuele the-
ma’s, zoals ict of aansluiting op vervolgonderwijs.
De campagne moet de docent bewegen tot enthousiasmeren van de eigen leerlingen c. 
voor het vak van docent. 
Het aandragen van een nieuwe docent door een gecertificeerde docent moet worden d. 
gehonoreerd met een aantrekkelijke beloning, zoals het referral-systeem dat grotere bedrij-
ven hanteren.

Beïnvloeding publieke opinie door middel van een meerjarige publiciteitscampagne2. 
Realiseren van maximale a. free publicity in lijn met de geformuleerde boodschap door mid-
del van persberichtgeving over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en uitzenden en 
publiceren van interviews met opinieleiders in de onderwijswereld.
Jaarlijkse organisatie van de ‘Week van de Leraar’ met betrokkenheid van zo veel mogelijk b. 
deelnemers (onderwijswereld, overheid, media) op nationaal niveau met regionale uitwer-
kingen, zoals op hogescholen/universiteiten. Leraren gaan in deze week nieuwe leraren 
werven door te vertellen hoe ze hun beroep ervaren. Het hoogtepunt van de week is de 
‘Onderwijs TVShow’ in samenwerking met een nationale producent en zendgemachtigde, 
ondersteund door de overheid. 

Bestaande platforms3. 
Uitbreiding van de website a. www.werkeninhetonderwijs.nl: de nieuwe website moet enthou-
siasmerend en informatief zijn, en werken als servicefunctie voor iedereen die geïnteres-
seerd is in werken in het onderwijs.
Uitbreiding van de leraarhotline (0800-leraar), waarnaar mensen gratis kunnen bellen voor b. 
allerhande informatie over het docentschap. Creëer tevens een sms-service (bijvoorbeeld: 
sms LERAAR naar 2222), die jongeren kunnen gebruiken voor het ontvangen van informatie.

Aandachtspunten 
Voor het slagen van de campagnes is het van groot belang dat ze aansluiten bij de beleving 
van de doelgroepen. De campagne voor de docenten moet hun rol als visitekaartje van de 
beroepsgroep duidelijk maken. Hoewel een vernieuwd imago van de docent een doelstelling 
van de campagne is, is het uiterst belangrijk dat het huidige docentenkorps zich kan vinden in de 
cultuur die de campagne schetst. De ideële motieven om in het onderwijs te werken en de pas-
sie voor het werken met jonge mensen zijn en blijven een belangrijk onderdeel van deze cultuur. 
De publiekscampagne moet inspelen op het huidige imago van de docent en dit omvormen tot 
het gewenste beeld.

Financiële impact
Uitvoering van de hiervoor omschreven campagne vergt op jaarbasis een budget van circa drie 
miljoen euro. De inspanningen moeten leiden tot een structurele vergroting van de instroom van 
nieuwe docenten van 30% per jaar. De eerste effecten zullen na twee jaar zichtbaar moeten zijn. 
De TDA-campagne in het Verenigd Koninkrijk, in combinatie met additionele maatregelen (zoals 
salarisdifferentiatie en professionalisering van de school), leidde tot een structurele toename van 
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de instroom met 30%. Een soortgelijke campagne voor de Nederlandse situatie zou het lerarente-
kort laten dalen van 14% naar 8% en hiermee de maatschappelijke kosten aanzienlijk beperken. 

Implementatie
Aangezien de overheid direct belanghebbende is en het bestaande platform coördineert, is 
nauw contact met OCW een belangrijke voorwaarde voor de campagne. De coördinatie van 
deze campagne ligt bij voorkeur bij een specifiek mediabureau of platform, zoals het TDA in het 
Verenigd Koninkrijk (zie kader), om de voortgang en afstemming van de campagneonderdelen 
te waarborgen. OCW is hoofdfinancierder van dit platform. De gevoerde campagnes moeten 
regelmatig geëvalueerd worden op het gewenste effect. Het uitvoerende platform kan de ge-
voerde strategie dan eventueel aanpassen. 
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Advies Plan
Een eigen karakter voor het havo
Stel een Actie Comité Havo in die ervoor 
zorgt dat het havo beter kan inspelen op 
de individuele leerbehoefte van de havist 
en ervoor zorgt dat het havo beter zijn cen-
trale plek in het systeem kan vervullen.

Probleemomschrijving
Uit de analyse is naar voren gekomen dat 

het havo zijn centrale plek in het systeem niet goed vervult. Dit veroorzaakt uitval, lager rende-
ment en onnodig langere studieduur door een slechte doorstroom. Daarnaast speelt het havo 
ook niet goed in op de individuele leerbehoefte van de havisten, waardoor zij vaker doubleren 
en een passieve leerhouding en gebrek aan motivatie tonen.104 Capaciteiten van leerlingen wor-
den daarom onderbenut door het niet optimaal functioneren van het havo.

Scholen

Eigen karakter voor het havo versterkt het hele systeem

MBO

HBO

HAVO

WO

VWOVMBO

PO

Figuur 23: Het havo als spil in het onderwijssysteem.

104 Vermaas, J. & van der Linden,R. (verwachte publicatie 2007) Beter inspelen op havoleerlingen (in bewerking)

P
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Oplossing
De Nationale DenkTank stelt voor dat de staatssecretaris een Actie Comité Havo instelt om het 
havo te veranderen. Dit moet een klein comité zijn met leden die uit het onderwijsveld komen 
en daar een breed netwerk hebben. Het Actie Comité heeft twee doelen. Het moet enerzijds 
een gevoel van urgentie en actiebereidheid oproepen bij het voorgezet onderwijs om het havo 
structureel te veranderen. Anderzijds moet het comité een actieplan opstellen om deze verande-
ringen te kunnen uitvoeren. Het comité heeft de opdracht om een oplossing te vinden voor vier 
belangrijke problemen die aan het havo gerelateerd zijn: 

Het havo speelt niet goed in op de leerbehoeftes van de havoleerling. 1. 
De lesstof op het havo zou aangepast kunnen worden. De stof zou gekenmerkt moeten wor-
den door meer activerende en motiverende werkvormen, contextrijk leren en toepassingsge-
richte opdrachten die meer aansluiten bij de leerstijlen van de havisten en die zich onderschei-
den van lesstof voor vwo’ers. Een voorbeeld is het organiseren van projecten op basis van 
opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Verder kan gedacht worden aan het aanbrengen van 
meer structuur in het curriculum en aan andere vormen van begeleiding om de motivatie van 
de havoleerling te vergroten.105  

Het havo sluit slecht aan bij het vmbo, waardoor doorstroom belemmerd wordt en minder  2. 
succesvol is.  
De lesstof van het havo zou meer kunnen aansluiten op die van het vmbo. De eerderge-
noemde activerende en motiverende werkvormen, contextrijk leren en toepassingsgerichte 
opdrachten moeten aansluiten bij de leerbehoeftes van de ‘goede’ vmbo’er. Het Platform 
Vmbo Intersectoraal experimenteert met een plusvariant voor het vmbo. Dit programma is 
breed en oriënterend en combineert waar het kan algemeen vormende vakken en beroeps-
gerichte programma’s.106  Er kan aansluiting gezocht worden bij dit initiatief om op deze ma-
nier de weg naar het havo beter te ontwikkelen.  

Het havo is niet aantrekkelijk voor excellente ‘doeners’.  3. 
De eindtermen van het havo zouden inhoudelijk meer moeten verschillen van het vwo en 
bijvoorbeeld meer beroepscomponenten kunnen bevatten in plaats van onderzoekscompo-
nenten. Het eigen karakter van het havo moet hierbij meer naar voren komen en daardoor 
een uitdaging bieden voor professionals in de dop. Ook is een zesjarige havo een optie voor 
een groep havisten die direct naar het wo wil doorstromen.  

Het havo sluit niet goed aan op het hbo. Dit zorgt voor uitval en een slecht rendement van 4. 
havisten op het hbo.  
Een mogelijke oplossing van dit probleem is het opstellen van competentieprofielen in navol-
ging van het initiatief ‘Havisten Competent’. Deze competentieprofielen hebben elementen 
als probleemoplossend werken; samenwerken; reflecteren op gedrag en resultaten; informa-
tievaardigheden opdoen en een beroepshouding ontwikkelen. Deze elementen bereiden 
havisten beter voor op de overstap naar het hbo. Deze competentieprofielen kunnen samen 

105 Hierbij adviseert de Nationale DenkTank aan te sluiten bij de aanbevelingen van lopend onderzoek van Vermaas, J. &  
 Linden, R. van der
106 Platform Vmbo Intersectoraal (2006), VMBO Intersectoraal, p. 2. Tevens naar aanleiding van een interview met de  
 voorzitter van het Platform die ook zijn medewerking heeft toegezegd
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met het hbo worden opgesteld en kunnen de basis zijn voor toetskaders en curriculumontwer-
pen.107 Anderzijds kunnen de eindtermen en lesstof beter worden afgestemd op het hbo. 

Aandachtspunten
Belangrijk aandachtspunt voor het Actie Comité Havo is het actieplan een perfectionering te 
laten zijn van onderwijsveranderingen als de Tweede Fase en het vmbo. Alle relevante ketenpar-
tijen (vmbo, vwo en hbo) dienen betrokken te worden bij het formuleren van het plan. Ook is het 
belangrijk om het actieplan kort en concreet te maken met ruimte voor docenten om zelf invul-
ling te geven aan onderdelen van het plan. 

Financiële impact
Met het voorstel zullen jaarlijks ongeveer 45.000 leerlingen extra kunnen doorstromen, succes-
voller zijn op het havo of het hbo en betere en kortere routes kiezen die meer bij hen passen. 
Daarnaast raakt het voorstel alle reguliere havisten, ongeveer 60.000 leerlingen per cohort. Deze 
leerlingen profiteren van een hoger startsalaris en kortere en snellere leerroutes en hebben dus 
minder hoge studiekosten. Dit levert de leerlingen en het OCW gezamenlijk tussen de 300 en 400 
miljoen euro op. Het Actie Comité Havo zal de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe lespro-
gramma’s en curricula moeten ramen. Die zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke veranderin-
gen die het comité voorstelt.

Implementatie
Het Actie Comité Havo moet onder andere ondersteuning krijgen vanuit OCW. Het comité moet 
op korte termijn worden ingesteld en in maximaal zes maanden tot een actieplan komen. Voor-
stellen van het comité kunnen worden uitgewerkt in 2008-2009, bijvoorbeeld in lesprogramma’s. 
In het schooljaar 2009-2010 kan een aantal scholen deze voorstellen testen in pilots. In 2010-2011 
kunnen deze voorstellen daadwerkelijk worden ingevoerd. 

Zowel het lopend onderzoek van het IVA108 als de analyse van de Nationale DenkTank kan 
belangrijke input vormen voor het Actie Comité Havo. Verder kunnen lopende initiatieven als 
Havisten Competent en Platform Vmbo Intersectoraal bij het idee betrokken worden.

107 Het initiatief Havisten Competent, waaraan 26 scholen meedoen, heeft dit in zijn geheel opgezet. Havisten Competent  
 heeft als doel om binnen de wet en regelgeving het havo te ontwikkelen tot een opleiding met een uniek en   
 herkenbaar gezicht binnen de onderwijskolom havo-hbo en zorg te dragen voor een goede aansluiting van het havo  
 op het hbo. (www.havistencompetent.nl)
108 De VO-raad heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een onderzoek naar het havo door het IVA. Vermaas, J.  
 en van der Linden, R. (verwachte publicatie 2007) Beter inspelen op havoleerlingen (in bewerking)
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Advies Do 
Innovatie Fonds Onderwijs (InFO) 
Richt het Innovatie Fonds Onderwijs (InFO) op om ideeën voor onderwijsvernieuwingen vanuit 
scholen, ouders en de maatschappij ruimte te geven voor ontwikkeling en zo een sterkere be-
trokkenheid bij het onderwijs en een flexibelere school te creëren.

Probleemomschrijving
Uit de analyse is naar voren gekomen dat het binnen het onderwijs niet zozeer ontbreekt aan 
goede initiatieven, maar aan kennisdeling. Hierdoor komt het zelden tot opschaling van de goe-
de initiatieven. Ook de goede ideeën vanuit andere sectoren bereiken het onderwijs nauwelijks. 
Bovendien blijkt het moeilijk om doelgroepen buiten de school (bijvoorbeeld ouders) te bereiken 
en om onderwijspersoneel een ander carrièreperspectief te bieden dan manager worden. 

