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Stichting de Nationale DenkTank

Innovatie vereist niet alleen kennis, maar vooral 
ook ondernemende en creatieve mensen die samen 
ideeën kunnen verwezenlijken. Met deze visie 
werd Stichting de Nationale DenkTank in 2005 
opgericht. 

Tien jaar later is Stichting de Nationale DenkTank 
uitgegroeid tot een instituut dat elk jaar met een 
onafhankelijke blik gedegen analyses uitvoert en 
innovatieve ideeën en concrete oplossingen ont-
wikkelt om de Nederlandse maatschappij vooruit 
helpen. Dat doen wij door elk jaar met ongeveer 
twintig jonge academici vanuit totaal verschillende 
studieachtergronden een maatschappelijk pro-
bleem te lijf te gaan. 

Naast het aandragen van oplossingen, zet de 
Nationale DenkTank zich ook in om deze oplos-
singen daadwerkelijk te (laten) implementeren. 
Zo zijn de SIRE-campagne ‘Handen af van onze 
hulpverleners’, het idee van de bijmengkip, de 
Advieswinkel voor laagdrempelig psychologisch 
advies en de start-up Pacmed voortgekomen uit 
de Nationale DenkTank.
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Nationale DenkTank 2015
In 2015 is het thema van de Nationale DenkTank ‘Het Leren van de Toekomst’. In  

augustus 2015 is een groep van 24 studenten, pas afgestudeerden en promovendi 

met uiteenlopende achtergronden aan de slag gegaan met de vraag hoe we het  

leren van de toekomst zo kunnen organiseren en faciliteren, dat het talent van de 

individuele leerling tot bloei komt en het leren beter aansluit bij de veranderende 

wereld.

De Nationale DenkTank beslaat een periode van vier maanden en bestaat uit een 

analysefase en een oplossingsfase. In de analysefase brengt de Nationale DenkTank 

de belangrijkste knelpunten in kaart. Dit gebeurt onder andere door middel van  

interviews, data-analyse, enquêtes en literatuuronderzoek.

Op 1 oktober 2015 presenteerde de Nationale DenkTank de resultaten van de analyse-

fase tijdens een ExpertForum aan ongeveer 200 experts vanuit de overheid, het 

bedrijfsleven en de wetenschap. In dit document vindt u de resultaten van deze eerste 

fase.

Op basis van de analyses ontwikkelt de Nationale DenkTank 2015 concrete oplos- 

singen en toepassingen van het leren van de toekomst. Deze oplossingen worden  

op 7 december 2015 gepresenteerd tijdens de Eindpresentatie. Mocht u vragen  

hebben naar aanleiding van onze analyses of geïnteresseerd zijn om met ons mee  

te denken over oplossingen, neem dan contact op via info@nationale-denktank.nl. 

‘We do not learn from 
experience...  

we learn from reflecting  
upon experience.’

John Dewey
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Executive summary 
Tijdens de analysefase zijn we voortdurend uitgegaan van de hoofdvraag: “Hoe kun-

nen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de 

individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent 

veranderende omgeving?” We hebben ons hierbij geconcentreerd op vier domeinen: 

het maatschappelijk doel van leren, de ontwikkeling van het kind, onderwijsvernieu-

wingen en het onderwijsstelsel.

Maatschappelijke doelen ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’ zijn onderbelicht
Het Nederlandse onderwijs scoort goed op het maatschappelijke doel ‘weten en 

doen’. ‘Persoonsvorming’ en ‘samenleven’ zijn onderbelicht in het huidige onderwijs. 

Dit kan deels worden verklaard door het feit dat deze kwaliteiten en vaardigheden 

moeilijk meetbaar zijn ten opzichte van cognitieve vaardigheden (‘weten en doen’). 

Onder andere hierdoor worden scholen nu weinig gestimuleerd om meer aandacht te 

besteden aan ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’. 

Ontwikkeling jong kind krijgt weinig aandacht, ondanks groot potentieel
Binnen de leeromgeving van kinderen is vooral meer aandacht en bewustwording 

nodig omtrent de ontwikkeling van het jonge kind. Het jonge kind (0-4 jaar) maakt 

de belangrijkste breinontwikkeling door van zijn leven; de fundamenten voor latere 

sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling worden gelegd tussen het eerste en 

het derde levensjaar. Uit ons onderzoek blijkt dat 60% van het Nederlandse publiek 

zich hier niet van bewust is. Ook scoren 88% van de kinderdagverblijven en 96% van 

de peuterspeelzalen matig op pedagogiek.

Onderwijsvernieuwingen vereisen lerende scholen
De notie van de ‘lerende school’ is de basis voor succesvolle vernieuwing in het on-

derwijs. Met een lerende school bedoelen wij een school waar de visie op onderwijs, 

de effectiviteit van onderwijs en de vorm waarin onderwijs gegeven wordt constant 

samen overwogen, besproken en geëvalueerd worden. De leraar is de belangrijkste 

factor in dit proces en moet hierin gefaciliteerd worden. Schoolleiders dienen dit 

proces vorm te geven en te bewaken. Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan 

lerende scholen zijn voorbeelden van radicale onderwijsvernieuwingen. Deze radicale 

onderwijsinitiatieven kunnen als inspiratie voor vernieuwing binnen het Nederlandse 

onderwijs dienen. 

Onderwijsstelsel: partijen houden elkaar in de houdgreep
Verschillende belanghebbenden houden elkaar op systeemniveau in een houdgreep, 

waardoor verandering en innovatie moeilijk te realiseren zijn. Er is onbenutte ruimte 

op het gebied van dag- en jaarindeling van het onderwijs en de overgang van primair 

naar voortgezet onderwijs. Ook kan winst worden behaald met het bij elkaar brengen 

van belanghebbenden (verbindingen maken). Verder spelen de lerarenopleidingen een 

cruciale rol bij het ontwikkelen van de juiste docenten. Tenslotte is er een belangrijke 

rol weggelegd voor de Onderwijsinspectie, die een sterkere nadruk zou moeten leg-

gen op de bredere doelen van het onderwijs. 
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Voorwoord 
Zeer waarschijnlijk bent u enige (of vele) jaren geleden naar school geweest en was u 

in uw jeugd voortdurend aan het leren, zoals kinderen en jongeren nog steeds doen. 

Een groot verschil is echter dat de wereld op dit moment in razendsnel tempo veran-

dert. Nooit eerder hebben technologische ontwikkelingen en globalisering elkaar zo 

snel opgevolgd. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor ons hele leven: we 

zijn altijd online en krijgen de hele dag door grote hoeveelheden informatie te verwer-

ken. Hoe we informatie vinden en tot ons nemen is ook ingrijpend veranderd. Dit alles 

heeft een grote invloed op het leren van kinderen van nu en het onderwijs dat daar-

mee verbonden is. Het leren van de toekomst is regelmatig onderwerp van discussie 

en debat: in hoeverre kan ICT persoonlijke aandacht van een leraar vervangen? Welke 

vaardigheden bereiden het beste voor op een snel veranderende samenleving? Een 

overkoepelende vraag die we willen stellen is of Nederland wel klaar is voor het leren 

van de toekomst. Uit onze enquête blijkt dat slechts een vijfde van de Nederlanders 

denkt dat dit het geval is.1 

‘Onderwijs is de ontmoeting 
van het kind en de wereld.’ 

Gert Biesta

Dit document is de samenvatting van onze bevindingen uit de Analysefase. Tijdens 

deze fase hebben we ons geconcentreerd op de volgende vier domeinen: het maat-

schappelijk doel van leren, de ontwikkeling van het kind, onderwijsvernieuwingen en 

het onderwijsstelsel. Hierbij is er voortdurend uitgegaan van de volgende hoofdvraag: 

“Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en 
faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot 
bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent 
veranderende omgeving?” 

In de onderstaande hoofdstukken worden de bevindingen van de Nationale DenkTank 

2015 gepresenteerd – gerangschikt naar de genoemde domeinen. Allereerst proberen 

we de vraag naar wat de maatschappij van het leren van de toekomst verlangt te be-

antwoorden. Vervolgens behandelen we de vraag hoe (jonge) kinderen precies leren 

en wat daarbij belangrijke omgevingsfactoren zijn – zowel binnen als buiten school. In 

het derde domein wordt gekeken naar de vraag in hoeverre er op dit moment sprake 

is van een innovatief onderwijssysteem in Nederland. Afsluitend bekijken we hoe het 

huidige onderwijsstelsel het leren van de toekomst beter kan faciliteren en realiseren. 