Oplossing 
Om deze problemen aan te pakken, moet het InFO worden opgericht. Dit fonds moet goede 
ideeën en lokale initiatieven inventariseren, begeleiden, evalueren en de meest succesvolle 
ideeën opschalen. InFO zal ieder jaar een grote mediacampagne voeren die erop gericht is om 
allerlei verschillende mensen hun ideeën te laten insturen. Deze campagne kan worden vormge-
geven als een wedstrijd met een geldprijs voor de inzenders van de winnende ideeën. Het indie-
nen van een idee moet eenvoudig en voor iedereen toegankelijk zijn. Via het internet moeten 
mensen aangeven wat het idee is, waarom het vernieuwend is en wanneer het succesvol is. Een 
deskundige jury kiest vervolgens welke ideeën levensvatbaar zijn en brengt de inzenders die hun 
idee mogen doorontwikkelen in contact met een coach of manager uit het bedrijfsleven. Samen 
werken ze het idee uit tot een plan. Voor de beste plannen helpt InFO om contact te leggen met 
scholen die bereid zijn ideeën te proberen. Een team van docenten krijgt een cursus en bereidt 
met de coach of manager de pilot voor, stelt vast hoe succes gemeten kan worden en dient 

D

Figuur 24: Uitnodiging bij InFO.
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een offerte in. De scholen met de beste offerte krijgen subsidie voor hun pilot. Vanaf dit moment 
wordt een onderzoeksbureau erbij betrokken, waardoor de pilots na een jaar goed kunnen wor-
den geëvalueerd. Als er goede resultaten worden gemeten, winnen de scholen structurele finan-
ciering voor de innovatie waar ze mee begonnen zijn. Ook zorgt InFO ervoor dat deze innovaties 
verspreid worden over alle onderwijsinstellingen, zodat er sprake is van opschaling.

Aandachtspunten 
Er moeten scholen bereid zijn om pilots te draaien. Verder moet InFO contacten leggen met het 
bedrijfsleven om managers en coaches te vinden die gratis kunnen/willen werken aan projecten 
in het onderwijs. De nadruk moet liggen op het verbeteren van kwaliteit. Om het serieuze karak-
ter van dit project te benadrukken, is het van belang dat er ook publieke figuren zoals een oud-
minister van Onderwijs in de jury komen. 

Financiële impact
InFO zal goede ideeën introduceren en opschalen in het onderwijs. Omdat de opbrengsten 
afhankelijk zijn van de impact van deze ideeën is het moeilijk om een schatting van de totale op-
brengsten van InFO te geven. De kosten voor InFO zijn volgens berekeningen van de Nationale 
DenkTank ongeveer drie miljoen euro. Momenteel zijn er innovatieboxen voor het onderwijs. Deze 
bevatten in totaal 60 miljoen euro. De Nationale DenkTank pleit ervoor om 5% van dit bedrag 
beschikbaar te stellen voor InFO. Het biedt immers een platform voor innovaties die vanuit de 
maatschappij gegenereerd zijn en in samenwerking met scholen worden uitgevoerd.

Implementatie
InFO zal gefinancierd moeten worden met een gedeelte van het geld uit de innovatieboxen 
voor het onderwijs, en zal in de implementatiefase door verschillende spelers moeten worden 
gedragen. Scholen, docenten en coaches moeten bereid zijn om een idee uit te voeren. Verder 
is samenwerking met een onderzoeksbureau nodig om de ideeën te evalueren. 

Ideeën opschalen in 4 fases met InFO

Opschaling!

Breed ideeën
generen

Coaching

Pilotplan

Pilots
Instroom bestaande
ideeën

Figuur 25: Fasering InFO.
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S
Advies Study
Scholen Totaal Evaluatie Ranglijst (STER)
Introduceer een Scholen Totaal Evaluatie Ranglijst (STER) zodat op een toegankelijke manier de 
prestaties van scholen transparant en vergelijkbaar zijn. 

Probleemomschrijving
Uit de analyse van de Nationale DenkTank blijkt dat de prestaties van scholen sterk uiteenlopen, 
evenals de mate waarin scholen aandacht aan kwaliteitszorg besteden. Hoewel de gegevens 
over de kwaliteit van scholen openbaar zijn, zijn ze niet zo effectief als ze zouden kunnen zijn. Dit 
komt doordat de gegevens lastig te interpreteren zijn. Uit de analyse blijkt verder dat scholen 
moeite hebben om te reageren op de voortdurend wisselende vragen vanuit de maatschappij. 
Hierdoor blijven veel goede initiatieven onvoldoende zichtbaar en kleinschalig.

Oplossing
De STER maakt op een eenvoudige manier de prestaties van scholen transparant en vergelijk-
baar. Scholen krijgen sterren toegekend op basis van zorgvuldig samengestelde kwaliteitscrite-
ria. Deze kwaliteitscriteria worden opgesteld, geëvalueerd en eventueel aangepast door een 
stuurgroep. Alle partijen uit het onderwijs zullen hierin vertegenwoordigd zijn, maar de scholen zelf 
zullen in deze stuurgroep een voortrekkersrol moeten nemen. Mogelijk is er ook een belangrijke rol 
weggelegd voor De Consumentenbond, als een belangrijke vertegenwoordiger van de ‘onder-
wijsconsumenten’. De STER stimuleert de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op drie 
manieren:

De STER helpt leerlingen en ouders bij het kiezen van de beste school. 1.  
De STER maakt op een eenvoudige manier de prestaties van scholen transparant en verge-
lijkbaar voor leerlingen en ouders. Deze informatie kan worden aangeboden in school- en 
gemeentegidsen of bijvoorbeeld op een website. Op deze website krijgen gebruikers op basis 

De STER maakt kwaliteit zichtbaar

http://www.hoeveelSTERren.nl

STER

Ik zoek een 
school…
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9741 JD

15 min.

locatie De beste scholen in uw 
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3.School C

hoeveelSTERren.nl

Figuur 26: Voorbeeld van de STER-website.
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van voorkeuren (afstand, identiteit, et cetera) een lijst van scholen in hun buurt, gerangschikt 
op een aantal sterren. Verder bevat de website meningen van leerlingen en ouders, voorbeel-
den van goede scholen en innovatieve projecten in het land (zie figuur 26). 

De STER stimuleert scholen en overheid om heldere en gemeenschappelijke doelstellingen te 2. 
formuleren. 
De STER moet een aanleiding zijn voor scholen en overheid om het gesprek over kwaliteit van 
onderwijs aan te gaan. Samen formuleren zij expliciet wat kwaliteit is en hoe die gemeten 
moet worden. Allereerst leidt dit tot duidelijkheid voor alle partijen. Daarnaast biedt dit proces 
een manier om met de steeds wisselende vragen uit de samenleving om te gaan. Als bijvoor-
beeld scholen en overheid het erover eens zijn dat ouders meer moeten worden betrokken 
bij het onderwijs, dan zou het thema ‘educatief partnerschap’ (eventueel tijdelijk) verwerkt 
kunnen worden in de criteria voor de toekenning van STERren. Dit motiveert scholen om het 
thema met enige voorrang uit te werken, omdat het aantal STERren een belangrijke factor zal 
zijn in de schoolkeuze van leerlingen en ouders. 

De STER laat voorbeelden zien van goede scholen waar andere scholen van kunnen leren.3. 
Door de STER worden voorbeelden van goede scholen beter zichtbaar. Op deze manier 
worden deze scholen beloond voor hun (extra) prestaties en krijgen ze een belangrijke voor-
beeldfunctie. De STER helpt ook scholen met minder STERren, omdat de criteria laten zien waar 
verbetering mogelijk is. Dit is een startpunt voor scholen en overheid om samen passend beleid 
uit te zetten, waarvan de resultaten aan de hand van de STER weer kunnen worden geëvalu-
eerd.

Aandachtspunten 
Op dit moment verzamelt de Inspectie van het Onderwijs alle schoolgegevens. Deze zijn vanwe-
ge de Wet Openbaarheid van Bestuur vrij beschikbaar en worden onder andere door dagblad 
Trouw jaarlijks geanalyseerd en gepubliceerd. Met de huidige ranglijsten bestaat het gevaar dat 
scholen uit zelfbescherming hun resultaten manipuleren door teaching-to-the-test en selectie van 
leerlingen.109 Dit maakt blijvende evaluatie en bijstelling van de criteria, en toezicht op de gege-
vens essentieel. Voortdurende aandacht voor de vraag hoe kwaliteit gemeten moet worden, 
minimaliseert kans op afgifte van perverse prikkels en maximaliseert de prikkel tot kwaliteitsbevor-
dering.110 Als scholen bijvoorbeeld alleen op eindexamencijfers zouden worden beoordeeld, is 
het mogelijk dat scholen leerlingen in het voor-examenjaar eerder laten zitten. Door in dit geval 
ook doorstroom, afstroom en uitval in de berekening mee te nemen, kan deze perverse prikkel 
worden weggenomen. 

In onderstaand figuur 27 zijn randvoorwaarden geformuleerd waar rekening mee moet worden 
gehouden bij het opstellen van de kwaliteitscriteria. Hierbij is ook nagegaan in hoeverre enkele 
bestaande ranglijsten hieraan voldoen. Bij de opstelling van de criteria kan overigens geleerd 
worden van ervaringen uit het buitenland, bijvoorbeeld van de Verenigde Staten (New York City 
Department of Education) Groot-Brittannië (Ofsted) en Canada (Fraser Institute), of van de erva-
ringen uit andere sectoren zoals de zorg (www.KiesBeter.nl). 

109 CPB (2004) Centrale doelen, decentrale uitvoering. Over de do’s en dont’s van prestatieprikkels van semi-publieke  
 instellingen 
110 CPB (2004) en Jacobs (2005) Accountability, incentives and behaviour: the impact of high-stakes testing in the Chicago  
 public schools, Journal of Public Economics, volume 89(5-6): p. 761-796
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Financiële impact
De financiële impact van de STER is groot. De invoering van de STER kan in de toekomst leiden 
tot een directe besparing aan opleidingskosten van 35 à 40 miljoen euro per jaar in het voortge-
zet onderwijs, doordat minder leerlingen blijven zitten. Daarnaast zal de STER een indirecte winst 
opleveren van 150 à 200 miljoen euro per jaar door een snellere doorstroom van niet-zittenblijvers 
naar de arbeidsmarkt. De investeringskosten zijn laag, ongeveer 1 miljoen euro, omdat de STER 
nauw aansluit bij bestaande infrastructuren. 

Implementatie
Met de huidige gegevens van de Inspectie van het Onderwijs kan op zeer korte termijn de STER 
opgestart worden. Voor de volledige implementatie is meer tijd nodig, omdat er veel aandacht 
besteed moet worden aan het opstellen van kwaliteitscriteria. Hier zijn de eerste stappen al ge-
zet. Vanuit de VO-raad is een kleine groep scholen gestart met het initiatief om kwaliteitscriteria 
te formuleren waarop zij beoordeeld willen worden. Dit proces wordt nauwgezet gevolgd door 
OCW en de Inspectie van het Onderwijs. 

De grootste belanghebbende van dit voorstel is de ‘consument’ van het onderwijs, de leerling. 
Als vertegenwoordiger van deze leerling, ziet de Nationale DenkTank een belangrijke rol wegge-
legd voor ouders om zich bewust te worden van hun eigen rol als vragende partij. De Consumen-
tenbond moet hierin daarom een voortrekkersrol nemen. Zonder een verregaande vergelijking 
blijft het voor leerlingen en ouders moeilijk om voor de beste school te kiezen. 

STER Trouw Inspectie van 
het Onderwijs

Meet resultaten
bijvoorbeeld schoolcijfers

Meet proces
bijvoorbeeld leerling-leraarratio

Eenvoudig te begrijpen
gegevens zijn direct te vergelijken

Voor iedereen beschikbaar
bijvoorbeeld via een overzichtelijke website

Meet oordeel leerlingen/ouders
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Figuur 27: Vergelijking STER met huidige kwaliteitsmeting.
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Advies Act
De Aankomstbonus 
Beloon succesvolle doorstroom van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar vervolgoplei-
ding en van beroepsonderwijs naar arbeidsmarkt met een bonus voor scholen.

Probleemomschrijving
Uit de probleemanalyse blijkt dat er binnen het onderwijs meer aandacht nodig is voor een ge-
richte ketenaanpak. In het huidige financieringssysteem is er voor de school geen prikkel om suc-
cesvolle doorstroom naar de volgende schakel in de keten te bevorderen. De aankomstbonus 
speelt in op de hoge uitval tussen het voortgezet en tertiair onderwijs alsook op de kwantitatieve 
en kwalitatieve mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Oplossing 
Een financiële prikkel, in de vorm van een aankomstbonus, moet ertoe leiden dat scholen meer 
investeren in ketencontacten en in het voorbereiden van de leerling op de volgende stap in de 
keten. De Nationale DenkTank maakt bij de aankomstbonus onderscheid tussen de stap van 
voortgezet naar tertiair onderwijs en de laatste stap in de keten, die van tertiair beroepsonderwijs 
naar de arbeidsmarkt.

Voortgezet onderwijs naar tertiair onderwijs
De Nationale DenkTank stelt voor dat middelbare scholen een aankomstbonus ontvangen wan-
neer leerlingen succesvol het eerste jaar van de vervolgopleiding doorlopen. Schoolorganisaties 
worden hierdoor geprikkeld om uitval tijdens of na de overstap van leerlingen naar het tertiair on-
derwijs te voorkomen. Dit kunnen zij doen door de leerling beter te begeleiden in het studiekeu-
zeproces en bij de overstap naar het vervolgonderwijs. Daarnaast stimuleert de aankomstbonus 

A

Succesvolle aankomst van leerling levert bonus op

OCW Gemeente 
(CWI/UWV)

€ €

Voortgezet 
Onderwijs

Tertiair 
Onderwijs

Arbeidsmarkt

= € = €

1 jaar

Talent 
coach

Figuur 28: Schematische weergave aankomstbonus.
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scholen om te investeren in inhoudelijke afstemming met het tertiair onderwijs. Deze genoemde 
aandachtspunten voor scholen zijn in de probleemanalyse (zie hoofdstuk I.2) naar voren geko-
men als belangrijke oorzaken van uitval. Om de communicatie tussen scholen in het voortgezet 
onderwijs en tertiair onderwijs te faciliteren en het rendement in de onderwijsketen te monitoren, 
pleit de Nationale DenkTank voor een digitaal netwerk, aansluitend bij het Leerling Volg Systeem 
(LVS). Dit netwerk maakt het voor scholen mogelijk om de leerlingenstromen gemakkelijk te vol-
gen (met behulp van het recent ingevoerde onderwijsnummer) en in te schatten of de overstap 
succesvol is geweest. Deze bonus zou betaald moeten worden door OCW. De bonus bestaat uit 
een deel voor de school (1000 euro) en een persoonlijke prestatieprikkel (250 euro) voor bijvoor-
beeld de talentcoach of mentor.111

Tertiair beroepsonderwijs naar arbeidsmarkt
Het beroepsonderwijs (mbo en hbo) ontvangt een aankomstbonus bij succesvolle doorstroming 
van studenten naar de arbeidsmarkt. Het tertiair beroepsonderwijs wordt hierbij beloond wan-
neer studenten een baan op niveau (respectievelijk mbo en hbo) vinden. Hierdoor worden op-
leidingen sterker geprikkeld om meer rekening te houden met de kwantitatieve en kwalitatieve 
vraag van de arbeidsmarkt. Dit eerste kan door objectieve voorlichting over de perspectieven 
van ‘overschotopleidingen’ en actieve werving voor tekortsectoren. Ten tweede stimuleert de 
bonus dat bedrijven en onderwijsinstellingen het curriculum onderling afstemmen, bijvoorbeeld 
door gastlessen en stages. Dit verbetert de kwalitatieve inzetbaarheid van studenten. Ten derde 
is het voor de opleidingen aantrekkelijk om het contact met werkgevers te onderhouden. Zo 
kunnen studenten makkelijker met hen in contact komen en na hun opleiding sneller een baan 
vinden. Voor de contacten tussen beroepsopleidingen en werkgevers ziet de Nationale Denk-
Tank mogelijkheden in een opschaling van de diverse Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) 
die regionaal georganiseerd worden. Deze bonus kan door de gemeente gefinancierd worden 
en is nu gesteld op 1.234 euro, het equivalent van twee maanden bijstandsuitkering. 

Aandachtspunten 
Aangezien de aankomstbonus een aanvulling is op het financieringssysteem van scholen, is 
draagvlak en initiatief van OCW een belangrijke vereiste. Een wijziging van het financieringsstelsel 
is niet nodig, aangezien de lumpsumbijdrage voor scholen gelijk blijft. Scholen ontvangen alleen 
een bonus op deze lumpsum wanneer zij na invoering hiervan méér leerlingen laten doorstromen 
dan voorheen. Op lange termijn zou de aankomstbonus in het beroepsonderwijs een alternatief 
voor de diplomabonus kunnen zijn. 

De Nationale DenkTank merkt bovendien op dat het voor scholen niet aantrekkelijk mag worden 
om leerlingen naar een lager niveau vervolgopleiding te sturen, of te laten zitten wanneer niet 
volledig zeker is of leerlingen de vervolgopleiding al aankunnen. Daarnaast moet voorkomen 
worden dat het voor beroepsopleidingen onaantrekkelijk wordt om kleinere, specialistische op-
leidingen aan te bieden. Om dergelijke negatieve effecten te voorkomen, moet er in de aan-
komstbonus een differentiatie zitten naar bijvoorbeeld opleidingsniveau en sectorgrootte.

De invoering van de aankomstbonus brengt extra administratieve lasten met zich mee. Het Plat-
form Bèta Techniek werkt ook met premies voor scholen die aantoonbaar beter presteren op in 
overleg vastgestelde criteria. De ervaringen van het platform hiermee zijn uitermate positief.

111 CPB (2004) Centrale doelen, decentrale uitvoering: over de do’s en dont’s van prestatieprikkels voor semipublieke  
 instellingen, p. 83-97 
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Financiële impact
De voorkeur van de Nationale DenkTank gaat uit naar een ‘neutrale’ invoering van de aan-
komstbonus. Scholen ontvangen alleen een aankomstbonus wanneer zij hogere doorstroomcij-
fers hebben dan in de huidige situatie. De aankomstbonus voor beroepsonderwijs bij succesvolle 
doorstroming naar de arbeidsmarkt zou door de gemeente gefinancierd kunnen worden. Zij be-
spaart bij betere doorstroom naar de arbeidsmarkt immers geld op uitkeringen De kosten van de 
aankomstbonus, naast de overhead en implementatiekosten, zijn voor de overheid alleen hoger 
wanneer scholen positievere resultaten behalen op uitvalbestrijding en arbeidsmarktafstemming. 
De opbrengsten hiervan kunnen oplopen tot meer dan 1 miljard euro. De geraamde kosten be-
dragen circa 15 tot 20 miljoen euro. 

Implementatie
De aankomstbonus tussen voortgezet en tertiair onderwijs kan een mooie aanvulling vormen op 
de beleidsnota ‘Aanval op de Uitval’ van het OCW.112 De aankomstbonus naar de arbeidsmarkt 
moet, in aansluiting op de probleemanalyse (zie hoofdstuk I.3), regionaal georganiseerd worden. 
Invoering moet gestart worden met een tweejarige pilot rondom een platform Onderwijs Arbeids-
markt. Na zorgvuldige meting van de resultaten van deze pilot kan bij succes de aankomstbonus 
landelijk opgeschaald worden.

Voorbeeld uitwerking van de aankomstbonus voor de energiesector
Technische innovaties en vervangingswerkzaamheden leiden de komende jaren tot een toene-
mende vraag naar (lager) technisch geschoold personeel. De leeftijdsgerelateerde uitstroom in 
de energiesector is relatief hoog en in combinatie met het voorspelde lage aanbod vanuit de 
technische opleidingen resulteert dit in een grote mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 
Het onderwijs is zich bewust van deze mismatch, maar heeft te weinig stimulans om rekening te 
houden met de grote vraag naar technisch geschoolden. De aankomstbonus brengt het belang 
van onderwijs en arbeidsmarkt beter in balans. Deze structurele financiële prikkel draagt op twee 
manieren bij aan een betere aansluiting tussen de vraag vanuit de energiemarkt en het aanbod 
vanuit de roc’s en hbo-instellingen:

Minder kwantitatieve mismatch, de visvijver voor technisch opgeleide mensen wordt groter. Dit 1. 
gebeurt op twee niveaus: 

Ten eerste gaan roc’s en hbo-instellingen actiever werven voor techniekopleidingen, omdat  –
de aankomstbonus voor de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt in de technieksector 
verzekerd is.  

Ten tweede blijven er meer potentiële techniekleerlingen behouden in de onderwijsketen.  –
Vooral tussen het vmbo en het mbo vallen nu veel leerlingen uit. De aankomstbonus verhoogt 
het potentiële aanbod voor technische opleidingen, omdat vmbo-scholen meer gestimuleerd 
worden hun leerlingen de overgang naar het mbo goed te laten maken. 
 
 
 

112  OCW(2006), Aanval op de Uitval
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Minder kwalitatieve mismatch, de kennis en vaardigheden van mbo’ers en hbo‘ers sluiten 2. 
beter aan op de wensen van bedrijven.  

De aankomstbonus zorgt voor de stimulans voor roc’s en hbo-instellingen om in gesprek te  –
gaan met de arbeidsmarkt over een goede aansluiting tussen opleiding en werkvloer, dit kan 
bijvoorbeeld op fora over regionaal onderwijs en de arbeidsmarkt.

Het onderwijs kan de energiesector als werkgever niet aantrekkelijker maken. De belevingswe-
reld en de interesses van de jongeren van nu sluiten niet aan op de werkomstandigheden en 
de carrièreperspectieven in de technieksector. Hierin ligt oplossingsruimte voor de sector zelf. 
Het onderwijs moet echter meer gestimuleerd worden om hun leerlingenaanbod af te stem-
men op de vraag van de arbeidsmarkt. Bedrijven en scholen kunnen meer samenwerken en het 
onderwijs inhoudelijk beter afstemmen op de beroepspraktijk. Een belangrijk neveneffect van de 
samenwerking met bedrijven is dat veel leerlingen uiteindelijk bij de bedrijven met wie ze tijdens 
de opleiding kennis hebben gemaakt in dienst komen.
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Specifieke adviezen voor de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 
In de probleemanalyse is gebleken dat er een grote mismatch is tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt, met name in de technische sector. In dit rapport staat een aantal adviezen 
dat een bijdrage levert aan de oplossing van deze mismatch. Daarnaast heeft de Nationale 
Denktank nog een aantal andere ideeën gegenereerd en projecten gezien die deze mismatch 
kunnen verminderen. Deze appendix bundelt de eigen ideeën en de projecten waarvan de 
Nationale DenkTank een opschaling adviseert. 

De beschreven projecten zijn in onderstaande matrix geordend op hun toepassing en bewezen 
effectiviteit. De meeste projecten zijn nog niet breed toegepast in Nederland, ook al zijn er in een 
aantal gevallen al wel positieve ervaringen mee. Per kwadrant hoort een ander advies over hoe 
het instrument ingezet kan worden om mismatch te verminderen. 

Kwadrant A:  Nieuwe ideeën die nog niet worden toegepast en waarvan  
het effect nog niet bekend is 

Nationale Meeloopweek
Een onderdeel van het Talentcoaching-advies van de Nationale DenkTank is de Nationale 
Meeloopweek. Tijdens dit landelijke evenement kunnen leerlingen kennismaken met verschil-
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lende beroepen en studies door mee te lopen bij bedrijven, overheden, roc’s, hogescholen en 
universiteiten. Het wordt een week waarin de leerlingen niet alleen een kijkje kunnen nemen in 
de keuken, maar ook mee mogen kokkerellen. Echt contact met de opleiding- en beroepsprak-
tijk is een belangrijk instrument om het beeld dat leerlingen hebben van de technische studies en 
beroepen beter overeen te laten komen met de werkelijkheid. Zie verder II.2

Meidenvleugel
Een van de ideeën van de Nationale DenkTank die niet in het rapport zijn uitgewerkt is de Mei-
denvleugel: een (v)mbo-techniekafdeling speciaal voor meisjes.  Meisjes kiezen te weinig voor 
techniek. Het keuzemoment op het vmbo komt ook op een moment dat meisjes vooral ‘meis-
jesachtig’ willen zijn, vooral niet met iets ‘jongensachtig’ als de techniek willen worden geasso-
cieerd. In plaats van hen op dezelfde wijze proberen te enthousiasmeren voor techniek als dat 
met jongens gebeurt, kan er ook gekozen worden voor een doelgerichte aanpak waarbij sek-
severschillen gebruikt worden als kracht. Uitgangspunt is dan deze verschillen te gebruiken door 
gerichter te werven en op te leiden. Dit houdt in dat er binnen een reguliere school een apart 
techniekaanbod voor meisjes is. Zij volgen alle andere vakken gezamenlijk. 