Om de nodige analyses uit te voeren, hebben de deelnemers van de Nationale Denk-

Tank 2015 de afgelopen maanden 116 experts geïnterviewd, een uitgebreid litera-

tuuronderzoek gedaan en drie enquêtes gehouden: onder de Nederlandse bevolking, 
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onder leraren en schoolleiders, en onder schoolbesturen.2 Ook zijn 37 scholen en kin-

derdagverblijven bezocht en is een niet nader te bepalen hoeveelheid koffie gedron-

ken. Een beknopte versie van de gedane analyses en uitkomsten vindt u in dit rap-

port. Deze analyses zullen de basis vormen voor de oplossingen die wij de komende 

maanden zullen vormen – opdat wij samen met u het beste onderwijs voor Nederland 

kunnen realiseren!

De Nationale DenkTank 2015

1 20% van de Nederlanders gaf aan dat zij dachten dat Nederland klaar is voor het leren van de toekomst, Newcom 

Bevolkingsenquête NDT 2015.
2 De enquêtes werden mogelijk gemaakt door Newcom. Bevolkingsenquête (N=1001); Lerarenenquête (N=798); School-

bestuurdersenquête (N=44), NDT 2015.
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Maatschappelijk doel van het leren
1.1 Weten & Doen, samenleven en persoonsvorming
Leren doe je overal en continu. Onderwijs is dat deel van leren dat op school plaats-

vindt, of in ieder geval met school te maken heeft. Goed onderwijs bereidt mensen 

voor op de rest van hun leven. Toch is het mogelijk om over het onderwijs en het leren 

van de toekomst na te denken, zonder ons te moeten wagen aan filosofische levens-

vragen. Hier wagen wij ons aan de vraag hoe onderwijs mensen voor kan bereiden 

op de maatschappij van de toekomst. Het is hierbij niet ons doel om de toekomst te 

voorspellen, maar om te onderzoeken welke doelstellingen binnen het onderwijs be-

langrijker en minder belangrijk zullen worden in de wereld van morgen. Daarom zullen 

wij niet kijken naar de vraag wat kinderen in de toekomst zoal zullen leren en hoe het 

curriculum van de toekomst eruit zal zien, maar naar de vraag welke vaardigheden in 

de toekomst belangrijker en minder belangrijk zullen zijn.

Op basis van schoolbezoeken, statistische gegevens en expertinterviews zijn wij tot 

de conclusie gekomen dat het Nederlandse onderwijs tot de internationale top hoort 

op het gebied van ‘weten en  doen’, maar minder goed in staat is kinderen te leren 

samenleven en dat er te weinig ruimte is voor reflectie en persoonsvorming. De  

Nationale DenkTank verwacht dat het samenleven en de persoonsvorming in de toe-

komst nog belangrijkere vaardigheden zullen zijn dan nu.  

Daarnaast is het onderwijs gesegregeerd: het onderwijs brengt leerlingen met ver-

schillende achtergronden maar beperkt met elkaar in contact. Door veranderingen op 

de arbeidsmarkt, in een samenleving die steeds diverser wordt, zal het onderwijs haar 

aandachtsgebieden moeten verleggen. In dit hoofdstuk zullen wij eerst de doelen van 

onderwijs bespreken, daarna gaan we in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de 

consequenties hiervan voor de doelen van onderwijs.

‘Wat is het doel van onderwijs? 
Wat is het doel van het leven? 

Wie ben ik?’
Claire Boonstra, Operation Education

De maatschappij heeft drie hoofddoelen voor het onderwijs
Wij zien drie maatschappelijke doelen voor het onderwijs: ‘weten & doen’, ‘samenle-

ven’, en ‘persoonsvorming’.3  Het eerste doel, ‘weten en doen’, betreft alle vaardighe-

den en kennis die nodig zijn voor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het 

tweede doel, ‘samenleven’, dient om een kind te leren hoe maatschappelijke institu-

ties werken en hoe men op een goede en geëmancipeerde wijze met zijn medemens 

om kan gaan. Onder het derde en laatste doel, ‘persoonsvorming’, valt de persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen: hoe kunnen kinderen opgroeien tot zelfstandige, zelfden-
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kende mensen die in staat zijn kritische keuzes te maken en te reflecteren op het 

eigen kunnen en denken?4 De doelen hebben een interne en externe samenhang, die 

geïllustreerd is in figuur 1.

Op het gebied van ‘weten en doen’ scoort het Nederlandse onderwijs internationaal 

gezien bovengemiddeld. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat Nederland de tiende 

plek behaalt wat betreft rekenen en de vijftiende plek behaalt wat betreft lezen.5 

Er is veel minder bekend over de ‘score’ op samenleven en persoonsvorming. Maar 

wat wel bekend is over samenleven doet vermoeden dat we hier internationaal gezien 

op achterblijven.6 Uit eigen onderzoek blijkt dat Nederlanders politieke betrokkenheid 

belangrijk vinden, maar het niveau waarop dit nu wordt bijgebracht wordt beoordeeld 

met een 5,6.7 Daarnaast geven Nederlandse leraren aan burgerschapsvorming als 

belangrijkste doel van onderwijs te zien.8 

Op het gebied van persoonsvorming is er een discrepantie tussen wat de maatschap-

pij verwacht van onderwijs, en wat het onderwijs daadwerkelijk kan bieden. 60% van 

de geënquêteerde Nederlanders vindt dat het onderwijs meer aandacht zou moeten 

besteden aan sociaal-emotionele vaardigheden en 75% van de leraren zou meer tijd 

willen besteden aan persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen. 

Er zijn dus sterke aanwijzingen dat er meer aandacht besteed zou moeten worden 

aan samenleven en persoonsvorming binnen het Nederlandse onderwijs. Ook Gert 

Biesta, hoogleraar Educatie, stelt dat “[samenleven] en [persoonsvorming] onvol-

doende benut en onvoldoende gezien worden.”9

 

Aangezien er in het onderwijs traditioneel gezien een grote focus ligt op meetbare 

vaardigheden, kan het zijn dat deze vaardigheden ondergesneeuwd worden doordat 

ze lastiger meetbaar zijn. Hoewel er pogingen zijn gedaan om bepaalde kwaliteiten 

onder ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’ meetbaar te maken bij kinderen, staat dit 

onderzoeksgebied nog in de kinderschoenen. 

Figuur 1 De doelen van onderwijs
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Er is ook nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect dat 

onderwijs kan hebben op de ontwikkeling van de kwaliteiten die onder ‘samenleven’ 

en ‘persoonsvorming’ vallen. Het staat buiten kijf dat kinderen op school tot op een 

bepaalde hoogte leren samenwerken en zelfkennis opdoen, maar hoe groot het effect 

van de school hierop precies is en op welke manieren dit effect vergroot kan worden, 

is nog onduidelijk. 

Figuur 2 Het Nederlandse onderwijs presteert goed op het gebied van ‘weten en doen’...

Figuur 3 ...maar ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’ blijven onderbelicht
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Bovendien worden scholen nu vooral afgerekend en gewaardeerd op basis van hoe 

goed de school het doet op de Cito-toets of het centraal schriftelijk eindexamen. Ook 

dit staat meer aandacht besteden aan ‘samenleven’ en ‘persoonsvorming’ in de weg. 

1.2 Maatschappelijke ontwikkeling versterkt belang samenleven  
en persoonsvorming
Naast het huidige beeld in Nederland, is het belangrijk om ook naar de toekomst te 

kijken. Hoe verandert de maatschappij en hoe veranderen daarmee onze verwachtin-

gen van het onderwijs? Door de snellere technologische ontwikkelingen en de steeds 

diverser wordende maatschappij, verwacht de Nationale DenkTank dat de vaardighe-

den samenleven en persoonsvorming steeds belangrijker zullen worden. 

De technologie ontwikkelt zich snel. De Amerikaanse ondernemer Gordon Moore 

stelde in 1965 - in zijn als “de Wet van Moore” bekend geworden uitspraak - dat de 

rekenkracht van computers ongeveer elke twee jaar verdubbelt. Indien dit juist is, 

zullen er rond 2025 voor het eerst computers zijn met dezelfde rekenkracht als het 

menselijk brein en halverwege deze eeuw zal een computer dezelfde rekenkracht 

hebben als alle mensen op aarde samen. Door deze ontwikkeling zullen steeds meer 

geavanceerde denk- en analysetaken door computers worden overgenomen.10 Op 

school wordt het daarom minder belangrijk om kennis te memoriseren en zelfstandig 

te analyseren, maar des te belangrijker om zelfstandig en in groepsverband grote 

hoeveelheden informatie op een creatieve manier te verwerken, en te beslissen welke 

informatie relevant of gewenst is. Deze trend zien we al in bijvoorbeeld veranderde 

vacature-eisen, zoals te zien in figuur 4.