Het techniekonderwijs moet zo worden ingericht dat het aansluit bij de specifieke interesses en 
belevingswereld van meisjes. De opleiding  wordt in samenwerking  met bedrijfsleven vormgege-
ven binnen een bestaande school, zodat er vanaf het eerste jaar veel praktijkopdrachten zijn. 
Het bedrijfsleven stelt, al lerende van de ervaringen met de leerlingen, het werkaanbod bij op 
basis van de talenten en behoeften van meisjes. Voor de oprichting zijn vier aspecten belangrijk: 

De didactische aanpak, toegespitst op hoe meisjes leren. 1. 
De vormgeving van de praktijk:  lesaanbod en opdrachten die voor meisjes aansprekend zijn.2. 
Organisatie: afwegingen over locatie en inrichting.3. 
Imagocampagne: wervende elementen die voor meisjes die voor een middelbare school 4. 
kiezen aantrekkelijk zijn. 

Belangrijke partners in een dergelijk project zijn in ieder geval de VHTO (Landelijk Expertisebureau 
meisjes/vrouwen en bèta/techniek), het Platform Bèta Techniek, Technika10 en uiteraard de 
sector zelf. 

Aankomstbonus
Het DenkTank-advies over de aankomstbonus is bedoeld als sturend mechanisme om scholen 
meer ketenbewust te laten handelen. Dit houdt ook in dat scholen zich meer gaan richten op de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  Beroepsopleidingen worden gestimuleerd om meer 
rekening te houden met de inzetbaarheid van studenten na het verlaten van de opleiding. Voor 
verdere toelichting zie II.4

Talentcoaching
De arbeidsmarkt is er bij gebaat dat leerlingen een opleiding volgen en werk doen dat aansluit 
bij hun eigen talenten. Studiekeuzes worden nu lang niet altijd gemaakt op basis van talenten, 
maar op basis van imago, adviezen van ouders en kleurige wervingsfolders. Zeker de techniek-
sector heeft hier onder te leiden. Een talentcoach heeft als doel om leerlingen zich beter bewust 
te laten worden van eigen talenten en de loopbaanmogelijkheden die daarbij passen. Uitge-
breid kennismaken met de beroepspraktijk is hier een belangrijk onderdeel van. Sectie II.2 bevat 
een uitgebreidere toelichting op dit advies van de Nationale DenkTank. 
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Keuzevakken door bedrijven
In het tertiair onderwijs kennen vrijwel alle opleidingen vrije keuzevakken. Deze vakken zouden 
door bedrijven verzorgd kunnen worden. Als dit structureel regionaal wordt opgezet kan het 
direct bijdragen aan het verkleinen van de mismatch. Bedrijven  met personeelstekorten kunnen 
vakken organiseren om studenten direct kennis te laten maken met hun vak/bedrijf. De relatief 
kleine investering van het beschikbaar stellen van een parttimedocent kan makkelijk terugver-
diend worden wanneer dit keuzevak studenten enthousiasmeert voor hun vak. Ook maken ze zelf 
kennis met de studenten. Met name aan einde van studie zijn vaak meer keuzevakken mogelijk, 
bijvoorbeeld een logistiek case van de Europe Container Terminals op scholen in de regio Rot-
terdam.

Groenpluk gedogen in combinatie met een Leven Lang Leren-certificaat
Veel uitvallers stoppen met een opleiding om te gaan werken. Deze zogenaamde ‘groenpluk’ 
wordt door het ministerie van OCW als een zorgelijke ontwikkeling gezien. De Nationale DenkTank 
ziet hier echter wel kansen in. Groenpluk biedt namelijk wel een oplossing voor twee problemen: 
ten eerste is er een grote groep jongeren die het liefst zo snel mogelijk wil werken, zij leren beter in 
de praktijk dan op school. Ten tweede is er ook een groot tekort op de arbeidsmarkt aan jon-
geren met een praktisch vmbo-diploma. Het advies van de Nationale DenkTank is om jongeren 
die voortijdig met hun mbo-opleiding stoppen en gaan werken te ‘gedogen’ maar hen wel een 
Leven Lang Leren-certificaat mee te geven. Wanneer studenten bij voortijdig verlaten opleiding 
een accreditatie krijgen voor afgeronde vakken (nu verdwijnen die) én een uitnodiging om later 
naast het werk extra deelcertificaten te halen, motiveert dit op een later tijdstip om weer terug 
te keren naar het onderwijs om de opleiding af te maken. Zo leren deze leerlingen op hun eigen 
manier, namelijk vooral in de praktijk, en in hun eigen tempo, hun leven lang. 

Kwadrant B: Effectieve projecten die opschaling verdienen

Zomerschool
De meeste initiatieven ter profilering van bètatechniek richten zich op de bovenbouw van het 
havo en vwo. Vreemd genoeg is er veel minder aandacht voor de onderbouw van het voortge-
zet onderwijs. In de onderbouw hebben leerlingen hun profielkeuze nog niet gemaakt en hebben 
ze ook nog een positiever beeld over bètatechniek dan op latere leeftijd.  Met een zomerschool 
kunnen leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met name meisjes, enthousiast 
gemaakt worden voor bètatechniek door middel van een zomerkamp dat één week duurt . 

Het is de bedoeling  om het bedrijfsleven in de regio te betrekken bij de organisatie van de zo-
merschool. Met name voor bedrijven die moeite hebben om hun technische personeelsbestand 
aan te vullen is een zomerkamp een goed middel om leerlingen in een vroeg stadium bekend 
te maken met hun bedrijf en – meer algemeen – om mensen enthousiast te maken voor bèta-
techniek. Brancheorganisaties kunnen zomerkampen organiseren die gericht zijn op het enthou-
siasmeren van vmbo-leerlingen in de regio’s waar zij actief zijn. Aan de deelnemers wordt op een 
leuke en educatieve manier duidelijk gemaakt wat werken in de energiesector inhoudt. Op korte 
termijn kan dit gebeuren naar voorbeeld van de zomerkampen van IBM* en op lange termijn kan 
samengewerkt worden met de nog op te richten stichting die op landelijk niveau zomerscholen 
zal gaan organiseren. Zie verder II.2
* http://www-05.ibm.com/nl/maatschappij/articles.html#15

Stagemakelaar
Een interessante invulling van de samenwerking tussen scholen en bedrijven is de stagemake-
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laar. Dit is een (regionale) tussenpersoon tussen (v)mbo-scholen en bedrijven. Het contact met 
bedrijfsleven met betrekking tot stages wordt nu vaak door individuele docenten en leerlingen 
geregeld. Dit is onvoldoende structureel en hangt sterk op persoonlijke contacten. Het contact 
lijdt hieronder: er ontstaan bijvoorbeeld problemen over de continuïteit van het aanbod aan 
stageplaatsen wanneer docenten van baan wisselen, leerlingen een slechte indruk achterlaten 
of bedrijven tijdelijk minder werknemers zoeken. De stagemakelaar kan dit contact professiona-
liseren en regionale arbeidsmarktontwikkelingen bijhouden. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
Arbeidstransferunit van de Johan de Witt Scholengroep. Deze organiseert stages, arbeidstraining, 
bedrijfsexcursies, sectororiëntatie, maar ook gastlessen in de school en docentenstages.
http://www.jwc.nl/Page/nctrue/sp364/index.html 

Technasium
Op havo/vwo-niveau zijn er vanuit een aantal Groningse scholen Technasia gestart. Dit is een 
initiatief voor beter bètaonderwijs op havo en vwo. Leerlingen krijgen als extra vak Onderzoek 
en Ontwerpen: onderwijs in realistische projectopdrachten dat verschillende bètavakken combi-
neert. Voor deze opdrachten zoeken de scholen samenwerking met bedrijven. Deze verzorgen 
een bestaand ontwerpvraagstuk en bieden de leerlingen excursies en ondersteuning. 
De ervaringen van de scholen die dit onderwijsconcept hebben ingevoerd, zijn erg positief. Het 
blijkt een wervende factor te zijn voor een school: met name leerlingen die op de basisschool 
erg makkelijk door de stof heen gaan, zijn geïnteresseerd in een middelbare school die een extra 
uitdaging biedt. Ook het werven van bedrijven om mee te werken, is geen enkel probleem: via 
ouders zijn er vaak veel geïnteresseerde partijen die een opdracht willen verzorgen.
Meer info op www.technasium.nl 

Junior College 
De best practices van advies ‘Excellentieprogramma’ (II.2) is een mooi voorbeeld van een pro-
ject waarbij bètatechniek onder excellente leerlingen wordt gestimuleerd. Een samenwerking 
van universiteit en voortgezet onderwijs biedt talentvolle leerlingen uitdagend bètaonderwijs. Het 
concept blijkt effectief in het aantrekken van zowel jongens als meisjes. De meerderheid van de 
deelnemers gaat na het Junior College een Bètatechnische studie volgen.

Buddysysteem
Een buddysysteem kan op scholen waar hoge uitval van leerlingen is, met name (v)mbo-niveau, 
positief werken voor zowel leerling als buddy. De leerling krijgt een rolmodel/patroon toegewe-
zen. De buddy is een volwassene die werkzaam is in de sector waar de leerling voor wordt opge-
leid. Deze persoon kan de student motiveren en op het ‘rechte pad’ houden door perspectief te 
bieden en advies te geven. Hierdoor kan studie-uitval verminderen. Voor bedrijven die buddy’s 
leveren is dit een combinatie van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, profi-
lering naar potentiële werknemers én contact met de jongeren van nu. Deze contacten kunnen 
juist voor oudere werknemers erg inspirerend zijn. Reacties op eerste test hiermee zijn positief.

Kwadrant C: Effectieve grootschalige projecten die nog gerichter ingezet  
kunnen worden

Jet-Net 
Jet-Net is een netwerk van grote technische bedrijven dat samenwerkt met het Platform Bèta 
Techniek. Gezamenlijk werken zij aan de realisatie van de overheidsambitie van 15% meer uit-
stroom in 2010 uit de bètatechnische opleidingen. In Jet-Net zetten bedrijven samen met havo- 
en vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. Hiermee wil Jet-Net 
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de keuze van scholieren voor bèta en techniek in positieve zin beïnvloeden. De activiteiten zijn 
enerzijds gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en anderzijds 
op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven.

De ervaringen van de bedrijven in het Jet-Net-netwerk die de Nationale DenkTank heeft gespro-
ken zijn zeer positief. Binnen het Platform Bèta Techniek wordt er ook gesproken over het starten 
van Jet-Net-netwerk voor het vmbo. De Nationale DenkTank is hier een groot voorstander van: 
vmbo’ers vormen immers de belangrijkste doelgroep voor de potentiële mbo-technici, waar een 
groot tekort aan is. 
Meer informatie: www.jet-net.nl

Het vak Technologie
Binnen het vmbo-onderwijs is er een nieuw vak ontworpen: Technologie. Dit vak is bedoeld om 
leerlingen kennis te laten maken met technologie in de sectoren landbouw, economie, zorg & 
welzijn en techniek, zodat ze een bewuster keuze maken voor hun vervolgstudie of beroep. In 
kleine groepjes gaan de leerlingen met een speciaal digitaal lesprogramma de organisatie van 
een bedrijf nabootsen. Ook gaan ze op bezoek bij onder andere ‘echte’ agrarische en techni-
sche bedrijven, verzorgingshuizen, recreatieparken, ziekenhuizen en lopen ze verplicht één week 
stage bij een van deze bedrijven of instellingen. Het vak vormt een oplossing voor de analyse van  
de Nationale DenkTank dat leerlingen in het studiekeuzeproces vaak te veel voorlichting krijgen 
en te weinig eigen praktijkervaringen opdoen en mede daarom vaak verkeerd kiezen. Techni-
sche bedrijven zouden de uitgever van het vak, de Branche Uitgevers Groep, kunnen benaderen 
om een casus te verzorgen voor het vak, of in contact te komen met scholen die het vak geven. 
Een samenwerking met deze scholen kan voor beide partijen van meerwaarde zijn. De bedrijven 
zijn voor de school een partner die de praktijk van het vak mee kunnen helpen invullen. Dit biedt 
voor het samenwerkende bedrijf de mogelijkheid om zich aan een grote groep studiekiezers te 
presenteren.

Kwadrant D: Bestaande projecten die meer ingezet kunnen worden als  
arbeidsmarktinstrument

www.studiekeuze123.nl
Studiekeuze123 is een onafhankelijke organisatie die online studie-informatie biedt. Arbeidsmarkt-
perspectieven zijn hier wel te vinden maar spelen nog een beperkte rol. De website zou veel 
meer aandacht kunnen besteden aan oriëntatie op de beroepspraktijk. Brancheorganisaties 
zouden hiervoor (eventueel in samenwerking met het Platform Bèta Techniek) aan kunnen sluiten 
bij de website www.studiekeuze123.nl met een sms-dienst. Scholieren kunnen zich via de website 
opgeven voor de studiekeuze sms-dienst. Via de sms worden ze regelmatig (persoonlijk) uitge-
nodigd voor open dagen van de studies, maar bijvoorbeeld ook voor open dagen bij bedrijven 
(voor jonge leerlingen, als ze de keuze voor vakkenpakket nog moeten maken). Daarnaast 
kunnen zij via sms uitgenodigd worden voor een meeloopdag of een gesprek met een ‘coach’ 
(jonge werknemers) van een technisch bedrijf. Deze coach kan de leerling enthousiast kan ma-
ken voor de sector en tegelijkertijd helpen met het maken van de juiste keuze (vakkenpakket/
studie).

Sectorwerkstukken
Leerlingen op de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo moeten in het derde jaar 
een sectorwerkstuk maken. Dit is een opdracht waarbij leerlingen in de sector die zij gekozen 
hebben (techniek, landbouw, economie of zorg & welzijn) een vakoverstijgend werkstuk of 
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presentatie maken. Deze werkstukken worden nu nog lang niet altijd voorzien van een praktisch 
element, terwijl dit een mooie kans is om leerlingen ook te laten kijken naar de beroepspraktijk. 
Brancheorganisaties zouden contact kunnen leggen met scholen, om leerlingen die in de sector 
techniek een werkstuk maken, een opdracht te bieden vanuit de praktijk. Juist de leerlingen van 
de gemengde en theoretische leerweg zijn een voor technische bedrijven interessante groep: 
deze leerlingen kunnen doorstromen naar de hoogste niveaus van het mbo. Deze leerwegen zijn 
minder praktisch dan de beroepsgerichte leerwegen. De sectorwerkstukken zijn een mogelijkheid 
om al voor de studiekeuze in aanraking te komen met de praktijk van de technieksector. 
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1.  Begrippenlijst

aio Assistent in opleiding; medewerker aan een universiteit die promotieonder-
zoek doet 

AOb Algemene Onderwijsbond
AOC Agrarisch Opleidings Centrum; beroeponderwijs dat opleidingen biedt op 

het gebied van dier, plant, milieu en voedsel. AOC’s vallen onder het minis-
terie van LNV

BVE Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie
CWI Centrum voor Werk en Inkomen; overheidsorgaan voor arbeidsbemiddeling
DVD Doorgroeitrajecten Voor Docenten
Deming- Kwaliteitcontrolesysteem dat ontwikkeld is door de Amerikaanse statisticus
Model    Walter E. Deming. Het systeem controleert de kwaliteit van processen vol-

gens de stappen Plan, Do, Study en Act (PDSA)
EVC Erkennen van Verworven Competenties;  EVC beoogt de erkenning, waar-

dering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke 
mogelijke leeromgeving 

EPOS Educatief Partnerschap Ouders & School
FTE Fulltime Equivalent; een eenheid om werkgelegenheid uit te drukken. Een 

voltijdbaan is 1 FTE
hrm Human resource management; een Engelse term voor specifieke invullen 

van personeelsbeleid. Werving, selectie en personeelsplanning zijn enkele 
aspecten van het management op dit gebied 

havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs;  een vorm van secundair onderwijs 
met vijf leerjaren dat na succesvol afronden toegang geeft tot hoger be-
roepsonderwijs

hbo Hoger beroepsonderwijs 
ho Hoger onderwijs, verzamelnaam voor hbo en wo
InFO Innovatie Fonds Onderwijs
LIO Leraar in Opleiding
LLL Leven Lang Leren; de filosofie achter leven lang leren is dat iedereen blij-

vend inzetbaar moet zijn voor het arbeidsproces. Het ministerie van OCW ziet 
leven lang leren als een blijvend onderdeel van het leven, en vooral ook van 
het werken. De gedachte achter leven lang leren is zowel op economische 
als sociale overwegingen gebaseerd 

mbo Middelbaar beroepsonderwijs
OBS Openbare basisschool
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; een samen-

werkingsverband van 30 rijke landen om sociaaleconomisch beleid te bestu-
deren en coördineren. De OESO bestudeert de door de aangesloten landen 
verzamelde data  en brengt advies uit ter ondersteuning van het afstemmen 
van internationaal beleid 

po Primair onderwijs

Bijlagen
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PBT Platform Bèta Techniek; dit platform heeft van de overheid de opdracht ge-
kregen om voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta’s en technici 
in Nederland te zorgen  

PED Permanente Educatie Docenten 
PAL Persoonlijk Assistent van Leraren
PISA Programme for International Student Assessment; een driejarig grootschalig 

internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen over allerlei aspecten 
van het reguliere onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de auspi-
ciën van de OESO

roc Regionaal Opleidingen Centrum 
RWI Raad voor Werk en Inkomen. Platform van werkgevers, werknemers en ge-

meenten dat regering, en andere spelers op de arbeidsmarkt adviseert over 
de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen 

SBL Stichting Beroepskwaliteit Leraren; SBL heeft voor het ministerie van OCW in 
het kader van de Wet BIO zeven competenties voor leraren geformuleerd 
die het bekwaamheidsdossier vormgeven 

SBO Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt; kenniscentrum voor onderwijsperso-
neel en digitaal portaal voor informatie over de onderwijsarbeidsmarkt

SLO Stichting Leerplanontwikkeling ; nationaal expertisecentrum voor leerplanont-
wikkeling

STER Scholen Totaal Evaluatie Ranglijst. Een beoordelingssysteem van scholen in 
Nederland om prestatie van scholen transparant en vergelijkbaar te maken

Technasium Een initiatief voor beter bètaonderwijs op havo en vwo. Leerlingen krijgen 
als extra vak Onderzoek en Ontwerpen: onderwijs in realistische projectop-
drachten dat verschillende bètavakken combineert

TOA Technisch Onderwijs Assistent. Een TOA ondersteunt de leraar bij zijn onderwij-
staken.  Een TOA mag  niet zelfstandig lesgeven

vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs; een vorm van secundair on-
derwijs dat vier jaar duurt  en aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs

vo Voortgezet onderwijs
vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;  een vorm van secundair onder-

wijs met zes leerjaren dat na succesvol afronden toegang geeft tot weten-
schappelijk onderwijs

Wet BIO Wet op de Beroepen In het Onderwijs. Een in juni 2004 aangenomen on-
derwijswet waarin is vastgelegd aan welke competenties een leraar moet 
voldoen. De Wet BIO moet de kwaliteit van de leraar garanderen. In totaal 
zijn er zeven bekwaamheideisen omschreven in de Wet BIO

wo Wetenschappelijk onderwijs
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De Nationale DenkTank 2007 bedankt…
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mevr. M. Baartmans Directeur, Educatie en Informatiecentrum Mainport Rotterdam
mevr. A. Bakker Directeur, Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere  
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mevr. M.A.A. Laarhoven Intern Begeleider en Remedial Teacher, OBS de Klimop, Eindhoven en OBS 

De Wegwijzer, Eindhoven
mevr. M.J.C. van Laere Senior projectadviseur Human Capital, SenterNovem
dhr. S.W.J. Lamberts Rector Magnificus, Erasmus Universiteit Rotterdam
mevr. A. van Langen Senioronderzoeker, ITS, Radboud Universiteit
dhr. M. Lanting Directeur Business Development, De Baak
mevr. B. van Leeuwen  Coördinator team Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs, SLO
dhr. P. van Leeuwen Directeur Instellingen, ING
dhr. F. Leijnse Hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt, Open Universiteit Heerlen en  
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voorzitter Platform Beroepsonderwijs
dhr. P. Lems Lector Digital Learning, Hogeschool InHolland, Rotterdam 
dhr. S. van Lienden Voorzitter, LAKS
dhr. R. Limper Voorzitter, Werkgroep Ouderbetrokkenheid/ VOO
mevr. R. van der Linden Onderzoeker, IVA
dhr. H. Lindner Beleidseconoom, Ministerie van OCW
mevr. A. van de Loo Ondernemer, Organisatieadviesbureau Target Point
dhr. F. Los Coördinator Sectie Onderzoek, Universiteit Leiden
dhr. P. Louwman Stafmedewerker Honoursprogramma Innovation and Environmental  

Sciences,  Universiteit Utrecht
dhr. T. Luken Arbeids- en organisatiepsycholoog, Luken Loopbaan Consult
mevr. M. Lunenberg Onderzoeker Lerarenopleiders, Onderwijscentrum Vrije Universiteit  

Amsterdam
dhr. E. Lutteke Conrector, Isendoorn College, Warnsveld
dhr. W.K. Ma Voorzitter, Rural China Education Foundation
mevr. D. van Maanen Junior vakdidacticus geschiedenis, Instituut voor Lerarenopleiding Universiteit 

van Amsterdam
mevr. T. Maas-De Brouwer Raad van Advies Nationaal Initiatief Lang Leve Leren!
dhr. J. Marijnissen Intern Begeleider, OBS Cor Emous, Den Haag
dhr. R. Martens Hoogleraar Multimediale Educatie, Open Universiteit, Leiden
dhr. J. Massolt Leraar natuurkunde, Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen en  

lerarenopleider, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
 mevr. J. Meerburg Onderwijsdirecteur, Instituut voor Interdisciplinaire Studies, Universiteit van 

Amsterdam
dhr. P. Meere Directeur, OBS Houtrust, Den Haag
dhr. F. Mentjox Senior beleidsadviseur, VO-Raad
dhr. J. van Merriënboer Hoogleraar en Wetenschappelijk Directeur, Netherlands Laboratory for  

Lifelong Learning 
mevr. J. Meulenbrug Directeur, projectdirectie Leren & Werken, Ministeries van SZW en OCW
dhr. A. Migchielsen Decaan havo, Sint Bonifatiuscollege, Utrecht
mevr. K.F. Mittendorf AIO Kwaliteit van Loopbaangesprekken, Fontys Hogeschool, Eindhoven
mevr. M. de Moer Intern Begeleider, OBS De Fontein, Alkmaar
dhr. B. Molenkamp Voorzitter College van Bestuur, Amarantis Onderwijsgroep, Amsterdam
dhr. R.A.J. van der Moolen Directeur, Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR)
dhr. H. van Nieuwkerk Voorzitter, Procesmanagement Herontwerp Middelbaar Beroepsonderwijs 
dhr. J. Nijs Business Manager, YES!
dhr. R. Oberman Director, McKinsey & Company
dhr. J.H. Ockels Algemeen Directeur, Yacht
mevr. S.S. Oen Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW
dhr. P.M.M. de Oijen Ministerie van OCW 
dhr. J. Olthof Leraar wiskunde en decaan, Alkwin College, Uithoorn
dhr. J. Ongering Decaan, bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Schooldecanen en  