Figuur 4 Voorbeelden van ontwikkelingen in de maatschappij
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Naast de technologische ontwikkelingen zien we dat onze samenleving steeds diver-

ser wordt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het aantal mensen dat de afgelopen 50 

jaar van over de hele wereld naar Nederland is gekomen. Naast het absolute aantal 

migranten is ook de variatie in herkomst steeds groter geworden: Nederland kent nu 

ruim 200 nationaliteiten.11 Om hier optimaal de vruchten van te kunnen plukken, vindt 

de Nationale DenkTank het belangrijk dat iedereen samen leert leven met een ver-

scheidenheid aan culturen. Ook de meeste Nederlandse leraren vinden het belangrijk 

dat hun leerlingen in contact komen met andere groepen leerlingen.12 Dit contrasteert 

sterk met de mate van segregatie in ons onderwijsstelsel. Naarmate de bevolking 

diverser wordt, zal het onderwijs er steeds meer voor moeten zorgen dat leerlingen 

wel in contact komen met andere groepen, bijvoorbeeld door uitwisselingen of door 

bepaalde vakken op gemengde niveaus aan te bieden.

Conclusie 

Het onderwijs kent drie maatschappelijke doelen: ‘weten en doen’, ‘samenleven’ en 

‘persoonsvorming’. Nederland behoort tot de internationale top op het gebied van 

‘weten en doen’. ‘Samenleven’ en ‘persoonsvorming’ blijven onderbelicht. Het onder-

wijs zou hieraan meer aandacht moeten besteden.

Gegeven de snelle technologische ontwikkelingen en de steeds diverser wordende 

maatschappij, verwacht de Nationale DenkTank dat de vaardigheden ‘samenleven’ en 

‘persoonsvorming’ in de toekomst nog belangrijker worden dan zij nu al zijn.  

3 Deze drie doelen zijn gebaseerd op literatuur en op expertinterviews, onder andere met Gert Biesta, hoogleraar Edu-

catie en Anne-Bert Dijkstra, hoogleraar Toezicht en Socialisatie, scholen en onderwijsbestel.
4 BIESTA, G. (2012) Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. Amsterdam: Den 

Boom; LEDOUX, G. et al, Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills. Amsterdam: 

Kohnstamm Instituut; TEN DAM, G. en Monique VOLMAN. (1999) Scholen voor sociale competentie. Een pedagogisch-

didactische benadering. Lisse: Swets & Zeitlinger; BARTLETT, S. en Diana BURTON (2010) Introduction to Education 

Studies. London: Sage Publications; BIESTA, G. (2015) Het Prachtige Risico van Onderwijs. Culemborg: Uitgeverij 

Phronese; BIERI, P. (2008) Bildung volgens prof. dr. Peter Bieri. De Groene Amsterdammer. 22 Augustus.
5 De zogenaamde PISA-scores (Programme for International Student Assessment) van de OESO (Organisatie voor Eco-

nomische Samenwerking en Ontwikkeling) laten zien dat Nederland internationaal hoog scoort op rekenen, namelijk de 

tiende plek, en een vijftiende plek behaalt op lezen.
6 Dit bijkt onder andere uit de ICCS studie (2009), een internationaal onderzoek naar burgerschapskennis van 14-jarige 

leerlingen, OECD, PISA 2012; IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
7 Newcom Bevolkingsenquête NDT 2015. 
8 57% ziet burgerschapsvorming als belangrijkste doel van onderwijs, Newcom Lerarenenquête NDT 2015.
9 Interview met Gert Biesta (18-9-2015).
10 MOORE, G. (2006) Understanding Moore’s Law: Four Decades of Innovation 1st Ed. Philadelphia Chemical Heritage 

Foundation.
11 MOORE, G. (2006) Understanding Moore’s Law: Four Decades of Innovation 1st Ed. Philadelphia Chemical Heritage 

Foundation.
12 Newcom Lerarenenquête NDT 2015.
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De ontwikkeling van het kind 
In ons onderzoek naar de ontwikkeling van het jonge kind, de schoolomgeving van 

het kind en de buitenschoolse leeromgeving zijn we veel onbenutte mogelijkheden 

tegengekomen om de talenten van kinderen beter tot bloei te laten komen. Allereerst 

adresseren we de vraag hoe en wanneer het jonge kind (0-4 jaar) het beste leert. 

Daarna richten we ons op de onbenutte mogelijkheden in de leeromgeving op basis- 

en middelbare scholen. In het laatste deel van dit hoofdstuk kijken we naar de grote 

verschillen tussen de buitenschoolse leeromgevingen van kinderen. 

2.1 Beperkte toepassing van kennis over de ontwikkeling van het jonge kind
De vraag hoe jonge kinderen leren is onlosmakelijk verbonden met hun (potentiële) 

hersenontwikkeling. In de wetenschap is veel bekend over de manieren waarop jonge 

kinderen leren en hoe zij zich optimaal ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek 

komt uit verschillende hoeken: de neurowetenschap, pedagogiek en psychologie.13 

  

Het meest basale wetenschappelijke inzicht over het jonge kind (0-4 jaar) is dat het 

in die periode de belangrijkste breinontwikkeling doormaakt van zijn leven. De herse-

nen van kinderen tussen nul en vier jaar ontwikkelen zich zeer snel; veel fundamen-

ten voor latere ontwikkeling worden gelegd tussen het eerste en het derde levensjaar. 

Dit geldt zowel voor sociaal-emotionele als voor cognitieve ontwikkeling. Wanneer 

een kind niet optimaal gestimuleerd wordt of zich in deze periode langdurig in een 

onveilige of stressvolle omgeving bevindt, kan deze ontwikkeling ernstig verstoord 

raken. Hier kunnen kinderen hun leven lang last van hebben.14 

 

Deze waardevolle kennis die in de wetenschap is opgebouwd, wordt niet altijd even goed 

vertaald naar de dagelijkse praktijk van ouders en leraren. 60% van de Nederlanders die 

deelnamen aan onze enquête, gaf aan zich niet bewust te zijn van deze processen.15

Figuur 5 Pieken in de hersenontwikkeling van kinderen in de eerste vier jaar
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De beperkte kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen en hoe de omgeving hier-

aan kan bijdragen, wordt (deels) verklaard door de informatie die ouders krijgen via 

de bestaande informatiekanalen. Informatie die ouders krijgen van de verloskundige 

en het consultatiebureau gaat nauwelijks over de (hersen)ontwikkeling van baby’s en 

peuters. Het overgrote deel van de informatie gaat over de lichamelijke gezondheid 

van kinderen en de veiligheid van hun omgeving.16 Hoewel deze informatie van groot 

belang is, concluderen wij dat er disproportioneel weinig aandacht wordt besteed aan 

hersenontwikkeling van kinderen.

Met een optimale begeleiding van jonge kinderen kan volgens wetenschappelijk on-

derzoek tot anderhalf jaar aan ontwikkelingsachterstand worden voorkomen.17 Toch 

geeft Nederland relatief weinig geld uit aan de ontwikkeling van kinderen tussen het 

eerste en het vierde levensjaar. Uit onderzoek van de OESO uit 2009 blijkt dat Neder-

land 2,4% van het BBP uitgeeft aan de ontwikkeling van kinderen onder de vier. Dit is 

het laagste percentage van alle Noord-Europese landen.18 

‘Kinderopvang in Nederland is 
een krankzinnig versnipperd 

systeem zonder gelijkvormige 
gedachte. […] Het is vooral een 

arbeidsmarktinstrument’ 
Marilse Eerkens – De Correspondent

Pedagogische kwaliteit onderbelicht in kinderopvang 

Niet alleen ouders spelen een belangrijke rol in het leven van jonge kinderen. Vanaf 

negen weken kunnen Nederlandse kinderen terecht bij een kinderdagverblijf. Daarnaast 

kunnen kinderen vanaf hun tweede jaar naar de peuterspeelzaal, waar zij meestal slechts 

enkele uren per dag doorbrengen. Er zijn strenge eisen wat betreft de veiligheid en de 

hygiëne van kinderdagverblijven.19 Deze worden door de GGD regelmatig getest en 

beoordeeld. Opvallend is dat, naast dit strenge toezicht op de zogenaamde structurele 

kwaliteit, er op landelijk niveau geen onderzoek wordt gedaan naar de pedagogische 

kwaliteit en meer in het bijzonder de interactieve vaardigheden van het personeel. Het 

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft dit vanaf 2002 steek-

proefsgewijs onderzocht. De cijfers die hieruit zijn gekomen, zijn markant. De overgrote 

meerderheid van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen scoorde “matig” op alge-

mene pedagogische proceskwaliteit.20 Aan NCKO-bevindingen zijn – in tegenstelling tot 

de onderzoeken uitgevoerd door de GGD – geen consequenties verbonden.

De aandacht voor het jonge kind richt zich momenteel onterecht eenzijdig op ar-

beidsparticipatie en emancipatie van de ouders. Deze – niet onbelangrijke – thema’s 

zouden vergezeld moeten worden van een perspectief waarin de ontwikkeling van het 

kind centraal staat. Om dezelfde reden zou er structureler toezicht moeten komen op 
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de pedagogische kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, waarbij een 

onvoldoende of matige kwaliteitsbeoordeling sancties zou moeten opleveren.

2.2 De leeromgeving op school
Als het kind eenmaal vier jaar oud en leerplichtig is geworden, vormt de school een 

belangrijk deel van de leeromgeving van het kind. De vraag die in dit hoofdstuk cen-

traal staat, is hoe een optimale leeromgeving voor het kind gecreëerd en beheerd 

wordt binnen de huidige wet- en regelgeving. De leeromgeving staat hierbij voor alle 

processen waarbij het kind leert. Deze vinden plaats binnen de school, en buiten de 

school: thuis, op verenigingen en in interactie met de maatschappij. In deze paragraaf 

staat de leeromgeving op school centraal. In de volgende paragraaf gaan we in op de 

leeromgeving buiten school. 

Wetenschappelijke succesfactoren in het onderwijs
Op basis van wetenschappelijk bekende succesfactoren van onderwijs uit het werk 

van Hattie, Sammons en Edmonds21, zijn tien aandachtspunten te formuleren die van 

grote invloed zijn op hoe goed kinderen kunnen leren op school.

Deze tien punten zijn wij gaan toetsen aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij hebben 

ongeveer 30 basis- en middelbare scholen in Nederland bezocht. De scholen die we hebben 

bezocht weerspiegelen een dwarsdoorsnede van het Nederlands onderwijs. Hierbij zijn 

expliciet “zwarte”22 en “witte” varianten van basis-, vmbo- en havo/vwo-scholen en gym- 

nasia bezocht in verschillende delen van Nederland. Verder voerden wij gesprekken met 

experts op het gebied van het leerproces, variërend van wetenschappers tot leraren.

Op alle scholen zagen we:

1. Veilig schoolklimaat: staan de organisatie en omgang op school in het teken 

van leren?

2. Verantwoordelijkheid van leerlingen: hebben leerlingen duidelijke verantwoor-

delijkheden (taken) binnen de school?

We zagen wisselende toepassing van:

3. Ouderbetrokkenheid: worden ouders expliciet betrokken bij het leerproces van 

hun kind?

4. Focus op metacognitie: leren kinderen leerstrategieën?

5. Onderwijskundig leiderschap: hebben schoolleiders een visie en is die zicht-

baar in de praktijk?

6. Consistentie van visie en praktijk: dragen alle onderwijsbetrokkenen de visie 

van de school uit?

7. Professionalisering van leraren: kunnen leraren zich ontwikkelen via trainingen 

en (intercollegiale) feedback?

8. Duidelijke lesdoelen: weten leerlingen wat ze moeten leren en waarom?

We zagen maar weinig scholen met:

9. Voldoende uitdaging voor iedereen: is er voor iedere leerling een uitdaging op maat?

10. Formatieve terugkoppeling: krijgen leerlingen tijdens het leerproces terugkop-

peling die erop gericht is het leerproces te verbeteren?
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Ten eerste lijken scholen er nog niet goed in te slagen alle leerlingen leerstof op hun 

eigen uitdagende niveau aan te bieden, in algemene zin biedt de aansluiting bij de 

persoonlijke leerbehoeften van het kind ruimte voor verbetering. Ten tweede lijkt 

terugkoppeling vooral ingezet te worden om achteraf een oordeel over het leerproces 

te vellen – bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer - in plaats van dat terugkoppeling 

tijdens het leerproces plaatsvindt en gericht is op verbetering van dit leerproces. 

Deze twee verbeterpunten bespreken wij hieronder.

Onderwijs kan beter afstemmen op persoonlijke leerbehoeften van het kind
Wij schatten dat Nederlandse leerlingen meer dan een jaar aan onderwijstijd mislo-

pen door gebrek aan actieve lesbetrokkenheid (zie figuur 6).23 Wij vermoeden dat als 

het onderwijs beter afgestemd wordt op de persoonlijke leerbehoeften van iedere 

leerling, deze ‘verspilde’ onderwijstijd sterk kan worden teruggedrongen. Op basis 

van gesprekken met leraren, wetenschappers en educatieve bedrijven hebben wij een 

indruk gevormd van de middelen en methoden die beschikbaar zijn om deze persoon-

lijke afstemming te realiseren. 

Figuur 6 Een ruwe berekening van de gemiste effectieve leertijd

Beschikbare middelen dienen zich bijvoorbeeld aan in de toepassing van ICT in de 

klas. Adaptieve applicaties en onderwijsplatforms die de leerling nieuwe oefeningen 

aanbieden op basis van voorgaande prestaties kunnen, indien juist ingezet, leiden 

tot significant betere leerprestaties op bijvoorbeeld hoofdrekenen.24 Beschikbare 

methoden variëren van (vakoverstijgend) projectonderwijs tot het aanbieden van een 

persoonlijk leerplan voor iedere leerling. In dit laatste geval zijn vaak ingrijpende 

wijzigingen in de organisatie nodig, zoals vakoverstijgende lerarenteams.

In de praktijk blijven deze mogelijkheden grotendeels onbenut. De helft tot twee 

derde van de leraren gebruikt voornamelijk klassikale lesvormen en niet-digitale, 

methodegebonden leermiddelen.25 Volgens leraren zijn een gebrek aan tijd en ICT-

middelen de grootste belemmeringen om leerlingen actiever bij hun leerproces te be-

trekken.26 Wellicht kan de kennis op scholen over de mogelijkheden om het onderwijs 

af te stemmen op persoonlijke leerbehoeften vergroot worden. Enkele experts gaven 
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aan dat veel scholen simpelweg niet weten hoe ze een dergelijke afstemming moeten 

realiseren. Een platform of netwerk van betrokken experts waar kennis over middelen 

en methoden gedeeld wordt, lijkt een mogelijke oplossingsrichting.

Tot slot denken wij dat ethische dilemma’s en een gebrek aan kennis vaak onderbe-

licht blijven in discussies rondom het afstemmen van onderwijs op individuele leerbe-

hoeften. Zo is er nog geen eenduidig beeld in de wetenschap over welke lesmethoden 

werken voor welke leerling. Daarnaast zijn er onbeantwoorde (ethische) vragen rondom 

privacy van de leerling en het gebruik van digitale leerlinggegevens door de school. 

Formatieve terugkoppeling wordt niet voldoende benut 

Een tweede belangrijk inzicht is dat in het huidige onderwijs de potentiële leerop-

brengsten van formatieve terugkoppeling niet genoeg benut worden. Er is overweldi-

gend bewijs dat kinderen die effectief terug kunnen koppelen op hun eigen leerproces 

hogere leerprestaties behalen.27 Dit geldt vooral voor leerlingen in het voortgezet  

onderwijs. Formatieve terugkoppeling is een evaluatie tijdens het leerproces, die erop 

gericht is het leerproces van het kind te verbeteren. Op dit moment vindt terugkop-

peling veelal achteraf plaats en focust het eenzijdig op resultaat, meestal in de vorm 

van een cijfer. 

‘Tussen wetenschap en praktijk 
stroomt een kolkende rivier.’

Jelle Jolles – Hoogleraar neuropsychologie

Wetenschappelijke inzichten over formatieve terugkoppeling 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vanaf 12 jaar goed in staat zijn om hun eigen niveau 

in te schatten.28 Zelfstandig doelen bepalen en verwezenlijken, echter, blijkt lastiger. 

Leraren kunnen een waardevolle rol spelen in de begeleiding van deze processen. 