Leerlingbegeleiders 
dhr. A. van Opdorp Opleidingsleraar, Da Vinci College, Roosendaal
dhr. M. van Os Projectleider Ambitieprogramma, Platform Bèta Techniek
mevr. J. Oudejans Senior beleidsmedewerker Praktijkleren, Colo (vereniging van kenniscentra 

beroepsonderwijs bedrijfsleven)
dhr. M. den Ouden Leraar, Scholengemeenschap Barendrecht
dhr. D. Ouwendijk Hoofd Kennis en ErvaringsInstiuut, Eneco Energie
dhr. R.J. Pat-El AIO Pedagogiek, Universiteit Leiden
mevr. H. Patty Decaan, Isendoorn College, Warnsveld
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dhr. R. van der Ploeg Hoogleraar Economie, Europees Universitair Instituut, Florence en Hoogleraar 
Universiteit van Amsterdam

dhr. P. Powell Senior Education Advisor, Roosevelt Academy, Middelburg
mevr. M. van Praag Directeur,  Amsterdam Center for Entrepreneurship 
mevr. A. Proost Leraar geschiedenis, Cartesius College, Amsterdam
mevr. M. van Ramshorst Interim manager, Christelijk College, Zeist
dhr. F. de Rave Directeur, OBS Cor Emous, Den Haag
mevr. N. Rezwani Hosseini Projectleider, Innovatieplatform
mevr. I. Riedijk Medewerker, MBO Raad
dhr. F. Riemersma Stafmedewerker, Onderwijsraad
mevr. V. van Rijn LIO biologie, Universitair Onderwijs Centrum Groningen (UOCG,instituut voor 

eerstegraads lerarenopleidingen)
dhr. T. van Rijn Directeur, Basisschool Wittering
mevr. A. van Rijsbergen Inspecteur Hoger Onderwijs en Projectleider BaMa monitor, Inspectie van 

het Onderwijs 
dhr. R. van der Rijst AIO Hoger Onderwijs, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleidingen,  

Onderwijsontwikkeling en Nascholing 
dhr. A.H.G. Rinnooy Kan Voorzitter SER en voorzitter Tijdelijke Commissie Leraren
dhr. M. Roes Opleider, Centrum voor Ondernemerschap, Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
dhr. H. Rood Communicatieadviseur, Rood Advies B.V.
dhr. R. de Rooij Event Manager Studiebeurs, Malmberg
dhr. G. Roorda Lerarenopleider wiskunde, Universitair Onderwijscentrum Groningen
mevr. Y. van Rooy Voorzitter College van Bestuur, Universiteit Utrecht
mevr. M. Rossen Coördinator Honourprogramma Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht
mevr. C. Roulaux Persvoorlichter wetenschap, Universiteit Maastricht
dhr. H. Ruisch Rector, Gemini College, Ridderkerk
dhr. P. Schippers Decaan, Minkema College, Woerden en voorzitter sector havo-vwo,   

NVS-NVL
dhr. H.W.G. Schmitz Procesmanager, Het Platform Beroepsonderwijs
dhr. R.J.F. Scholten Directeur, OBS De Kring, Maastricht
dhr. W. Schrier LIO aardrijkskunde, Universitair Onderwijscentrum Groningen
dhr. Th. Selhorst Leraar en decaan, Wellant College Westvliet
dhr. M. Siers Manager arbeidsmarktkennis, CWI
dhr. R.J. Simons Hoogleraar Didactiek in Digitale Context, Universiteit Utrecht
dhr. S. Slagter Voorzitter, VO-Raad
dhr. M. Smakman Directeur, Stichting de Bakkerij
mevr. B. Stam Junior vakdidacticus geschiedenis, Instituut voor de Lerarenopleiding  

Universiteit van Amsterdam
mevr. J. Stam Rector, Montessori College, Nijmegen
dhr. L. Stevens Algemeen directeur, NIVOZ
dhr. M.F. Stutterheim Programmamanager, Technopartner
mevr. H. Taat Rector, Utrechts Stedelijk Gymnasium
mevr. H. Terwijn  Psycholoog, IMC  Weekendschool
dhr. W. van Teutem Onderhandelaar, CNV Onderwijs
dhr. J. Theeuwes Directeur, SEO;  Hoogleraar Toegepast economisch onderzoek, Universiteit 

van Amsterdam
dhr. S. van den Tol  Student-docent, MKB Servicedesk
dhr. S. Tromp Directeur, Junior College Utrecht
mevr. J. Vaane Directeur, OBS Portland
dhr. J. van der Veen Adviseur, RWI
dhr. K. van Veen Universitair docent, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding,  



94

Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON), Universiteit Leiden
mevr. N. van der Veen Projectleider, Stichting Beroepskwaliteit Leraren
dhr. R. van der Veen Leraar natuurkunde, Belcampo  College, Groningen
mevr. P. Vergeer Logopedist, OBS Cor Emous
dhr. N. Verloop Hoogleraar en directeur, ICLON
mevr. J. Vermaas  Onderzoeker, IVA
dhr. M. Vermeulen Director, PricewaterhouseCoopers
dhr. B. Verweij Voorzitter, Interstedelijk Studenten Overleg
dhr. H. Vink Directeur, Stichting Jong Ondernemen
mevr.  M. Vogelzang Directeur Programma Onderwijspersoneel, Ministerie van OCW
mevr. M. Volp-Kortenhorst Directeur, Etty Hillesum Lyceum, Deventer
dhr. F. Voncken Directeur Studiefinanciering en Projectdirecteur Voortijdig Schoolverlaten, 

Ministerie van OCW
dhr. N. van der Vorm Zakelijk Directeur, NIVOZ
dhr. B. Vriend Beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
mevr. H. de Vries Projectleider, New Venture Incompany
dhr. G. Vrieze Onderzoeker, ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
dhr. E.J. Waal Coördinator minor ‘Ondernemen door Ondernemen’, Hogeschool Rotterdam 
dhr. R. Waardhuizen Beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
dhr. J. Wagemakers Adviseur, Platform Bèta Techniek
dhr. T. Wagenaar Algemeen Directeur, OSG Singelland
dhr. B. Wanders Projectleider, Expertisecentrum Technasium
dhr. H. Wassink Beleidsmedewerker, CPS
dhr. V. Wedekind Accountmanager, Aditech
dhr. J. Weger de Beleidsmedewerker, Ministerie van OCW
dhr. F. Weima Directeur, SBO
dhr. M. Wesseling Beleidsmedewerker, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevorde-

ring van de Geneeskunst
mevr. Westerink Onderwijskundig beleidsmedewerker, Driestar Educatief
dhr. W.H. van de Werfhorst Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam
dhr. O. Wiegert Beleidsmedewerker, HBO-Raad
dhr. A.M.L. van Wieringen Hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam en voorzitter On-

derwijsraad
dhr. M.R.G. Wijnen  Opleidingsmanager, Zadkine Cursus en Advies, Rotterdam
dhr. J. Wilkens Business Intelligence Manager, Yacht
dhr. H. Willems Programmaleider Multidisciplinair Honoursprogramma, Radboud Universiteit 

Nijmegen
mevr. H. Windgasse Leraar Engels, Isendoorn College, Warnsveld
dhr. M. de Winter Hoogleraar Pedagogiek, Universiteit Utrecht
dhr. C. de Wit Adviseur, KPC Groep
dhr. W. Wit Albeda College, Rotterdam  
mevr. M. Wolfensberger Coördinator Excellent Tracé, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit 

Utrecht
dhr. W. Woning Accountmanager Arbeidstransfer Unit, Johan de Witt Scholengroep, Den 

Haag
dhr. J. Wuijts Leraar economie en mentor, Alkwin College, Uithoorn
dhr. M. Zandbergen Lerarenopleider natuurkunde, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
dhr. J. van Zijl Voorzitter, Raad van Werk en Inkomen
mevr. R. Zevering Beleidsmedewerker, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
mevr. J. van Zon Directeur Onderwijs, IJburg College, Amsterdam
dhr. F. Zwarts Rector Magnificus, Rijksuniversiteit Groningen 
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4.  Analyse maatschappelijke kosten en baten

Bron: Nationale DenkTank 2007

Voorgestelde adviezen brengen kosten met > 50% terug

Knelpunten Oplossingen

4,5

Leraren-
tekort 
in 2015

7,0

Mismatch
arbeids-
markt

Inflexibele 
school*

13,0

Totale 
kosten

1,0
0,6

1,5

Onder-
benutte 
capaciteit

Scholen

2,6

Docenten

3,4

Leerlingen Resterend 
gat

5,5

1,5

-52%

Onderbenutte capaciteit

Lerarentekort

Mismatch arbeidsmarkt

Inflexibele school

€ miljard

* Inflexibiliteit ten opzichte van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen; kosten niet door Nationale Denktank 2007 gekwantificeerd

Bron: Nationale DenkTank 2007

Knelpunten in het onderwijssysteem kosten de 
maatschappij jaarlijks €13 miljard

4,5Lerarentekort 
in 2015

7,0
Onderbenutting
capaciteiten 
leerlingen

1,5Mismatch onderwijs 
en arbeidsmarkt

pm
Inflexibiliteit t.o.v. 
maatschappelijke 
veranderingen

13,0Totaal

Onderliggende oorzaken

• Talent van excellente studenten blijft onbenut 
• Maken van verkeerde studiekeuze
• Voortijdig beëindigen studie (uitval)
• Niet-optimale doorstroom naar vervolgopleiding of arbeidsmarkt
• Afstuderen op studie onder niveau (afstroom)

• 20% extra lesuitval door 25% lerarentekort
• 340.000 zittenblijvers door structureel lesuitval
• Verlies van 1 bruto jaar salaris (modaal) voor zittenblijvers
• Kosten van afstroom en uitval niet meegerekend

• 27.000 opgeleide die geen werk vinden
• 48.000 open vacatures
• Maatschappelijke kosten door waardeverlies

1.1

1.2

1.3

1.4 • Veel succesvolle locale initiatieven
• Gebrek aan evaluatie en opschaling
• Maatschappelijke kosten moeilijk de schatten en niet meegenomen 

in deze analyse

€ miljard

1
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Bron: Nationale DenkTank 2007

€ miljard

Aannames

• Tekort leraren in 2015 loopt op tot 15%
• Dit betekent structureel lesuitval van minstens 

15%
• 20-25% van alle vo-leerlingen blijft zitten in 

deze situatie
• De meer dan 210.000 zittenblijvers verliezen 

minstens een modaal bruto salaris van €30.000
• Dit is €4,5 miljard meer dan het verlies voor de 

huidige zittenblijvers

6,2

2015

1,7

Nu

4,5

Extra 
2015

Verwacht lerarentekort in 2015 kost jaarlijks €4,5 miljard1.1

Bron: Nationale DenkTank 2007

2,7Excellentie

0,8Studiekeuze

3,1Uitval

0,3Doorstroom

0,2Afstroom

7,0Totaal

€ miljard

Aannames

• R&d uitgaven NL fors lager dan OESO gemiddelde (1.8% versus 2.3% bbp)
• Groei r&d uitgaven mogelijk door benutten van talent excellente studenten 
• Als gevolg hiervan meer investering in R&D dat groeit met 0.5% BBP naar het 

OESO gemiddelde 

• Jaarlijks switchen 30.000 studenten (hbo en wo) van studie
• Door switchen beginnen studenten gemiddeld een jaar later met werken
• Als gevolg hiervan loopt de maatschappij jaarlijks 30.000 arbeidsjaren mis

• Jaarlijks stoppen 140.000 leerlingen en studenten voortijdig met hun studie
• Gedurende 5 jaar zullen zij aanzienlijk minder salaris verdienen dan wanneer 

zij waren afgestudeerd

• Jaarlijks ca. 4.300 vwo-ers die hbo doen i.p.v. wo (salaris verlies)
• Jaarlijks ca. 3.000 havo-studenten die mbo doen i.p.v. hbo (salaris verlies)
• 8% van de vmbo-Ters stroomt door naar havo, terwijl dit 30% zou kunnen zijn

• Jaarlijks stappen 11.000 leerlingen over naar opleiding van een lager niveau 
• Toelating op de hogere opleiding geeft aan dat zij de potentie hebben om de 

opleiding af te ronden - met de juiste begeleiding hadden zij hun initiële 
opleiding kunnen afronden

1a

1b

1c

1d

1e

Onderbenutten van capaciteit leerlingen kost jaarlijks
€7 miljard

1.2
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Bron: Nationale DenkTank 2007

€ miljard

Aannames

Kosten tekorten
• De kosten van een vacature is gemiste 

waardecreatie door een werknemer.
• Waardecreatie is geschat op brutosalaris van 

werknemer + brutowinst van bedrijf per werknemer 
(ongeveer 1,75 × brutosalaris)

• Hierbij is aangenomen dat een tekort ofwel een 
onvervulbare vacature na een jaar toch vervuld is

Kosten overschot
• Een jaar werkloos: kosten bijstand
• Ook een werkloze vindt na een jaar toch op een of 

andere manier een baan, bijvoorbeeld door 
omscholing

• Als deze persoon toch werk vindt buiten zijn/haar 
expertise levert hij/zij door omscholing 3 maanden 
lang geen winst op (ongeveer 0,75 × brutosalaris)

0,3

1,5

1,2

Overschot TotaalTekort

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt  
kost jaarlijks €1,5 miljard

1.3

Bron: Nationale DenkTank 2007

Initiatieven om Leven Lang Leren te bevorderen

Grote 
schaal

Kleine 
schaal

Opschalen 

• Initiatief dient 
meerdere 
doelen

• Rekening 
houden met 
context voor 
verspreiden 
van innovaties
• Marketing moet 

geaccepteerd 
binnen 
onderwijs
• Kennisdeling 

tussen scholen

Probleemanalyse 

• Mate van urgentie LLL
voor bedrijf is bepalend
• Regionale fora
• Bedrijven zoeken 

contact met 
onderwijsinstituut

• Alumni netwerk
• Docenten werken 

verplicht deel van tijd 
extern

Implementatie 

• Duaal leren
• Loopbaan begeleiding

• Maatwerk
• E-learning
• Leervouchers
• Speciaal gebouw voor 

volwassenenonderwijs

Evaluatie 

• LLL targets halen (in 
aantal projecten)

• Rendement evaluatie
• 360 feedback
• Evaluatie van onderwijs 

bij bedrijven

Probleemaanpak 

• Financiële afweging 
• Literatuur bestuderen

• Draagvlak onder 
docenten creëren 

1.4
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Bron: Nationale DenkTank 2007

Initiatieven om ondernemerschap te bevorderen

Grote 
schaal

Kleine 
schaal

Opschalen 

• Externe 
kennisdeling

• Interne 
kennisdeling

Probleemanalyse 

• Schoolbestuurders met 
visie

• Interactie tussen school 
en omgeving (bedrijven, 
kamers van koophandel, 
lokale overheden, etc.)

• Ketenaanpak: aandacht 
voor ondernemen van 
basisschool tot 
universiteit

• Flexibele financiering
• Korte lijnen in 

organisatie: hierdoor 
innovaties vanaf de 
werkvloer mogelijk

Implementatie 

• Ondernemers voor de 
klas

• Student company

• Centrum voor 
Ondernemerschap 
(CvO)

• Verplicht vak 
ondernemerschap

Evaluatie 

• Feedback van alumni
• Longitudinale enquêtes

Probleemaanpak 

• Praktijkgericht

• Onderwijs op maat
• Schoolbrede aandacht 

voor ondernemen

1.4

Bron: Nationale DenkTank 2007

Initiatieven om burgerschap te bevorderen

Grote 
schaal

Kleine 
schaal

Opschalen 

• Externe 
kennisdeling
• Structurele 

financiering na 
pilot

Probleemanalyse 

• Maatschappij komt op 
kindervoetjes de school 
binnen
• Schoolteam heeft direct 

contact met leerlingen  
• Schoolteam heeft 

contact met buurt 
• Schoolteam leest 

kranten en vakliteratuur
• Eisen/prikkels van 

overheid
• Aandacht voor 

(on)bezorgdheid ouders
• Vertrouwen op 

ervaringen

• Schoolteam stelt 
prioriteiten op basis van 
schoolvisie
• Schoolteam heeft 

contact met externe 
collega's 
• Interne/externe 

observaties in de klas
• Check of elders 

opgevangen signalen 
ook spelen op eigen 
school

Implementatie 

• Schoolteam 'leeft voor'
• Bijscholing van 

docenten 
• Voorlichten ouders 

• Alternatieve 
ouderparticipatie 
• Stimuleren positief 

gedrag
• Kinderparlement 

Evaluatie 

• Schoolteam en 
leerlingen aanspreken 
op afgesproken regels
• Input vragen van ouders 

op schoolvisie 
• Overleg op de hei 
• Evaluatie door externe 

experts
• School Video Interactie 

Begeleiding (SVIB)
• Enquête voorafgaand 

aan schoolbrede 
evaluatie 

Probleemaanpak 

• Mening schoolleiding is 
doorslaggevend  
• Aansluiten op 

bovenschools kader 
• Inventarisatie 

geldstromen

• Schoolvisie is bepalend
• Overleg in schoolteam
• Leerlingen inspraak 
• Gebruik best practices
• Een op een contact met 

betrokkenen 
• Kleine commissie van 

docenten doet voorstel
• Inventarisatie 

(potentiële) partners
• Passend in 

schoolklimaat 
• Openbare 

vergaderingen
• Overleg in ouderkamer

1.4
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Bron: Nationale DenkTank 2007

Door de adviezen van de Nationale DenkTank kan jaarlijks 
> € 7 miljard van maatschappelijke kosten worden bespaard

Imago

7,54

Actie 
comité
havo 

0

InFO Totaal

0,21 0,99

Aan-
komst-
bonus

0,52

Talent-
coach

2,64

Excel-
lentie
pro-
gramma

0

EPOS

0,20

Zomer-
school

1,40

0,32

DVD & 
PED

1,24

PAL

0

STER

Leerlingen Docenten Scholen

P D S A P&S D A P D S A

€ miljard

Bron: Nationale DenkTank 2007

Leerlingen: invoeren van een talentcoach resulteert 
in opbrengsten van meer dan € 0,5 miljard

127

521

648

69

453

Minder uitval

Niet
meegenomen

Overige maat-
schappelijke
voordelen

Totale
opbrengsten

Kosten

Winst

Minder switchen:
snellere deelname
arbeidsmarkt

126
Minder switchen: 
geen opleidings-
kosten

Impact Aannames

Opbreng-
sten

€ miljoen

• Talentcoach brengt switchen terug met 50% kostenbesparing: 
– Snellere deelname arbeidsmarkt (1 jaar) en 

– Lagere opleidingskosten (Niet hoeven bekostigen van een extra 
jaar opleiding)

• 25% van de huidige uitvallers zal meer gemotiveerd raken door 
talentcoaching

• Helft van deze groep zal hierdoor in de toekomst niet meer uitvallen

• Minder arbeidsongeschiktheid door meer motivatie (~€ 120 miljoen)
• Beter gebruik maken van talenten, wat resulteert in een hogere 

opleiding en salaris (~€ 10 miljoen)

• Talentcoach besteedt 14-18 uur per leerling tijdens zijn/haar 
schoolcarrière (afhankelijk van type opleiding)

• Hiervoor zijn ~1.500 additionele fte's nodig

OCW kan een directe besparing van €126 
miljoen realiseren, wat gelijk is aan de 
kosten van het invoeren van talentcoaching

Directe opbrengsten 
voor OCW

Kosten

P
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Bron: Nationale DenkTank 2007

Leerlingen: stimuleren van een excellentieklimaat resulteert 
in maatschappelijke winst van meer dan € 2,5 miljard

19

12

1

2.672
Meer r&d
investeringen
in Nederland

2.672Opbrengsten

Beurzen voor
Top-5% studenten

Talentscholen in
voortgezet
onderwijs

Baten 2.640

Overige kosten

Impact Aannames

Opbreng-
sten

Kosten 

• Maatregelen zorgen voor een gunstiger excellentieklimaat in 
Nederland met als resultaat top scores voor Nederlands top 
talent

• Door gunstiger investeringsklimaat zal bedrijfsleven (vooral 
multinationals) het r&d budget (minstens) in lijn brengen met 
OESO-gemiddelde

• 5% van de studenten krijgt een volledige vergoeding voor 
zijn/haar collegegeld

• 72 fte's nodig voor ontwikkelen curriculum (€ 4,8 miljoen)
• 46 fte's nodig als docent (€ 3,4 miljoen)
• Facilitaire kosten (reiskosten vergoeding, back office, 

€ 3,5 miljoen)

• 4 fte's betrokken bij het coördineren masterprogramma’s
• 5 fte's betrokken bij een overkoepelend excellentiebureau

€ miljoen

D

Bron: Nationale DenkTank 2007

Leerlingen: zomerschool resulteert in een 
opbrengst van meer dan € 0,2 miljard per jaar

• Ieder jaar gaan ~50.000 leerlingen niet over 
(ca. 5% van totale aantal leerlingen)

• 20% van deze leerlingen kunnen deelnemen aan 
de zomerschool: genoeg potentie om te slagen

• 2/3 van de zomerschool-deelnemers gaan als nog 
door de zomerschool met als gevolg minder 
opleidingskosten voor OCW en snellere toegang 
tot de arbeidsmarkt

1

5

5

177
Minder zittenblijvers: 
eerdere deelname
arbeidsmarktmarkt

37Minder zittenblijvers: 
lagere opleidingskosten

214Totale opbrengsten

Extra salaris docenten

Kosten lesmiddelen

Kosten stichting 
& campagne

203Totale winst

• Overheadkosten zijn even groot als kosten van 
een leraar (conciërge, administratie, etc.)

• 10 fte € 60.000 p.a. (promotie, marketing, etc.)
• Overhead kosten van € 400.000

Impact Aannames

• 1.000 leraren beschikbaar voor 1 maand
• Een leraar “kost” € 60.000 per jaar

Opbrengsten

Kosten 

OCW kan €37 miljoen directe 
besparingen realiseren, wat 
€25 miljoen meer is dan kosten 

Bèta-kampen en Verdiepingskampen kunnen 
op een zelfde manier georganiseerd worden –
financiële impact moet apart bekeken worden

Directe opbrengsten 
voor OCW

€ miljoen

A
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Docenten: betere training en meer carrièremogelijkheden 
voor leraren resulteert in besparingen van € 2,2 miljard

• Alle hbo en wo-afgestudeerden zijn potentiële leraren
• 10% van niet-leraren hebben interesse om leraar te worden wanneer 

arbeidsomstandigheden verbeteren*
• 10% van deze groep wordt daadwerkelijk leraar wanneer 

arbeidsomstandigheden verbeteren
• Arbeidsomstandigheden zijn in 2010 verbeterd – 5 jaar lang een 

hogere instroom

49

36

1.950
Terugdringen
lerarentekort –
hogere instroom

1.022
Terugdringen
lerarentekort –
lagere uitstroom

2.972Opbrengsten

700Loondifferentiatie
leraren

Carrière
ondersteuning

Training van
leraren

2.188Winst 

• 30% van de uistroom komt door verandering van type baan 
• 30% van deze uitstroom kan gereduceerd worden wanneer 

omstandigheden verbeteren
• Arbeidsomstandigheden zijn in 2010 verbeterd – 5 jaar lang een 

lagere uitstroom
• 70% van de door de Tijdelijke Commissie Leraren voorgestelde 

loonsverhoging wordt toegewezen aan leraren

• Eén HR manager per 100 leraren (€ 24 miljoen)
•Opportunity costs voor intervisie van leraren 

(1 dag per jaar, € 12 miljoen)

• Kosten van het faciliteren van “normale” training (uitgeven van het 
volledige trainingsbudget, op dit moment slechts 60% gebruikt)
• Kosten buitengewone training (MBA, PhD) voor 10% leraren 

(€ 8 miljoen) 
•Opportunity costs voor training van leraren (20 extra uur per jaar) 

Impact Aannames

Opbreng
-sten

Kosten 

* Onderzoek van OCW

€ miljoen

P/S

Bron: Nationale DenkTank 2007

Docenten: PAL zorgt jaarlijks voor een kostenbesparing 
van € 1,2 miljard

• 20% van de promovendi wordt PAL
• In dienst voor 8 uur per week 
• 3 PALs kunnen de efficiëntie van twee leraren verdubbelen

23

30

496Professionals
voor de klas       

850Studenten
voor de klas

104Promovendi
voor de klas

1.449Totale baten

152Salariskosten
PALs

Werving en
selectie 

Training  

1.244Winst

• 0.1% van de beroepsbevolking wordt (>25) PAL
• In dienst voor 8 uur per week 
• 3 PALs kunnen de efficiëntie van twee leraren verdubbelen

• Professionals en promovendi verdienen € 30.000 per fte
• Studenten ontvangen €20.000 per fte

• 20% PALs via professionele W&S 
• Kosten selectie 1 PAL-maandsalarissen per PAL fte
• Kosten werving 6 PAL-maandsalarissen per PAL fte

Impact Aannames

Opbreng-
sten

Kosten 

• 3% van de studenten wordt PAL
• In dienst voor 8 uur per week 
• 2 PALs kunnen de efficiëntie van één leraar verdubbelen

• Iedere PAL ontvangt twee weken training 
• Training kost € 1.000 per PAL

€ miljoen

D



102

Bron: Nationale DenkTank 2007

Scholen: oplossen van grootste problemen op het havo 
leidt tot een kostenbesparing van > € 0,3 miljard