Als zij daarin slagen zonder het leerproces ‘over te nemen’, krijgen kinderen meer 

eigenaarschap over hetgeen zij aan het doen zijn. Bovendien ontwikkelen leerlingen 

een growth mindset. Kinderen met een growth mindset gaan ervan uit dat je je eigen 

intelligentie kunt ontwikkelen door bij te leren.29 Ook leren ze met tegenslagen om te 

gaan en worden zo flexibeler. Formatieve terugkoppeling pakt positief uit voor zowel 

leerlingen die makkelijk leren als voor “zwakkere” leerlingen, mits het aan een aantal 

voorwaarden voldoet. De terugkoppeling dient voldoende duidelijk en specifiek te 

zijn, frequent te worden toegepast en zo snel mogelijk na een leermoment plaats te 

vinden. Hattie concludeerde dat consistente en frequente terugkoppeling kan leiden 

tot een ontwikkelingsvoorsprong van maximaal twee jaar. 

De lespraktijk van formatieve terugkoppeling 

Het proces van formatieve terugkoppeling wordt nog weinig toegepast in de Nederland-

se onderwijspraktijk. Scholen werken voornamelijk via het geven van “kale” cijfers.30 

Als er al wordt teruggekoppeld, gebeurt dat vaak klassikaal; persoonlijke terugkoppe-

ling is doorgaans voorbehouden aan leerlingen die een onvoldoende hebben behaald. 
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Tenslotte wordt terugkoppeling vrijwel altijd na relatief lange tijd gedaan. Redenen 

om niet aan formatieve terugkoppeling te doen, zijn voor leraren vaak gerelateerd 

aan tijdgebrek of twijfel aan het nut ervan. Een leraar stelde zelfs dat “terugkoppe-

ling niet nodig is (…) Het cijfer spreekt meestal voor zich.”31

2.3 Buitenschoolse leeromgeving heeft grote verschillen tussen groepen 
in samenleving
Omdat kinderen grofweg drie kwart van hun beschikbare tijd buiten school besteden, 

en leren een continu proces is, is er buiten school ook enorm veel leertijd. Om inzicht 

te krijgen in wat kinderen ondernemen voor en na school en de verschillen hierin tus-

sen kinderen, hebben wij leerlingen gevraagd een weekschema in te vullen (zie figuur 

7). De leerlingen hadden de leeftijd van 10 tot 18 jaar en zijn ingedeeld op sociaaleco-

nomische achtergronden op basis van de school (zwart of wit) waar ze leerling zijn. In 

ons onderzoek onderscheiden wij twee soorten buitenschoolse activiteiten: georga-

niseerde aanvullende activiteiten, zoals sportclubs en muziekles; en georganiseerde 

ondersteunende activiteiten, zoals bijles. 

Uit de ingevulde weekschema’s blijkt dat er vooral op het gebied van georganiseerde 

aanvullende activiteiten grote verschillen bestaan tussen kinderen met lage en hoge 

sociaaleconomische achtergronden. Zo besteden middelbare scholieren uit de eerste 

groep niet alleen minder tijd aan aanvullende activiteiten, maar is het aantal verschil-

lende activiteiten ook beduidend lager dan bij de andere groep (zie figuur 8).32 Mee-

doen aan verenigingsactiviteiten kan potentieel echter bijdragen aan het verkleinen 

van de tweedeling tussen kansarme en kansrijke jongeren.33

Figuur 7 Een (digitaal) ingevuld weekformulier door een groep 8 leerling
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Conclusie 
In dit hoofdstuk hebben wij gekeken naar de ontwikkeling van het kind en zijn leerom-

geving. Wij zien ten eerste veel potentieel in meer aandacht voor de ontwikkeling het 

jonge kind. Wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe cruciaal deze periode is, hoe 

hier de basis wordt gelegd voor latere sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. 

Deze belangrijke kennis bereikt echter ouders en politiek nog niet. 

Op school valt er met name meer te bereiken met afstemmen van onderwijs op de 

persoonlijke leerbehoefte van het kind en met meer formatieve terugkoppeling. Dat 

wil zeggen: terugkoppeling tijdens het leerproces gericht op het verbeteren van het 

leerproces, in plaats van een evaluatie achteraf in de vorm van een cijfer. Dit zijn 

zaken die bereikt kunnen worden met relatief weinig middelen. Zo zou er op leraren-

opleidingen aandacht besteed kunnen worden aan het model van terugkoppeling. 

In de buitenschoolse leeromgeving valt vooral het grote verschil op in georganiseerde 

aanvullende activiteiten (zoals verenigingen) tussen leerlingen van hoge en lage so-

ciaaleconomische achtergronden. Dit terwijl het bevorderen van deelname aan deze 

activiteiten een van de manieren is om de tweedeling tussen de kansarme en kans-

rijke jeugd te verkleinen.

13 Voorbeelden van recent neurologisch onderzoek naar ontwikkelingsstimulering zijn de verschillende babylabs in Am-

sterdam (http://www.hoelerenbabies.nl/), Leiden (http://www.babylab-leiden.nl/) en Utrecht (http://babylab.wp.hum.

uu.nl/) en Eveline Crone’s Brain Laboratory in Leiden dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van adolescenten 12-25 

jaar. (http://www.brainanddevelopmentlab.nl/) 
14 SHONKOFF J. en PHILIPS D. (2000) From Neurons to Neighborhoods: The Science of Childhood Development. 1st Ed 

Washington D.C.: National Academy Press.
15 60% van de Nederlanders gaf in onze enquête aan zich niet bewust te zijn van deze processen in de eerste twee tot 

vier jaar, Newcom Bevolkingsenquête NDT 2015.
16 Gemiddeld gaat slechts 10% van de informatie van de verloskundige en 6% van de informatie van het consultatiebu-

reau in brede zin over ontwikkeling van kinderen. Eigen onderzoek, Groeigids 0-4 jaar (2015) en interviews met diverse 

verloskundigen en jeugdartsen consultatiebureaus.
17 HATTIE, J.A.C. (2009), Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 1st Ed. 

Oxon: Routledge; HECKMAN, J.J. (2011)
18 ADEMA W en LADAIQUE M (2009) How Expensive is the Welfare State: Gross and net Indicators in the OECD Sociale 

Figuur 8 Percentages van kinderen die  

actief zijn in verenigingen, ingedeeld naar sociale status
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Expenditure Database [SOCX] OECD Social Employment and Migration Working Papers 92, OECD Publishing. 
19 www.landelijkregisterkinderopvang.nl [ingezien 22-09-2015].
20 In 2012 scoorde 88% van de kinderdagverblijven “matig” op de algemene pedagogische proceskwaliteit. Bij peu-

terspeelzalen was dit zelfs 96%. FUKKINK, R.G. et al (2013) Pedagogische kwaliteit van de Kinderopvang voor 0 tot 

4 jarigen in de Nederlandse Kinderopvang in 2012 Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek p. 1-46. GEVERS 

DEYNOOT-SCHAUB, M.J.J.M. et al (2014) Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 2 tot 4 jarigen in de Nederlandse 

Peuterspeelzalen in 2013 Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek p. 1-43
21 HATTIE, J.A.C. (2009), Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 1st Ed. 

Oxon: Routledge. SAMMONS, P. (1995). Key characteristics of effective schools: A review of school effectiveness re-

search. Paper presented at an internal seminar for Ofsted, London: Institute of Education, March 1995, pp. 1-71

EDMONDS, R. (1979). A Discussion of the Literature and Issues Related to Effective Schooling. London: Cemrel.
22 Een zwarte school is gedefinieerd als een school waar “meer dan 60% van de leerlingen bestaat uit leerlingen beho-

rend tot een culturele minderheid” (CBS 2003, p. 72)
23 Aan dit rapport ontlenen wij de percentages die in de rekensom vermeld worden: Inspectie van het Onderwijs (2015). 

De Staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2013/14. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur.
24 MEIJER, J en KARSSEN, M. (2013) Effecten van het oefenen met Rekentuin. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

JEURING, J. (2014) Effectieve Computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein. In ten Brummelhuis, A., 

van Amerongen, M. en Peters, S. (eds). Weten Wat Werkt en Waarom, uitgave 2014-3. Zoetermeer: Stichting Kennisnet.
25 Nederland. Kennisnet. (2015) Vier in Balans-monitor 2015. Zoetermeer: Kennisnet 

Nederland. SLO. (2015). Leermiddelenmonitor 13/14. Enschede: SLO. 
26 35% van de leraren gaf aan geen tijd te hebben om leerlingen actiever te betrekken bij het leerproces en 45% 

noemde een gebrek aan ICT-middelen, lerarenenquête NDT 2015.
27 HATTIE, J. (2013) Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 2nd Ed. Routledge 173-178.
28 HATTIE, J. (2013) Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 2nd Ed. Routledge 173-178.
29 DWECK, C. (2006) Mindset: The New Psychology of Success 1st Ed. New York Ballantine Books.
30 Uit de enquête bleek dat 71% van de Nederlanders denkt dat kinderen zich het best ontwikkelen als zij cijfers krij-

gen voor hun werk, lerarenenquête NDT 2015. 
31 Eigen onderzoek, expertinterviews.
32 Zo besteedt een leerling op een zwarte middelbare school (n=50) gemiddeld 3 uur per week aan buitenschoolse acti-

viteiten in georganiseerd verband, tegenover 6 uur per week voor een leerling van een witte middelbare school (n=36). 

Gemiddeld is een lid uit de laatstgenoemde groep actief bij 1,8 van zulk soort verbanden, tegenover slechts 0,6 in de 

eerste groep - in deze groep geeft liefst 50% van de leerlingen aan bij geen enkele georganiseerde activiteit betrok-

ken te zijn tegenover 8% in de andere groep. De cijfers voor de basisschool leerlingen (n=65) laten een vergelijkbaar 

beeld zien. Eigen onderzoek.
33 Sociaal Cultureel Planbureau, rapport Kinderen in Nederland. Hoofdstuk 4.3, 2005
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Lerend onderwijssysteem
Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien, en niemand weet hoe ‘Het Leren van de 

Toekomst’ zich precies zal gaan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat ons onder-

wijssysteem lerend is. Daarmee bedoelen wij een onderwijssysteem dat zichzelf door 

actieve ontwikkeling, zelfevaluatie en vernieuwing kan blijven aanpassen aan een 

steeds veranderende wereld. Wij hebben onderzocht of het Nederlandse onderwijs-

systeem zo’n lerend systeem is. Daarvoor hebben wij bepaald in hoeverre vernieuw-

ingen succesvol zijn in het Nederlandse onderwijs, en wat de grootste knelpunten en 

barrières zijn voor succesvolle onderwijsvernieuwing. 

Een lerend onderwijssysteem dat klaar is voor de toekomst kenmerkt zich wat ons 

betreft op drie manieren. Ten eerste is het belangrijk dat scholen in staat zijn duur-

zaam veranderingen te realiseren en in stand te houden: om het systeem lerend te 

laten zijn moeten individuele scholen “lerende scholen” zijn. Ten tweede moeten 

effectieve vernieuwingsideeën succesvol tussen scholen uitgewisseld en verspreid 

kunnen worden, om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken die er baat bij zouden heb-

ben. De derde component van een lerend onderwijssysteem is voldoende diversiteit 

van initiatieven voor vernieuwing. Er moeten diverse vernieuwingsinitiatieven zijn om 

te kunnen leiden tot radicaal nieuwe inzichten en tot inspiratie voor andere scholen. 

Deze drie componenten vormen de basis voor onze analyse van vernieuwingen binnen 

het Nederlandse onderwijs. We hebben diverse experts geïnterviewd over onderwijs 

en vernieuwingen: zo spraken we met leerlingen, leraren, schoolleiders, onderwijsbe-

stuurders, overkoepelende onderwijsorganisaties, het ministerie van OCW, de onder-

wijsinspectie en innovatie-experts vanuit het bedrijfsleven. Naar aanleiding hiervan 

Figuur 9 Een lerend onderwijssysteem
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hebben we een lijst van vernieuwingen binnen het Nederlandse onderwijs gemaakt 

en gekeken hoeveel scholen met deze vernieuwingen in aanraking zijn gekomen. Ook 

hebben we een overzicht gemaakt van concepten van radicale onderwijsvernieuwingen 

in het buitenland. 

In dit hoofdstuk analyseren wij eerst of we in Nederland een lerend onderwijssysteem 

hebben. Daarna kijken we naar drempels voor vernieuwing. 

3.1 Hebben we een lerend onderwijssysteem in Nederland? 

Onderwijsvernieuwingen vereisen lerende scholen 

De lerende school is de basis van succesvolle vernieuwing in het onderwijs. Met een 

lerende school bedoelen wij een school waar de visie op onderwijs, de effectiviteit van 

onderwijs en de vorm waarin onderwijs gegeven wordt constant samen overwogen, be-

sproken en geëvalueerd worden. De leraar is cruciaal in dit proces. Zonder dat leraren 

eigenaarschap hebben, oftewel de ervaring hebben invloed uit te kunnen oefenen op 

verandering, is succesvol veranderen in het onderwijs zeer moeilijk. Schoolleiders zijn 

de belangrijkste verantwoordelijken om dit proces vorm te geven en te bewaken.34

Helaas blijkt dat nog lang niet alle Nederlandse scholen lerende scholen zijn. Een min-

derheid van de leraren in Nederland gelooft dat het onderwijs op dit moment voldoende 

vernieuwt.35 Meer dan de helft van de Nederlandse leraren zou meer ondersteuning willen 

bij het faciliteren van terugkoppeling tussen leraren, en een deel van de leraren geeft 

aan geen enkele vorm van terugkoppeling te hebben ontvangen het afgelopen half jaar.36

Succesvolle vernieuwingen verspreiden zich slecht naar andere scholen 

Om zicht te krijgen op de verspreiding van vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs 

hebben wij getracht zoveel mogelijk onderwijsvernieuwingen te identificeren. Wij heb-

ben ons hierbij vooral gericht op vernieuwingen op pedagogisch en didactisch gebied, 

op technologische vernieuwingen (nieuwe applicaties) en op het curriculum. Van de 250 

innovatieve initiatieven wordt slechts een zeer klein deel binnen het primair of voort- 

gezet onderwijs gebruikt (zie figuur 10).37 Vooral relatief beperkte technologische toe- 

passingen zoals applicaties voor smartphones en tablets zijn succesvol in de verspreiding, 

terwijl de meeste onderwijsvernieuwingen maar weinig leerlingen blijken te bereiken. 

 

Figuur 10 Maar weinig onderwijsvernieuwingen bereiken veel scholen
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Radicale diversiteit in onderwijsinitiatieven is beperkt 
Radicale, disruptieve ideeën zijn essentieel om tot nieuwe onderwijsconcepten te 

komen. Zonder zulke radicale vernieuwingsexperimenten kunnen er nooit wezenlijk 

nieuwe ideeën getest worden. Tevens zijn deze radicale initiatieven belangrijk als 

inspiratie voor het onderwijs: het gehele concept hoeft weliswaar niet integraal over-

genomen te worden door andere scholen, componenten daarvan kunnen wel degelijk 

tot verbetering leiden in het reguliere onderwijs. Voorbeelden hiervan vinden we 

terug bij de traditionele vernieuwingsscholen zoals het Montessorionderwijs, waarvan 

onderdelen zijn overgenomen in het reguliere onderwijs. 

De diversiteit aan radicale initiatieven in Nederland is beperkt.38 Ook zien we dat in 

het buitenland radicalere vernieuwingsinitiatieven bestaan waar in Nederland geen 

equivalent van bestaat: bijvoorbeeld het ontbreken van het fysieke schoolgebouw en 

de mogelijkheid voor leerlingen om aan schooltijden en de plek waar geleerd wordt 

zelf invulling te geven.39 Tenslotte geeft twee derde van de Nederlandse leraren aan 

meer te willen experimenten met andere onderwijsvormen, buiten het bestaande 

systeem.40

3.2 Barrières voor onderwijsvernieuwing in Nederland
Wij identificeren een aantal belangrijke knelpunten en barrières om de drie hoofd-

componenten van een lerend onderwijssysteem te verbeteren. Ten eerste lijken 

weinig schoolleiders op Nederlandse scholen in staat om het onderwijskundige leider-

schap te tonen dat nodig is voor succesvolle vernieuwing. Een mogelijke oorzaak 

hiervoor is de administratieve lastendruk, waardoor Nederlandse schoolleiders maar 

een klein deel van hun tijd kunnen besteden aan onderwijskundig leiderschap.41 Er is 

mogelijk veel te winnen bij een betere opleiding en bijscholing van schoolleiders, en 

een verlichting van de administratieve lastendruk van schoolleiders.