• 50% minder  "zittenblijvers"

38

58

14

36

30Minder zittenblijvers -
Minder onderwijskosten       

142
Minder zittenblijvers -
eerder deelnemen
arbeidsmarkt

Meer vmbo studenten
naar het havo

TBD
vmbo studenten
meer succesvol
op het havo

Minder hbo studenten
via het vwo

Meer havo studenten
maken hbo af

Winst 317

Minder havo studenten
hebben vertraging op hbo

• 30% van de vmbo-T studenten gaan naar havo
• Havo studenten voegen meer waarde toe – resulterend in 

maatschappelijke opbrengsten

• 30% van huidige vwo studenten die naar hbo gaan, gaan 
direct naar havo

• Bespaart 1 jaar opleidingskosten en zorgt eerdere 
deelname aan arbeidsmarkt

• 80% of huidige havo-hbo uitvallers gaat zijn opleiding wel 
afmaken

Impact Aannames

Opbreng-
sten

• 80% of huidige havo-hbo zittenblijvers maakt zijn 
opleiding wel op tijd af 

• Niet meegenomen in berekening

Directe opbrengsten 
voor OCW

€ miljoen

P

Bron: Nationale DenkTank 2007

Scholen: STER leidt tot een kostenbesparing 
van meer dan € 0,2 miljard jaarlijks

•Door STER verbeteren prestaties van slechtst 
presterende scholen
• Aangenomen is dat de slechtst presterende scholen 

op het niveau van “tweede kwartiel” scholen presteren
• Als gevolg hiervan neemt het aantal zittenblijvers af 

met 1.700 leerlingen per jaar
•Dit leidt tot besparing van € 214 miljoen
•Waarvan directe OCW besparingen € 37 miljoen 

(besparing op onderwijskosten van zittenblijvers)
• Besparing op maatschappelijke kosten van € 177 

miljoen door eerdere deelname arbeidsmarkt

1

37

177
Minder zittenblijvers:
eerder deelnemen
arbeidsmarkt

Minder zittenblijvers: 
Minder onderwijskosten

214

Winst 213

Invoering STER

Totale baten

Impact Aannames

Opbreng-
sten

Kosten 

Directe opbrengsten 
voor OCW

€ miljoen

• Implementatie van het plan sluit nauw aan bij 
bestaande kennisstructuren 
•Met een budget van < € 1 miljoen kan ruim worden 

voorzien in de formatie van een stuurgroep, inclusief 
administratieve ondersteuning en kosten voor 
overhead, het opzetten, onderhouden en promoten 
van de onderzoeksgegevens, een kenniscentrum met 
onderzoeksbudget en extra mankracht bij de Inspectie 
van het Onderwijs

S
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Scholen: aankomstbonus leidt tot een maatschappelijke 
besparing van ca € 1 miljard

• 25% van personen die nu niet doorstromen, stromen wel door met 
aankomstbonus

9

8

149
Minder uitval 
tussen 
opleidingen

144Minder uitval 
binnen opleiding

156Minder switchen

561
Betere
aansluiting
arbeidsmarkt

1.012Totale
opbrengsten

Kosten voor
gemeenten

Kosten OCW

995Winst

• Switchen wordt met 20% teruggedrongen door aankomstbonus

• Aankomstbonus voor doorstroom onderwijs en arbeidsmarkt

Impact Aannames

Opbreng-
sten

Kosten 

• 5% van personen die uitvallen tijdens hun opleiding, maken hun 
opleiding af door aankomstbonus

• Aankomstbonus voor doorstroom tussen opleidingen 
(bijvoorbeeld prestatiebeloning voor de talentcoach)

Directe opbrengsten 
voor OCW

•Opleidingen in overschotsectoren (>30%) dringen overschot actief
terug met 25%
•Opleidingen in overschotsectoren (tussen 10% en 30%) dringen 

overschot terug met 10%
•Deze studenten gaan een opleiding in tekortsector volgen

€ miljoen

A
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5.  De Nationale DenkTank 2007

Deelnemers

Floortje Bijleveld 
2001-2004 BA, University College Utrecht, Universiteit Utrecht 
2004-2006  LLM, Rechten, Erasmus Universiteit Rotterdam
2006-2007  M.Sc., Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Noor Focken 
2001-2004  BA, Social Sciences, University College Utrecht
2006-2007  M.Sc., International Development Studies, International School for Humanities  
 and Social Sciences Amsterdam

Louis Handoko 
2006  Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Stanleyson Hato 
1998-2004  drs., Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Afke Hemmes 
2000-2007  IO/IB, Rijksuniversiteit Groningen
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Cassandra Hensen 
1999-2007  M.Sc., Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Noor Hogerzeil 
2003  Nederlands Recht

 

Deborah Klaassen 
2002-2006  BA, Wijsbegeerte, Universiteit Leiden 
2004-2006  Praktijkstudie Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden
2006  Master, Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied, Universiteit Leiden

Mark de Kok 
1997-2002  drs., Wiskunde, Universiteit Leiden
1997-2003  drs., Natuurkunde, Universiteit Leiden
2004-2008  dr., Promotie Natuurkunde, Leiden + Nikhef

Bernadette Kruijver 
2001-2007  drs., Natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen
2007 Postdoctorale lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen 

Maarten Niederer
2002-2005  B.Sc., Wiskunde, Universiteit Utrecht 
2003-2005  B.Sc., Informatica, Universiteit Utrecht
2005-2007  Master Applied Computing Science, Universiteit Utrecht
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Joep Pijpers 
1998-2005  M.Sc., Scheikundige Technologie, TU Delft
2001-2003 Taal en Cultuur Latijns-Amerika (Propedeuse), Universiteit Leiden
2005  Promotie-onderzoek, FOM-AMOLF

Astrid Poorthuis 
2001-2006  drs., Psychologie

Femke Roosma 
2003-2006  B.Sc., Politicologie, Universiteit van Amsterdam

Albert-Jan Shi 
2001-2006  drs., Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen

 

Dineke Smedts 
1997-2005 Arts onderzoeker, Universiteit Leiden

Dirk-Jan Stegink 
2002-2007  Internationale Organisaties, Rijksuniversiteit Groningen
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Sara Steyn 
1995-2001  mr., Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
2000-2003 drs., Milieumaatschappijwetenschappen, Universiteit Utrecht

 

Nouchka Tick 
1997-2003  drs., Psychologie, Universiteit van Amsterdam
2003  Promotieonderzoek Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus MC

Freek Venneman 
2002  Technische Natuurkunde, TU Delft

 
Maike van der Waal 
2005-2007  Cancer Genomics and Developmental Biology, Universiteit Utrecht
2001-2005  B.Sc., Biomedische Wetenschappen
 

 

José van Zwieten 
2000-2005  drs., Orthopedagogiek, Universiteit Utrecht
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Bestuur

Karel Gaemers   
2005-heden Decaan van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en  
 Informatica, Universiteit van Amsterdam

Harald Tepper – voorzitter  
2007-heden  McKinsey & Company, consultant 

Michiel van den Hauten 
2007-heden Ministerie van SZW, directie SV, afdeling Re-integratie en sanctiebeleid, senior  
 coördinerend beleidsmedewerker/plaatsvervangend afdelingshoofd

Rutger Hermsen 
2004-heden  FOM-instituut AMOLF, Promovendus theoretische biofysica

Paul Rutten 
2001-2007  McKinsey & Company, Associate Principal
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Lindy Santegoets 
2005-heden Erasmus Universitair Medisch Centrum, Arts onderzoeker op de afdeling  
 Verloskunde & Vrouwenziekten 

Jurjen Slump – secretaris 
2006-heden  Persbureau Novum, politiek redacteur

Pieter Stolk – penningmeester 
2004-heden  Universiteit Utrecht, Departement Farmaceutische Wetenschappen,  

Promovendus

Projectondersteuning

Claire Arens – programma-manager
2006–2007  Freelance trainer en projectmanager 

Priscilla Brandon – assistent programmamanagement 
 Student Universiteit van Amsterdam



110

Wouter Los
2005-heden  Research & Market Development Faculty of Science/Inst. Biodiversity &  
 Ecosystem Dynamics UvA

Rolf Schreuder – programma-manager
2007-heden Zelfstandig adviseur/projectmanager DoeTank

Robert Metzke – projectleider onderzoeksbegeleiding
2004-heden Consultant, McKinsey & Company, Amsterdam

Teun van der Kamp - begeleiding onderzoek
2005-heden Consultant, Mckinsey & Company, Amsterdam

Miranda Berkhof -  begeleiding onderzoek
2007-heden Consultant, Mckinsey & Company, Amsterdam
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Het gaat niet zo goed met het onderwijs in Nederland! 
Zo had waarschijnlijk de eerste zin van dit rapport 
geluid indien de Nationale DenkTank alleen naar de 
stand van zaken ten aanzien van topleerlingen en 
het excellente onderwijs had gekeken. Nederlandse 
PISA-scores voor deze groep zijn, zoals ook in dit rapport 
is opgemerkt, opvallend laag. Het is belangrijk dat er 
voor allen toegankelijk en goed onderwijs aangeboden 
wordt, maar de kwaliteit van het onderwijs op hoger ni-

veau is een heel belangrijke factor voor de toekomstige concurrentiepositie van Nederland. Als wij willen dat 
Nederland in een steeds verder globaliserende wereld relevant blijft, dan moeten we blijven innoveren, dan 
moeten we topmensen en -bedrijven aantrekken en behouden, en dan zullen we meer moeten investeren in 
ons onderwijssysteem. 

De Nationale DenkTank heeft inzichtelijk gemaakt dat de tekortkomingen van het onderwijsstelsel ons jaarlijks 
meer dan 13 miljard euro kosten. Dat is onacceptabel, zeker omdat hierbij nog geen rekening gehouden is 
met de kosten die een aftakelend onderwijsstelsel op de lange termijn met zich meebrengt. Immers, op lange 
termijn zal onderinvestering in ons onderwijssysteem onherroepelijk leiden tot aantasting van ons welvaarts-
model. Wij moeten ervoor zorgen dat dit niet gebeurt, dat we niet het welzijn en de sociale zekerheid van 
toekomstige generaties op het spel zetten. Wij moeten opkomen voor hen die nu nog niet kunnen of mogen 
stemmen. 

Het is tijd om in het onderwijs aandacht te besteden aan grotere diversiteit, hogere kwaliteit en betere aanslui-
ting bij de vraag van de maatschappij. Ik denk dat privatisering een effectieve en efficiënte manier is om deze 
knelpunten aan te pakken. Privatisering verkleint de afstand tussen ‘producent’ en ‘consument’, waardoor de 
vraag beter zal aansluiten bij het aanbod en de kwaliteit zal stijgen. Een bijzondere vorm van privatisering is de 
school die door ouders is opgezet uit onvrede over het publieke onderwijs. Hiermee is bijvoorbeeld in Engeland 
geëxperimenteerd, en met hele positieve resultaten. Een onderwijsmodel met grotere betrokkenheid en asser-
tiviteit van de ouders heeft mijns inziens de voorkeur boven een model waarbij de beste stuurlui aan wal staan.

Het is jammer dat recent onderzoek door 21minuten.nl heeft aangetoond dat Nederland (nog) niet bereid 
lijkt te zijn om verdere privatisering in ons onderwijs te accepteren.  Met innovatieve adviezen zoals het In-
novatie Fonds Onderwijs, Scholen Totaal Evaluatie Ranglijst en de Aankomstbonus, probeert de Nationale 
Denktank dit knelpunt te omzeilen. Het zou goed zijn als in de komende jaren de politiek niet alleen naar de 
negatieve aspecten van privatisering kijkt, maar ook naar het potentieel.

Privatisering is echter zeker niet de enige of ultieme oplossing voor de problemen in ons onderwijsstelsel, en 
daarnaast kunnen we niet naar de politiek kijken als enige verantwoordelijke. Onderwijs komt niet alleen uit 
Den Haag, onderwijsverbetering dus ook niet. Wij allen, ouders, kinderen, docenten, scholen, universiteiten en 
bedrijven, bepalen het onderwijs. Onderwijsverbetering is een gedeelde verantwoordelijkheid. Namens ons 
allen heeft de Nationale DenkTank 2007 een goede voorzet gegeven. Laten wij het werk afmaken! 

Ir. drs. J.F.B.C.D. van Oranje

Nawoord
Prikkels voor  
beter onderwijs





Synthetron