Figuur 11 Radicale vernieuwingen zijn in Nederland beperkt
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De grootste barrière zit misschien wel in het onderwijs van leraren zelf, doordat lang 

niet alle leraren in staat worden gesteld een ‘lerende docent’ te zijn.42 Een lerende 

docent draagt zelf bij aan nieuwe onderwijsvormen, evalueert zijn eigen effectiviteit 

en onderwijspraktijk en stelt die indien nodig bij. Door aandacht te besteden aan  

onderwijsvernieuwing en -verbetering in de Nederlandse lerarenopleidingen op elk 

niveau, kan grote winst worden behaald.43 Uit analyses blijkt dat de focus van de 

lerarenopleiding vooral op didactische vaardigheden ligt.44 Binnen de opleiding is men 

‘methodegetrouw’ – er is vaak een grote focus op het ‘afdraaien’ van lesmethodes. 

Leraren leren dus niet hoe zij zelf leerlijnen kunnen ontwikkelen, of innovatieve  

onderwijsvormen in de praktijk kunnen brengen, terwijl leraren wel aangeven dit 

graag te willen kunnen en doen.45 Illustrerend is dat meer dan de helft van de leraren 

zich na de genoten opleiding onvoldoende voorbereid voelt op de lespraktijk.46 

Zoals eerder benoemd, willen leraren meer tijd besteden aan persoonsvorming en 

sociale vaardigheden van kinderen. De huidige opleidingen zijn hier niet op toegerust. 

Zo komen vakken gericht op visievorming op onderwijs en onderwijsmethodeontwik-

keling beperkt in de opleidingen voor, en behandelt de (eerstegraads) lerarenopleiding 

pedagogische vakken maar beperkt.47 

‘Onderwijs is net als voetbal: 
iedereen heeft er een mening over, 

maar niemand denkt erover na.’
Sjef Drummen – Niékee Agora Roermond

Ten tweede blijkt dat we in Nederland zodanig gericht zijn op cijfers en kwantitatieve 

eindtoetsing van resultaten (zoals de Cito Eindtoets voor basisscholen, het centraal 

examen op middelbare scholen), dat dit belemmerend werkt voor vernieuwing.48 Dit 

geldt vooral voor vernieuwende concepten die bijvoorbeeld niet-traditionele vak 

indelingen of thematisch onderwijs gebruiken, of die zich meer richten op slechter 

meetbare sociale vaardigheden. Uit onze gesprekken blijkt dat veel van deze vernieu-

wingsscholen onder druk van ouders, onderwijsinspectie of leerlingen zelf, zich al 

snel genoodzaakt voelen terug te grijpen op een meer regulier format. 

Belangrijk om hier te noteren is een barrière die eigenlijk geen barrière blijkt te zijn, 

namelijk verandermoeheid. Grote stelsel- of systeemwijzigingen werden door de  

Commissie Dijsselbloem (2008) expliciet afgeraden: volgens hen is er rust gewenst 

in het Nederlandse onderwijsveld. De commissie concludeerde dat er geen draagvlak 

is voor grote stelselwijzigingen en dat verandermoeheid heerst. Dit blijkt vooral van 

toepassing op grote top-down wijzigingen: de politiek die zich met de dagelijkse  

onderwijspraktijk bemoeit. Twee derde van de leraren die we bevraagd hebben wil 

meer ruimte om te experimenteren buiten de grenzen van het huidige onderwijs-

systeem. Ook onder de onderwijsexperts die wij ondervroegen is de behoefte aan 

verandering breed gedragen. 
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Andere barrières voor vernieuwing in het onderwijs die wij tegenkwamen zijn on-

der meer de moeizame oprichting van nieuwe scholen, de wettelijke beperking met 

betrekking tot onderwijstijd, cao’s in de onderwijswereld en hoge werkdruk in het 

onderwijs.

Conclusie  

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar onderwijsvernieuwingen. Onze analyse 

heeft aangetoond dat er in Nederland te weinig lerende scholen zijn. Op veel scholen 

wordt te weinig aandacht besteed aan feedback voor leraren en aan het van elkaar 

leren. Ook bereiken er, ondanks dat er zeer veel vernieuwingsinitiatieven zijn, maar 

weinig initiatieven veel scholen. Een derde conclusie is dat het aantal scholen met 

een radicaal ander onderwijsconcept in Nederland zeer beperkt is. 

We zien ruimte voor verbetering op de drie hoofdknelpunten: tijd maken voor onder-

wijskundig leiderschap van schoolleiders, meer aandacht voor onderwijsverbetering 

in onderwijs aan leraren en beter omgaan met schijnbare tegenstelling tussen kwan-

titatieve eindtoetsing en cijfers en onderwijsvernieuwingen. Op deze manier kan 

gewerkt worden aan het lerend en toekomstbestendig maken van het Nederlandse 

onderwijssysteem. 

34 WASLANDER, S. (2007), Leren Over Innoveren: Overzichtsstudie van Wetenschappelijk Onderzoek naar Duurzaam 

vernieuwen in het Voortgezet Onderwijs 1st Ed. Groningen, Universiteit Groningen.
35 29% van de leraren en 32% van de Nederlandse bevolking gelooft dat er op het moment genoeg vernieuwd wordt. 

Newcom Bevolkingsenquête & Newcom Lerarenenquête, NDT 2015.
36 53% van de leraren gaf aan meer ondersteuning te willen bij het faciliteren van terugkoppeling en 20% van de le-

raren gaf aan het afgelopen half jaar geen enkele vorm van terugkoppeling te hebben ontvangen, Newcom Lerarenen-

quête NDT 2015.
37 4% van de vernieuwingen wordt op meer dan 10% van de scholen gebruikt. Eigen onderzoek op basis van expertin-

terviews, websearch en steekproef onder leraren.
38 Er is een aantal radicaal vernieuwende integrale onderwijsconcepten zoals Niekée Agora in Roermond en De School 

in Zandvoort, deze initiatieven zijn echter uitzonderingen.
39 HORN & STAKER (2014) Blended. Using disruptive innovation to improve schools; christenseninstitute.org
40 66% van de leraren geeft aan te willen experimenteren met onderwijsvormen, Newcom Lerarenenquête NDT 2015. 
41 OECD rapporten wijzen uit dat schoolleiders gemiddeld 18% van de tijd bezig zijn met onderwijskundig leiderschap, 

tegenover 56% van de tijd met administratieve taken. OECD, TALIS 2013 database
42 Expertinterview, conrector innovatieve school
43 Eigen onderzoek, curriculumanalyse.
44 Analyse van 10 curricula van lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs (voornamelijk eerstegraads leraren-

opleidingen)
45 63% van de leraren wil meer kunnen en leren om te experimenteren met verschillende onderwijsvormen, Newcom 

Lerarenenquête NDT 2015
46 56% van de leraren voelt zich onvoldoende voorbereid, Newcom Lerarenenquête NDT 2015
47 Newcom Lerarenenquête NDT 2015, curriculumanalyse van verschillende (voornamelijk eerstegraads) lerarenoplei-

dingen in Nederland.
48 Eigen analyse, expertinterviews.
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Onderwijsstelsel
De Nederlandse onderwijsstructuur is uniek. In vergelijking met andere landen is 

er een grote vrijheid om het onderwijs zo in te richten dat de eigen (levens)visie en 

opvattingen worden gerespecteerd. Dit geldt op alle verschillende niveaus in het 

onderwijsstelsel. Artikel 23 van onze Grondwet geeft scholen de mogelijkheid om op 

basis van eigen godsdienst, levensovertuiging of visie op het onderwijs les te geven. 

De structuur van ons onderwijs is dus decentraal, maar tegelijkertijd kent het stelsel 

ook centrale krachten. De onderwijsinspectie controleert op centraal niveau de basis-

kwaliteit van dit onderwijs. Een impliciete, minder besproken eigenschap van het 

huidige systeem is dat het soort kennis en vaardigheden dat wordt aangeleerd ook 

centraal gereguleerd worden: leerlijnen en leermethodes worden landelijk afgestemd. 

Leraren worden voornamelijk opgeleid om nationaal bepaalde cognitieve vaardighe-

den aan kinderen over te brengen. Hierbij worden leraren voornamelijk geschoold in 

didactische vaardigheden en het lesgeven aan de hand van leermethodes. 

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is in hoeverre dit Nederlandse onderwijs-

stelsel bijdraagt aan de ontplooiing van kinderen en de voorbereiding van kinderen op 

de maatschappij, en hoe dit mogelijkerwijs verbeterd kan worden.

Wij zien dat de vele verschillende partijen in het stelsel elkaar in een houdgreep 

houden; van leraar tot aan inspecteur, en van schoolbestuurder tot aan minister. Dat 

wil zeggen dat alle partijen op zich het beste willen, maar elkaar er onbedoeld van 

weerhouden om structurele veranderingen en onderwijsvernieuwingen in te voeren 

en effectief door te voeren. Om dit probleem op te lossen heeft het geen zin om één 

partij aan te wijzen, om zo de Nederlandse onderwijskwaliteit te verbeteren. In dit 

hoofdstuk presenteren wij onze analyse van het onderwijsstelsel, onze analyses heb-

ben in het bijzonder betrekking op schoolbesturen, wet- en regelgeving (waaronder de 

inspectie van het Onderwijs), en de lerarenopleiding. 

‘Sommige scholen blijven Cito hanteren 
om de inspectie tevreden te houden, 

terwijl dit wettelijk niet nodig is.’
Jan Hendrickx, Leonardo Scholen

4.1 Mismatch tussen verantwoordelijkheid schoolbesturen en tijdsbesteding
In het huidige systeem worden schoolbesturen primair verantwoordelijk gehouden 

voor het waarborgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het systeem is hier 

echter niet op ingericht. Ten eerste houden verschillende belanghebbenden school-

bestuurders weg van het primaire proces. Schoolbesturen hebben veel interactie met 

verschillende partijen die allen het beste voorhebben met leerlingen, maar de inter-

acties stimuleren een schoolbestuur niet om aandacht te geven aan het verbeteren 
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van het primaire proces. Uit onderzoek blijkt dat schoolbesturen weinig tijd besteden 

aan primaire onderwijsproces, laat staan aan het observeren van onderwijs, zoals 

weergegeven in figuur 12.49

Schoolbestuurders baseren dus fundamentele beslissingen met betrekking tot de 

onderwijskwaliteit en -vernieuwingen op zeer beperkte recente ervaringen met het 

onderwijs zelf. Ten tweede zijn er perverse prikkels in het huidige systeem. Een voor-

beeld is dat schoolbesturen per leerling geld ontvangen van het Ministerie van OCW, 

wat voornamelijk een stimulans is om meer aanwas van nieuwe leerlingen te verkrij-

gen, in plaats van de kwaliteit van onderwijs per leerling te verbeteren. 

4.2 Wet- en regelgeving biedt meer ruimte dan gedacht
Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn er al mogelijkheden om buiten de kaders 

van het huidige onderwijsstelsel te treden. Toch wordt hier nog weinig gebruik van 

gemaakt. Onbenutte ruimte in wet- en regelgeving zien we bijvoorbeeld op het gebied 

van dag- en jaarindeling en in de overgang van primair onderwijs naar voortgezet 

onderwijs.50 Lesgeven mag altijd, ook in de schoolvakanties en zelfs op zaterdag. Toch 

gebeurt dit in de praktijk nauwelijks.51 De overgang tussen primair en voortgezet on-

derwijs wordt door veel experts als ander belangrijk knelpunt genoemd in het huidige 

onderwijssysteem. Binnen de huidige wet- en regelgeving is echter al wel verbetering 

mogelijk. De introductie van een gewenningsperiode tussen primair en voortgezet 

onderwijs, of het uitbreiden van de leerlingenoverdracht tussen beide schoolvormen 

wordt momenteel niet tegengehouden door wet- en regelgeving. Toch blijkt dit in de 

praktijk lastig te regelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de helft van de VO-scholen leerlin-

gen krijgt van meer dan dertig verschillende PO-scholen, waardoor het een kostbare en 

tijdrovende zaak is om over alle aangemelde leerlingen met de PO-scholen in gesprek 

te gaan.52 Daarnaast zijn de huidige structuren niet ingericht op een ‘gewenningsperiode’.

Figuur 12 Schoolbestuurders richten relatief weinig tijd op het primaire proces
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4.3 Samenspel spelers onderwijsstelsel
De problematiek in het onderwijsstelsel lijkt dus niet te wijten aan individuele spelers, 

maar lijkt belemmerd te worden door de interacties tussen de verschillende spelers 

in het systeem. Deze interacties tussen spelers worden deels ingegeven door wet- en 

regelgeving. Een duidelijk voorbeeld is de rol van de inspectie in het toezicht op on-

derwijskwaliteit. Het toezicht in Nederland is onvoldoende in staat te stimuleren tot 

kwaliteitsverbetering voorbij de basiseisen. 

Hoewel alle betrokkenen – zoals de maatschappij, de inspectie, en de scholen – het 

beste onderwijs willen bieden aan Nederlandse kinderen, geven zij elkaar prikkels 

die hier niet mee stroken. Hierdoor ontstaat een systeem van organizing to the test, 

waarbij toetsing en resultaatgerichtheid de voornaamste drijfveren worden van 

onderwijs.53 De inspectie kijkt naast de basiskwaliteit weinig naar de bredere onder-

wijsdoelstellingen van de Nederlandse maatschappij als geheel, waardoor scholen 

zich ook meer richten op de meetbare resultaten.54 Om meer naar de doelen van de 

scholen zelf te kijken, wil de inspectie zelf graag stimulerender en breder toezicht 

gebruiken in het beoordelen en begeleiden van scholen, met als doel om de onder-

wijskwaliteit in Nederland te waarborgen en te verbeteren. Echter, dit zou betekenen 

dat de inspectie een nog uitgebreidere rol krijgt dan dat zij nu heeft, terwijl er in de 

politiek veel weerstand is tegen een te aanwezige rol van de inspectie. Kortom, er is 

een toezichtssysteem waar geen van de betrokken partijen zich in kan vinden, terwijl 

al deze partijen in principe wél geloven dat een landelijke inspectie nodig is om goed 

onderwijs in Nederland te waarborgen.55 

Figuur 14 Inspectie wil breder toezicht houden en zo stimulerend zijn

Conclusie 

In het huidige systeem houden de verschillende belanghebbenden elkaar in een houd-

greep, waardoor verandering en innovatie moeilijk te realiseren zijn. Mogelijke ver-

anderingen die in het huidige systeem realistisch lijken, zijn ten eerste het aanjagen 

van initiatieven rondom de onbenutte ruimte op het gebied van dag- en jaarindeling 

en in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Een tweede richting is het 
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bij elkaar brengen van belanghebbenden met als doel de individuele belangen meer 

te laten stroken met het uiteindelijke doel van het onderwijs waarin het kind centraal 

staat. 

Ook kan er een aanbeveling worden gedaan aan verschillende lerarenopleidingen om 

meer pedagogische en methodologie-innovatievakken aan te bieden in de opleiding. 

Verder kunnen aanbevelingen aan de inspectie worden gedaan met betrekking tot 

het juist hanteren van een breder toezichtskader, waarin de aandacht sterker ligt op 

de bredere doelen van onderwijs en de onderwijsdoelen van de scholen zelf. Om een 

grotere transparantie te waarborgen in de handelingen en financiële besteding van 

schoolbesturen, kunnen wetsvoorstellen worden gevormd die zich hierop toerusten. 

Een andere mogelijkheid is om schoolbesturen direct te betrekken in een nieuw forum 

waar verschillende belanghebbenden open communiceren over de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs.

49 Newcom Besturenenquête NDT 2015; Interviews met schoolbestuurders.
50 Informatie verkregen van de Algemene Vereniging Schoolleiders
51 Interview met Marjolein Ploegman, onderwijskundige, oprichtster De School.
52 Inspectie van het Onderwijs. (2014). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2012/2013. Utrecht: Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
53 Expertinterviews met wetenschappers, de Inspectie van het Onderwijs, docenten en schoolleiders.
54 Slechts 21% van de docenten is van mening dat de Inspectie andere aspecten dan opbrengsten (zoals Cito scores) 

voldoende meeneemt in haar oordeel, Newcom Lerarenenquête NDT 2015. Daarnaast geeft 59% van de Nederlandse 

leraren aan het als belangrijkste doel van onderwijs te zien kinderen op te leiden als goede burgers in een democra-

tisch georganiseerde samenleving. Dit strookt niet met een afrekencultuur en een focus op louter cognitieve vaardig-

heden.
55 Uit de Newcom Lerarenenquête NDT 2015 blijkt dat meer dan 80% van de leraren het bestaan van een onafhanke-

lijke onderwijsinspectie noodzakelijk acht.
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Vervolgstappen
Op basis van deze inzichten werkt de Nationale DenkTank 2015 tot december 2015 

aan oplossingen voor de geconstateerde knelpunten. Op 7 december 2015 worden 

deze oplossingen gepresenteerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van boven-

staande analyses, neem dan contact op met de Nationale DenkTank door een e-mail 

te sturen naar info@nationale-denktank.nl.

Meer informatie vindt u op onze website: www.nationale-denktank.nl
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